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Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Forum Πανα-
γιώτης Σακελλαρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνι-
κής Ψυχιατρικής θα ήθελαν να ευχαριστήσουν 
ολόθερμα όλους τους συνεργάτες που συμμετεί-
χαν στις τρεις Ομάδες Εργασίας και τους συντο-
νιστές των Ομάδων, για την ενεργό συμμετοχή 
και τη σημαντική υποστήριξη που προσέφεραν 
για την επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης, κα-
θώς και τους φορείς ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, ΕΠΑΨΥ, ΠΕΨΑ-
ΕΕ, ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ για τη συνεργασία. 
Θερμές ευχαριστίες στο Δήμο Νέας Σμύρνης 
για την παραχώρηση του δημοτικού πολυχώρου 
«Γαλαξίας», και ιδιαίτερα στον προϊστάμενο της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Σμύρνης, κ. 
Γεώργιο Ιωακειμίδη.
Μέσω της ομαδικής δουλειάς και συνεργασίας, 
πετύχαμε τη διεξαγωγή ενός γόνιμου και δημι-
ουργικού διαλόγου για το μέλλον της Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής και της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμι-
σης στη χώρα μας,  εμπνεόμενοι από το όραμα, το 
έργο και τη γνώση του Ψυχίατρου – Ψυχαναλυτή 
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.
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ΕΝΑΡΞΗ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ



Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σε δημόσια ομι-
λία του σε καφενείο της Άμφισσας, ο Ψυχίατρος 
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος εξηγούσε υπο-
μονετικά στους ντόπιους ότι οι ψυχικά ασθενείς 
δεν αποτελούν απειλή. Ο ψυχιατρικός άρρωστος 
δεν πρέπει να πηγαίνει μέσα στο ψυχιατρείο – 
άσυλο ή να πηγαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο, και 
να μένει όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα. 
Ο άρρωστος αυτός έχουμε μεγαλύτερο όφελος 
θεραπευτικό – ιατρικό όταν θεραπεύεται μέσα 
στην κοινωνική του ομάδα, μέσα στην οικογέ-
νεια, μέσα στο γενικό νοσοκομείο, τους έλεγε. 
Η επιστημονική προσέγγισή του ήταν πρωτοπο-
ριακή για την Ελλάδα της εποχής. Κόντρα στις 
προσταγές της παλαιολιθικής ιατρικής ο ίδιος 
υποστήριζε σθεναρά την αποασυλοποίηση. Δεν 
ήθελε τον ψυχικά ασθενή περιθωριοποιημένο, 
ξεχασμένο στον θάλαμο ενός ιδρύματος αποστε-
ρημένο από οποιαδήποτε κοινωνική επαφή. Προ-
σπαθούσε όπως έλεγε συχνά να αντικαταστήσει 
τα δεσμά με ανθρώπινους δεσμούς.
Δίκαια λοιπόν ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, 
θεωρείται ο «πατέρας» της Ψυχιατρικής Μεταρ-
ρύθμισης. Έτσι είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να 
φιλοξενούμε το 1ο Forum Παναγιώτης Σακελλα-
ρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
και Ψυχικής Υγείας. Άλλωστε οι δεσμοί μας με 
την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώ-
της Σακελλαρόπουλος είναι πολύ ισχυροί. 
Με το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων της Καλλιθέας 
έχουμε αγαστή συνεργασία, που οδήγησε στη δη-
μιουργία της τοπικής ομάδας προαγωγής της ψυ-
χικής υγείας της Νέας Σμύρνης. Της ΤΟΠΨΥ που 
αποτελεί καλή πρακτική εφαρμογής της στην το-
πική κοινότητα. 
Τέλος εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση 
αυτή και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η πόλη μας 
και εγώ προσωπικά, θα στεκόμαστε πάντα αρω-
γοί σε κάθε αντίστοιχο εγχείρημα. 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλλη-
λεγγύης Παναγιώτης Γιατζίδης

Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Πολιτικής 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης
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Χαιρετισμός Παναγιώτη Γιατζίδη 



Λογοπεδικός PhD, L.R.C.S.L.T., 
Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
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Καλημέρα σε όλους και όλες,
Φίλους, συνεργάτες, συγγενείς, ωφελούμενους.
Λίγο ή πολύ νιώθω ότι όλοι είμασταν ωφελούμε-
νοι στη σχέση μας με τον Σακελ, όπως κι εκείνος 
ένιωθε ωφελούμενος από τις σχέσεις που δημι-
ουργούσε με τους ανθρώπους, μ΄εμάς!
Το μεγαλύτερο δώρο που εισέπραξε από όλους, 
εμάς, ακόμη και από αυτήν την Ελλάδα που τρώει 
τα παιδιά της, ήταν η αναγνώριση του έργου του 
και της προσφοράς του, πριν πεθάνει. Ο φόρος 
τιμής που καταθέσανε οι πολυπληθείς παρευρι-
σκόμενοι στην κηδεία του, τα πολλά συγκινητικά 
και αγαπημένα λόγια συλλυπητηρίων και αφιε-
ρωμάτων, στη συνέχεια.
Αυτό ήταν το μήνυμα για να πούμε, εγώ και οι συ-
νεργάτες, ότι θα καθιερώσουμε κάθε χρόνο στη 
μνήμη του, μέσα στον μήνα Νοέμβρη, μια κοινω-
νική – επιστημονική – ανθρώπινη συνεύρεση, 
φόρουμ, όπου θα συζητάμε και θα αποφασίζουμε 
για δράσεις, για θέματα αιχμής, της πάντα επίκαι-
ρης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. 
Γιατί φόρουμ;
Αυτός ήταν ο όρος που χρησιμοποιούσαμε όποτε 
συναντιόμασταν με πολίτες στην Αγωγή Κοινό-
τητας στη Φωκίδα κυρίως, με στόχο την ανταλ-
λαγή απόψεων γύρω από τις προσφερόμενες 
ψυχολογικές και ψυχιατρικές υπηρεσίες, πρό-
ληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Σ’ αυτές 
τις συναντήσεις αφουγκραζόμασταν τις ανάγκες 
του τόπου και δουλεύαμε συστηματικά τους τρό-
πους που θα μπορούσαμε να επιληφθούμε. Τρό-
ποι που διαφοροποιόντουσαν μεταξύ Φωκίδας, 
Θράκης, Αττικής και αργότερα Φθιώτιδας.
Φόρουμ ήταν και ο τρόπος που οργανώθηκε το 
1ο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα κοινωνικής ψυχια-
τρικής στην Αλεξανδρούπολη το 1994. Φόρουμ 
ήταν όταν καλέσαμε επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, και όχι μόνο, από τους επαγγελματικούς 
χώρους, δημόσιου – ιδιωτικού – τρίτου τομέα, 

Χαιρετισμός 
Δρ. Αθηνάς Φραγκούλη - 
Σακελλαροπούλου



όταν ξεκινούσε η κρίση 2010 και 2014.
Ποια ήταν η έγνοια του;
Η νέα γενιά! Η κάθε φορά νέα γενιά! : να μην απορ-
ροφηθεί από την νοοτροπία του αρτηριοσκληρω-
τικού κατεστημένου.  Έτσι λοιπόν, είπαμε σήμε-
ρα, τιμώντας τη μνήμη του, η συνεύρεση μας να 
δώσει το πρώτο βήμα σε νέους επαγγελματίες, 
Οι έμπειροι να ακούσουν, να εμπλουτιστούν από 
την συνέχεια της ίδιας της δουλειάς τους και να 
εμπνεύσουν τις επόμενες γενιές. Οι λήπτες να 
παρέμβουν, να δώσουν λέξεις και νόημα καταθέ-
τοντας τις απόψεις τους, βασιζόμενοι στα βιώ-
ματα τους.
Οι τίτλοι, Μεταβάσεις, Μεταβατικότητες, Με-
τασχηματισμοί, δημιουργήθηκαν από τις συνα-
ντήσεις - διεργασίες που είχαμε με τους νέους 
επαγγελματίες. Της σημερινής μέρας προηγήθη-
καν πολλές συναντήσεις με πολλή δουλειά από 
την περασμένη Άνοιξη. Αρχικά από την επιτροπή 
«Ζωντανή Μνήμη Σακελ» με κομβικό σημείο, την 
μορφή της ημερίδας. Στην συνέχεια, ενός πυρήνα 
της επιτροπής με το focus group των νέων επαγ-
γελματιών που έκαναν πρακτική στην Εταιρία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, 
στην ΠΕΨΑΕΕ, την ΕΠΑΨΥ, την ΕΔΡΑ την ΙΑΣΙΣ, 
έχοντας κέντρο τα περιεχόμενα της ημερίδας, 
και τελικά όλων με όλους, έχοντας κέντρο το να 
μορφοποιηθεί αυτή η αλληλεπίδραση που ανα-
πτύχθηκε.
Περίεγραψα αναλυτικά την διαδικασία που πα-
ρήγαγε τις τρεις έννοιες, γιατί πραγματικά αι-
σθάνομαι ότι αναπαριστούν στο «εδώ και τώρα» 
την ουσία των εννοιών που είναι στο κέντρο του 
προβληματισμού μας, σήμερα. Καθόλου τυχαία, 
επιλέγω την έννοια της αναπαράστασης και του 
«εδώ και τώρα» από την ψυχαναλυτική ορολο-
γία.  Από τη ζωντανή Μνήμη του Σακελ λοιπόν 
(κυριολεκτώντας…) στις μεταβάσεις, στις μετα-
βατικότητες και στους μετασχηματισμούς ως 

αποκύημα της συνάντησης μας με τους «νέους 
άλλους». Καθόλου τυχαία, θα πω πάλι, οι τρείς 
αυτοί παράμετροι έρχονται από την θεωρία του 
Winnicott (αναφέρομαι στη λειτουργία του «με-
ταβατικού αντικειμένου») και από την θεωρία 
του Bion (αναφέρομαι στην δυνατότητα των «με-
τασχηματισμών») αφού το ψυχαναλυτικό πρίσμα 
παραμένει πάντα η καταγωγική προϋπόθεση της 
οπτικής μας!
Είμαστε σίγουροι ότι όπου κι αν βρίσκεται ο Σα-
κέλ, θα χαμογελάει με ικανοποίηση. Θα λέει  «μα-
νούλα μου, ωραία τα σκεφθήκατε» και θα μας 
σπρώχνει τρυφερά μεν αλλά αποφασιστικά, «στα 
βαθειά νερά» της ενεργούς του απουσίας….
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Ladies and Gentlemen.
It’s an honour for me as President of Asklepios to 
have the possibility to speak here today because 
Professor Sakellaropoulos was one of the 
founders of our organization Asklepios, together 
with Dr Marcel Carpay who is here also and I am 
also happy that our former President Mr David 
Brown is also here. I think it’s important to realise 
that about 25 years ago, this initiative was very 
important to start with international exchanges 
of insights in terms of Psychiatry and in terms 
of Reforms, not only in Greece but all of Europe 
in Psychiatry and in the attention of our patients 
and clients. In Asklepios more European countries 
are working together, first of all Greece but also 
the UK, Norway, Netherlands and nowadays also 
Italy. What we are doing all those years is to give 
possibilities to professionals and especially to 
young professionals to exchange and to learn 
about how we can make our work for people with 
psychiatric problems better. And what is very nice 
in this development of the last 25 years is that it 
was not only Asklepios working for people with 
psychiatric problems, but also working for people 
with learning disabilities but nowadays also for 
ageing people, for elderly people, especially people 
with dementia. We had a big Seminar yesterday 
and there were 150 people attending, which was 

«Η σημασία 
της διεθνούς 
ανταλλαγής γνώσης 
στην ψυχική υγεία»
Χαιρετισμός Eelco Damen 

Πρόεδρος Δικτύου Asklepios



very impressive.
So what I want to say is that this is a very important 
part of the heritage of Professor Sakellaropoulos. 
But then I would like to say some words about 
him. I met him first about fifteen years ago in 
Fokida and we spent some days together and 
I was very impressed with the way of working 
in Fokida with the Mobile Units and his was of 
teaching professionals and his way of inspiring 
professionals to work with their patients, their 
clients and to work together. During these few 
days our relationship started, a special relation. 
It developed as a kind of friendship between him 
and me, as a symbol I think of a friendship between 
generations, because I was younger and he was 
older than me, maybe a difference of about thirty 
years. Generations working together for the same 
aim and it’s very important. I liked him very much, 
I saw in him a man who developed in his life as a 
leader of big value. In my opinion the world and 
people need leaders like him. But not every leader 
is a good leader. Not every leader is doing the right 
things, for the world or for the people living in this 
world, and we all know it. For me there are some 
leaders who are an important example. In South 
Africa it was Nelson Mandela, and here for me it 
was Professor Sakellaropoulos, I think. He was a 
leader who everybody admired, because of his big 
involvement. Involvement in the development of 
the world, in the development of his country and in 
the development of his patients and his clients and 
in the development of the professionals working 
with him. 
During his studies in France, he studied and 
became a very good psychoanalyst and a very 
special one in the way that he was working later. 
In his way of combining psychoanalysis with his 
involvement with people who need psychiatric care, 
or who suffer from psychological problems. This 
environment, with freedom and rights for people 
made him a leader who gave all his energy and all 
his love, to Reform. To reform the world, to reform 
his country, and to reform the psychiatric services 
in a positive way. In the international exchanges 
we learned also from him outside of Greece, we 
learned about how you can be a valuable leader. 
We learned about involvement and integrity. We 
learned about crossing borders in Europe, but also 
crossing political borders. 
And we learned about new ways of thinking. We 
learned about new ways of treatment of people in 
crisis. For example, and you know it all, the famous 

method of the Mobile Units, not isolating people 
but supporting them in their own environment. And 
supporting their environment in their daily life and 
I can tell you, that it stimulated us in Amsterdam to 
find new ways of treating people with psychiatric 
problems. And we closed one of our buildings in 
which people were isolated. We closed it and we 
changed to the Mobile Unit way of working. So this 
way of thinking and your way of thinking, your way 
of working was introduced in Amsterdam. 
Professor Sakellaropoulos was stimulating 
international exchange and he inspired a lot of 
people with that way of exchanging. He inspired 
not only people in his own organization as you 
know it best, but also he inspired people abroad 
to do new things and to do them well. I know and 
I’ve heard that he was also very important for his 
patients. Because of his love for his patients, he 
became an authority for them. And in that way as 
an authority for his patients, people who believed 
in him, in his advice, in his person, they stabilized, 
they could come out of the crisis, and they were 
happy with him. How important is it when people 
with psychiatric problems are happy with such a 
person who is treating them, but who is also a big 
leader. It means that you have to be on different 
levels important for people. 
There are a lot of lessons to learn from him. I will 
not say them all and you know them. But I would like 
to emphasise one: I want to plea that we and you 
go on with international exchanges to learn from 
each other and of course this is the key lesson for 
us in Asklepios. And I hope that especially young 
professionals are going on with those ways of 
learning. 
Already hundreds and hundreds of professionals 
have profited by these international exchanges, 
and I hope that in the coming years, after the first 
25 years of Asklepios, it will become hundreds or 
maybe thousands of professionals, learning from 
this way of international exchanges, because 
it gives the freedom to reflect upon your ways 
of working and to learn about how other people 
are working and to make your work better. And 
especially in the situation of Greece in the last years, 
I would plea that young professionals are using the 
possibilities for this international exchange and go 
to learn abroad. But also to come back and support 
your own country, to support your own people 
because I really believe that this is very important 
for the future. Whatever we can do from Asklepios, 
to support this, we will do it. Thank you.
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Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβρίσκω, τουλάχι-
στον ορισμένους από εσάς, γιατί είχα την τύχη 
να παρακολουθήσω την Εταιρία από την αρχή 
που ιδρύθηκε, ως μαθητής εκείνη την εποχή του 
Τάκη Σακελλαρόπουλου, δηλαδή στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70, λίγο πριν φύγω και ο ίδιος 
για την Γαλλία, ακολουθώντας ως ένα βαθμό τον 
τύπο σπουδών που είχε υποδείξει σε εμένα και 
σε άλλους συναδέλφους εκείνης της γενιάς.
Η Αθηνά Φραγκούλη μού ζήτησε στην σημερι-
νή μου εναρκτήρια παρέμβαση να δώσω σε πέ-
ντε-δέκα λεπτά μια εισαγωγή της γενικότερης 
φιλοσοφίας αυτής της δράσης της Κοινοτικής 
Ψυχιατρικής, που εξελίσσεται εδώ και πάνω από 
σαράντα χρόνια στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία 
του Τάκη Σακελλαρόπουλου, ο οποίος όντως 
είναι ο πατέρας αυτής της Ψυχιατρικής Μεταρ-
ρύθμισης, την οποία γνώρισε και ενστερνίστηκε 
σε χώρες του εξωτερικού, όπως στη Γαλλία, την 
Αγγλία, τη Γερμανία ως ένα βαθμό, και την οποία 
κατόρθωσε, με πολλούς αγώνες και δυσκολίες 

