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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

2ο Forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 
 «Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας» 

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 – Ώρες: 10.00 – 14:00 
 
 

COVID 19 – Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και Κοινωνική Αλλαγή 
 

10:00 – 10:20  Καλωσόρισμα: Α. Φραγκούλη - Σακελλαροπούλου 
Χαιρετισμός: Ζ. Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας για θέματα Ψυχικής Υγείας 
Εισαγωγή στις εργασίες του Forum: T. Λαζαράτου 

 
10.20 – 11.50  Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

Συντονιστής Μ. Θεοδωρουλάκης 
 

   Εισηγούνται: 
Δ. Κόντης, Μ. Σαμακουρή, Μ. Σανταμούρη, Θ. Χαρατσής - Ν. Νούλας 
 

   Παρεμβαίνουν: 
Δ. Αρνιακού, Δ. Δαμίγος, Ε. Ζεΐκου, Δ. Κατσούδα, Κ. Κανελλέα,   
Ι. Λουκέρης, Κ. Μαλίχιν, Α. Πάριος, Π. Ρηγοπούλου, Δ. Σακελλάρης,  
Ι. Σωτήρχου, Στ. Τουρνής, Π. Φίτσιου, Η. Φύλλα 
 

11.50 – 12.00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 
12.00 – 13.30         Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 
   Συντονιστής: Χ. Πουλόπουλος 
 
   Eισηγούνται: 
   Λ. Σκόρδος, Μ. Λειβαδίτης, Ν. Πιρνέας, Α. Τζήμας 
 
   Παρεμβαίνουν: 

Δ. Γεωργιάδης, Α. Γιαντσελίδου, Φ. Κλεόπας, Δ. Ταταρίδης, Α. Μπέρτος, 
Δ.Καρέλλας, Μ. Λιαδοπούλου, Κ. Μυλωνοπούλου, Π. Νικολάου,  
Μ. Σπηλιωτοπούλου, Α. Τσιπουρίδης, Γ. Χαριτάκης  
 

13.30 – 14.00 Κλείσιμο Εργασιών:  Α. Φραγκούλη – Σακελλαροπούλου 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 

Δάφνη Αρνιακού 
Ψυχολόγος 
 

Τέση Λαζαράτου 
Ψυχοθεραπεύτρια, Ε.Ε.Ψ.Ψ. 
 

Δημήτρης Γεωργιάδης 
Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Ψυχοθεραπευτής 
 

Μίλτος Λειβαδίτης 
Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
 

Αγγελική Γιαντσελίδου 
Ψυχολόγος MSc, Συντονίστρια Μονάδων 
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος 
 

Μαντώ Λιαδοπούλου 
Ψυχολόγος - Μονάδα παιδικής προστασίας του 
Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
 

Δημήτρης Δαμίγος 
Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, Πρώην 
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Ψυχολογίας, Ιατρικής 
Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων 
 

Ιωσήφ Λουκέρης 
Συμβολαιογράφος 
 

Εβελίνα Ζεΐκου 
Ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, εκπ. Μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ. 
 

Κατερίνα Μαλίχιν  
Ψυχαναλύτρια, κλινική ψυχολόγος MSc, Διδάκτωρ 
κλινικής ψυχολογίας και έρευνας στην ψυχανάλυση και 
ψυχοπαθολογία, ΕΚΠΑ & Paris Diderot, Paris - VII. 
Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ένωσης 
προσώπων ΙΣΤΟΣ 
 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης 
Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόεδρος Δ.Σ. 
Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ», Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ και 
Ταμίας Δ.Σ. ΚοιΣΠΕ ΕυΖην 
 

Αντώνης Μπέρτος 
Ψυχολόγος & Εκπαιδευτής  
DARE DANCE DIGITALIZE-The 3D project 
 

Κωνσταντίνα Κανελλέα 
Παιδοψυχίατρος 

Καίτη Μυλωνοπούλου 
Ταμίας ΔΣ ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 
 

Δημήτρης Καρέλλας 
Πολιτικός Επιστήμων  
 

Πόλα Νικολάου 
Κοινωνική λειτουργός, Πρόεδρος ΔΣ ΚΟΙΣΠΕ "ΕΥ ΖΗΝ", 
Γραμματέας ΔΣ  ΠΟΚοιΣΠΕ 
 

Δέσποινα Κατσούδα 
Ειδική Εκπαιδευτικός – Ψυχολόγος MSc Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής & Παιδοψυχιατρικής, Εμψυχώτρια 
Ομάδων 
 

Νίκος Νούλας 
Πολίτης 
 

Θεοφάνης Κλεόπας 
Ψυχίατρος 
 

Αντώνης Πάριος 
Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχοθεραπευτής Μέλος ΔΣ 
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 
 

Δημήτρης Κόντης 
Συντονιστής Διευθυντής Ψυχίατρος, 4ο Ψυχιατρικό 
Τμήμα Εισαγωγών & Μονάδα Γνωστικής 
Αποκατάστασης, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 
 

Νίκος Πιρνέας 
Ψυχίατρος, Β’ επιμελητής ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο 
 



Χαράλαμπος Πουλόπουλος 
Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης 
 

Δημήτρης Ταταρίδης 
Διοικητικός Διευθυντής ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 
 

Ζωή Ράπτη 
Υφυπουργός Υγείας για τα θέματα ψυχικής υγείας 
 

Αλέξανδρος Τζήμας 
Ψυχολόγος 
 

Πέπη Ρηγοπούλου 
Ιστορικός Τέχνης, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
 

Σταμάτης Τουρνής 
Ψυχίατρος, Διδάσκων Ψυχαναλυτής της Ε.Ε.Ψ.Ψ. 
 

Δημήτρης Σακελλάρης 
Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής 
 

Αλέξανδρος Τσιπουρίδης 
Ψυχίατρος 

Μαρία Σαμακουρή 
Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης 
 

Παναγιώτα Φίτσιου 
Ψυχολόγος MSc, Συνεργάτης ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος 
και ΙΨΥΠΕ 
 

Μαρία Σανταμούρη 
Ψυχολόγος 
 

Αθηνά Φραγκούλη – Σακελλαροπούλου 
PhD, LRCSLT, Λογοπεδικός, Πρόεδρος της ΕΚΨ Π. 
Σακελλαρόπουλος 
 

Λεονάρδος Σκόρδος 
Πρόεδρος Δ.Σ. Σωματείου «Αυτοεκπροσώπηση» 

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

Μαρία Σπηλιωτοπούλου  
Ιστορικός, Δ/νση Ερευνών στην Ακαδημία Αθηνών, 
Μέλος Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Αθήνας 
 

Θεωνάς Χαρατσής 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΚοιΣΠΕ «διαδρομές» 
 

Ιωάννα Σωτήρχου 
Δημοσιογράφος, «Εφημερίδα των Συντακτών» 

Γεώργιος Χαριτάκης 
Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Τομεάρχης  
Ψυχικής Υγείας ΓΝΑ Κοργιαλλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ., 
Πρόεδρος 4ης ΤΕΨΥ Αττικής, Μέλος 1Β ΠΕΔΙΤΟΨΥ 1η 
ΥΠΕ Αθηνών 

  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης 
Κωνσταντίνα Κανελλέα 

Τέση Λαζαράτου 
Kλειώ Μαυρουδή 
Αντώνης Μπέρτος 

 
Καίτη Μυλωνοπούλου 

Διονύσης Σακκάς 
Μαρία Σανταμούρη 
Αλέξανδρος Τζήμας 
Αθηνά Φραγκούλη 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  
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Λογοπεδικός PhD, L.R.C.S.L.T., 
Πρόεδρος της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω λοιπόν και 
επίσημα στο 2ο Forum Παναγιώτης Σακελ-
λαρόπουλος «Διάλογοι Κοινωνικής Ψυχι-

ατρικής & Ψυχικής Υγείας» που διοργανώνουμε 
κάθε χρόνο. 
Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει διάλογος σήμερα 
για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον κορωνο-
ϊό με τις ανατροπές που δημιουργεί έτσι και αλ-
λιώς στην καθημερινότητα που αυτές οδηγούν 
σε κοινωνικές αλλαγές έτσι κι αλλιώς, ελπίζο-
ντας ότι θα δημιουργηθεί τέτοια δυναμική στο 
ψυχιατρικό πεδίο, που να μπορούμε να παλέψου-
με τη γραφειοκρατία και κυρίως τη νοοτροπία 
της γραφειοκρατίας, η οποία τείνει να πνίξει κε-

κτημένα δικαιώματα των ατόμων με ψυχοκοινω-
νικά προβλήματα και όχι μόνο. Άρα η ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση σήμερα είναι και θα πρέπει να εί-
ναι η νούμερο ένα προτεραιότητα στην ημερήσια 
διάταξη της κάθε πολιτικής του κάθε κράτους, 
της κάθε κυβέρνησης του κάθε οργανισμού και 
της κοινωνίας των πολιτών. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήταν σαφής 
φέτος, στο μήνυμα στο οποίο έδωσε στην Πα-
γκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που ήταν «Ψυχι-
κή Υγεία για Όλους. Μεγαλύτερες Επενδύσεις. 
Μεγαλύτερη Προσβασιμότητα». Θα ακούσουμε 
αμέσως μετά το μήνυμα της κυρίας Ράπτη, Υφυ-
πουργού Ψυχικής Υγείας.