«Η Κοινωνική 
και Κοινοτική 
Ψυχιατρική 
Σήμερα» 
Χαιρετισμός Βασίλη Καψαμπέλη

Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, μέλος της SPP, 
Διευθυντής του Κέντρου Ψυχανάλυσης 
της Εταιρείας  Ψυχικής Υγείας 
του 13ου Διαμερίσματος Παρισιού



αφάνταστες για τη νεότερη γενιά, να εμφυτεύ-
σει, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει στο ελλη-
νικό έδαφος, από τη δεκαετία του ’60 και πέρα. 
Αυτό του οποίου είστε αυτή τη στιγμή η προσω-
ρινή κατάληξη, είναι μια πορεία που ξεκινάει από 
πολύ παλιά, ξεκινάει από το τέλος του 18ου αιώ-
να, δηλαδή από την εποχή κατά την οποία μερικά 
άσυλα στην Αγγλία, στη Γαλλία και λιγότερο σε 
άλλες χώρες, αρχίζουν να γίνονται θεραπευτή-
ρια, δηλαδή παύουν να είναι ιδρύματα τα οποία 
απλώς παρέχουν άσυλο σε άπορους, σε ανάπη-
ρους, σε ψυχικά πάσχοντες, σε πλάνητες, και 
επενδύονται με μία λογική συντονισμένης εργα-
σίας, με σκοπό την παραγωγή κάποιου θεραπευ-
τικού έργου και αποτελέσματος. Αυτή η λογική 
που αρχίζει στα τέλη του 18ου αιώνα, αναπτύσ-
σεται με τον τρόπο της σε όλη τη διάρκεια του 
19ου αιώνα. 
Έβαλα σαν παράθεμα στην εισήγησή μου την φρά-
ση ενός από τους ψυχιάτρους της Ψυχιατρικής 
Μεταρρύθμισης του 19ου αιώνα της Γαλλίας, 
τού Jean-Etienne Esquirol, που είναι αρκετά χαρα-
κτηριστικό του πνεύματος εκείνης της εποχής. 
Λέει ότι ένα θεραπευτικό άσυλο, ένα άσυλο ψυ-
χοπαθών, στα χέρια ενός επιδέξιου ιατρού είναι 
το ισχυρότερο εργαλείο ίασης των ψυχικά πα-
σχόντων. Δηλαδή, ήδη από εκείνη την εποχή εμ-
φανίζεται η έννοια ότι για ορισμένες παθήσεις, 
εν προκειμένω αυτές που μας ενδιαφέρουν, τις 
παθήσεις του ανθρώπινου ψυχισμού, τις ψυχικές 
παθήσεις, η δυαδική σχέση γιατρού – αρρώστου, 
δεν αρκεί για να βοηθήσει το άτομο, και χρειάζε-
ται μια θεραπευτική ομάδα. Αυτό είναι που πραγ-
ματώνεται σε ένα «ίδρυμα», «άσυλο» εκείνη την 
εποχή, «θεσμό» όπως λέτε σήμερα, και μόνο μέσα 
από αυτή τη συντονισμένη λειτουργία μιας θερα-
πευτικής ομάδας, διεπιστημονικής, διακλαδικής, 
μπορούμε να ελπίζουμε να επιφέρουμε κάποιες 
αλλαγές στον ψυχισμό των ψυχωσικών παθήσε-
ων, γιατί τελικά περί αυτών πρόκειται. Αυτή η 
ιδέα, η ιδέα δηλαδή ότι η δυαδική σχέση δεν αρ-
κεί και ίσως μάλιστα βλάπτει την ευκταία πορεία 
μιας ψυχικής πάθησης, είναι αυτή ακριβώς που 
θα βρεθεί στο επίκεντρο της μεγάλης ψυχιατρι-

κής μεταρρύθμισης που παρατηρείται σε όλες 
τις δυτικές χώρες, από Ηνωμένες Πολιτείες 
μέχρι Γαλλία, από Αγγλία μέχρι Γερμανία, Σκαν-
διναβία, Κάτω Χώρες, Ιταλία σε μεγάλο βαθμό, 
δηλαδή η ιδέα ότι πρέπει να πάμε παραπέρα από 
το παραδοσιακό ιατρικού τύπου νοσοκομείο και 
μοντέλο, και να κάνουμε να λειτουργήσει πραγ-
ματικά μια ομάδα ως θεραπευτική, σπρώχνοντας 
μέχρι την τελευταία της συνέπεια και λογική την 
ιδέα ότι, όταν μιλάμε για ψυχώσεις, ένας ασθε-
νής δεν μπορεί να περιμένει ίαση από ένα μόνο 
άτομο. 
Αυτή η συλλογικότητα, αυτή η διεπιστημονικότη-
τα, είναι αυτή που θα οδηγήσει σε όλη την μεταρ-
ρύθμιση, όποια μορφή κι αν πήρε στην συνέχεια, 
με τις ιδιομορφίες της κάθε μιας χώρας, με την 
ιδιαίτερη πολιτική και ιδεολογική της κουλτού-
ρα, αλλά που σε γενικές γραμμές όλες τείνουν 
προς την ίδια κατεύθυνση: χρειάζεται μια ομάδα, 
χρειάζεται ένα σύνολο συνεκτικό ατόμων, ώστε 
να μπορέσει ένας ψυχωσικός ασθενής να προχω-
ρήσει παραπέρα στη ζωή του. 
Αυτό το στοιχείo το γνωρίσατε οι πιο παλιοί 
από εσάς, τα πρώτα χρόνια της Μεταρρύθμισης, 
και το γνωρίσατε υπό την μορφή Νοσοκομεί-
ου Ημέρας: είμαστε σε ένα χώρο που αποτελεί 
ίδρυμα-θεσμό, αλλά χωρίς κρεββάτια, και με μία 
ομάδα θεραπευτική ποικίλων διπλωμάτων και 
καταρτίσεων. Το γνωρίσατε επίσης στους ξενώ-
νες, το γνωρίσατε στα οικοτροφεία, το γνωρίσα-
τε στα θεραπευτικά εργαστήρια, λοιπόν με διά-
φορες μορφές, οι οποίες αντικατέστησαν κατά 
τρόπο γενικά ωφέλιμο την παραδοσιακή νοση-
λεία ασυλικού τύπου. 
Και τώρα βρίσκεστε σε ένα επόμενο στάδιο το 
οποίο, ως έναν βαθμό, απειλεί με την καλύτερη 
και με τη χειρότερη έννοια του όρου, αυτές τις 
ομαδικές κατακτήσεις της Ψυχιατρικής Μεταρ-
ρύθμισης της δεκαετίας του ’50. Το οποίο είναι 
το εξής:
• Eάν θεωρήσουμε ότι ο πυρήνας, το επίκεντρο 

της ψυχωσικής παθολογίας, έτσι όπως την 
καταλαβαίνουμε, είναι μια τρομερή μοναχικό-
τητα – σας θυμίζω ότι ο όρος «αυτισμός» που 
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χρησιμοποιείται  τώρα για παιδιά πρωτοχρη-
σμοποιήθηκε από τον Bleuler για τους σχιζο-
φρενείς το 1911 ακριβώς για να υπογραμμίσει 
αυτήν την τεράστια αδυναμία, φόβο, απειλή 
που αισθάνονται ορισμένα άτομα να μπουν, να 
συνάψουν σχέσεις με τους άλλους• εάν λοιπόν 
θεωρήσουμε ότι ο πυρήνας αυτής της παθολο-
γίας είναι αυτή η ιδιαίτερη και ριζική μοναχι-
κότητα, που σε ακραίες μορφές γίνεται αυτι-
σμός.

• Eάν θεωρήσουμε ότι η ομάδα που φτιάξαμε 
γύρω τους, στο άσυλο, που έγινε νοσοκομείο, 
που έγινε νοσοκομείο ημέρας, που έγινε οι-
κοτροφείο, που έγινε ξενώνας, αυτή λοιπόν 
η ομάδα που φτιάξαμε λειτούργησε σαν δια-
μεσολαβητής ώστε οι ασθενείς αυτοί να βρε-
θούν σιγά-σιγά σε άλλες ομάδες, είτε αυτές εί-
ναι φιλικές σχέσεις για ψυχαγωγία, είτε είναι 
οικογένεια (την αρχική ή αυτήν που έφτιαξαν, 
διότι έχουμε δει ασθενείς που έφτιαξαν και οι-
κογένεια), είτε είναι εργασία και ένταξη στην 
παραγωγή.

• Eάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι αυτή η ομάδα λει-
τούργησε σαν γέφυρα ώστε η μοναχικότητα να 
πάει προς άλλες, καινούργιες μορφές συλλο-
γικότητας, και ότι κατά συνέπεια είμαστε πια 
σε θέση να απομακρυνθούμε, να αποσυρθούμε 
διακριτικά από τη ζωή τους, ποτέ πλήρως και 
ποτέ απότομα, και πάντα σε απόσταση τηλε-
φώνου για να το πούμε έτσι, αλλά παρ’όλα αυτά 
να απομακρυνθούμε (και βέβαια ξέρουμε ότι 
θα υπάρχουν πάντα και ορισμένοι ασθενείς, για 
τούς οποίους αυτή η έξοδος από την ασυλική 
μορφή αγωγής δεν συνοδεύτηκε, ή δεν συνο-
δεύτηκε ακόμη, από την εύρεση μιας καινούρ-
γιας συλλογικότητας).

Εάν λοιπόν όλα αυτά ισχύουν, το ερώτημα που πα-
ραμένει για εμάς είναι πώς, σε αυτές τις καινούρ-
γιες συνθήκες, μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή 
τη βασική αρχή, δηλαδή το να είμαστε ομάδα 
γύρω από κάποιον, ο οποίος στο εξής ζει μόνος 
του με τρόπο πού επισήμως θεωρείται «αυτόνο-
μος».
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Βλέπω αυτό το ερώτημα στη δική μου πρακτική 
στη Γαλλία, τη χώρα που ζω: ο ασθενής έχει βγει 
από το νοσοκομείο, η κοινότητα του παρέχει ένα 
επίδομα αναπηρίας και ένα επιδοτούμενο ενοί-
κιο, ο Δήμος παρέχει γεύματα καλής ποιότητας 
σε πολύ χαμηλή τιμή, και παίρνει κανονικά τα 
φάρμακά του, που μπορεί να του τα γράφει και ο 
παθολόγος του (ο γενικός γιατρός). Άρα σε τελι-
κή ανάλυση, για ό,τι συνιστά την υλική ποιότητα 
της ζωής του, δεν μας χρειάζεται πια. Και το πρό-
βλημα είναι το εξής: πώς θα μπορέσουμε να συ-
νεχίσουμε να είμαστε ομάδα γύρω του, τόσο όσο 
δεν έχει βρει ο ίδιος, ή δεν τον έχουμε βοηθήσει 
και οδηγήσει στο να βρει ο ίδιος, μια κάποια ομά-
δα ένταξης, που να μας επιτρέψει σιγά - σιγά να 
αποσυρθούμε; Το πρόβλημα αυτό είναι στο επί-
κεντρο αυτή τη στιγμή των προβληματισμών της 
Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Είναι στο επίκεντρο με 
την έννοια ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύου-
με τείνει να θεωρήσει ότι ο ασθενής που πέτυχε 
αυτήν την ψυχική ισορροπία, και αυτήν την φαι-
νομενική – ως ένα βαθμό – αυτονόμηση στην κοι-
νότητα, δεν μας χρειάζεται πια, και ασχολούμα-
στε με τον «επόμενο» για να το πούμε έτσι. Και 
βεβαίως έχει κανείς την αίσθηση ότι ο ψυχικά 
ασθενής, από τη στιγμή που βρέθηκε μόνος του 
και έχοντας όλα τα αναγκαία προς το ζην, το μόνο 
που του μένει πιά για να ξαναβρεί ένα ανθρώπι-
νο περιβάλλον είναι να σταματάει πότε-πότε τα 
φάρμακα, να κάνει υποτροπή, και να ξαναβρεί την 
χαμένη συλλογικότητα που η απώλειά της ήταν 
το αντίτιμο της προόδου του. 
Πώς μπορούμε να παραμείνουμε ομάδα γύρω 
από κάποιον ασθενή; Πώς μπορούμε να το ορ-
γανώσουμε για έναν ασθενή που ζει μόνος του, 
έχει πάρει την πορεία του, ακολουθεί τον δικό 
του δρόμο, αλλά πού χρειάζεται να συνεχίσει να 
νιώθει ότι κάποιοι τον σκέφτονται, ότι τον κου-
βεντιάζουν μεταξύ τους («Τ     ι γίνεται; Τι κάνει;»), 
τον έχουν στο μυαλό τους, τον παίρνουν ένα τη-
λέφωνο, συναντιόνται; Και κυρίως ότι αυτοί οι 
κάποιοι είναι κάποιοι και όχι κάποιος, δηλαδή εί-
ναι ομάδα, δηλαδή ότι υπάρχει ένας αντιφατικός 
– υπό την έννοια των διαφορετικών γνωμών, όχι 

αναγκαστικά αντίθετων – υπάρχει λοιπόν ένας 
αντιφατικός, ένας πολυφωνικός  λόγος γύρω 
από το άτομό του; 
Γιατί αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που αποκομί-
σαμε από όλα αυτά τα χρόνια ομαδικής δουλειάς 
με τους ασθενείς: το ενδιαφέρον να μην έχουμε 
μία και μόνο γνώμη γύρω από το άτομό τους, την 
δυνατότητα να έχουμε συγκρούσεις με την καλή 
έννοια του όρου – όχι καβγάδες – αλλά διαφορές 
απόψεων, στο επίπεδο μιας ομάδας γύρω από 
ένα άτομο, θεωρώντας ότι οι συγκρούσεις αυτές 
είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο καταφέραμε 
να εμπλουτίσουμε την ψυχική του λειτουργία και 
τον οποίο καλά θα είναι να μην χάσουμε, όταν η 
πρώτη φάση των νοσηλευτικών μας φροντίδων 
πέτυχε, δηλαδή δεν είναι πια στο άσυλο, αλλά η 
δεύτερη, δηλαδή το πέρασμα προς μιά άλλη κοι-
νότητα, που να μην είναι πλέον η θεραπευτική, 
δεν έχει ακόμη επιτελεστεί. Και νομίζω ότι στις 
σημερινές συνθήκες, η γενιά η δικιά σας, που έρ-
χεται σε μια ήδη εγκατεστημένη Κοινοτική Ψυχι-
ατρική, με σπουδαία επιτεύγματα – θα πρέπει να 
ήταν κανείς φοιτητής ιατρικής στη δεκαετία του 
’70 για να ξέρει πώς ήταν ένα ψυχιατρικό νοσο-
κομείο στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, και τους 
φοβερούς συνειρμούς που μπορούσε να προκα-
λέσει με στρατόπεδα συγκεντρώσεως – εσείς 
λοιπόν που έρχεστε στην επόμενη γενιά σε μια 
Κοινοτική Ψυχιατρική που ήδη δουλεύει, έχετε 
να δουλέψετε αυτό το ειδικό στοιχείο: πώς πα-
ραμένουμε ομάδα γύρω από κάποιον, ο οποίος 
δεν είναι πια σε ίδρυμα.
Ευχαριστώ.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
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Σε αυτήν την ομάδα της ολομέλειας που 
είναι χαρά μου να συντονίσω, θα κουβε-
ντιάσουμε τις σκέψεις και τους προβλη-
ματισμούς που συζητήθηκαν στις Ομάδες 

Εργασίας, και θα προσπαθήσουμε κάπως να το 
συνθέσουμε σε ένα επίπεδο συνολικής ομάδας 
και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τις 
σκέψεις μας ένα-δυο βήματα παραπέρα. 
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάποιες δικές 
μου σκέψεις. Κατ΄αρχήν νιώθω την ανάγκη – 
ίσως γιατί δεν συζητήθηκε αρκετά μέχρι τώρα 
– να μιλήσω λίγο περισσότερο για τον Σακέλ. Με 
τον Σακέλ να σας πω ότι η σχέση μου ήταν σε μια 
περισσότερο ασυνείδητη επικοινωνία, υπήρξε ο 
αναλυτής μου.
Θα ήθελα να μιλήσω για την θεωρία του Σακέλ 
όσον αφορά το ψυχαναλυτικό πρίσμα και την ψυ-
χανάλυση. Θεωρώ ότι αυτή η θεωρία όχι μόνο 
ενέπνευσε τον Σακέλ, αλλά αποτέλεσε και τη 
θεωρητική βάση, το θεωρητικό του εργαλείο 
σε ό,τι έκανε για τον τομέα της ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης και της ψυχιατρικής μεταρρύθ-
μισης, και ήταν και ο σύμμαχός τους στις δύσκο-
λες στιγμές. Είναι μια θεωρία που μας δίνει την 
δυνατότητα – όπως λέει ο Σακέλ – να κατανοή-
σουμε την ψύχωση και τους ψυχωτικούς μηχανι-
σμούς, να προσδιορίσουμε κάθε στιγμή τη σχέση 
μας με τον ασθενή, αλλά και τον τρόπο ένταξής 
του στην κοινότητα, να χειριζόμαστε σωστά το 
φάρμακο, τη νοσηλεία ή την υποτροπή. Να κα-
ταλαβαίνουμε τα δυναμικά της ομάδας, της Δο-
μής και του burn-out. Ο θεραπευτής σκέφτεται 
για τον ασθενή του και η ζωντάνια της σκέψης 
του είναι η ουσία της θεραπείας στην ψύχωση. 

Εισαγωγή 
Συντονιστή 
Ολομέλειας

Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής

Κ. Παπακωνσταντίνου
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Τον προστατεύει από τις ελκτικές δυνάμεις που 
ασκεί η ψύχωση, που έχει  την τάση να ρουφάει 
το μυαλό του. 
Θα ‘θελα να αναφερθώ πολύ σύντομα σε ένα κλι-
νικό παράδειγμα από μια αποκαταστασιακή δομή, 
ένα Κέντρο Ημέρας. Δεν είναι μια δομή της Εται-
ρίας, αλλά θεωρώ ότι αυτό το παράδειγμα δεν θα 
πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι έξω από εμάς, 
ότι είναι κάπου αλλού. Είναι κάτι που είναι πάρα 
πολύ κοντά σε εμάς, σε όσους εργάζονται με την 
ψύχωση. 
Ένα Κέντρο Ημέρας για ψυχωτικούς ασθενείς 
χρηματοδοτείται από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για τρία χρόνια. Το Κέντρο καλύπτει θεραπευτι-
κά 50 περίπου ασθενείς, και απασχολεί προσω-
πικό 30 ατόμων κυρίως επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας. Οι παρεμβάσεις γίνονται κυρίως μέσω 
ομαδικών δραστηριοτήτων, λείπουν όμως οι 
τακτικές κλινικές συναντήσεις, όπου δεν συζη-
τιούνται τα περιστατικά και το περιεχόμενο των 
ομάδων, παρά μόνο – σε εισαγωγικά – εάν υπάρ-
ξει κάποιο πρόβλημα. Δεν σχεδιάζονται εξατο-
μικευμένα πλάνα για τους ασθενείς, δεν δημι-
ουργούνται συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις 
με άλλες δομές, δεν υπάρχει διασύνδεση με την 
κοινότητα, δεν γίνεται αξιολόγηση των δράσεων 
των υπηρεσιών. Ύστερα από ένα χρόνο περίπου, 
κάποιοι ασθενείς, έχουν δημιουργήσει στενές 
εξαρτητικές σχέσεις με κάποιος θεραπευτές, οι 
κλινικές συναντήσεις είναι πιο αραιές, τυπικές, 
και διαδικαστικές, υπάρχουν υπόγειες συγκρού-
σεις μεταξύ των θεραπευτών, και οι υποομάδες 
χωρίς τίποτα όμως να συζητιέται ανοιχτά. Σε 
ένα επιφανειακό επίπεδο υπάρχει ηρεμία.
Οι ασθενείς συμμετέχουν στις δραστηριότητες, 
δεν παρουσιάζουν επιδείνωση ή υποτροπές. 
Κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να ταράξει 
τα νερά – σε εισαγωγικά. Κάποιοι θεραπευτές 
απουσιάζουν συχνά, άλλοι σκέφτονται να παραι-
τηθούν. Κάποιοι άλλοι με έναν ηρωικό τρόπο, 
διαθέτουν ώρες από τον προσωπικό τους χρό-
νο για τους ασθενείς. Σε αυτήν την περίπτωση 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, στην ομαδική διαδι-
κασία – λειτουργία του Κέντρου Ημέρας.  



Δεν δόθηκε εξαρχής χώρος για επεξεργασία της 
νόσου, και των νοσηρών μηχανισμών που ανα-
πτύσσει και μεταβιβάζει στο πλαίσιο, με αποτέ-
λεσμα αυτοί οι μηχανισμοί να καταλύσουν την 
θεραπευτική διαδικασία και τη λειτουργία του 
πλαισίου. Θα έλεγε κάποιος δεν έγινε και καμία 
καταστροφή. Όμως αυτή δεν είναι η αρρώστια; 
Η αδράνεια; Η κατάργηση της σκέψης; Η άρνηση 
της πραγματικότητας ότι το Πρόγραμμα τελειώ-
νει σε δύο χρόνια και δεν υπάρχει συνέχεια. Ούτε 
κάποια πρόβλεψη. Η παραδοχή ότι δεν αλλάζει 
τίποτα. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ο φόβος της 
αλλαγής, και της απώλειας των κεκτημένων. Οι 
ασθενείς φαίνονται ήρεμοι, είναι ψυχωτικοί και 
αγνοούν, ή αρνούνται την απειλή του τέλους του 
Προγράμματος. Αρκούνται σε μια φαντασιωτι-
κή, συμβιωτική σχέση με τους θεραπευτές και 
το  πλαίσιο και δεν αποκομίζουν κάτι απτό και 
πραγματικό, ωφέλιμο για την συνέχεια της ζωής 
τους. Οι θεραπευτές δεν σκέφτονται, προστα-
τεύουν απλά τον εαυτό τους ή τον απενοχοποι-
ούν. Δυστυχώς – όχι σπάνια – τέτοιες Δομές και 
θεραπευτικές ομάδες υπάρχουν. Η λύση όταν 
συμβαίνουν τέτοιες εκτροπές της ομαδικής λει-
τουργίας είναι επαναφορά στις διαδικασίες που 
εξασφαλίζουν την θεραπευτική επεξεργασία της 
ομάδας ή την εξωτερική εποπτεία. 
Ήθελα να δείξω με αυτό το παράδειγμα, ότι η 
ιστορία της αποκατάστασης, είναι ένας διαρκής 
αγώνας και μία έκθεση σε έναν συνεχόμενο κίν-
δυνο, τον οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου και 
σίγουρα οι ομαδικές λειτουργίες είναι αυτές που 
μας προστατεύουν. Ασφαλώς η ψυχοδυναμική 
εποπτεία, και η έννοια του ψυχαναλυτκού πρί-
σματος για την οποία μίλησε ο Σακέλ.
Θα ήθελα να πω και μία δεύτερη σκέψη μου, δια-
βάζοντας το Πρόγραμμα του Forum, η αλήθεια 
είναι πως κάπως ταράχτηκα διαβάζοντας τις 
θεματικές των ομάδων: παντού υπήρχε η λέξη 
«μετά». Μετα-σχηματισμοί κλπ. Πολλά μετά. Κι 
αναρωτήθηκα τι σημαίνει αυτό το μετά; Και σκέ-
φτηκα ότι ασσφαλώς αυτό έχει να κάνει, με το 
«μετά τον Σακέλ». Και νομίζω ότι όλα αυτά τα 
πολλά «μετά», ίσως δείχνουν μια έντονη αγωνία, 

του τι μέλη γενέσθαι, του τι θα γίνει μετά τον Σα-
κέλ. Όπως λέμε υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο; 
Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε το 
μετά καθαρά, αν πρώτα δεν κλείσουμε το πριν. 
Οπότε νομίζω ότι κάπως θα πρέπει να δώσουμε 
χρόνο για το πριν, να σκεφτούμε, να αξιολογήσου-
με, ίσως χρειαστεί να κατεβάσουμε και λίγο τον 
Σακέλ από το θρόνο του, να του δώσουμε μια πιο 
ανθρώπινη υπόσταση, να μπορούμε να τον αγγί-
ξουμε, να τον ακουμπήσουμε, κι ενδεχομένως 
να ασκήσουμε και κριτική. Αυτές οι σκέψεις για 
προβληματισμό και νομίζω ότι μπορούμε να δώ-
σουμε το λόγο στις Ομάδες. 
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Τοποθετήσεις – Nέοι επαγγελματίες: 
Δ. Αρνιακού, Μ. Κούρτογλου, Κ. Προυντζόπουλος, 
Μ. Σανταμούρη, Α. Τζήμας 

Παρεμβάσεις:
Aπό λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Συζητητές – Eμπειροι επαγγελματίες: 
Β. Αλεξανδρής, Μ. Βαθιώτου, Δ. Γεωργιάδης, Μ. Γιάκρας, 
Α. Γιαντσελίδου, Ε. Ζεΐκου, Μ. Θεοδωρουλάκης, 
Α. Καράμπελα, Α. Κατσαρός, Φ. Κλεόπας, Δ. Κόντης, 
Μ. Λειβαδίτης, Φ. Μπόμπος, Δ. Σταυρίδη, 
Α. Τσιπουρίδης, Στ. Τουρνής, Η. Φύλλα

«Μεταβάσεις» 
(ψυχιατρείο, κοινοτική δομή, κοινότητα,
 οικογένεια, εργασία)

Πρακτικά Συζήτησης A Ομάδας

Συντονίστρια:

Τ. Λαζαράτου

Ψυχοθεραπεύτρια



Προσεγγίσαμε τα ερωτήματα της Ψυχιατρικής 
Μεταρρύθμισης μέσω της διαλεκτικής σχέσης 
Ψυχιατρικής και Ψυχανάλυσης, όπου η ψυχανάλυ-
ση δίνει το βάθος στην κοινωνική ψυχιατρική και 
αυτή με τη σειρά της το εύρος και την απεύθυνση 
στην ψυχαναλυτική κλινική. Αναφερθήκαμε στις 
εξής έννοιες-κλειδιά:
α) την πρακτική με πολλούς, 
β) την θεσμική ψυχοθεραπεία
γ) το ψυχαναλυτικό πρίσμα