Χαιρετισμός 
Δρ. Αθηνάς Φραγκούλη - 
Σακελλαροπούλου
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Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας 

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να 
συμμετάσχω στο 2ο Forum Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος «Διάλογοι Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας» και σε αυτό το 
σημείο θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την 
Πρόεδρο του Forum που είναι η κα. Φραγκούλη 
– Σακελλαροπούλου για αυτήν τη χαρά που μου 
δίνει να απευθύνω χαιρετισμό σήμερα, έναν δια-
δικτυακό χαιρετισμό γιατί με την πανδημία του 
COVID υπάρχει αυτός ο περιορισμός στην επι-
κοινωνία μας, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει από 
το να έχουμε σήμερα μια πολύ ωραία διαδικτυα-
κή συζήτηση. Με τη σειρά μου ήθελα να τονίσω 
πόσο σημαντικό είναι σήμερα για την κυβέρνηση 
το έργο στην ψυχική υγεία και γι’αυτό το λόγο ο 
πρωθυπουργός δημιούργησε αυτό το χαρτοφυ-
λάκιο του οποίου έχω την τιμή να έχω την ευθύ-
νη, ακριβώς γιατί σήμερα μέσα στην πανδημία, 
ο κορωνοϊός έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την αν-
θεκτικότητα των πληθυσμών και έχει δημιουρ-
γήσει τέτοιες συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν 
πολύ μεγάλα προβλήματα και οδηγούν σε μια 
πραγματικότητα η οποία επιβαρύνει πάρα πολύ 
τη δημόσια υγεία. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση,  το Υπουργείο προχώ-
ρησε άμεσα στην υλοποίηση μιας σειράς δράσε-
ων που αφορά στην αντιμετώπιση των ψυχολο-
γικών συνεπειών του COVID-19, πρώτη εκ των 
οποίων υπήρξε η συνέχιση της λειτουργίας και 
η ενδυνάμωση της γραμμής 10306, που είναι η 
γραμμή η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία και 
επιστημονική ευθύνη της Α’ Ψυχιατρικής Κλινι-
κής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, αλλά και της 
Ομοσπονδίας ΑΡΓΩ των αστικών μη κερδοσκο-
πικών οργανισμών που βοηθούν στην υλοποίηση 
έργων ψυχικής υγείας, και παράλληλα σήμερα 
μπορεί και υποστηρίζει με πάνω από 50 ψυχολό-
γους ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 
Πέραν αυτού, σχεδιάζονται και προγράμματα τη-

λε-συμβουλευτικής για τον πληθυσμό ο οποίος 
είτε βρίσκεται σε καραντίνα είτε βεβαίως είναι 
μετά τη νοσηλεία του από COVID, προκειμένου να 
μπορεί να συνομιλεί διαδικτυακά με ψυχολόγους 
και να παίρνει αυτήν την υποστήριξη την οποία 
χρειάζεται γι’ αυτήν τη δύσκολη περίσταση. 
Το Υπουργείο επεξεργάστηκε μια σειρά άλλων 
δράσεων που αφορούν στο γενικό πληθυσμό. 
Αυτά είναι προγράμματα τα οποία πρόκειται να 
υλοποιήσουμε μετά από σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία που θα έχουμε στη Βουλή για την 
πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση. Αυτά αφορούν 
παιδιά, αλλά βεβαίως και ενήλικους. 
Επίσης, υλοποιούμε προγράμματα για τη στήριξη 
εκείνων των παιδιών που πάσχουν από ψυχικά 
νοσήματα, ενισχύοντας με ψυχιάτρους τόσο τις 
ψυχιατρικές μας κλινικές, όσο βεβαίως και τα 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας της χώρας μας, ελπίζο-
ντας ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέ-
σουμε να έχουμε επικουρικούς γιατρούς να συν-
δράμουν τα παιδιά αυτά. 
Όμως θέλω να πω ότι ουσιαστικά το μέλλον της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα είναι κάτι 
στο οποίο το Υπουργείο σκύβει με πάρα πολύ 
μεγάλη προσοχή και προσήλωση, ακριβώς για 
να ανταποκριθούμε στις υφιστάμενες και ανα-
δυόμενες ανάγκες του πληθυσμού, λαμβάνοντας 
βεβαίως υπόψη ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
του πληθυσμού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
παγκοσμίως, πάσχει από ψυχικά νοσήματα, αλλά 
μόνο το 25% σύμφωνα με τις μελέτες βρίσκει 
τρόπο να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας, ενώ το υπόλοιπο 75% δεν έχει πρόσβαση 
σε αυτές τις υπηρεσίες. 
Με γνώμονα τις ανάγκες που έχει και ο ελληνι-
κός πληθυσμός κάνουμε καθημερινά μια πολύ 
μεγάλη προσπάθεια θέλοντας να φτιάξουμε στο 
αμέσως επόμενο διάστημα και ένα ψηφιακό χάρ-
τη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας, 

Χαιρετισμός Ζωή Ράπτη



για τον πολίτη ο οποίος θέλει να δει διαδικτυακά 
πού βρίσκονται αυτές οι υπηρεσίες και παράλλη-
λα βεβαίως να ενισχύσουμε όσο γίνεται σε προ-
σωπικό τις Δομές μας.
Θέλω από την καρδιά μου να ευχηθώ καλή επι-
τυχία στις δράσεις σας σε αυτήν τη διαδικτυακή 
εκδήλωση και βεβαίως να πω ότι πάντοτε το 
Υπουργείο Υγείας είναι πρόθυμο να συνεργάζε-

ται με όλους τους φορείς ψυχικής υγείας, είτε 
δημόσιους είτε ιδιωτικούς, της χώρας, προκει-
μένου να έχουμε την καλύτερη παροχή υπηρεσι-
ών για τον άνθρωπο. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε καλή 
συνέχεια και καλή επιτυχία στη δική σας σημερι-
νή εκδήλωση.
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Η επικαιροποίηση του τραύματος 
Το τραύμα, δάνειο της ψυχανάλυσης από την 
ιατρική, κυριαρχεί και διατρέχει το σύνολο του 
έργου του Sigmund Freud. Συνοπτικά, ως τραύμα 
θεωρείται εκείνη η ασυνείδητη ψυχική διεργα-
σία που ξεκινά τόσο από εξωτερικά ερεθίσματα, 
όσο και από εσωτερικά. Η κατακλυσμική οξύτητα 
που προκαλούν, αποτρέπει την εγγραφή τους, με 
αποτέλεσμα το τραύμα να αδυνατεί να αναπαρα-
σταθεί ψυχικά. Το υποκείμενο  φέρει το άχθος εν 
αγνοία του, χωρίς να μπορεί καν να το αφηγηθεί. 
Εν τέλει, μέσω των εξελίξεων της ζωής δια της 
έλευσης ενός νέου τραύματος, τα κατακλυσμικά 
στοιχεία επικαιροποιούνται προκαλώντας συ-
μπτώματα και συμπεριφορές. Κοντολογίς, μετα-
τρέποντας δυσκολίες του βίου σε ανυπέρβλητες 
καταστροφές. Μήπως είναι αυτό που μας έχεις 
συμβεί;

Βινιέτα πρώτη, 2/11/2019 
Όταν, πριν από ένα χρόνο, φεύγοντας από το αμ-
φιθέατρο του Γαλαξία, μετά από την επιτυχή ολο-
κλήρωση των εργασιών του 1ου Forum, αναρω-
τιόμασταν για το επόμενο θέμα, έπεσε η ιδέα να 
μιλήσουμε για «το τραύμα του εγκλεισμού». Το 
απορρίψαμε ομοθυμαδόν, ως παρωχημένο - πώς 
να φανταζόμασταν το τι θα επακολουθούσε!
Το Forum, ένα ετήσιο επιστημονικό μνημόσυνο 
αφιερωμένο στην απουσία του δασκάλου μας 
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, αποτελεί  βήμα 
μετάδοσης της εμπειρίας μας. Ή αλλιώς μια νη-
σίδα συναντήσεων και προβληματισμών: για να 
ανταμώνουμε στραμμένοι προς το αύριο - όπως 
του άρμοζε, και περήφανοι για την καταγωγή μας 
–  όπως μας αναλογεί! 
Σήμερα ένα χρόνο μετά, τίποτα δεν είναι ίδιο. 
Η παγκόσμια υγειονομική κρίση έχει ανατρέψει 
κάθε κανονικότητα κι εγκαθιστά μια επιτακτική 
ανάγκη αναστοχασμού. Θεμελιώδη αξιώματα της 

νοσολογίας, της οικονομίας και του πολιτισμού 
ανατοποθετούνται. Τα όρια ανάμεσα σε φυσικό, 
βιολογικό, ψυχικό, ψηφιακό είναι πιο δυσδιάκρι-
τα από ποτέ. Η επιστημοσύνη στέκεται αμήχανη… 
ή ακόμα χειρότερα, συμφύρεται με την εξουσία. 
Στα καθ΄ημάς: Η καραντίνα στις μεταβατικές 
δομές επαναφέρει δραματικά το τραύμα που 
τις ανέδειξε: Εκ νέου, ο-από-πάντα-«προστα-
τευτικός»-εγκλεισμός! Κοντολογίς το τραύμα 
του εγκλεισμού, καταγωγικό ζήτημα της Ψυχι-
ατρικής Μεταρρύθμισης επικαιροποιείται σε 
μια γενικευμένη κατάσταση εξαίρεσης. Κι είναι 
αυτή που προκαλούμενη από μία αδικαιολόγητη 
έκτακτη ανάγκη, γίνεται ο κανόνας. Προφανώς ο 
Covid υπάρχει… Αλλά εξ ίσου, ΚΑΙ, οι σκοπιμότη-
τες που τον «αξιοποιούν».

Βινιέτα δεύτερη,  2/11/2020
(ένας χρόνος μετά)
Παράθεμα από συνεδρία του Κυρίου Κ.
«Ντρέπομαι να το πω». Σωπαίνει και τον αισθά-
νομαι να είναι σε μεγάλη ένταση. Παίρνει βαθιά 
ανάσα και αργά συνεχίζει «Σήμερα πήρα τηλέφω-
νο τον οικογενειακό μας γιατρό, να τον ρωτήσω 
αν μπορώ να αγκαλιάσω το παιδί… ΑΝ υπάρχει 
Θεός, θα ρίξει φωτιά να με κάψει! Τι ψυχή θα πα-
ραδώσω; Πώς θα κοιτάξω τον πατέρα μου, εκεί 
στον άλλο κόσμο, κατάματα;;;» 
Ο Κύριος Κ. ένας σαραντάχρονος άντρας, υψη-
λόμισθο στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας, ξαπλω-
μένος όχι στο ψυχαναλυτικό ντιβάνι μου, αλλά 
στον καναπέ του σπιτιού του, μιλά για ένα ισχυ-
ρό σχεδόν αποπροσωποιητικό άγχος. Η ευάλω-
τη υγεία της συζύγου του επέβαλε ανάλυση από 
απόσταση. Ακούω προσεχτικά, κοιτώντας την 
τυφλή μου οθόνη, παραλαμβάνω τις λέξεις και 
τις σημασίες τους,  σχηματίζω εικόνες. Ερμη-
νεύω πως αισθάνεται θυμό για την άρση της σω-
ματικότητας στην αναλυτική κατάσταση. Αίφνης 

Τέση Λαζαράτου

Ψυχοθεραπεύτρια

Όταν το τραύμα
αποβαίνει μεταδοτικό…



αναρωτιέμαι «πώς, θα κοιτάξω τον δάσκαλο μου 
τον Σακέλ, όταν έρθει η ώρα;» Δεν πιστεύω σε με-
τά-θάνατον-ζωή, μόνο στην μεταφορικότητα του 
λόγου…. Όμως … Πώς να του πω ότι έκανα συνε-
δρία κλασσικής ανάλυσης από Viber; «Ήταν χωρίς 
εικόνα, για να κρατήσω άρρηκτο το ψυχαναλυτι-
κό πρωτόκολλο!» θα προσθέσω απολογητικά…
…..
Ωστόσο “Η συνέχεια μεταδίδεται από την ασυ-
νέχεια” επισημαίνει ο Daniel Sibony (Σιμπονί) το 
1986, όταν περιγράφει το πώς σχηματίζεται η 
ροή των αναπαραστάσεων μέσα στην διαγενεα-
λογική μετάδοση. 
Έτσι, σήμερα περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ, 
η τραυματικά ημιτελής Ψυχιατρική Μεταρρύθμι-
ση ιδωμένη μέσα από το  ψυχαναλυτικό πρίσμα, 
έρχεται να αποτελέσει την αναγκαία αφετηρία 
στους «Διαλόγους Κοινωνικής Ψυχιατρικής & 
Ψυχικής Υγείας» για μια διαδρομή σε πρωτόγνω-
ρες άνευ προηγουμένου «επιδημιολογικές» συν-
θήκες:  COVID 19 – Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση 
και Κοινωνική Αλλαγή ή αλλιώς, όταν το τραύμα 
αποβαίνει μεταδοτικό!