Μέσα απ’ την κουβέντα τονίστηκε η σημασία της 
ατομικής θεραπείας των επαγγελματιών ψυχι-
κής υγείας και πώς το θεραπευτικό υποκείμενο 
λειτουργεί ως εργαλείο στη διαδικασία της θε-
ραπευτικής αποκατάστασης. 
Περιγράψαμε την λειτουργία του Ψυχιατρικού 
Ιδρύματος τόσο υπό το πρίσμα του θεσμού που 
εξασφαλίζει το δικαίωμα στη θεραπεία όσο και 
υπό τις ελλείψεις και αγκυλώσεις του. Αναφερ-
θήκαμε πιο συγκεκριμένα στην ανάγκη για τομε-
οποιημένη λειτουργία και διασύνδεση, στη συν-
θήκη του ιδρυματισμού ως σχέση που διαπερνά 
τόσο τους θεραπευόμενους όσο και τους επαγ-
γελματίες και στο ζήτημα της ακούσιας νοσηλεί-
ας και των προβληματικών που την χαρακτηρί-
ζουν.
Η κουβέντα εμπλουτίστηκε απ’ την εμπειρία και 
τα στοιχεία που αποκομίσαμε απ’ την επίσκεψή 
μας στο 9ο τμήμα του Ψ.Ν.Α. Δαφνί. Υπογραμμί-
στηκε το πώς η κατάσταση διαμορφώνεται απ’ 
την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και υλικών 
πόρων, την πολιτική ατολμία και την έλλειψη 
σχεδίου που εγκλωβίζουν τις πολιτικές για την 
ψυχιατρική περίθαλψη στα όρια του εφικτού. 
Συζητήσαμε το θέμα της μετάβασης στην κοινό-
τητα και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. 
Αναφερθήκαμε στην αγωγή κοινότητας υπό ψυ-
χαναλυτικό πρίσμα και στις Μ.Ψ.Α. οι οποίες θα 
πρέπει να οργανώνονται με διαβαθμίσεις καθώς 
και στην κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία 
των ασθενών για την μετάβαση τους σ’ αυτές. Το-
νίστηκε πως η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση περνά-
ει μέσα απ’ την ενίσχυση και την ανάδειξη του κε-

ντρικού ρόλου της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Μέσα απ’ την κουβέντα αναδείχθηκε το πρόταγ-
μα για την πραγματικά αυτόνομη διαβίωση στην 
κοινότητα και η σημασία της λειτουργίας των 
Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε ένα καθεστώς δια-
σύνδεσης.
Αναφερθήκαμε στους εναλλακτικούς τρόπους 
αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου και συγκεκρι-
μένα στην μέθοδο του Ανοιχτού Διαλόγου που 
εφαρμόζεται στη Δυτική Λαπωνία και μοιάζει 
αρκετά με τη μέθοδο της Ψυχιατρικής Περίθαλ-
ψης στο Σπίτι του Αρρώστου που εφάρμοσε ο 
Σακέλ. Επισημάνθηκε το παράδοξο του πώς δύο 
τόσο όμοια μοντέλα αναπτύχθηκαν την ίδια περί-
οδο σε δύο τόσο απομακρυσμένα μέρη αλλά και 
το πώς οι εγχώριες εμπειρίες και παρακαταθή-
κες έχουν να προσφέρουν στο εξωτερικό. Ακό-
μα, τέθηκε το ζήτημα της εργασίας, τόσο υπό το 
πρίσμα του πόσο φιλόξενη και θελκτική είναι η 
σύγχρονη αγορά εργασίας για ένα άτομο με ψυχι-
ατρική εμπειρία, όσο και υπό το πρίσμα της πε-
ριορισμένης εμβέλειας και καταμερισμού των 
ΚΟΙΣΠΕ.

Τέλος, τα παραπάνω παρουσιάστηκαν και υπό την 
οπτική της Περιφέρειας, δηλαδή των ιδιαίτερων 
στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Ψυχιατρική 
Μεταρρύθμιση εκτός της Μητρόπολης. Αναφερ-
θήκαμε ιδιαίτερα στο παράδειγμα των Κινητών 
Μονάδων αλλά και των πιο άμεσων σχέσεων που 
δομούνται με την κοινότητα και τις τοπικές αρ-
χές, αλλά και στις ελλείψεις που χαρακτηρίζουν 
το Σύστημα Υγείας στην περιφέρεια.

Καταληκτικά τονίστηκε η ανάγκη για δικτύωση 
και επεξεργασία για την διαμόρφωση σύγχρονων 
προτάσεων για την συνέχεια της Ψυχιατρικής 
Μεταρρύθμισης.
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Α. Τζήμας 
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Δε θα μπορούσε να γίνει πιο ολοκληρωμένη σύν-
δεση με αυτό που θέλω να πω ή έννοια την «ανω-
κρυψίας», ο νεολογισμός. Το πώς αντέχουμε την 
απώλεια είναι μέρος της ομαλής εμπειρίας της 
μεταβατικότητας, μας έμαθε ο Winnicott, και 
αποκτιέται αν η μάνα έδωσε τη χρήσιμη υποστή-
ριξη στην αυταπάτη και τον κρίσιμο χρόνο που 
απαιτείται για την αναπαράσταση, ένα σχόλιο του 
Winnicott που νομίζω πως είναι στην καρδιά της 
σημερινής μέρας. 
Εμείς όλοι όσοι μαθητεύσαμε κοντά στο Σακελ-
λαρόπουλο είχαμε αυτή την τύχη, και το δικαίω-
μα στην αυταπάτη, με την έννοια του Winnicott 
-και αξίζει τον κόπο να ξεκινήσει και μια συνολι-
κότερη επεξεργασία της εμπειρίας μας- αλλά και 
με την ποιότητα των αναπαραστάσεων. Το βίωμά 
μας, λοιπόν, και πως το επεξεργαστήκαμε: Έλεγα 
στην ομάδα μου, ότι ο Σακέλ εισήγαγε δύο έννοι-
ες  για το ζήτημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμι-
σης –είναι γραμμένες και στην εισαγωγή του Ελ-
ληνο – γαλλικού Συμποσίου, στο δεύτερο τόμο-, 
τη μαχητικότητα και την αισιοδοξία. Αξιωθήκα-
με, λοιπόν, και την αισιοδοξία και τη μαχητικότη-
τα και τη βεβαιότητα ότι την πραγματικότητα τη 
γνωρίζουμε στο μέτρο που τη μετασχηματίζου-
με. Αυτό δεν είναι, άραγε, το μεγάλο δίδαγμα των 
μετά – βάσεων, μετα-βατικοτήτων και μετα-σχη-
ματισμών; 
Σε μια κρίσιμη μέρα όπως είναι το μνημόσυνο 
του Σακέλ, το μετά, αισθάνομαι, ότι  εισάγει μια 
ψυχαναλυτική έννοια, έτσι όπως μας την έμαθε 
κι έτσι όπως αξιωθήκαμε να τη ζήσουμε μέσα 
στα πράγματα τα ψυχαναλυτικά, που είναι το «εκ 
των υστέρων». Το πένθος αλλά και την έξοδο 
από το πένθος. Επίσης, το μετά, εκτός του ότι ει-
σάγει το «εκ των υστέρων», αποσιωπεί κάτι, απο-
σιωπεί μια άλλη έννοια «μετά-», τη μεταβίβαση. 
Αισθάνομαι, λοιπόν, -κι αυτό θέλω να συμβάλω 
από μεριάς μου σε αυτή την κουβέντα-, ότι όλο 

Σχολιασμός Συντονίστριας Α Ομάδας

Τ. Λαζαράτου

Ψυχοθεραπεύτρια



αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα, ανεξαρτήτως 
της αντίληψής μας, της εκπαίδευσής μας και της 
τοποθέτησής μας μέσα στο σύμπαν της θεωρίας 
και της τεχνικής, αποτελεί ένα αποκύημα μιας 
μεταβιβαστικής σε διάφορες κατευθύνσεις, από 
το πρόσωπο του δασκάλου μας, από την ίδια τη 
θεωρία, από την ψυχιατρική μεταρρύθμιση μέχρι 
και την αντιμεταβίβαση στη σχέση με τον άρρω-
στό μας, με την ιστορία μας και με άλλα πράγματα 
που συγκροτούν τη στιγμή αυτή. 
Γεγονός είναι ότι η ψύχωση συνεχίζει, τουλάχι-
στον με βάση τη δική μου σκέψη, να παραμένει 
ένα συνεχές πρόταγμα που διαφεύγει της επιστη-
μοσύνης μας, της οργανωτικής μας δυνατότητας 
και των επανατοποθετήσεών μας. Παραμένει 
ένα δυσεπίλυτο αίνιγμα. Αλλά το βέβαιο είναι 
ότι, για να μπορέσουμε να το συναντήσουμε, κα-
λούμαστε από πολλούς δρόμους να σκεφτούμε 
και από πολλούς δρόμους να πράξουμε. Από την 
πλευρά των δικαιωμάτων ως ένα πρόταγμα μέσα 
σε ένα πολιτικό συλλογισμό, με απελευθερωτι-
κό πρόταγμα. Από την πλευρά της επιστημοσύ-
νης, με μια συνεχή αναφορά σε ένα θεραπευτικό 
πρωτόκολλο. Και από μια πλευρά αντι-γραφειο-
κρατική, γιατί μιλάμε για θεσμό, όταν μιλάμε για 
ψύχωση, γιατί, όπως μας είπε ο Βασίλης ο Καψα-
μπέλης αυτό το οποίο συγκρότησε την απάντη-
ση στην ψύχωση είναι η δυνατότητα να φτιαχτεί 
ένας αστερισμός γύρω από αυτή. Από εδώ και 
πέρα η κουβέντα είναι μεγάλη. Ακουσα Βασί-
λη πάρα πολύ προσεκτικά την αναρώτησή σου 
όσον αφορά το μετά. Αισθάνομαι ότι εμείς εδώ 
είμαστε λίγο πιο πίσω, συνεχίζουν και εκκρε-
μούν ζητήματα για τη μεταρρύθμιση. Δεν είναι 
η έννοια μας μόνο το τι θα γίνει μετά αλλά και 
σε αυτό που αποτυπώσαμε τώρα ως ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση, το πόσες νησίδες ασυλιακής λο-
γικής, δηλαδή, συνεχίζουν και υπάρχουν. Το πώς 
αυτή τη στιγμή η ψύχωση μπορεί να παραλάβει 

πραγματικά άλλες δυνατότητες, που αυτό είναι 
η ουσία της μεταρρύθμισης και όχι μόνο μια γε-
ωγραφική ανακατανομή. Η έννοια μας είναι πως 
συνεχίζει να μένει ασυντρόφευτη η ψύχωση. Και 
θα προσθέσω και μια καινούρια έννοια: Μέσα σε 
αυτούς τους μετασχηματισμούς και βάσει του 
βιο-κοινωνικο-ψυχο-νευρολογικού μοντέλου,  η 
ψύχωση αποτυπώνεται σα μια καινούρια εννοιο-
λογική ενότητα. Τείνουμε, έτσι, να την αντιμετω-
πίζουμε σαν κάτι το διαφορετικό, εξ’ ου και το 
δικαίωμα στη διαφορετικότητα, σε μια περίοδο 
που, από πολλές διαφορετικές μεριές το διαφο-
ρετικό, ευτυχώς, εγκαθίσταται μέσα στο συλλο-
γισμό, μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στη 
διεκδίκησή μας. Αναφέρομαι στα κοινωνικά κινή-
ματα και όχι μόνο. 
Η τελική αναρώτηση  που θέλω να καταθέσω 
σήμερα είναι άραγε αυτό το διαφορετικό, η επί-
κληση και η αντίληψη της ψύχωσης σαν μια κα-
τηγορία ανθρώπων διαφορετικών θα αυξήσει τα 
δικαιώματά τους, θα εγκαταστήσει, έτι περαιτέ-
ρω, τα δικαιώματα στη γιατρειά ή θα τα θέσει εν 
αμφιβόλω; Μήπως η κοινωνία των δικαιωμάτων 
τελικά θέτει σε επερώτηση το βαθύ και αναφαί-
ρετο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη 
γιατρειά; Είμαι, πραγματικά, σε πολλή αγωνία, 
για να συναλλάξουμε τέτοιου τύπου σκέψεις που 
αφορούν πραγματικά στο μετά. Ευχαριστώ πολύ.
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Τοποθετήσεις – Nέοι επαγγελματίες: 
Β. Καψάλη, Ν. Κρεστενίτη, Κ. Μπεζεριάνου, Α. Μπέρτος, 
Στ. Νικολέτου, Ν. Πουλής 

Παρεμβάσεις:
Aπό λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Συντονίστρια:

Συζητητές – Eμπειροι επαγγελματίες: 
Μ. Βερυκίου, Ν. Γκιωνάκης, Δ. Κατσούδα, 
Μ. Κερασόγλου, Κ. Κόλλια, Λ. Κοράλλη, Δ. Κυριαζής, 
Μ. Λουτζακλή, Κ. Μαυρουδή, Κ. Μυλωνοπούλου, 
Δ. Οικονομίδης, Π. Παπαδόπουλος, Δ. Παπαϊωάννου, 
Β. Πρεμέτη, Χρ. Σκαμνέλος, Κ. Σουρβίνου, 
Μ. Στεφανουδάκης, Π. Φίτσιου 

Κ. Κανελλέα

«Μεταβατικότητες» 
(στίγμα, εκπαίδευση, τέχνη και πολιτισμός)

Πρακτικά Συζήτησης B Ομάδας

Παιδοψυχίατρος



Η  αλήθεια είναι πως αυτά που συζητήσαμε ήταν 
αρκετά, είχαμε δύο πολύ περιεκτικές ενότητες 
αλλά ο χρόνος δεν ήταν πολύς. Επομένως, δεν 
έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. 
Κάτι τέτοιο χρειάζεται χρόνο και μια διεργασία 
περαιτέρω. Μπορώ, όμως να σας πω κάποια από 
τα πρακτικά, κάποια πολύ σημαντικά που εισά-
γαμε ως νέοι επαγγελματίες στο χώρο ψυχικής 
υγείας. Ουσιαστικά το θέμα της ομάδας μας δια-
κρινόταν σε δύο βασικές ενότητες, από τις οποί-
ες  προέκυψαν τα θέματα προς συζήτηση που θα 
σας αναφέρω. 
Η πρώτη ενότητα αφορούσε στην εκπαίδευση 
στο χώρο  εργασίας,  δηλαδή το in service training, 
όπου θίξαμε θέματα όπως: εποπτεία, συσχετι-
σμός του in service training στην αντιμετώπιση 
των ψυχικών διαταραχών και συσχετισμός του in 
service training με το φαινόμενο του burn out. 
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορούσε στην εκ-
παίδευση των ληπτών και της ευρύτερης κοινό-
τητας μέσω της τέχνης.
Ως προς αυτά, θα σας αναφέρω ορισμένα κυρί-
ως σημεία από τα πρακτικά αλλά και από τα λε-
γόμενα κάποιων ληπτών (υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας) που είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν. 
Επί παραδείγματι, κάποιοι λήπτες ανέφεραν: «ο 
έξω κόσμος μας αντιμετωπίζει διαφορετικά, οι 
συντονιστές μας βοηθούν πολύ στο κάθε κέντρο, 
οι συντονιστές ή αυτοί που κάνουν τις ομάδες, 
υπάρχει διαφορετικότητα». Οι λήπτες, επίσης, 
ανέφεραν, ότι θεωρούν πολύ σημαντικό το ρόλο 
της τέχνης ως μέθοδο έκφρασης και διαφυγής 
από την ψυχική διαταραχή. 
Ως προς τις θέσεις των νέων επαγγελματιών 
(ψυχικής υγείας) για την εκπαίδευση και την τέ-
χνη, θα αναφέρω ορισμένες επιγραμματικά: 
• Οι νέοι επαγγελματίες δεν εκπαιδεύονται στο 

χώρο εργασίας αλλά μπαίνουν κατευθείαν 
«στα βαθειά». 

• Έγινε αναφορά σε ένα μεγάλο ζωγράφο, τον 
Van Gogh, ο οποίος αντιμετώπιζε κι εκείνος 
ψυχικό νόσημα και, αξιοποιώντας το, εκφρά-
στηκε μέσω της τέχνης. 

• Θα ήταν καλό να υπάρχει μια δια βίου εκπαί-
δευση, η οποία θα απευθύνεται στους νέους 

αλλά και στους έμπειρους επαγγελματίες. 
• Η εκπαίδευση, πολύ περισσότερο, αφορά ολό-

κληρη την κοινωνία. Η εκπαίδευση λείπει τόσο 
από τους επαγγελματίες όσο και από το ευρύ 
κοινό.  

• Η εκπαίδευση, φυσικά, ξεκινάει από τα σχο-
λεία, εκεί μπορεί να συμβάλει η τέχνη, ώστε 
να εισέλθει το παιδί στην έννοια της ψυχικής 
νόσου με τον καταλληλότερο τρόπο. 

• Είναι σημαντικό οι ψυχικά ασθενείς να αντιμε-
τωπίζονται πρώτα ως άνθρωποι και μετά ως 
ψυχικά ασθενείς. 

• Η τέχνη έχει πολλά επίπεδα. Πρέπει να γνωρί-
ζει κανείς πώς μπορεί να δουλευτεί, ώστε να 
είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Θα τολ-
μήσω να πω ότι είναι ένα θεραπευτικό εργα-
λείο, συνδυαζόμενο, φυσικά, με φαρμακευτική 
αγωγή, με συμβολή του ψυχιάτρου και άλλων 
επαγγελματιών. Δεν αναιρεί ποτέ το ένα το 
άλλο. Το ένα απαιτεί, βασικά, το άλλο. ----Και 
πως μπορούμε να μυήσουμε την τέχνη στην ψυ-
χική υγεία; Άλλη μία πολύ σημαντική θέση που 
ακούστηκε είναι, ότι στην Ελλάδα απουσιάζει 
η συνεργασία μεταξύ των φορέων. Για να εξελι-
χθούμε, είτε ως προς την εκπαίδευση είτε ως 
προς την ανταλλαγή απόψεων, προαπαιτείται 
η συνεργασία μεταξύ των φορέων.  

• Ως προς το burn out, οι νέοι επαγγελματίες, 
είναι πιθανό, όταν αρχίσουν να απασχολούνται 
σε χώρους εργασίας, και κυρίως σε δομές ψυ-
χικής υγείας, μετά από 15 έως 20 μέρες να 
εμφανίσουν συμπτώματα burn out. Έτσι αντι-
λαμβανόμαστε πόσο καίριας σημασίας είναι η 
εκπαίδευση, ώστε να αποφευχθεί αυτό. 

• Εδώ αξίζει να πούμε, ότι πολλές φορές χρει-
άζεται να ξαναδούμε από κάποια άλλη οπτική 
γωνία πράγματα που ήδη γνωρίζουμε. Επαγ-
γελματίες, καλλιτέχνες, ψυχίατροι, κοινό και 
ωφελούμενοι μπορούμε να συναντηθούμε 
μέσω της τέχνης, γιατί στην τέχνη, ουσιαστικά, 
είμαστε όλοι ισότιμοι. 

• Και το βασικό σημείο, με το οποίο θα κλείσω 
αυτή τη μικρή διεργασία που έχει γίνει, είναι 
ότι οι επαγγελματίες χρειάζονται συστηματι-
κή και δια βίου εκπαίδευση.
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Θα ξεκινήσω με το δύσκολο. Αυτά τα ανοίγματα 
που συζητάμε για την κοινότητα καταρχήν φαί-
νονται να είναι ακατόρθωτα, γιατί η κοινότητα 
είναι κλειστή, δύσβατη, δύσκολη. 
Άρα, ίσως, να ξεκινήσουμε από τις μικρότερες 
κοινότητες, όπως γινόταν πάντα, γιατί τότε μπο-
ρούμε να φτιάξουμε και να συνθέσουμε ένα κοινό 
λόγο, που ίσως αργότερα και να μπορεί να μεγα-
λώσει, όταν θα αισθανθούμε αρκετά ασφαλείς. 
Θα επιδιώξω να κάνω μια σύνδεση ανάμεσα 
στους τρεις συντονιστές. Θέλω να σας πω κάτι 
που αφορά την εμπειρία τη δική μου με το Σακέλ, 
έρχομαι στο ζήτημα της εκπαίδευσης, μια που το 
ένα θέμα της δικής μας ομάδας ήταν η εκπαίδευ-
ση και το άλλο η τέχνη. Στις εποπτείες, λοιπόν, 
που έκανε ο Σακέλ και που τις πρώτες φορές  
που πήγαινα ήμουν η μόνη παιδοψυχίατρος - όλοι 
οι άλλοι ήταν των ενηλίκων, ήταν και παλιότε-
ροι συνεργάτες- δεν ήμουν και πολύ σίγουρη, ότι 
καταλάβαινα και πολλά πράγματα, γιατί φαινό-
ταν σα να έχω πιάσει κάπου από τη μέση το νήμα. 
Αυτό το οποίο έλεγε (ο Σακέλ), αρχικά δε φαινό-
ταν  κάτι το φοβερό. Έλεγε, για παράδειγμα, στο 
θεραπευτή: «ναι αλλά εσύ είσαι ο θεραπευτής 
και ξέρεις καλύτερα, εγώ μια σκέψη είπα». Αυτό, 
συνήθως, συνέβαινε Δευτέρα. Την Τετάρτη, ξαφ-
νικά, είχα μια έμπνευση. Και η αυταπάτη μου ήταν 
ότι ήταν δική μου έμπνευση. Δεν ήταν όμως ακρι-
βώς έτσι. Ήταν κάτι το οποίο είχε ήδη μπει μέσα 
στη διαδικασία της Δευτέρας αλλά ήρθε ως κάτι 
δικό μου και μόνο έτσι μπορούσα να το δώσω τε-
λικά στο θεραπευόμενο. Αυτό ήταν από τον Σα-
κέλ.
Με το Διονύση Σακκά συνυπήρξαμε για κάποιο 
καιρό στο Γενικό Κρατικό, ήταν επιμελητής μου, 
και εκεί μυήθηκα στην έννοια του παραδόξου, 
που έλεγε ότι κάθε φορά που θα εμφανίζει αυτό 
το σύμπτωμα το παιδάκι σας θα έχετε ένα κου-
μπαρά και θα ρίχνετε εκεί κάτι. Και τότε κατάλα-
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βα πόσο μπορούμε να εκτιμήσουμε το σύμπτωμα, 
με έναν άλλο τρόπο. Γιατί, ενδεχομένως, αυτό 
εκείνη την ώρα είναι ένα μέρος μιας ταυτότητας 
αλλά μας δίνει έναν χρόνο να σκεφτούμε λίγο δι-
αφορετικά, σε ένα άλλο βάθος, και να αποκαλύ-
ψουμε μια διαφορετική ταυτότητα από αυτή που 
φαίνεται να υπάρχει ως η μόνη εκείνη τη στιγμή.
Ως προς την Τέση, όταν τη γνώρισα, σκεφτόμουν: 
«Τι λέει; Δεν καταλαβαίνω τίποτα», αλλά κάτι κα-
ταλάβαινα, διότι είχε ένα λόγο ιδιαίτερο, πυκνό, 
με καινούριες λέξεις, σύνθετο, που έχεις την αί-
σθηση ότι αντιλαμβάνεσαι αλλά που χρειάζεσαι 
χρόνο για να κατανοήσεις και να αισθανθείς ότι 
έχεις μιαν άλλη εγγύτητα. 
Θέλω να πω ότι χρειάζεται κάποιος να αντέξει 
αυτό το οποίο πρωτογνωρίζει, πρωτοακούει, 
πρωτοσυμβαίνει και να έχει μια διάθεση ανοιχτή, 
προκειμένου να μπορέσει να το κατανοήσει. Το 
ζήτημα είναι, τελικά, ως προς την τέχνη, το να με-
τατρέπεις τη ζωτική ενέργεια σε τεχνική ζωής 
ή, διαφορετικά, τέχνη είναι ο τρόπος που φυσάς 
το κάρβουνο, για να διώξει το μαύρο με το φως 
που καίει. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Τοποθετήσεις – Nέοι επαγγελματίες: 
Κ. Καραδημήτρη, Ι. Κατσαρού, Μ. Λαγός, Κ. Μαλλόλη, 
Α. Μπισμπίκη

Παρεμβάσεις:
Aπό λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Συζητητές – Eμπειροι επαγγελματίες: 
Ρ. Αγάτσα, Τ. Αντωνοπούλου, Δ. Δαμίγος, Μ. Δέδε, 
Λ. Καρατζαφέρης, Ε. Κορομηλά, Η. Κούβελας, 
Α. Λούντζης, Β. Μάτσιας, Ρ. Μαχαίρα, Π. Νικολάου, 
Κ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Σακελλάρης, 
Μ. Σταυρογιαννόπουλος, Δ. Ταταρίδης, Α. Τσιακίρη 
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Ξεκινήσαμε την ομάδα μας θέτοντας πολλά ερω-
τήματα οι νέοι, και με χαρά είδαμε ότι οι συνομι-
λητές μας ήταν πολύ πρόθυμοι να μας ακούσουν. 
Τη συζήτησή μας μονοπώλησε αρκετά η έννοια 
του στίγματος, μια έννοια που δεν αφορά μόνο 
τους ψυχικά ασθενείς. Η έννοια του στίγματος 
δεν αφορά μόνο τους λήπτες αλλά αφορά και 
εμάς τους επαγγελματίες και γενικότερα  την 
κοινότητα. Αναφερθήκαμε αρκετά στο πώς αντι-
μετωπίζουμε την έννοια του στίγματος. Το στίγ-
μα αφορά, κατά κάποιο τρόπο, μια συρρίκνωση 
ταυτότητας και η ταυτότητά μας είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από ένα συγκεκριμένο πράγμα, 
όπως είναι η ψυχική ασθένεια ή μια σωματική 
ασθένεια.
Μιλήσαμε για τα όρια, τις άμυνες και για το κατά 
πόσο οι προκαταλήψεις των ανθρώπων συνδέο-
νται με τις δικές μας (των επαγγελματιών) και 
αλληλεπιδρούν.
Μιλήσαμε για την πραγματικότητα. Η αλήθεια εί-
ναι ότι η αρρώστια υπάρχει. Εμείς δεν θέλουμε να 
το αποδεχτούμε, κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε ή 
το ωραιοποιούμε πολύ; Σε εκείνο το σημείο ανα-
φέρθηκε από μία συνομιλήτρια μία πολύ ωραία 
λέξη, την οποία κρατήσαμε: Στη Λέρο υπήρχε 
ένας λήπτης, ο οποίος ανέφερε μια δική του λέξη, 
τη λέξη «ανωκρυψία». Ο ίδιος εφηύρε τη λέξη, 
επειδή στη Λέρο πάνω στο λόφο υπήρχαν σε ξε-
χωριστό σημείο τα λείψανα όσων είχαν πεθάνει 
και τα έκρυβαν εκεί. Οπότε ο ίδιος δημιούργησε 
τη λέξη «ανωκρυψία», την οποία συνδέσαμε και 
με δικά μας ζητήματα, τι κρύβουμε κι εμείς μέσα 
μας, τι δικό μας κρύβεται πίσω από την ψυχική ή 
οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Σε εκείνο το σημείο 
ένας συνομιλητής πήρε θέση λέγοντας «Μιλάτε 
όλο για «ψ», το στίγμα δεν αφορά μόνο ψυχιατρι-