Μετάδοση versus μεταδοτικότητας
Ο λόγος που καλείται να περιέξει την δυναμική 
των ανανοηματοδοτήσεων, είναι εκείνο το ιστο-
ρείν που στραμμένο στο αύριο δύναται να ονειρο-
πολεί - δηλαδή, η διαγενεαλογική μετάδοση! Εν 
προκειμένω η ιστορία της. Κοντολογίς το μόνο 
πραγματικό αντίδοτο στην μεταδοτικότητα του 
τραύματος του εγκλεισμού. 
Όταν οι νεότεροι συνάδελφοι θα ’χετε πεισθεί 
πως χωρίς πρωτοβάθμια, δημόσια και δωρεάν 
περίθαλψη, τίποτα δεν μπορεί σε βάθος χρόνου, 
πράγματι να μεταρρυθμιστεί, τότε και μόνο θα 
έχει ολοκληρωθεί η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. 
Και άμ’ έπος άμ’ έργον: Κυρία Ράπτη, (και λυπά-
μαι που λείπετε) ξέρετε ποιος την υλοποιεί σή-
μερα; Τα κοινωνικά ιατρεία, όχι οι έγκριτοι φο-
ρείς σας αφού αδυνατούν αλυσοδεμένοι από την 

άτεγκτη γραφειοκρατία. Έτσι αντιλαμβάνεται 
το Υπουργείο την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση;  
Έτσι κι αλλιώς: Με τις τελευταίες νομοθετικές 
εξελίξεις, οι κλινικάρχες δικαιούνται να παρα-
λαμβάνουν περιστατικά με εισαγγελική παραγ-
γελία. Η διάταξη αυτή, με την οποία εγκαινιά-
ζετε την υπουργική σας θητεία, θα αποτελέσει 
την Κερκόπορτα για την κατάρρευση όλων όσων 
έχουν κερδηθεί! Κι ήτανε με το κόπο μας – όχι 
με το δικό σας.  
Από την εξωτερικότητα στην εσωτερικότητα ένα 
σύμφωνο δρόμος! Από το θεσμίζον φαντασιακό 
στην θεσμική διάσταση των σημασιών. Το επι-
στημονολογικό μοντέλο του ιστορείν στην καθ΄ 
ημάς  Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, βρίσκει εφαρ-
μογή  στην σημειολογία της καθημερινότητας. 
Ωστόσο επεκτείνεται και πέραν, στη κοινωνική 
έρημο των σημαινομένων. Το πανταχού – παρόν – 
πλέον - τραύμα του εγκλεισμού,  ελέω πανδημίας, 
διευρύνει την έννοια του ψυχιατρικού αρρώστου 
τόσο, ώστε να ταυτιστεί με την ιδιότητα του πολί-
τη. Ελευθερία ή ασφάλεια;  Ψυχικό ή Ψηφιακό; Ή 
μήπως πλησιάζει επιτέλους η μεγάλη ώρα που τα 
δυο σκέλη δεν συγκροτούν διλήμματα αλλά του-
ναντίον συναρθρώσεις;  Κι ό,τι μοιάζει να χάνεται 
σήμερα, μήπως απλώς μεταμορφώνεται για να 
αντέξει στο χρόνο η αλήθεια που φέρει; 
Και πώς άραγε θα διασωθεί η σωματικότητα της 
γιατρειάς στο καιρό της πανδημίας; Και η προίκα 
μας για την εφικτότητα του οραματικού προτάγμα-
τος, θα παραμένει ένα ρεύμα ζωής που αντιστέκε-
ται στη διαχειριστικότητα των καιρών;  Μιλώντας 
για τον Σακέλ στην ουσία απευθύνομαι σε εσάς 
τους νεότερους. Τον καιρό που όλοι πασχίζουν να 
μας πείσουν σχετικά με την αξία της προβλεψι-
μότητας, εύχομαι το μέλλον σας να μην στερηθεί 
ποτέ το αύριο - πάντα απρόβλεπτο και τόσο ζωο-
γόνο που κανένας εγκλεισμός ή κανένα τραύμα με-
ταδοτικό δεν μπορεί να το αποδεκατίσει...
 Ο λόγος στους νεότερους: 
Ας συζητήσουμε λοιπόν ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!

8
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Διδάκτορας Κοινωνικής Πολιτικής, 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας «ΑΡΓΩ»

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης

Εισαγωγή Συντονιστή Α ενότητας

B’ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΖΗΤΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Οι επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία 
Covid-19 στην υγεία των ανθρώπων παγκο-
σμίως, επέβαλαν αυστηρά μέτρα κοινωνι-

κής αποστασιοποίησης και άλλων περιορισμών 
για την προστασίας της δημόσιας υγείας με ιδιαί-
τερη αυστηρότητα και ειδικά για την προστασία 
των πιο ευάλωτων που ήταν οι ένοικοι των γηρο-
κομείων αλλά και των άλλων ιδρυμάτων και στε-
γαστικών δομών ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες 
παθήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, και στην Ελλάδα οι στεγαστι-
κές δομές υποχρεώθηκαν να επιβάλουν αυστηρά 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που στην 
ουσία ακύρωσαν σε κάποιο βαθμό τα έως τότε 
επιτεύγματα ισότιμης κοινωνικής ένταξης που 
είχαν επιτύχει πολλοί ένοικοι των στεγαστικών 
δομών στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκα-
τάστασης. 
Οι περιορισμοί στο βασικό δικαίωμα των εξόδων 
και των συναντήσεων ήταν δυστυχώς μονόδρο-
μος για την προστασία του υπέρτερου δικαιώμα-

τος της υγείας.  Η προστασία της υγείας ειδικά 
όσων ενοίκων είχαν υποκείμενα νοσήματα απο-
τέλεσε βασική προτεραιότητα και της Ομοσπον-
δίας ΑΡΓΩ και με συνεχείς επικαιροποιήσεις 
προτάσεων για τα μέτρα προστασίας, επιδιώξα-
με την πλήρη προστασία των μονάδων από τον 
Covid-19 αλλά και την ταχύτερη άρση των πε-
ριορισμών, κάτι που πετύχαμε με τη σημαντική 
συμβολή του προσωπικού των μονάδων και ευ-
χαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό όλα τα μέλη του 
προσωπικού. 

Περιορίσαμε σταδιακά τις επιπτώσεις από τα πε-
ριοριστικά μέτρα και επαναφέραμε βασικές δρα-
στηριότητες σε σημαντικό βαθμό στις μονάδες 
των ΝΠΙΔ, με περιπάτους και εξόδους σε μη πο-
λυσύχναστα μέρη καθώς και την αξιοποίηση των 
διαδικτυακών συστημάτων επικοινωνίας (Ζoom, 
Messenger, Skype κλπ.) κάτι που δυστυχώς κα-
θυστέρησε πολύ στις αντίστοιχες μονάδες των 
ΝΠΔΔ, λόγω κυρίως της έλλειψης προσωπικού. 
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Δημήτρης Κόντης

Συντονιστής Διευθυντής Ψυχίατρος,
4ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών, ΨΝΑ, 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής & Ερευνών

H απάντηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής (ΨΝΑ) στην πανδημία της COVID-19

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η απάντηση του ΨΝΑ στην πανδημία της νό-
σου COVID-19 περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 
δύο στάδια αντίδρασης που αντιστοιχούν 

στα δύο κύματα της πανδημίας.  
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του πρώτου 
κύματος που έπληξε τη χώρα μας τον Μάρτιο 
του 2020 συστάθηκαν δύο Τμήματα Εισαγωγών 
Υψηλής Επιτήρησης (ΤΕΥΕ-Α και ΤΕΥΕ-Β), όπου 
παρέμεναν για παρατήρηση διάρκειας δύο εβδο-
μάδων όλοι οι εισαχθέντες ασθενείς του Νο-
σοκομείου. H πρωτοβουλία αυτή στηρίχθηκε 
σε μια πρόσφατη δημοσίευση από την εμπειρία 
της COVID-19 στην Κίνα. Τα δύο Τμήματα δυνα-
μικότητας 30 κλινών το καθένα λειτούργησαν 
με απόφαση της Διοίκησης του ΨΝΑ και της 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου 
(ΔΥΠΕ) από τις 3/4  έως τις 14/5/2020. Στόχος 
της σύστασής τους ήταν η αποφυγή μετάδοσης 
της COVID-19 σε ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς 
των εννέα Τμημάτων Εισαγωγών του ΨΝΑ από 
ενδεχόμενες πολλαπλές εισαγωγές ασυμπτωμα-
τικών και θετικών στον SARS-COV2 ατόμων. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στα εννέα 
Τμήματα Εισαγωγών του ΨΝΑ συχνά νοσηλεύο-
νται ασθενείς με σωματικά προβλήματα υγείας, 
αλλά και ηλικιωμένοι. 

Εμπειρία από τη λειτουργία του ΤΕΥΕ-Α
Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλες τις εισα-
γωγές του ΤΕΥΕ-Α, το οποίο διεύθυνα, και ανα-
λύθηκε η εμπειρία των εργαζόμενων. Κατά την 
περίοδο της λειτουργίας του στο Τμήμα εισήχθη-
σαν 111 ασθενείς (76 άνδρες και 35 γυναίκες). Η 
πλειοψηφία τους έπασχε από σχιζοφρένεια ή άλ-
λες ψυχωτικές διαταραχές. 98 ασθενείς ήταν ελ-
ληνικής καταγωγής και 13 ήταν μετανάστες. 31 
ασθενείς έλαβαν εξιτήριο και 80 μεταφέρθηκαν 
στα υπόλοιπα Τμήματα του Νοσοκομείου για τη 
συνέχιση της νοσηλείας τους. Κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του Τμήματος δεν υπήρξε δια-
πιστωμένα θετικός στον κορωναϊό νοσηλευόμε-
νος ασθενής στο σύνολο των Τμημάτων του ΨΝΑ.