κά θέματα, υπάρχει γενικά στην κοινότητα. Το 
στίγμα υπάρχει και δεν είναι μόνο ψυχιατρικό. 
Μιλάμε για πρόσφυγες, μιλάμε για ασθένειες, 
όλες αυτές οι έννοιες εμπερικλείουν μέσα τους 
το στίγμα. Υπάρχουν κοινωνικές διακρίσεις». 
Οπότε ήρθε σε εκείνο το σημείο η έννοια της δια-
φορετικότητας και το κατά πόσο υπάρχει άγνοια 
ως προς τη διαφορετικότητα, κατά πόσο υπάρ-
χει αποδοχή. Επεμβαίνοντας ο λήπτης που ήταν 
μαζί μας, ο κ. Θανάσης, είπε «Καλά τα λέτε εσείς 
αλλά εμείς οι ίδιοι έχουμε ευθύνη και ως υπεύ-
θυνα άτομα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες 
μας. Θέλουμε να μας δώσετε ευκαιρίες, έχουμε 
πολλές ιδέες και θέλουμε να χρησιμοποιηθούν οι 
ιδέες μας και όλα όσα έχουμε να προσφέρουμε. 
Θέλουμε να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσε-
ων, θέλουμε να ακουστούμε γενικά, γιατί έχουμε 
τη δική μας ευθύνη και θέλουμε αυτό το πράγμα 
να βγει προς τα έξω».
Στο τέλος αναφερθήκαμε στους μετασχηματι-
σμούς. Μιλάμε πολύ για μετασχηματισμούς, για 
μεταβάσεις, χωρίς να έχουμε καταλάβει ουσι-
αστικά τι είναι η μεταβατικότητα και τι γίνεται 
στο ενδιάμεσο, από τη μία μετάβαση στην άλλη. 
Ποιο είναι το μεταβατικό; Το έχουμε κατανοήσει; 
Ως τελευταία πρόταση, πέρα από αυτή του λήπτη, 
ειπώθηκε πως το ιδανικό θα ήταν να ξεκινά η εκ-
παίδευση στη διαφορετικότητα από τη βρεφική 
ήδη ηλικία, ώστε τα παιδιά να εισάγονται σε αυ-
τές τις έννοιες από πολύ μικρά και όχι να περιμέ-
νουμε να είναι έτοιμοι ως ενήλικες, χωρίς εμείς 
να τους έχουμε δώσει κίνητρα και εκπαίδευση.
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Ο επίλογος της ομάδας μας σχετιζόταν με την 
έννοια της λέξης «ανωκρυψία» αλλά, ίσως, ανα-
φέρεται και στην κρυψίνοια του καθενός μας, κυ-
ρίως, ως προς το να αποκαλύψουμε αυτό που δεν 
ξέρουμε, την άγνοιά μας δηλαδή, και να βάλουμε 
σε διάλογο μεταξύ μας την άγνοιά μας για όλες 
αυτές τις έννοιες που τα νέα παιδιά μας είπαν. 
Συνήθως, καλούμαστε να μοιραστούμε τις γνώ-
σεις μας και τις έχουμε μοιραστεί πολλές φορές. 
Ίσως εκεί έχουν «κάτσει» και οι πολυκλαδικές, 
διεπιστημονικές ομάδες. Άκουσα τον κ. Καψα-
μπέλη να αναφέρεται συνεχώς σε αυτό. Είστε 
ψυχαναλυτής από ότι κατάλαβα. Παρά ταύτα, μι-
λήσατε πάρα πολύ για την ομάδα. Στο γενικό νο-
σοκομείο τις χειρότερες ομάδες τις κάνει ο «ψ». 
Οι χειρουργοί κάνουν καλές ομάδες,  μαλώνουν 
παρά πολύ σπάνια. Ξέρουν τι όφελος θα έχει ο 
καθένας, έληξε. Οι «ψ», αν εξετάσουν ένα ασθενή, 
στην περίπτωση που είναι επτά, θα έχουν δεκα-
πέντε απόψεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συν-
θέσεις αυτές τις διαφορές. Και άντε μετά να ψά-
ξεις να βρεις κάθε διάγνωση, κάθε διαφορετική 
προσωπικότητα. Αυτή η πραγματικότητα μας βά-
ζει να «τσακωνόμαστε» με διαφορετικό τρόπο. 
Και πρέπει να βρούμε με τι διαφορετικό τρόπο 
τσακωνόμαστε, για να καταλάβουμε τους άλλους 
ανθρώπους. Από τι πάσχουμε, καθώς μαλώνου-
με με τους ανορεξικούς, με τους borderline –εκεί 
που είναι και οι μεγάλες εντάσεις-. Να τα βρούμε 
μεταξύ μας, για να μπορέσουμε να τους βοηθή-
σουμε. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Σε 
μια εποχή που έχει κυριαρχήσει ο ατομικισμός, 
κλεινόμαστε. Μιλάμε για κοινοτική ψυχιατρι-
κή. Είναι ζητούμενο οι κοινότητες. Αν δώσουμε 
ορισμό σήμερα, τι σημαίνει κοινότητα, πώς έχει 
μετασχηματιστεί και πού πάει, νομίζω ο καθένας 
μας θα δώσει ένα διαφορετικό ορισμό. Δε χρει-
άζεται να νιώσουμε ενοχή για αυτό. Πρώτα κάτι 
αποδομείται και μετά θα αναδυθούν καινούριες 
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έννοιες, καινούρια συλλογικά οράματα. Το θέμα 
είναι τι φτιάχνεται στη θέση της κοινότητας. Ένα 
λαμπρό βιβλίο που κυκλοφορεί είναι το δεύτερο 
βιβλίο του Νικόλα Χρηστάκη για τα δίκτυα. Αυτό 
το παιδί είχε έναν πατέρα που ασχολιόταν με το 
διάλογο Παλαιστινίων – Ισραηλινών, Ελληνοκυ-
πρίων – Τουρκοκυπρίων. Και τον καλούσαμε στα 
συνέδρια. Αυτός, λοιπόν, προτείνει κάτι πιο φι-
λόδοξο, να είμαστε ανοιχτοί στα δίκτυά μας και 
αφήνει να εννοηθεί, ότι έχουμε ελπίδα και αισι-
οδοξία. 
Πάντως, για να μη φλυαρώ, αυτό που έζησα σήμε-
ρα, και στη μικρή ομάδα και εδώ, είναι κλίμα οι-
κειότητας και κοντινότητας. Στη βιβλιοθήκη στο 
γραφείο μου έχω όλα τα βιβλία κάθετα, αλλά έχω 
και ένα ξαπλωμένο. Το πρώτο βιβλίο «ψ» που 
μου άρεσε είναι το «φόβος της ελευθερίας» του 
Φρομ, αυτό είναι το fear of intimacy, είναι δύο με-
γάλοι φόβοι. Καταφέραμε να είμαστε κοντά και 
με οικειότητα ενώ είμαστε διαφορετικοί. Αυτό 
το είχε καταφέρει ο Σακέλ, να είναι ανοιχτός στις 
προσεγγίσεις, στους ανθρώπους που δουλεύουν 
με τα άτομα, τις οικογένειες, τις ομάδες, τις κοι-
νότητες, Είχε καταφέρει να μας φέρνει κοντά και 
νομίζω, ότι η αύρα του σήμερα εδώ μπορεί να μας 
κάνει να συνεχίσουμε, να κρατήσουμε ανοιχτό το 
διάλογο αυτό, διότι ήταν και ο ίδιος πολύ ανοι-
χτός. Αυτός ο σπόρος του ανοιχτού διαλόγου που 
έχει σπείρει να συνεχιστεί. Και θα ξανασυναντιό-
μαστε.

 Ευχαριστώ.

29
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Είμαι ο Θανάσης Κατσιγιάννης, λήπτης υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας - αν και δεν μου αρέσουν 
οι ταμπέλες - και έχω γράψει κάτι, και θέλω να 
αναφερθώ στον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο, 
προσωπικό μου εμπνευστή. Θα μπορούσα να πω 
πάρα πολλά για τον ίδιο, αλλά δεν τολμάω να τα 
πω, επειδή είμαι λήπτης υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και δεν μπορώ να συναγωνιστώ τον Πα-
ναγιώτη Σακελλαρόπουλο. Θα ήθελα να διαβάσω  
πρώτα απ’ όλα κάτι και μετά αν έχετε να με ρω-
τήσετε κάτι ευχαρίστως να απαντήσω. Το έχω 
ονομάσει «Στα ίχνη μίας σφαίρας». Συμβολικά η 
σφαίρα είναι η Ψυχιατρική και μιλάμε για αυτούς 
που αντιλαμβάνονται τις αντιθέσεις της δράσης 
και της αντίδρασης. 
Σήμερα μπορούμε να αντιληφθούμε την ισοστάθ-
μιση στην επιβεβαίωση του Αρκτικού Κύκλου, 
όχι σαν μέθοδο, ούτε σαν υπερσκεπτικισμό, αλλά 
πρώτα από όλα ως δικαίωμα φωνής για όλους. 
Γνωριμία με τους άξονες και των εμποδίων μέσα 
τους. Εμπόδια που λειτουργούν με γνώμονα την 
ύπαρξη, την έννοια της ζωής. Κάποιοι, κάπου, 
κάπως, κάποτε, χωρίς ντοκουμέντο και αποδεί-
ξεις, ήρθαν και μιλήσαν για το ήθος. Ένα ήθος που 
παραδειγματίστηκε και ο Παναγιώτης για αυτό 
και έγινε ήθος με δικαίωμα στη δημοκρατία για 
όλους. Ο ίδιος ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 
ήταν διακριτή παρουσία στο χώρο του. Τον διέ-
κρινε οραματισμός, διορατικό βλέμμα, ηρεμία 
στο πρόσωπο, στοχαστής και ο ίδιος, καθώς 
ήταν. 
Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε ή είναι το 
όραμα του κάτι παγανιστικό προς το μέλλον; Το 
όραμά του που διακρίθηκε από στέρεες βάσεις 
και που είναι η απόδειξη μιας σοβαρής μελέτης, 
ανάμεσα στο φόβο και την άγνοια. Αγκάθι για με-
ρικούς, αλλά με την ιδιότητα του, τάχτηκε για 
να την αντιληφθούμε μέχρι σήμερα σε αυτό που 
ονομάζουμε αρετή. Παναγιώτης και όρκος από 



την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του. Υπηρέ-
τησε πιστά τον όρκο του. Έτσι απέδειξε ότι δεν 
υπάρχουν μεταξύ μας υπερβολικές αντιθέσεις, 
αλλά υπερβολικές ομοιότητες που από μικρός 
τάχτηκε μαζί τους, αποδεικνύοντάς την αξία ότι 
είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά ίσοι. 
Σε αυτό το βήμα που μου δίνεται, δεν θα αναφερ-
θώ μόνο στους άξονες των εμποδίων, που ξεκι-
νάνε από την σχολική πορεία από το δημοτικό 
μέχρι το Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα ο λόγος 
να μην έχει νόημα για τους λήπτες και δυστυχώς 
μέσα από τις ελλείψεις στις σχολές, μας κοιτάνε 
και νομίζουν ότι μιλάνε με εξωγήινους. Ένα μικρό 
παράδειγμα για το βαθμό της άγνοιάς μας, δεν ξέ-
ρουμε ούτε ο Αρχιμήδης σε τι σχολείο πήγε, και 
ούτε καν ασχοληθήκαμε εάν είναι ο πατέρας του 
αστρολάβου.
Ενώ ουσιαστικά έξω από τα σχολεία μετά την 
αποφοίτηση, μας έβαλαν ταμπέλες, που ο Πανα-
γιώτης ήρθε και τις έβγαλε. Η Κοινωνική Ψυχια-
τρική, όμως, δεν μιλάει για τα εμπόδια στα γονί-
δια, μιας και τα ανακαλύψαμε και ούτε μας λέει 
να μην έχουμε δικαίωμα κοινωνικού διαλόγου. 
Μας φέρονται λες και είμαστε υπάκουα όντα 
σε αυτά που ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν, γιατί πολύ 
απλά τα γονίδια δεν μιλάνε ούτε ελληνικά ούτε 
αγγλικά. Για να το αντιληφθούμε αυτό, θα πρέπει 
να καταλάβουμε ότι ακούμε τις σκέψεις μας. Οι 
φωνές δεν έχουν συναίσθηση από το περιβάλ-
λον, δεν είναι βιολογικές, σε αντίθεση με αυτό 
που υποστηρίζουν κάποιοι δάσκαλοι, οι φωνές 
ανήκουν στο χάρισμα της σκέψης. Τους λήπτες 
ποιος τους γνωρίζει αληθινά; Το θέατρο; Και από 
εκεί η προέλευση της ψυχής, που μιλάνε οι Έλ-
ληνες για τα Ελευσίνια. Προκαλώ όποιον μπορεί 
να μου το πει, τι είναι Λόγος, Νόμος και οι αρχές 
της Αρετής που υπηρέτησε τόσο πιστά ο Πανα-
γιώτης. 
Στο θέμα της εκπαίδευσης, θα ήθελα να προ-

σθέσω τη σημασία της δημιουργίας πρότυπων 
κέντρων εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τα ψυχι-
ατρεία και τα κέντρα ημέρας,  στα οποία θα συμ-
μετέχουν εκπαιδευμένοι λήπτες. Έτσι η φωνή 
μας θα  ακούγεται  στα  κοινωνικά  δίκτυα, και  
θα μπορέσουμε να  κοινωνικοποιηθούμε   κάτω  
από  καθοδήγηση  σωματική  και   ψυχολογική , 
από  λήπτες  σε  λήπτες,  για  να  κάνουμε  την  
αρχή   μεταξύ  μας.  Και  να  αποδείξουμε  πόσο  
άξιοι   είμαστε.  Εγώ  πρώτος  βάζω  το  θέμα  για  
αποστολή  και  ανάλυση  στα  κοινωνικά  φόρουμ 
και  δίκτυα. 

Όσο για την επικινδυνότητα του ψυχικά ασθενή, 
πολύ λίγοι είναι αυτοί που όχι μόνο διορατικό 
διάλογο δεν είχαν στην ζωή τους, αλλά σοβαρά 
προβλήματα και εμπόδια στην οικογένειά τους, 
με αποτέλεσμα να θεωρούνται επικίνδυνοι ψυχι-
κά ασθενείς, γιατί ξέσπαγαν τα προβλήματα τους 
στην κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι δεν 
πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο κοινωνικό 
σύνολο, και ότι η ψυχιατρική θα πρέπει να φέρε-
ται σπαστικά και να θεωρεί τον ψυχικά ασθενή ότι 
δεν είναι άνθρωπος. Παραδείγματα πάρα πολλά, 
όπως οι ενέσεις και τα φάρμακα τα οποία δεν πε-
τυχαίνουν πάντα, η συμπεριφορά του κοινωνικού 
περίγυρου με το στίγμα. Εγώ έχω να απαντήσω 
κάτι. Αν ξέρατε τι είναι δικαιοσύνη, αναγνώριση, 
και αλτρουισμός, τότε καλά έκανε ο Παναγιώτης 
και πήρε τον ψυχικά ασθενή, το υποκείμενο της 
ψυχιατρικής, και το έκανε άτομο. 
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Παρακολούθησα μια μόνο από τις τρεις ομάδες 
και άκουσα τα πεπραγμένα των δύο άλλων. Έτσι, 
αυτά που θα σας πω θα είναι ασφαλώς πολύ περι-
ορισμένα. Θα επιλέξω μερικά μόνο στοιχεία, που 
μου φάνηκαν καίρια, από τα όσα ειπώθηκαν στην 
ομάδα στην οποία μετείχα και στην καταγραφή 
όσων προέκυψαν από τις δύο άλλες ομάδες. 
Θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο λόγια γύρω από την 
έννοια του στίγματος, η οποία απασχόλησε δύο 
ομάδες, γιατί έγινε λόγος στην ομάδα στην οποία 
ήμουν, και άκουσα την Τέση Λαζαράτου να μιλάει 
επίσης για το στίγμα κάνοντας τον απολογισμό 
των εργασιών της ομάδας της. Το στίγμα είναι 
σαν αυτές τις λέξεις που είναι αρχικά ελληνικές, 
έπειτα βγαίνουν στο εξωτερικό, επιστρέφουν 
σαν αντιδάνειο και καμιά φορά επανέρχονται 
φτωχότερες από ό,τι όταν έφυγαν. Σας θυμίζω 
ότι στίγμα σημαίνει επίσης το να είσαι ο εκλε-
κτός του θεού (τα σωματικά στίγματα). Το στίγ-
μα το χρησιμοποιούμε ακόμη, στα ελληνικά, λέ-
γοντας «Ο τάδε ποιητής, ο δείνα διανοούμενος, 
αυτό είναι το στίγμα του» και εννοούμε την ιδι-
αιτερότητά του, αυτό που χαρακτηρίζει μια προ-
σωπικότητα, μια ευαισθησία ξεχωριστή από τους 
άλλους. Θα ήταν καλό να σκεφτόμαστε το στίγμα 
όχι μόνο υπό την κολαστική  αλλά και υπό την ευ-
ρύτερή του έννοια. Είχαμε ένα παράδειγμα αυτής 
της ιδιαιτερότητας  με την καλή έννοια: είναι αυ-
τός ο νεολογισμός, «ανωκρυψία», πού προέκυψε 
στις συζητήσεις με έναν ασθενή. Αυτό δε μπορεί 
να το παραγάγει οποιοσδήποτε, δεν μπορεί ο κα-
θένας να βρει μια λέξη που να είναι νεολογισμός 
και να λέει κάτι το τόσο σημαντικό και καίριο. 
Μερικοί από τους ασθενείς μας έχουν αυτή την 
ικανότητα, μερικοί την έχουν περισσότερο από 
το μέσο όρο των ανθρώπων. Είναι σημαντικό βέ-
βαια να προσπαθεί κανείς ώστε οι ασθενείς να μη 
φέρουν το στίγμα της ψυχικής νόσου όταν βρί-
σκονται στην κοινότητα, αλλά είναι αναγκαίο να 

Συμπεράσματα
Κλείσιμο



είμαστε σε θέση να δούμε κι αυτό που έχουν και 
το οποίο οι άλλοι δεν έχουν, όπως για παράδειγ-
μα η «ανωκρυψία», γιατί, σε τελευταία ανάλυση, 
δε ζητάμε από την κοινότητα να τους δεχθεί κι 
ας είναι ανάπηροι, αλλά να τους δώσει μία θέση 
η οποία να είναι χρήσιμη για την κοινότητα και 
την οποία δεν τη βρίσκεις σε άλλα άτομα• γιατί 
δε θα βρεις σε άλλο άτομο τη λέξη «ανωκρυψία»,  
μόνο σε αυτό το στόμα θα τη βρεις, και σου λέει 
κάτι σημαντικό. Πρέπει δηλαδή να έχει και ένα 
θετικό στοιχείο το στίγμα, ο αποστιγματισμός να 
μην είναι μόνο η απομάκρυνση από μία αρνητική 
θέση, αλλά να δηλώνει και ότι ο ψυχωσικός – ο 
«τρελός» στις κοινωνίες μας – κάτι λέει που οι 
άλλοι δεν το λένε, δεν το βλέπουν, δε μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτό, και αυτό το κάτι εί-
ναι σημαντικό για το σύνολο. Δεν αρκεί απλώς 
να δώσουμε μια θέση στον ψυχωτικό, πρέπει να 
δώσουμε μια θέση και σ’ αυτό που λέει, και που οι 
άλλοι δεν ξέρουν να το πουν. 
Στην ομάδα που ήμουν έγινε πάρα πολύς λόγος 
για εκπαίδευση – και σε άλλες ομάδες, αν κα-
τάλαβα καλά – και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει 
ένα μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα γύρω από την 
εκπαίδευση, γύρω από ζητήματα σχετικά με την 
δουλειά που κάνουμε. Εφόσον μιλάμε για ψυχια-
τρικές ομάδες, μιλάμε για διαφορετικές εκπαι-
δεύσεις. Στο χώρο που είμαστε εμείς, στο χώρο 
της ψυχικής υγείας, η εκπαίδευση, γενικά, χωρί-
ζεται σε δύο σκέλη. Το ένα είναι η γνώση, και την 
γνώση αυτή τη φέρνει ο καθένας από τις σπου-
δές που έκανε: ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευ-
τής, ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής, καθηγητής 
μουσικής, γλύπτης, γυμναστής κλπ., και η οποία 
έχει κάποιους κανόνες, κάποια λογική και την 
οποία θα χρησιμοποιήσει ασφαλώς στην δουλειά 
του και στις σχέσεις του με τους συναδέλφους 
του. Υπάρχει λοιπόν μία γνώση, και η γνώση αυτή 
δεν είναι ειδικά προορισμένη στον ψυχικά πάσχο-
ντα, γιατί όταν γίνεται γιατρός, γίνεσαι γιατρός 
γενικώς, όταν γίνεσαι ψυχολόγος, μαθαίνεις ένα 
σωρό πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την 
ψυχοπαθολογία, όταν γίνεσαι νοσοκόμος μαθαί-
νεις μία σειρά πράξεων, θεωριών κλπ., που δεν 

έχουν να κάνουν μόνο με την ψυχική υγεία,  και 
όλα αυτά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος γνώσης 
που ο καθένας φέρνει μαζί του, και είναι παρό-
ντα στο μυαλό του και στις σχέσεις του με τους 
άλλους. Υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος γνώσης 
στο δικό μας χώρο που μοιάζει περισσότερο με 
«τεχνογνωσία» (savoir-faire), δηλαδή στον ειδικό 
χώρο στον οποίο είμαστε εμείς, οι εργαζόμενοι 
που δουλεύουν μαζί μας καλούνται να αναπτύ-
ξουν μίαν ιδιαίτερη δεξιότητα στη σχέση με τον 
άλλο, η οποία θα ήταν λιγότερο αναγκαία ίσως, αν 
ασκούσαν το επάγγελμά τους με άτομα που δεν 
είναι ψυχικά πάσχοντες. 
Σε αυτό το δεύτερο σκέλος της γνώσης επεμ-
βαίνει η ψυχανάλυση. Άκουσα πολύ να γίνεται 
λόγος για ψυχανάλυση σήμερα. Ο Σακελλαρό-
πουλος ήταν ψυχίατρος και ψυχαναλυτής και 
αυτό έδωσε στίγμα σε όλη την εταιρεία. Η ψυχα-
νάλυση επεμβαίνει σε αυτό το δεύτερο σκέλος 
γνώσης, δηλαδή επεμβαίνει σε μία συγκεκριμένη 
θεωρία και πρακτική της διανθρώπινης σχέσης, 
διδάσκει έναν ιδιαίτερο τρόπο του να ακούς, να 
καταλαβαίνεις, να συνδιαλέγεσαι με τον άλλο• 
διδάσκει πώς η σχέση με τον άλλο, διανθρώπινο 
χαρακτηριστικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί θερα-
πευτικά. Όταν μιλάμε για ψυχανάλυση στον χώρο 
μας, γι αυτό μιλάμε. Και γιατί μιλάμε για αυτό; 
Γιατί μας χρειάζεται αυτό; Μας χρειάζεται για 
τον εξής λόγο: Όταν γενικά ασχολείσαι με άτομα 
που είναι άρρωστα, όποια κι αν είναι η αρρώστια, 
ουσιαστικά βρίσκεσαι σε μια συνθήκη διαλόγου 
τριών οντοτήτων: είμαι εγώ, ο ασθενής, είναι ο 
γιατρός μου, και είναι και το σπασμένο μου πόδι ή 
το στομάχι μου που πονάει ή το κεφάλι μου ή ο,τι-
δήποτε. Όταν παρατηρεί κανείς το διάλογο του 
θεράποντος, του γιατρού, του νοσοκόμου, κλπ. 
με τον άρρωστο παρατηρεί ότι διεξάγονται δύο 
διάλογοι. Από τη μια μιλάει με τον ασθενή, ο οποί-
ος του λέει τι του συμβαίνει: «Τρεις μέρες έχω 
πόνο εδώ», και ο διάλογος αυτός θα πάει όσο πιο 
μακριά γίνεται στην συλλογή πληροφοριών και 
ενδείξεων. Αφού τελειώσει ο διάλογος αυτός, 
ο γιατρός, ο νοσοκόμος, ο θεράπων ξεκινάει δι-
άλογο με το σώμα, και ο διάλογος αυτός γίνεται 
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με την σωματική εξέταση, με την ανάλυση του 
αίματος, με την ακτινογραφία…, και στον διάλο-
γο αυτό ο ασθενής δεν έχει κάτι να πει, και άλ-
λωστε παραμένει χαρακτηριστικά σιωπηρός με 
κάποια άλλη οντότητα εκείνη την ώρα ο γιατρός 
συνδιαλέγεται, αυτήν ρωτάει, και αυτή τού δί-
νει τις απαντήσεις. Είναι απαντήσεις για το πως 
αντιδρά το σώμα όταν κάνεις μιαν εξέταση, για 
το τι μάς δείχνει όταν έχουμε την δυνατότητα να 
δούμε πέρα απ’όσα μάς επιτρέπουν τα μάτια μας, 
κλπ. 
Συμβαίνει λοιπόν εμείς να είμαστε σε ένα χώρο, 
στην ψυχιατρική, όπου είναι πολύ δύσκολο να 
κάνουμε διάλογο τριών οντοτήτων, διότι αυτός 
που μιλάει είναι αυτός που έχει το πρόβλημα και, 
κατά συνέπεια, με το που αρχίζουμε να κουβε-
ντιάζουμε με τον ασθενή έχουμε ταυτόχρονα και 
αυτόν που μιλάει και το όργανο που έχει το πρό-
βλημα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας 
χρειάζεται μια τεχνογνωσία γύρω από το πώς 
μπαίνουμε σε σχέση με τον άλλο και τι ακούμε 
όταν μας μιλάει. Βέβαια, ξέρουμε ότι και στον το-
μέα μας έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να απο-
κατασταθεί ένας διάλογος τριών οντοτήτων. 
Και χρειάζονται. Δηλαδή μπορείς να πεις στον 
ψυχικά πάσχοντα, όπως λέγαμε εχθές σχετικά 
με τις γνωσιακές ψυχολογικές θεωρίες, ότι πρέ-
πει να δεχθεί ότι οι φωνές που ακούει, αυτά που 
ακούει, δεν έρχονται από έξω, αλλά από δυσλει-
τουργίες του εγκεφάλου του. Κουβεντιάζουμε 
μαζί του για να τις καταπολεμήσουμε, κάνουμε 
μία συμμαχία οι δυο μας αν υποθέσουμε ότι μάς 
έχει αρκετή εμπιστοσύνη ώστε να πιστέψει τον 
ισχυρισμό μας (ότι οι φωνές είναι δυσλειτουργί-
ες του εγκεφάλου), και μπορεί και να λειτουργή-
σει υπό κάποιες συνθήκες. Και δεν είναι κακό να 
χρησιμοποιεί κανείς και αυτή τη μέθοδο εάν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν, αλλά ξέρουμε ότι είναι 
λίγο τεχνητό, ξέρουμε ότι δε μπορεί να φτάσει 
ποτέ στο επίπεδο αυτού που λέει «πονάει ο λαι-
μός μου, πονάει το στομάχι μου, έσπασα το πόδι 
μου», γιατί δε μπορεί ο άνθρωπος να έχει δύο 
ψυχισμούς, έναν έχει• όποια προσπάθεια και να 
κάνουμε, η οποία είναι χρήσιμη, αργά ή γρήγορα 
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είμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα του πώς 
συνδιαλέγεσαι με αυτό το όργανο του οργανι-
σμού που λέγεται ψυχισμός, όταν έρθει μπροστά 
σου και λέει «έχω πρόβλημα» ή όταν οι άλλοι 
λένε ότι έχει πρόβλημα. 
Σε αυτό το επίπεδο επεμβαίνει η ψυχαναλυτική 
μας παιδεία, όχι στα υπόλοιπα, δηλαδή η ψυχανά-
λυση αυτή καθεαυτή έχει πολύ λίγες ενδείξεις 
στο χώρο των ψυχώσεων, δεν τη χρησιμοποι-
ούμε σαν αγωγή (διότι η ιατρική μας έχει μάθει, 
δυστυχώς, να σκεφτόμαστε με όρους ενδείξε-
ων-αντενδείξεων). Δεν υπάρχουν τόσες ενδεί-
ξεις ψυχαναλυτικής αγωγής στο χώρο της ψυχι-
ατρικής και ιδιαίτερα των ψυχώσεων. Αυτό που 
υπάρχει είναι μία κουλτούρα σχέσης με τον άλλο, 
η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε έναν διάλογο, 
ο οποίος είναι κάπως πιο αποτελεσματικός από 
το διάλογο που λέει: «Έχεις φωνές. Εσύ λες ότι 
έρχονται από έξω, εγώ λέω ότι έρχονται από 
μέσα κι αν δέχεσαι να σε πείσω, να με πιστέψεις, 
θα τα πάμε καλύτερα». Εάν αυτή η κάπως στοιχει-
ώδης και ακατέργαστη μέθοδος δουλεύει, γιατί 
όχι, αλλά συνήθως είναι ανεπαρκής, το αντιλαμ-
βανόμαστε όλοι ότι δεν πάει πολύ μακριά σαν 
τρόπος λειτουργίας• αν μερικοί ασθενείς μας το 
δέχονται, τόσο το καλύτερο, αλλά δεν λειτουργεί 
μακροπρόθεσμα, ειδάλλως δεν είχαμε λόγο να 
μιλήσουμε για ψυχανάλυση στην ψυχιατρική. Μι-
λάμε για ψυχανάλυση σαν ένα τρόπο, μια τεχνο-
λογία χειρισμού των διανθρώπινων σχέσεων, η 
οποία εμφανίζεται ακριβώς επειδή υπάρχει ένα 
πρόβλημα, το οποίο είναι: πώς μπορείς να κου-
βεντιάσεις με αυτό το ίδιο όργανο το οποίο έχει 
και την πάθηση, πράγμα που δεν ισχύει για την 
υπόλοιπη ιατρική, γιατί στην υπόλοιπη ιατρική 
κουβεντιάζεις με ένα άτομο και σου λέει «αυτό 
είναι το όργανο που έχει την πάθηση», και μπορεί 
και να κάνει λάθος άλλωστε, αλλά κουβεντιάζεις 
και με το όργανο ανεξάρτητα από το άτομο, και 
όταν κουβεντιάζεις με το άτομο, κουβεντιάζεις 
με ένα συνολικό σύστημα, με ένα ψυχισμό.
Άκουσα πολλά πράγματα για την τομεοποίηση, τα 
οποία είναι όλα, κατά την άποψή μου, καίρια. Θα 
ήταν ευχής έργο να υπάρχει μία τομεοποίηση υπό 