Απολογισμός της αντίδρασης  
στο ΨΝΑ  κατά το πρώτο και το δεύτερο 
κύμα της πανδημίας COVID-19 

Πρώτο κύμα
Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας τέθηκε σε 
εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Νο-
σοκομείου. Πέραν του ότι  δεν υπήρξε διαπιστω-
μένα θετικός ασθενής στον κορωναϊό στο συγκε-
κριμένο Τμήμα ή σε άλλα Τμήματα του ΨΝΑ κατά 
τη διάρκεια του πρώτου κύματος, χορηγήθηκε 
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ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από τη νοση-
λεία το οποίο έδειξε υψηλά επίπεδα ικανοποίη-
σης των ασθενών. Επιπλέον, αποκτήθηκε σημα-
ντική κλινική εμπειρία από την ad hoc οργάνωση 
μια κλινικής που κλήθηκε να  διαχειριστεί πολλα-
πλές εισαγωγές ασθενών σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα, παράλληλα με τη λήψη προστατευτικών 
μέτρων ενάντια στην COVID-19. H σύσταση της 
κλινικής προϋπέθετε την άμεση δημιουργία μιας 
θεραπευτικής ομάδας από άτομα που δεν είχαν 
την εμπειρία της συνεργασίας στο παρελθόν. Οι 
εργαζόμενοι της κλινικής ήρθαν αντιμέτωποι με 
προβλήματα όπως ήταν τα κτηριακά προβλήμα-
τα, οι δυσκολίες συντονισμού, ο φόβος των ερ-
γαζόμενων για την COVID-19, η κόπωση του προ-
σωπικού, η έλλειψη της δυνατότητας χορήγησης 
γρήγορων τεστ για την ανίχνευση του ιού SARS-
COV2 και η κόπωση που οφειλόταν στην είσοδο 
μεγάλου αριθμού ασθενών σε υποτροπή κατά τη 
διάρκεια μίας εφημερίας. Χαρακτηριστικά υπήρ-
ξαν δύο γενικές εφημερίες σε 3 μέρες, ενώ ει-
σήχθησαν μέχρι και 30 ασθενείς σε διάστημα 3 
ημερών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία του ΤΕΥΕ-Α 
ήταν ένα μέρος και όχι το σύνολο της απάντησης 
του ΨΝΑ στην πανδημία. Η συνολική απάντη-
ση περιλάμβανε και άλλα μέτρα τόσο στο χώρο 
του ΨΝΑ, όσο και στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (ΜΨΑ) (π.χ. απαγόρευση επισκέ-
ψεων, αδειών, εξόδου των ασθενών, μέτρα προ-
στασίας ασθενών και προσωπικού). 
Τα παραπάνω μέτρα οδήγησαν στην αναχαίτιση 
του πρώτου κύματος της πανδημίας στο ΨΝΑ. 

Δεύτερο κύμα
Κατά την εμφάνιση του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας από τον Οκτώβριο του 2020 υπάρχει 
πλέον η δυνατότητα διεξαγωγής rapid-test και 
PCR test SARS-CoV2 σε όλες τις εισαγωγές του 

ΨΝΑ. Με αρνητικό rapid-test, οι ασθενείς πλέον 
μεταβαίνουν στα Τμήματα σε σχετική απομόνω-
ση, η οποία διακόπτεται όταν και το PCR test βρε-
θεί αρνητικό.  Μέχρι να υπάρξει το αποτέλεσμα 
του μοριακού τεστ, οι ασθενείς δε μετακινούνται 
εκτός του εκάστοτε Τμήματος. Με τον τρόπο 
αυτό το ΨΝΑ εκμεταλλεύεται το πλεονέκτη-
μα του ασυλικού σχεδιασμού του σε «Περίπτε-
ρα»-Τμήματα, τα οποία στεγάζονται σε διαφορε-
τικά κτήρια. Τα ΤΕΥΕ σταμάτησαν να λειτουργούν, 
τα μέτρα περιορισμού στο ΨΝΑ και στις ΜΨΑ επα-
νήλθαν, ενώ άρχισαν να γίνονται τακτικές εξετά-
σεις για την ανίχνευση SARS-CoV2 στις ΜΨΑ από 
τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 
Κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο 
έπληξε εντονότερα το σύνολο του πληθυσμού της 
Ελλάδας, υπάρχουν πλέον θετικοί στον SARS-COV 
2 ασθενείς τόσο σε Τμήματα, όσο και σε ΜΨΑ. Όσοι 
ασθενείς νοσηλεύονται στα Τμήματα του Νοσο-
κομείου, βρίσκονται θετικοί και δεν εμφανίζουν 
συμπτώματα μεταφέρονται σε ένα ειδικό Τμήμα 
ασυμπτωματικών ασθενών που συστάθηκε εντός 
του ΨΝΑ. Όσοι εμφανίζουν συμπτώματα COVID-19 
μεταφέρονται σε έναν ειδικό χώρο της Παθολογι-
κής Κλινικής του ΨΝΑ, ενώ εάν η κατάστασή τους 
επιδεινωθεί διακομίζονται σε Νοσοκομεία Ανα-
φοράς. Συμπερασματικά, το ΨΝΑ φάνηκε να αντα-
ποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της 
πανδημίας COVID-19 και αντέδρασε σε δύο στάδια 
ανάλογα με τα τρέχοντα δεδομένα και με τα διαθέ-
σιμα μέσα κατά τη διάρκεια των δύο κυμάτων της 
πανδημίας. 

Βιβλιογραφία
Zhu Y, Chen L, Ji H, Xi M, Fang Y, Li Y. The Risk 
and Prevention of Novel Coronavirus Pneumonia 
Infections Among Inpatients in Psychiatric 
Hospitals. Neurosci Bull 2020; 36(3): 299-302.
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Ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Το γε-
νικότερο θέμα του Forum αναφέρεται στην 
COVID-19 και την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. 

Επιλέγω να ξεκινήσω με την Ψυχιατρική Μεταρ-
ρύθμιση και να συνεχίσω με τις προκλήσεις της 
πανδημίας.
Εάν έπρεπε να σκιαγραφήσω την έννοια της ψυχι-
ατρικής μεταρρύθμισης θα χρησιμοποιούσα για 
το σκοπό αυτό τις έννοιες της φροντίδας των 
ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές στην 
κοινότητα και την ενδυνάμωσή τους γι΄αυτό, την 
έννοια της αποασυλοποίησης, καθώς και την ανά-
γκη διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
τους. 
Στα σαράντα χρόνια της ψυχιατρικής μεταρρύθ-
μισης έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος που 
δεν είναι όμως ίδια σε όλους τους τομείς, όπως 
και δεν είναι ισομερής στο σύνολο της χώρας. Αν 
ήθελα να αναφερθώ σε παραδείγματα θα μιλού-
σα για τα σοβαρά ελλείμματα στην τομεοποίηση, 
για την ατελή αποασυλοποίηση μόνο στο δημόσιο 
τομέα, για τα πολύ υψηλά ποσοστά ακούσιων νο-
σηλειών, πάνω από 50% τουλάχιστον στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη,  για την ανισομερή κατανο-
μή των πόρων των δομών και των λειτουργιών 
των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών που δεν κα-
τανέμονται πάντα υπέρ των ατόμων με σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές, για τις σοβαρές ελλείψεις 
στην παιδοψυχιατρική, τη φροντίδα ατόμων με 
αυτισμό κ.ο.κ. 
Εδώ θα ήθελα να σημειώσω την πρόσφατη νομο-
θέτηση ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινι-
κές, που υποθέτω ότι δεν θα συμβάλει στην απο-
ασυλοποίηση.
Συνοπτικά αυτή ήταν η κατάσταση σε σχέση με 
την ψυχιατρική μεταρρύθμιση μέχρι την άνοιξη. 
Ο κορωνοϊός, οι αλλαγές που χρειάστηκε να γί-
νουν εξ’ ανάγκης ή εξ’ αφορμής του,  μπορεί αφε-
νός να αποτελέσουν απειλή για τα μέχρι σήμερα 

επιτεύγματα αυτής της ατελούς μεταρρύθμισης, 
μπορεί όμως να αποτελέσουν και ευκαιρία για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της.
Πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε ότι στον φορέα 
στον οποίο εργάζομαι κλινικά, το Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, λειτουργεί ένα τομεοποιημέ-
νο δίκτυο ψυχιατρικών υπηρεσιών που περιλαμ-
βάνει την ψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσο-
κομείο, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στο Νομό 
Έβρου, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας, 
Ξενώνες, Προστατευμένα Διαμερίσματα όλα τα 
προηγούμενα για ενήλικες, καθώς και παιδοψυχι-
ατρικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μας, ιδιαίτερα 
στον τομέα των ενηλίκων είναι προσανατολισμέ-
νες στην παροχή συνεχούς και ολοκληρωμένης 
φροντίδας, προς άτομα κυρίως με σοβαρές ψυχι-
κές διαταραχές.
Το γεγονός ότι το δίκτυό μας είναι μέρος ενός  
γενικού νοσοκομείου μπορεί να αποτελεί κίνδυ-
νο για τις συνθήκες της πανδημίας, καθώς είναι 
πιο εύκολη και εύλογη θα έλεγα η μετακίνηση 
του προσωπικού για την αντιμετώπιση των επει-
γουσών αναγκών των τμημάτων COVID. Aπό το 
Μάρτιο και μετά χρειάστηκε να προσαρμόσουμε 
σε σημαντικό βαθμό την εργασία μας. Κατ’ αρχήν 
συνεχίσαμε να λειτουργούμε. Στην κλινική συ-
νεχίσαμε τις εισαγωγές, τόσο τις εκούσιες όσο 
και τις ακούσιες όμως όχι χωρίς προβληματι-
σμό. Αναγκαστήκαμε να κλείσουμε την Ανοικτή 
Κλινική, ελπίζοντας ότι η επιλογή αυτή θα είναι 
προσωρινή. Οκτώ μήνες μετά δεν είμαι τόσο σί-
γουρη ότι όταν με το καλό τελειώσει η πανδη-
μία και πάψουμε να έχουμε έκτακτες ανάγκες, 
θα συνεχίσουμε να θεωρούμε ως αυτονόητο το 
άνοιγμα της κλινικής. Στις συνθήκες όμως που 
βρισκόμαστε σήμερα, αυτή η επιλογή μοιάζει να 
είναι αναπόφευκτη. 
Νοσηλεύουμε στην κλινική τους ασθενείς με ψυ-
χικά προβλήματα, που δεν μας γενούν υπόνοιες 