τη μορφή μιας πρωτοβάθμιας, δηλαδή περιπατη-
τικής, παρακολούθησης, και να εξαπλωθεί σε όλη 
την επικράτεια. Θα ήταν ευχής έργο. Αυτό, όπως 
ξέρετε, δεν εξαρτάται ειδικά από την δράση σας 
ως θεραπευτές, εξαρτάται από την ικανότητα 
ανώτατων δημοσίων υπαλλήλων να ακούσουν 
τους ειδικούς που είστε εσείς και να οργανώ-
σουν σχήματα με βάση τα οποία οι πολιτικοί θα 
πάρουν τις αποφάσεις του, από την δεκτικότητα 
της κοινωνίας, από τα οικονομικά του κράτους, 
κλπ. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να το πα-
λεύουμε• απλώς, αν το παλεύουμε, δεν το κάνου-
με ως θεραπευτές αλλά ως πολίτες, που είναι 
διαφορετικό πράγμα. Και καλό είναι οι πολίτες 
να σκέφτονται τα κοινά. Αλλά σε ό,τι αφορά εμάς, 
είναι μεν καλό, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς ως 
θεραπευτές. Αντίθετα, το να γίνει μια επέκταση 
της τομεοποίησης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε 
όλη την επικράτεια δε θα λύσει το πρόβλημα των 
ψυχώσεων, γιατί ένα μέρος των ψυχώσεων, ευ-
τυχώς μειοψηφικό σήμερα (τουλάχιστον σύμφω-
να με τα  όσα βιώνω στην καθημερινή μου πράξη), 
αλλά υπαρκτό, συνεχίζει να βρίσκεται ή να πηγαί-
νει στα νοσοκομεία. 
Γιατί το λέω αυτό; Επειδή όποια κι αν είναι η ποι-
ότητα της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης στα Κέντρα Ημέρας ή στα Κέντρα Υγεί-
ας που θα φτιάξετε, δε γίνεται να αποφύγετε μία 
κάποια συσχέτιση με το νοσοκομείο. Και εσείς 
να θέλετε να το αποφύγετε, δε θα το αποφύγει 
το νοσοκομείο, που σας στέλνει  τον ασθενή και 
σας λέει «πάρε τον» χωρίς να έχετε κουβεντιά-
σει ούτε την έξοδό του, ούτε τις συνθήκες για να 
γίνει δεκτός με τρόπο ευνοϊκό για αυτόν, ούτε 
τίποτα από όσα προετοιμάζουν μια αποασυλο-
ποίηση υπό ευνοϊκές συνθήκες. Και η τομεοποί-
ηση, τουλάχιστον αυτή που ζούμε στη Γαλλία, με 
τα προβλήματα της, είναι εξ’ ορισμού ένδο- και 
έξω- νοσοκομειακή. Μια ομάδα ένδο- και έξω- νο-
σοκομειακή δε μπορεί να είναι μόνο εξωνοσοκο-
μειακή• δηλαδή μπορεί, αλλά αφήνει απ’έξω ένα 
μέρος των ψυχώσεων που είναι παρόλα αυτά το 
επίκεντρο της δουλειάς μας. Άρα, όσον αφορά 
εμάς κι εσάς ως θεραπευτές, το ζητούμενο είναι 
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όχι τόσο να επεκταθεί η τομεοποίηση στην επι-
κράτεια, που είναι ένα απαιτούμενο πολιτών το 
οποίο πρέπει να συνεχίσει να γίνεται αντικείμε-
νο διεκδίκησης, αλλά – όσον αφορά στη δουλειά 
σας – το ζητούμενο είναι η συσχέτιση με το νο-
σοκομείο. Πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, το άτομο 
που μπαίνει με ψυχωσική διαταραχή, ως επί το 
πλείστον, να σας συναντά και να προετοιμάζει 
μαζί σας το μετά, κατά το πλείστον – ει δυνατόν 
– από την πρώτη ημέρα. Αυτό σημαίνει τομεο-
ποίηση για τις ψυχώσεις. 
Τομεοποίηση σημαίνει λοιπόν ότι το σύνολο της 
πορείας ενός ασθενούς θεωρείται ως μία ενιαία 
οντότητα που περιλαμβάνει κάποιες μέρες νο-
σηλείας, κάποιες μέρες προετοιμασίας, κάποιο 
νοσοκομείο ημέρας, κάποια παραπομπή σε ένα 
κέντρο ημέρας, μία ομάδα γύρω από τον ψυχω-
τικό ασθενή, μία ομάδα ενδονοσοκομειακή που 
περνά τη σκυτάλη, υπό κάποιες συγκεκριμένες 
συνθήκες, σε μια ομάδα εξωνοσοκομειακή. Πρέ-
πει δηλαδή να διαμορφώσουμε μια, κατά το δυ-
νατόν, ενιαία και προετοιμασμένη στην σκέψη 
και στην δράση πορεία. Χωρίς αυτό η υπόθεση 
μας θα συνεχίσει να χωλαίνει. Όχι ότι δε θα έχει 
επεκταθεί σε όλη την επικράτεια αλλά γιατί ένα 
σκέλος της θα παραμένει έξω από το πεδίο δρά-
σης. Και επειδή ξέρω τα νοσοκομεία και ξέρω 
τη λογική αυτάρκειας που έχει κάθε νοσοκομείο 
και κάθε ιατρικό και νοσηλευτικό σώμα, ότι δη-
λαδή ο κόσμος και η ζωή σταματούν στα γεωγρα-
φικά τους όρια, δε θα έρθουν αυτοί προς εσάς. 
Θα πρέπει να πάτε εσείς προς αυτούς. Μόνο 
εσείς μπορείτε να πάτε και να κουβεντιάσετε για 
τους ψυχωσικούς ασθενείς και να πείτε: «Έχετε 
άτομα που είναι εδώ τρεις μήνες, έξι μήνες, δύ-
ο-τρία χρόνια, έξι χρόνια, θέλετε να σας βοηθή-
σουμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτούς, να αρχίσουμε 
να τους συναντάμε;» με την ελπίδα ν’ ανοίξει κά-
ποια προοπτική αλλαγής του καθεστώτος τους 
και της ζωής τους. Δεν είναι αναγκαστικά δική 
σας δουλειά, αυτό θα έπρεπε να γίνεται από τους 
γιατρούς και νοσηλευτές του νοσοκομείου, αλλά 
εσείς ξέρετε αυτή τη δουλειά πιο πολύ από ότι 
ο ενδονοσοκομειακός γιατρός και ο νοσοκόμος. 
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Εσείς την ξέρετε, εσείς πρέπει να την ασκήσετε.
Κι ένα τελευταίο σημείο. Μίλησα στην εισαγω-
γή μου για το θέμα των καινούριων αναγκών, όχι 
αναγκών υπό την έννοια των νοσηλευτικών φρο-
ντίδων αλλά με την έννοια των αναγκών επεξερ-
γασίας και σκέψης για εμάς. Κι ένα από αυτά ήταν 
το τι συμβαίνει με τον ασθενή, ο οποίος πήγε τόσο 
καλά, ώστε κάποια στιγμή τον αφήνουμε. Και το 
συνέδεα, ακούγοντάς σας, με μια συγκεκριμένη 
λογική (θα σας πω πώς έφτασε η σκέψη μου σ’ 
αυτό). Τα χρόνια του 70 και του 80 ήταν χρόνια 
δημιουργίας και θα μπορούσε μάλιστα κάποιος 
να πει ότι ήταν χρόνια  επαναστατικής δημιουρ-
γίας. Οι τωρινές, 40 χρόνια μετά, συνθήκες δεν 
έχουν καμία σχέση με εκείνες που υπήρχαν πριν 
αρχίσει αυτή η επαναστατική λειτουργία, της 
οποίας ο κυριότερος πρωταγωνιστής – και στην 
αρχή ο μόνος – ήταν ο Τάκης Σακελλαρόπουλος. 
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχετε και τι ζεί-
τε σε σχέση με το τι υπήρχε πριν από 40 χρόνια. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δύο αποκλίσεις. Η 
μία είναι ενός είδους νοσταλγία για ένα ηρωικό 
και δημιουργικό παρελθόν που δεν το έχουμε 
πια. Αυτό το βλέπει κανείς σε μεγάλο βαθμό στη 
Γαλλία, σε σημείο παραλυτικό για τη δράση των 
ατόμων. Και ο άλλος δρόμος είναι να πεις ότι δεν 
έγινε τίποτα και άρα η επανάσταση συνεχίζεται. 
Λοιπόν, ο τρίτος δρόμος είναι να σκεφτεί κανείς 
ότι έχουμε μπροστά μας καινούριες καταστά-
σεις, γιατί είναι καινούρια αυτή που φτιάχτηκε 
επί 40 χρόνια  και αρκετά διαφορετική έως ρι-
ζικά διαφορετική από αυτό που ίσχυε τη δεκαε-
τία του 70. Οι καινούριες καταστάσεις φέρνουν 
καινούρια προβλήματα και αυτά είμαστε οι μόνοι 
που μπορούμε να τα σκεφτούμε και να τα λύσου-
με, γιατί οι προηγούμενοι δεν τα είχαν μπροστά 
τους για να τα σκεφτούν και να τα λύσουν. Και 
το δικό σας ζήτημα είναι το πρόβλημα του απο-
χωρισμού, δηλαδή το πώς αποχωριζόμαστε τους 
ασθενείς μας, πρόβλημα που δεν υπήρχε, το άσυ-
λο δεν αποχωριζόταν τους ασθενείς του, και η 
μεταρρύθμιση της δεκαετίας τού 70 πρότεινε, 
όχι αποχωρισμό, αλλά ένα άλλο θεραπευτικό πε-
ριβάλλον. Και δεν έφταιγε μόνο το άσυλο γι αυ-

τήν την μη-δυνατότητα αποχωρισμού, έφταιγαν 
και οι εγγενείς, στην ίδια την ψύχωση, δυνάμεις 
παλινδρόμησης και εξάρτησης. Τα καταφέραμε 
να καταπολεμήσουμε αρκετά τις δυνάμεις αυ-
τές, ώστε να έχουμε ασθενείς που ζουν αυτόνο-
μα. Το ζήτημα είναι ποιος είναι ο βαθμός και το 
ποιόν αυτής της αυτονομίας, σε τι βαθμό ακόμη 
οι ασθενείς μας χρειάζονται, πώς μπορούμε να 
τους αποχωριστούμε και, σε τελευταία ανάλυση, 
αυτό που ειπώθηκε πριν από λίγο, δηλαδή σε ποιο 
βαθμό κάτι εμπεδώθηκε από μια σχέση ασφάλει-
ας με κάποιο πρώτο αντικείμενο, αντικείμενο το 
οποίο ενσαρκώσαμε εμείς για τους ασθενείς αυ-
τούς για κάποιους μήνες ή και χρόνια. 
Αυτό το ζήτημα, η έρευνα του ζητήματος αυτού, 
οι μελέτες, η ανάλυση κλινικών περιστατικών, η 
ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών, όλα αυτά μέ-
νουν ακόμα να γίνουν. Και αυτά μόνο η δική σας 
γενιά μπορεί να τα κάνει, γιατί οι άλλοι δεν τα 
είχαν ξαναδεί και δε χρειάστηκε να τα αντιμετω-
πίσουν. Το περίφημο, λοιπόν, «μετά» είναι πάνω 
από όλα το «μετά την αγωγή, μετά την ψύχωση». 
Για όσους ισχύει, φυσικά. Αλλά δεν υπάρχουν οι 
μεν και οι δε: πρόκειται για ένα ολόκληρο φάσμα 
ψυχοπαθολογικών παραλλαγών, μια διαρκής 
εικόνα που πάει από αυτούς που δεν μας χρειά-
ζονται καθόλου ως την άλλη άκρη όπου βρίσκο-
νται αυτοί που μας χρειάζονται λες και είμαστε 
ακόμα δυστυχώς στην πρώτη ημέρα. Κι ανάμεσά 
τους βρίσκουμε τον μεγαλύτερο αριθμό των ψυ-
χωσικών ασθενών που μας χρειάζονται με τρό-
πους αρκετά διαφορετικούς, οι οποίοι δεν έχουν 
ακόμα αρκετά μελετηθεί, ούτε μπει σε πράξη. 
Αυτό έχετε να κάνετε στη δουλειά σας τώρα πλέ-
ον που έχετε γνωρίσει όσα έγιναν στην προηγού-
μενη γενιά και που έφεραν αυτά που έφεραν, τα 
οποία όμως δεν είναι λίγα. 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ψυχική υγεία.

Α. Μπισμπίκη, Κοινωνιολόγος
Φ. Μπόμπος, Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, δι-

δάσκων αναλυτής της ΕΨΕ και της ΙΡΑ, 
ψυχοσωματιστής, τακτικό μέλος της IPSO 
Παρισιού και της AIPP Marty

Κ. Μυλωνοπούλου, Διοικητική Υπεύθυνη, Μέ-
λος Δ.Σ. της ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλαρόπουλος

Π. Νικολάου, Κοινωνική λειτουργός, Πρόεδρος 
ΔΣ ΚΟΙΣΠΕ “ΕΥ ΖΗΝ”, Γραμματέας ΔΣ  ΠΟ-
ΚοιΣΠΕ

Στ. Νικολέτου, Επισκέπτρια Υγείας
Δ. Οικονομίδης, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής 
Π. Παπαδόπουλος, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, 

Αναλυτής Ομάδας
Δ. Παπαϊωάννου, Ψυχολόγος, Εικαστική Ψυχοθε-

ραπεύτρια
Κ. Παπακωνσταντίνου, 
Ν. Πουλής, Επισκέπτης Υγείας  
Β. Πρεμέτη, MSc Κλινική Ψυχολόγος Επιστημο-

νικά Υπεύθυνη Δομής Φθιώτιδας Ε.Κ.Ψ. & 
Ψ.Υ. Π.Σακελλαρόπουλος

Κ. Προυντζόπουλος, Διατροφολόγος
Δ. Σακελλάρης, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής
Δ. Σακκάς, Ψυχοθεραπευτής Οικογένειας ομά-

δας ΑΚΜΑ
Μ. Σανταμούρη, Ψυχολόγος
Χρ. Σκαμνέλος, Ψυχίατρος
Κ. Σουρβίνου, MSc Ψυχολόγος
Δ. Σταυρίδη, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημο-

νικά Υπεύθυνη Οικοτροφείου Α΄ Αττικής, 
Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ. Π. Σακελλαρόπουλος 

Μ. Σταυρογιαννόπουλος, ΜΑ, PhD, Κλινικός 
Ψυχολόγος, Διατομεακός Συντονιστής 
ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλαρόπουλος

Μ. Στεφανουδάκης, Kλινικός ψυχολόγος Master 
2 Lyon 2, ψυχαναλυτής

Δ. Ταταρίδης, Διοικητικός Διευθυντής ΕΚΨ&ΨΥ 
Π. Σακελλαρόπουλος

Α. Τζήμας, Ψυχολόγος
Στ. Τουρνής, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Διδά-

σκων της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυ-
σης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Α. Τσιακίρη, Ψυχολόγος PhD. Συντονίστρια των 
υπηρεσιών Θράκης ΕΚΨ&ΨΥ Π.Σακελλαρό-
πουλος

Α. Τσιπουρίδης, Ψυχίατρος
Π. Φίτσιου, Ψυχολόγος MSc Κοινωνικής Ψυχια-

τρικής, Συνεργάτις ΕΚΨ&ΨΥ Π. Σακελλα-
ρόπουλος, Συνεργάτις ΙΨΥΠΕ Π. Σακελλα-
ρόπουλος, Μέλος της Ειδικής Επιτροπής 
Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων 
των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές 
(Υπουργείο Υγείας), Μέλος ΔΣ του Δι-
κτύου για το Δικαίωμα στη Στέγη και την 
Κατοικία

Α. Φραγκούλη, Dr., Ph.D., L.R.C.S.L.T.,  Λογοπεδι-
κός, Πρόεδρος της Εταιρίας Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας Π. Σακελλα-
ρόπουλος 

Η. Φύλλα, Ψυχίατρος, Ε.Υ. Κ.Μ.Ψ.Υ Χίου



«Ας αντικαταστήσουμε τα δεσμά       
                         με ανθρώπινους δεσμούς»

Π. Σακελλαρόπουλος