Μαρία Σαμακουρή

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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λοίμωξης, ενώ οι ύποπτοι ή οι έχοντες λοίμωξη 
νοσηλεύονται στις μονάδες COVID. Την άνοιξη 
όπως γνωρίζετε έκλεισαν τα τακτικά εξωτερικά 
ιατρεία. Έκλεισε το Κέντρο Ημέρας και έπρεπε 
να μη λειτουργήσουν τα κλιμάκια της Κινητής 
Μονάδας. Οι ασθενείς από τις στεγαστικές δο-
μές, έπρεπε να περιοριστούν στις δομές, ευτυ-
χώς τώρα οι οδηγίες δεν είναι προς το παρόν 
τόσο απόλυτες. Την άνοιξη αντικαταστήσαμε τη 
φυσική παρουσία στην ΚΜ και το ΚΨΥ με σταθερή 
τηλεφωνική επικοινωνία στα προκαθορισμένα 
ραντεβού μας. Οργανώσαμε την από μακριά συ-
νταγογράφηση και ενισχύσαμε τη δικτύωσή μας 
με τις κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες των 
δήμων, οι οποίες χρειάζεται να πούμε ότι αντα-
ποκρίθηκαν ανέλπιστα και φρόντισαν τους ασθε-
νείς μας τόσο όσον αφορά την υλική φροντίδα, 
όσο και τη χορήγηση των σκευασμάτων μακράς 
διάρκειας δράσης. Η εμβάθυνση της επικοινωνί-
ας με αυτό το δίκτυο ευελπιστώ ότι θα συνεχι-
στεί και στο μέλλον. Μετά το αρχικό μούδιασμα, 
συνεχίσαμε και επεκτείναμε τις επισκέψεις κα-
τ΄οίκον στην Αλεξανδρούπολη και στην ευρύτερη 
περιοχή. Οι μεγάλοι χαμένοι του lockdown ήταν 
οι ασθενείς των Κέντρων Ημέρας και των στε-
γαστικών δομών, καθώς το αντίβαρο που χρησι-
μοποιήσαμε για τον εγκλεισμό τους, που ήταν το 
περπάτημα ανά δύο με έναν θεραπευτή, δεν ήταν 
αρκετό κατά τη γνώμη μου.
Η κατάσταση σήμερα είναι αρκετά διαφορετι-
κή. Όσα θα αναφέρω πιο κάτω τελούν υπό την 
αίρεση ότι μπορεί η πανδημία να μας αναγκάσει 
να αποσύρουμε προσωπικό από τις ψυχιατρικές 
υπηρεσίες, και να αναγκαστούμε να το δώσουμε, 
να επιστρατευθούμε για την άμεση σωματική 
φροντίδα ασθενών με κορωνοϊό. Ανάλογα με τις 
υγειονομικές συνθήκες λοιπόν, επιδιώκουμε να 
διατηρήσουμε με τροποποιήσεις το πρόγραμμα 
της Κινητής Μονάδας και του Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας με έμφαση στις επισκέψεις κατ΄οίκον, 
που έχουμε την γνώμη ότι αφενός θα μας βοηθή-
σουν να διατηρήσουμε τη θεραπευτική επαφή, 
και αφετέρου θα εκθέτουν σε μικρότερο κίνδυ-
νο τους ασθενείς και το προσωπικό μας. Εάν το 
σχέδιο αυτό θα είναι εφικτό να εφαρμοστεί θα 
έχουμε αποκομίσει ένα μεγάλο κέρδος, αυτό της 
μεγαλύτερης εξοικείωσης με τη φροντίδα κα-
τ΄οίκον, Οι μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίες δεν 
ήταν αποτελεσματικές για τους ασθενείς μας 
για το γεγονός ότι αγρότες του Έβρου, δεν έχουν 
πρόσβαση και εξοικείωση με τα καινούρια μέσα 
επικοινωνίας. 
Όμως οι τηλεδιασκέψεις ήταν πάρα πολύ αποτε-
λεσματικές για τη δική μας λειτουργία, μιας και 
πάρα πολλές λειτουργίες του προσωπικού έχουν 
αντικατασταθεί  με τηλεδιασκέψεις. Οι δια ζώ-
σης λειτουργίες δηλαδή έχουν αντικατασταθεί 
με τηλεδιασκέψεις. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για 
τους ανθρώπους που βρίσκονται και νοσηλεύ-
ονται στα τμήματα COVID του Νοσοκομείου. Γι’ 
αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε κάνει πολύ λίγα 
πράγματα. 
Αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να μοι-
ράσουμε τις λίγες δυνάμεις που έχουμε στον 
τομέα της ψυχικής υγείας για να μετακομίσουμε 
πόρους από τους ανθρώπους με σοβαρές ψυχι-
κές διαταραχές, στους ανθρώπους που έχουν 
επείγουσα ανάγκη για την πανδημία. Σε αυτό το 
σημείο έχουμε σημαντικό έλλειμα αλλά ελπίζω 
ότι θα το λύσουμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.



14

Η πανδημία του COVID-19 και ο διαρκής 
εγκλεισμός έχει λάβει τη μορφή συλλο-
γικού τραυματικού γεγονότος επηρεάζο-

ντας την ψυχική ζωή και υγεία όλων μας. Η όποια 
ισορροπία της καθημερινής ζωής ανατρέπεται 
και η ανασφάλεια παρατείνεται. 
Πέραν της αβεβαιότητας και του άγχους σε σχέ-
ση με τον κίνδυνο νόσησης, η επιστημονική βιβλι-
ογραφία κάνει λόγο για αύξηση των κοινωνικών 
φαινομένων εκείνων που γνωρίζουμε ότι συνι-
στούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ή 
την επιδείνωση προβλημάτων ψυχικής υγείας. Η 
φυσική απόσταση, οι περιορισμοί και η καραντί-
να μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνω-
ση, αίσθημα μοναξιάς, μειωμένη ψυχοκοινωνική 
λειτουργικότητα και περιορισμένη πρόσβαση 
σε βασικές υπηρεσίες, ειδικά όσον αφορά τους 
ευάλωτους και ηλικιωμένους ανθρώπους, ενώ 
η ύφεση της οικονομίας σε ανεργία, οικονομική 
ανασφάλεια και φτωχοποίηση. Η ψυχική επιβά-
ρυνση από τα παραπάνω φαίνεται ήδη να οδηγεί 
σε αύξηση καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτω-
μάτων, κατάχρησης ουσιών και ενδοοικογενεια-
κής βίας. Πλέον βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα 
πανδημίας και σε συνθήκες εγκλεισμού με τα μέ-
τρα να αυστηροποιούνται διαρκώς και τον κυρί-
αρχο λόγο να μας θυμίζει εμπόλεμη κατάσταση 
(αόρατος εχθρός, κρίσιμη μάχη, έκτακτα μέτρα, 

απαγόρευση κυκλοφορίας). Από τα στοιχεία της 
γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης 10306 (η 
οποία είχε δεχθεί πάνω από 100.000 κλήσεις ως 
τις αρχές Νοεμβρίου) μαθαίνουμε ότι, ενώ στην 
πρώτη καραντίνα το περιεχόμενο των τηλεφω-
νημάτων αφορούσε κυρίως στο φόβο για τον ιό, 
οι κλήσεις που δέχονται σήμερα αφορούν περισ-
σότερο το άγχος για το αύριο σε οικονομικό και 
προσωπικό επίπεδο, ενώ έπονται ο φόβος για 
τη νόσο, το αίσθημα απομόνωσης, ο θυμός και 
η θλίψη. Με άλλα λόγια, ενώ βαθαίνει η συνει-
δητοποίηση της διάρκειας και της έκτασης του 
φαινομένου, στην ανησυχία και τη δυσφορία των 
ανθρώπων για τις δυσκολίες που βιώνουμε στο 
τώρα, έρχεται να προστεθεί η αβεβαιότητα και 
το άγχος για τις κοινωνικοοικονομικές συνέπει-
ες που ήδη καλούνται να αντιμετωπίσουν και που 
είναι βέβαιο πως θα μας απασχολούν και μετά το 
πέρας της πανδημίας. 
-Σε μια περίοδο όπου η συνάντηση και η επαφή 
περιορίζονται, πώς μπορούμε να απαντήσουμε 
στην αυξημένη αναγκαιότητα για ψυχική και κοι-
νωνική υποστήριξη;
-Με ποιους τρόπους διασφαλίζουμε το δικαίω-
μα της προσβασιμότητας και της συνέχειας στη 
φροντίδα της ψυχικής υγείας; 
-Και, τελικά, πώς φτάνουμε στον Άλλο και πώς ο 
Άλλος φτάνει σε εμάς;

Μαρία Σανταμούρη

Ψυχολόγος



15

Η νέα πραγματικότητα που αναπτύχθηκε σε 
ολόκληρο τον πλανήτη με την εμφάνιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού, μας ωθεί 

εκόντες και άκοντες να επαναξιολογήσουμε θε-
σμούς και συστήματα που μέχρι τώρα λειτουρ-
γούσαν ομαλά ως ένα σημείο. 
Για παράδειγμα η αποξένωση των ανθρώπων με-
ταξύ τους, στις μεγαλουπόλεις, κατά την γνώμη 
μου μειώθηκε την περίοδο του λοκ ντάουν γιατί 
οι άνθρωποι μπροστά στον κοινό κίνδυνο συσπει-
ρώθηκαν και μοιράστηκαν συναισθήματα ο ένας 
με τον άλλο, έστω και μέσω του διαδικτύου, του 
φέισμπουκ και των τηλεφώνων. Η ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση ήδη εδώ και τέσσερις δεκαετί-
ες, από τις απαρχές της, έθεσε τις βάσεις για να 
περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο αντιμετώπισης 

της ψυχικής ασθένειας, πιο ανθρώπινο και πιο 
αποτελεσματικό. Ήδη, οι άνθρωποι που ζούνε σε 
προστατευόμενα διαμερίσματα και τους βοηθά-
ει μια διεπιστημονική ομάδα θεραπευτών στην 
καθημερινότητά τους, έχουν πολύ περισσότε-
ρες πιθανότητες να εξελιχθούν πνευματικά και 
να βγουν κάποια στιγμή στην κοινωνία, να γίνουν 
ανεξάρτητοι. Αυτό το λέω από προσωπική πεί-
ρα. Οι κοινωνικές αλλαγές στις οποίες οδηγούν 
οι δύο παραπάνω παράγοντες οπωσδήποτε δεν 
μπορούν ακόμα να προβλεφθούν αλλά θέλω να 
πιστεύω πως στο σύνολό τους θα έχουν θετικό 
πρόσημο. Παρ’ όλες τις δύσκολες στιγμές που 
ζούμε είμαι αισιόδοξος πως στο τέλος κάτι καλό 
θα βγει σε παγκόσμιο, σε εθνικό και σε προσωπι-
κό επίπεδο.

Θεωνάς Χαρατσής
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Δάφνη Αρνιακού

Ψυχολόγος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ονομάζομαι Δάφνη Αρνιακού, μόλις αποφοί-
τησα από το τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-

νών και ήμουν εθελόντρια στην Εταιρία Κοινωνι-
κής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 
για έναν χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι σε 
κάποια δομή ψυχικής υγείας οπότε δεν μπορώ να 
μεταφέρω από πρώτο χέρι την επιρροή της παν-
δημίας στον τομέα της ψυχικής υγείας. Παρόλα 
αυτά, μέσα από τις διεργασίες προετοιμασίας 
του 2ου forum Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, 
μου δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθώ και να προ-
βληματιστώ σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό 
ζήτημα. 
Αρχικά, η πανδημία έχει πλήξει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τον πληθυσμό σε προσωπικό και σε κοι-
νωνικό επίπεδο. Οι γενιές που βιώνουν την παν-
δημία είναι οι ίδιες που βιώνουν την οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα άρα η έκθεσή τους στο στρες 
είναι παρατεταμένη και μακροχρόνια. Αυτό το 
γεγονός σε συνδυασμό με την απομόνωση του 
lockdown και την απομάκρυνση από τον κοινω-
νικό περίγυρο δημιουργεί μεγάλη ευαλωτότητα 
σε ψυχολογικά προβλήματα, όπως το άγχος, τα 
ψυχοσωματικά προβλήματα, οι διαταραχές του 
συναισθήματος και η κατάχρηση ουσιών. Επίσης, 
παρατηρείται αύξηση της ιατρικής δυσπιστίας 
και των ψυχωτικών διαταραχών. Καταλαβαί-
νουμε, λοιπόν, ότι πληθαίνουν οι ήδη γνωστοί 
παράγοντες επικινδυνότητας για την εκδήλωση 
κάποιας ψυχικής διαταραχής και το πρόβλημα 
επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω της πε-
ριορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες. 
Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες αποτε-
λούν κομμάτι ενός τομέα δυσκολεμένου και δια-
χρονικά υποχρηματοδοτούμενου, πλήττονται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από την πανδημία του κορω-
νοϊού. Σε μια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας στην οποία συμμετείχαν 134 χώρες ανα-

δείχθηκε ότι στο 93% των χωρών αυτών υπήρχε 
μειωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας εν 
μέσω της πανδημίας. Επίσης, στις χώρες υψηλού 
εισοδήματος, παρατηρήθηκε καλύτερη κάλυψη 
από εναλλακτικές υπηρεσίες, όπως η θεραπεία 
εξ αποστάσεως και οι διαδικτυακές ομάδες υπο-
στήριξης. Ιδιαίτερα για τους ενοίκους των δομών 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, τέτοιες εναλ-
λακτικές είναι απαραίτητες καθώς η αναστολή 
των δια ζώσης ομαδικών προγραμμάτων και των 
επισκέψεων των συγγενών μπορεί να οδηγήσει 
σε αδράνεια και να δυσχεράνει την καθημερινότη-
τά  τους. Για να καταφέρουν, λοιπόν,  οι υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας να βγουν αλώβητες και ενδεχομέ-
νως πιο ισχυρές από την πανδημία, είναι επιτακτι-
κή ανάγκη η στελέχωσή τους με το απαραίτητο 
προσωπικό και η αντικατάσταση των υπηρεσιών 
και των δραστηριοτήτων που εκ των πραγμάτων 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, από εναλλα-
κτικές υπηρεσίες, για όσο διάστημα χρειαστεί. Με 
αυτόν τον τρόπο θα προστατευθούν οι εξυπηρε-
τούμενοι, ο ήδη ευαίσθητος πληθυσμός, αλλά και 
θα επιτευχθεί καλύτερη πρόληψη των ψυχικών 
διαταραχών στον γενικό πληθυσμό. Σημαντικό 
ρόλο παίζει εδώ και η αγωγή κοινότητας, η οποία 
συμβάλλει στην ενημέρωση και την ευαισθητο-
ποίηση απέναντι στα ζητήματα ψυχικής υγείας. 
Όπως έγινε φανερό και κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, ο τομέας της ψυχικής υγείας δεν αφορά 
μόνο τους πάσχοντες, αλλά όλους μας. Οι κινήσεις 
αυτές σε συνδυασμό με τη νέα πραγματικότητα 
σαφώς θέτουν προκλήσεις, αλλά η προσαρμογή 
στα σημερινά δεδομένα, διατηρώντας παράλληλα 
τις αρχές και τις αρετές της ψυχιατρικής μεταρ-
ρύθμισης, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό που 
θα κάνει αυτή τη δυσκολία, αλλά και ενδεχόμενες 
μελλοντικές δυσκολίες, να περάσουν με όσο το 
δυνατόν λιγότερες απώλειες και όσο το δυνατόν 
περισσότερα οφέλη για την ψυχική υγεία. 
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Δημήτρης Δαμίγος

Κλινικός ψυχολόγος, 
ψυχοθεραπευτής

Τα περιοριστικά μέτρα για την 
πανδημία ως άσκηση ελευθερίας
Η επιδημία της Covid 19 εκτός από προκλήσεις  
ως προς την θεραπευτική αντιμετώπισή της, 
αναδεικνύει κάποια βασικά ζητήματα  που αφο-
ρούν στην έμβια πραγματικότητα. Ένα από αυτά  
είναι η δυνατότητα ενός οργανισμού να κάνει 
τις επιλογές εκείνες που υποστηρίζουν όσο το 
δυνατόν καλύτερα και αποτελεσματικότερα την 
επιβίωση, την διαιώνιση και την εξέλιξη του στο 
χρόνο.  Η ελευθερία δεν είναι μία κατασκευή 
του ανθρώπινου πνεύματος αλλά ένα χαρακτη-
ριστικό της ζωής σε κάθε της μορφή. Χωρίς τη 
δυνατότητα να επιλέγει αυτό που είναι απαραί-
τητο για την διατήρησή της, η ζωή θα έμπαινε 
σε κίνδυνο. Ο άνθρωπος δεν δημιούργησε αλλά 
ανακάλυψε αυτό που ήδη υπήρχε σαν θεμελια-
κό χαρακτηριστικό της. Το ανέδειξε και μπόρε-
σε να του δώσει εκείνες τις εκφράσεις  που θα  
υπηρετούσαν αποτελεσματικότερα την ζωή. Για 
παράδειγμα, η δημοκρατία, η αποδοχή της δια-
φορετικότητας του άλλου, ο σεβασμός προς το 
περιβάλλον, αποτελούν μερικές από τις μορφές 
που ο άνθρωπος μπόρεσε συνειδητά να δημιουρ-
γήσει σαν αποτέλεσμα αυτού του θεμελιακού χα-
ρακτηριστικού της ζωής που είναι η ελευθερία, 
η δυνατότητα δηλαδή να επιλέγει ό,τι συμβάλλει 
και ισχυροποιεί την ζωή. 
Φαίνεται ότι οι ρίζες της ελευθερίας είναι βιολο-
γικές. Η ζωή υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη εδώ 
και 4 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ το ανθρώπινο 
είδος με τις νοητικές δυνατότητες που απέκτη-
σε (homo sapiens) υπάρχει μόλις τα τελευταία 
50.000 χρόνια. H ικανότητα του ανθρώπου να 
αντιλαμβάνεται την ζωή στα θεμελιακά της γνω-

ρίσματα εκφράστηκε τα τελευταία 5.000 χρόνια, 
ενώ η τεκμηριωμένη επιστημονική παρατήρηση 
είναι ακόμη πιο πρόσφατη. 
Δυστυχώς όμως, όπως παρατηρούμε να συμβαί-
νει όλο και πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες, 
ιδιαίτερα στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώ-
ρες, η ουσία κάποιων θεμελιακών αξιών, όπως 
η ελευθερία, αποσυνδέθηκε από τις ρίζες της.  
Έγινε μία νοητική κατασκευή που αφορά κυρίως 
στην ικανοποίηση των επιθυμιών μας  ακόμη και 
όταν αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ζωή. 
Το είδαμε και το βλέπουμε να συμβαίνει π.χ. στον 
οικολογικό βιασμό του πλανήτη μας και της φύ-
σης γενικότερα, με διαρκώς αυξανόμενους ρυθ-
μούς. Τα αποτελέσματα είναι όλο και περισσότε-
ρο ορατά αν και όχι πάντα άμεσα παρατηρήσιμα.  
Η επιδημία της Covid 19  μας έφερε  αντιμέτω-
πους με την ανάγκη να επιλέξουμε μέτρα που 
ήταν απαραίτητα για την προστασία της ζωής 
και που μοιραία θα είχαν  επιπτώσεις σε κάποιες 
δραστηριότητες μας (μετακινήσεις, κοινωνικές  
επαφές, εργασία κ.α.)  αλλά που μπροστά στον 
άμεσο κίνδυνο που η πανδημία δημιουργούσε για 
την ζωή μας έπρεπε να περιοριστούν. Ήταν μία 
επιλογή για την προστασία της ίδιας της ζωής 
έως ότου ανακαλυφθούν αποτελεσματικοί τρό-
ποι αντιμετώπισης της νόσου. Ήταν αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση μας. 
Δεν ήταν εύκολο, ούτε ευχάριστο. Η ελευθερία 
όμως δεν υπάρχει μόνο για να κάνουμε ότι μας 
ικανοποιεί ή μας διευκολύνει. Υπάρχει βεβαίως  
και για αυτό (πώς αλλιώς άλλωστε θα αντέχαμε 
τις δυσκολίες της ζωής;) εφόσον όμως  έχει  δια-



18

σφαλιστεί η επιβίωση μας  και έχουν περιοριστεί 
οι κίνδυνοι που την απειλούν.
Η ελευθερία ενώ αποτελεί ένα θεμελιακό χα-
ρακτηριστικό της ζωής και την διαθέτουν όλοι 
οι οργανισμοί, απαιτεί καλλιέργεια και κόπο και 
να εδραιωθεί και να κατακτηθεί. Η ζωή την πα-
ρέχει σε όλους σαν μια εν δυνάμει δυνατότητα, 
η κατάκτηση της όμως απαιτεί προσπάθεια και 
δεν παρέχεται χωρίς τίμημα. Καθετί πολύτιμο 
στην ζωή, π.χ. η γνώση, απαιτεί προσπάθεια για 
να κατακτηθεί και να καλλιεργηθεί.  Στην ζωή τί-
ποτε πολύτιμο δεν προσφέρεται δωρεάν. Το ίδιο 
συμβαίνει  σε συλλογικό επίπεδο με την δημο-
κρατία, την επιστήμη, την εκπαίδευση αλλά και 
σε προσωπικό με την  φιλία, τον έρωτα, την ερ-
γασία κ.α. Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγ-
ματα, όπου οι άνθρωποι ως ομάδα ή σε ατομικό 
επίπεδο έδωσαν αγώνες για να κατακτήσουν ή να 
διαφυλάξουν τις θεμελιακές αξίες της ζωής, θυ-
σιάζοντας συχνά την ευδαιμονία τους, ακόμη και 
την ίδια τους την επιβίωση προκειμένου να τις 

υπερασπιστούν. Βεβαίως και πρέπει να είμαστε 
σε εγρήγορση ώστε οι περιορισμοί να μην οδηγή-
σουν σε καταχρήσεις, σε εκμετάλλευση ή σε εξα-
θλίωση ανθρώπων, κυρίως των πλέον αδυνάτων. 
Όμως αυτό που διακυβεύεται σήμερα με την 
πανδημία, είναι η ίδια η ζωή. Κάθε επιλογή που 
θα την προστάτευε είναι επιλογή ελευθερίας. 
Επιλέγω ό,τι είναι απαραίτητο και για όσο χρει-
άζεται, ακόμη και όταν δεν μου είναι ευχάριστο. 
Αυτό δεν συνιστά περιορισμό της ελευθερίας, 
αλλά αποτελεί την πιο ουσιαστική έκφρασή της, 
που είναι η προστασία και η στήριξη της ζωής. 
Νοιώθω καλά όταν συμβάλλω και εγώ σε αυτή 
την προσπάθεια καθώς είναι και δική μου επιλο-
γή. Με την εμπειρία της πανδημίας έχουμε την 
ευκαιρία σε  κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε προ-
σωπικό  να συνταχθούμε με τις αξίες πάνω στις 
οποίες θεμελιώνεται η ζωή. Να ανακαλύψουμε  
αυτό που  ήταν πάντα  εκεί για την ζωή. 
Κάθε επιλογή μας που συμβάλλει σε αυτό είναι 
μια άσκηση ελευθερίας. 
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Εβελίνα Ζεΐκου

Ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, 
εκπ. Μέλος Ε.Ε.Ψ.Ψ.

Καλημέρα και από μένα. Είναι πάρα πολύ ενδι-
αφέρον που μπορούμε και συνομιλούμε υπό 
αυτές τις συνθήκες γι’αυτά τα θέματα της 

πραγματικότητας. 
Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία όντως προσομοι-
άζει πάρα πολύ με ένα τραύμα που μας αγγίζει 
όλους. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπαί-
νουν τόσο όσον αφορά την ψυχιατρική μεταρ-
ρύθμιση και το ρόλο της, που όντως όλη αυτή η 
ιστορία με τον εγκλεισμό φαίνεται πραγματικά 
να είναι ένα πάρα πολύ παλινδρομητικό βήμα για 
όλη αυτή την ιστορία, όπως και γενικότερα για 
την ψυχική υγεία, για την ψυχοθεραπεία, για όλα 
αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε σήμερα. Από την 
άλλη μεριά εγώ αισθάνομαι ότι μπαίνουν πάρα 
πολλά ζητήματα όσον αφορά το πλαίσιο της θε-
ραπείας, την ψηφιοποίηση, την έλλειψη της φυ-
σικής παρουσίας και τη σωματικότητα, και στο 

κομμάτι των θεραπειών, και στο κομμάτι των 
ανθρώπινων σχέσεων. Απλώς έχω την αίσθηση, 
ότι ακόμη είναι αρκετά νωρίς ώστε να μπορού-
με να μιλάμε με ασφάλεια για το τι επιπτώσεις 
θα έχει αυτό γενικότερα. Και στην κοινωνική μας 
ζωή και στην ψυχική μας ζωή και στην πραγμα-
τικότητα. Νομίζω ότι είμαστε μέσα στο κέντρο 
αυτού του πράγματος και εγώ τουλάχιστον θα 
σκεφτόμουν ότι είναι αρκετά δύσκολο να μιλήσω 
ακόμη για τις επιπτώσεις. Πάντως εγώ νομίζω 
ότι σίγουρα θα υπάρξουν και θα υπάρξουν αρκε-
τά μακροπρόθεσμα. Το βλέπω και στα παιδιά, τι 
μπορεί να σημαίνει για τα παιδιά όλη αυτή η ιστο-
ρία, το πώς δεν αγγίζονται, το πώς πηγαίνουν στο 
σχολείο με τη μάσκα, και τι ακριβώς μπορεί να 
σηματοδοτήσει ο εξωτερικός κόσμος πια και όχι 
μόνο φαντασιωτικά, αλλά και σε ένα πραγματικό 
επίπεδο, είναι επικίνδυνος. 
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To Μάιο του 2020 δημοσιεύθηκε από τον Οργα-
νισμό Ηνωμένων Εθνών ένα σύντομο κείμενο 
για την ανάγκη προσαρμογής των πολιτικών 
Ψυχικής Υγείας, ώστε τα κράτη να αντιμετωπί-
σουν αποτελεσματικότερα τις συνέπειες της 
πανδημίας.  Το κύριο μήνυμα της  έκθεσης αυ-
τής,  αλλά και των οδηγιών από τον Π.Ο.Υ. είναι 
ότι η Πανδημία από τον Covid-19  ενέχει σοβαρές 
ψυχοκοινωνικές/ ψυχιατρικές διαστάσεις, που 
καθιστούν αναγκαία την κατάλληλη προσαρμογή 
των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας παγκοσμίως. Στα 
μέτρα πρωτοβάθμιας  πρόληψης που προτείνει ο 
Π.Ο.Υ. ιδιαίτερα σημαντική θέση έχουν οι παρεμ-
βάσεις στα σχολεία. Υπό το πρίσμα αυτό, η πει-
σματική επιμονή του Π. Σακελλαρόπουλου του 
δασκάλου, του εμπνευστή μας, στην κατεύθυνση 
της στρατηγικής και πάγιας επένδυσης της Εται-
ρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπου-
λος σε δράσεις Αγωγής Κοινότητας/ ευαισθη-
τοποίησης, πρωτοβάθμιας πρόληψης, έγκαιρης 
παρέμβασης αποκτούν, επομένως, νέο νόημα πιο 
επίκαιρο από ποτέ.
Είναι γεγονός ότι ειδικά η πρωτόγνωρη δοκιμα-
σία που έρχεται απειλητικά με όρους πανδημί-
ας καλεί  την ψυχική μας ανθεκτικότητα σε μια 
μεγάλη αναμέτρηση λόγω της πολυπλοκότητας, 
της έντασης και της ταχύτητας των αλλαγών και 
των απαιτήσεων που θέτει σε ατομικό,  οικονομι-
κό, κοινωνικό, αλλά πάνω από όλα σε υπαρξιακό 
επίπεδο. 
Το άγχος μπροστά στην αβεβαιότητα δοκιμάζει 

όλους μας. Βάλλει όμως ιδιαίτερα την ψυχική αν-
θεκτικότητα των παιδιών και των νέων ανθρώ-
πων. Σε ώρες που η κοντινότητα φαντάζει απει-
λητική, οι σχέσεις και οι συναισθηματικοί δεσμοί 
διακόπτονται από μια αίσθηση απώλειας της 
σύνδεσης, μια αίσθηση μοναξιάς, ανημπόριας, και 
αποξένωσης. Βάλλεται έτσι, γενικά, η αίσθηση 
της ασφάλειας, της ηρεμίας, της ικανότητας για 
συγκέντρωση και για αναζήτηση εναλλακτικών 
λύσεων, πηγών ανακούφισης και γαλήνης. Χαλα-
ρώνει τελικά, η πίστη ότι παρά τις αντιξοότητες 
και τα εμπόδια μπορούμε να τα καταφέρουμε, 
μαζί και η πεποίθηση ότι αξίζει να αγωνιστούμε 
ατομικά, αλλά και συλλογικά.  Κοντά στο δάσκα-
λο Π. Σακελλαρόπουλο μάθαμε να πιστεύουμε 
στη δύναμη των συναισθηματικών δεσμών που 
αναπτύσσουμε με τα παιδιά και τους νέους, τους 
χρήστες των υπηρεσιών μας, αλλά και μεταξύ 
μας. 
Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος από αυτές τις δυ-
νάμεις των συναισθηματικών δεσμών συγκρο-
τείται, αντλεί ενέργεια για τη δράση του, εξα-
σφαλίζει θετικές εμπειρίες και ικανοποιήσεις 
και τελικά ανασυγκροτείται προς την κεντρική 
λεωφόρο της εξόδου, προς την ελπίδα και τελι-
κά προς  την προσωπική ολοκλήρωση. Μάθαμε 
ακόμα,  να επικεντρωνόμαστε στις επιθυμίες και 
στις ανάγκες του άλλου χωρίς να χάνουμε μετα-
ξύ μας την αίσθηση του “ανήκειν“ σε μια ομάδα 
συν-(μ)πόρευσης, συν-εργασίας, συν-δημιουργίας 
που δίνει την απάντηση σε κάθε λογής αδιέξοδες  

Δέσποινα Κατσούδα

Ειδική Εκπαιδευτικός – Ψυχολόγος MSc 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Παιδοψυχιατρικής, 
Εμψυχώτρια Ομάδων

Δράσεις Αγωγής Κοινότητας, Πρωτοβάθμιας 
Πρόληψης & Έγκαιρης παρέμβασης. 
Συνεχίζουμε πεισματικά!
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διαπιστώσεις, όλες αυτές τις διαπιστώσεις που 
αποπροσανατολίζουν από τις δυνάμεις της  ζωής 
και μας κάνουν πιο ευάλωτους υπό τις συνθήκες 
της συνολικής κρίσης. Συνεχίζουμε λοιπόν πει-
σματικά όσα ξεκινήσαμε μαζί του με το Πρόγραμ-
μα ενίσχυσης/ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθε-
κτικότητας στα σχολεία, με περισσότερη πίστη 
στο όραμά μας και περισσότερη αφοσίωση, γιατί 
σήμερα αυτό καθίσταται πιο επίκαιρο και περισ-
σότερο αναγκαίο από ποτέ. 
Η εργασία μας αυτή στην πρωτοβάθμιας πρόλη-
ψη λειτουργεί πλέον, ως ένα πολυδιάστατο ερ-
γαλείο πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευ-
σης, παρέμβασης και προαγωγής της ψυχικής 
υγείας,  εμπλέκοντας σε ένα σύνολο εκατοντά-
δων  δράσεων μέχρι σήμερα, χιλιάδες ωφελού-
μενους μαθητές, εκπαιδευτικούς, και γονείς σε 
μια δυναμική αλυσίδα προαγωγής της  ισότητας, 
της ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, της αλλη-
λεγγύης, της αμοιβαιότητας και της ομαλής εν-
σωμάτωσης των ευπαθών ομάδων. 

Δημιουργούμε τελικά, στα σχολεία ένα τέτοιο 
πλαίσιο με το όραμα να αγκαλιάζει, να εμπερι-
έχει και να συνδέει το τρίπτυχο της σχολικής 
ζωής «γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές» με 
τους ειδικούς ψυχικής υγείας και τις δυνάμεις 
της ευρύτερης κοινότητας σε μια αντίστροφη 
δυναμική αλυσίδα, σε μια αδιάσπαστη ενότητα 
ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας και της ψυχι-
κής ανθεκτικότητας. Με αφορμή το 2ο Forum Π. 
Σακελλαρόπουλος στέλνουμε επομένως, δυνατά 
μηνύματα ενδυνάμωσης, ένταξης και συνύπαρ-
ξης ενώνοντας τις δυνάμεις, το δυναμικό και τις 
δράσεις μας προς την κατεύθυνση της ζωής!  Συ-
ντονιζόμαστε σε αυτό με πολλούς οργανισμούς, 
φορείς και πρωτοβουλίες από την Κοινωνία των 
Πολιτών ρίχνοντας φως προς την κατεύθυνση 
της ενδυνάμωσης της ψυχικής ανθεκτικότητάς, 
του συναισθηματικού δεσμού και της έγκαιρης 
παρέμβασης.
Αντλούμε έμπνευση από το όραμά του.
Συνεχίζουμε πεισματικά!
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Κωνσταντίνα Κανελλέα

Παιδοψυχίατρος

Η αναφορά στο όνομα και στο έργο του Π.Σα-
κελλαρόπουλου, σε αυτή την δύσκολη κοι-
νωνικοοικονομική κι επιστημονική πραγ-

ματικότητα που βιώνουμε, εν μέσω πανδημίας, 
έρχεται αυτόματα και φυσικά στη σκέψη μου. Ο 
τρόπος που αντιλαμβανόταν και αντιμετώπιζε 
τις καταστάσεις κρίσης, δημιουργούσε ένα χώρο 
εμπιστοσύνης, όπου η σκέψη θα μπορούσε να λει-
τουργήσει με ασφάλεια και ηρεμία, απέναντι στην 
απειλή. Η εμπεριεκτική του στάση μας βοηθούσε  
να επανεπενδύσουμε, κατ’ αρχήν, στα βασικά της 
ταυτότητάς μας, προκειμένου  να χαράξουμε την 
στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης. 
Βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, στη φάση του 
δεύτερου εγκλεισμού, και οι ψυχολογικές επι-
πτώσεις σε παιδιά κι εφήβους, από την μεγάλη 
αυτή αλλαγή στην καθημερινότητα τους, φαίνε-
ται να εκφράζονται με δυσλειτουργίες και συ-
μπτώματα, που δεν υπήρχαν ή είχαν μικρότερη 
συχνότητα και ένταση, κατά την διάρκεια της 
πρώτης  φάσης της καραντίνας. Η πρωτόγνωρη 
εμπειρία της καραντίνας του Μαρτίου έδωσε, 
στα μικρότερα κυρίως παιδιά, μια δυνατότητα 
να περάσουν περισσότερο χρόνο με τους γονείς 
στο σπίτι. Όπου υπήρχαν καλές προηγούμενες 
σχέσεις και καλές συνθήκες διαβίωσης και επι-
κοινωνίας, τα παιδιά απόλαυσαν τον κοινό χρόνο 
και πολλές φορές, θέματα που τα απασχολούσαν, 
βρήκαν μέσα σε μια φυσική πορεία, με την βοή-
θεια των γονιών, τη λύση τους. Για τους εφήβους, 
όπως έχει παρατηρηθεί από συναδέλφους παι-
δοψυχιάτρους τόσο στην Αθήνα, όσο και σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας, τα πράγματα δείχνουν να είναι 

διαφορετικά. Αναφέρεται μεγάλη αύξηση σε πε-
ριστατικά έντονου άγχους, ιδεοψυχαναγκασμών, 
αυτοτραυματισμού, ενοχικού συναισθήματος και 
αυτοκτονικού ιδεασμού. Τα θέματα της ταυτότη-
τας εαυτού και σχέσεων, που αφορούν στην ανα-
πτυξιακή διαδικασία της εφηβείας, γίνονται συ-
χνά δυσεπίλυτα, στη συνθήκη της πανδημίας και 
της καραντίνας. Είναι ζητήματα, που άπτονται 
στη διαχείριση του «μένω μέσα ή βγαίνω έξω», 
στην αίσθηση της ελευθερίας να δοκιμάσουν, 
να τολμήσουν, να πειραματιστούν, απέναντι στο 
φόβο ενός λάθους ή μιας απώλειας. Η συνθήκη 
που διαμορφώνει η πανδημία για τις ανθρώπινες 
σχέσεις, ανάμεσα στην επιθυμία και στον φόβο, 
μοιάζει με αυτή της οριακότητας, το μέτρο της  
απόστασης, πόσο κοντά, πόσο μακριά, καθορίζει 
την ασφάλεια του εαυτού και της σχέσης.     
Πολύ συχνά λοιπόν, οι έφηβοι οδηγούνται σε εκ-
δραματίσεις, είτε αφορούν σε προκλητικές ή πα-
ραβατικές συμπεριφορές προς τα έξω, ή φυγές 
από το σπίτι και από δομές φιλοξενίας. Άλλες 
φορές παραιτούνται από κάθε προσπάθεια εξέ-
λιξής τους, αφού το θεωρούν μάταιο ή επιτίθε-
νται στον εαυτό τους, θεωρώντας τον υπεύθυνο 
γι’ αυτό που βιώνουν, αυτοτραυματίζονται ή πα-
λινδρομούν σε προηγούμενο στάδιο. Οι γονείς, 
συχνά, δυσκολεύονται να εμπεριέχουν τους εφή-
βους, ιδιαίτερα  τώρα, που έχουν λιγοστέψει τα 
υποστηρικτικά πλαίσια, με αποτέλεσμα να έχουν 
αυξηθεί οι εισαγγελικές παραγγελίες προς τα 
παιδιατρικά νοσοκομεία και τις παιδοψυχιατρι-
κές κλινικές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
κρίση. Οι παιδοψυχιατρικές κλινικές, υποστελε-

Συζητάμε για το σήμερα 
Επιπτώσεις σε παιδιά και εφήβους 
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χωμένες και προ της πανδημίας, έχουν υποστεί 
μετακινήσεις προσωπικού και ανακατανομή 
χώρου, προκειμένου να ενισχυθούν τα τμήματα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού.                           
Η κρίση της εφηβείας, συναντά την κρίση της 
οικογένειας, σε μια παγκόσμια κοινωνία σε κρί-
ση. Τα δεδομένα και τα κεκτημένα της Ζωής μας 
επαναξιολογούνται. Αν δεν καταστρέψει ο φό-
βος την σκέψη μας, πιθανόν να επαναπροσδιορί-
σουμε τις προτεραιότητες και τις σημαντικότη-
τες, προκειμένου να είμαστε σωματικά, ψυχικά 
και κοινωνικά υγιείς.  
Αυτό που έχουμε στερήσει εδώ και πολλά χρόνια 
στα παιδιά και στους εφήβους, είναι το δικαίω-
μα στην ονειροπόληση. Ο χρόνος τους πρέπει να 
είναι πάντα δεσμευμένος σε δραστηριότητες ή 
παραγωγικός προς την μελλοντική επαγγελμα-
τική επιτυχία. Οι κατευθυντήριες γραμμές για 
την «ευτυχία» των παιδιών είναι μέσα από την 
ατομικότητα, τον ανταγωνισμό, την παντοδυνα-

μία και την απόκτηση τίτλων και υλικών αγαθών 
. Το Έχω υποκαθιστά το Είμαι. Η αναζήτηση του 
Εαυτού από τους εφήβους απαιτεί ασφαλή χρό-
νο. Αντίθετα, αυτό που συνήθως λένε, είναι  «δεν 
έχω χρόνο», «πρέπει να τα προλάβω όλα», ή «δεν 
έχει νόημα να τα κάνω όλα και να μην έχω χρόνο 
για μένα». 
Στην εποχή της πανδημίας, με την καραντίνα ως 
μέτρο προφύλαξης και ασφάλειας, ο χρόνος κι-
νείται ON/OFF, διακόπτεται η συνέχεια και τίθε-
ται εν αμφιβόλω η προοπτική του επόμενου βή-
ματος. Ο χρόνος που θα δώσουμε στον έφηβο, να 
τον ακούσουμε και να τον κατανοήσουμε, ο χρό-
νος που θα δώσουμε στον εαυτό μας, να επεξερ-
γαστούμε το συναίσθημα μας πριν το επικοινωνή-
σουμε μαζί του, ο χρόνος που θα μοιραστούμε σε 
μια καλοπροαίρετη κι εποικοδομητική συνεργα-
σία γονείς, εκπαιδευτικοί, ειδικοί ψυχικής υγεί-
ας, Πολιτεία, θα δημιουργήσει ένα περισσότερο 
ασφαλές πλαίσιο, στην επισφαλή εποχή.
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Ιωσήφ Λουκέρης

Συμβολαιογράφος

Καλημέρα σας,
Δεν κρύβω ότι νιώθω αμηχανία που μιλάω ενώ-
πιόν σας, γιατί δεν έχω σχέση με το χώρο, έχω 
όμως έναντι των περισσότερων από εσάς δύο 
πλεονεκτήματα: το πρώτο πλεονέκτημα – βάλτε 
το σε όσα εισαγωγικά θέλετε – είναι ότι παλεύω 
χρόνια με την κατάθλιψη. Το δεύτερο πλεονέκτη-
μα – εκτός εισαγωγικών εντελώς – είναι ότι ζω 
στο Ληξούρι μου, το οποίο είναι μια κοινωνία ολι-
γάριθμη σε κατοίκους, αλλά μια κοινωνία ζώσα 
και παλλόμενη, με παλμούς πότε αρμονικούς και 
πότε σπασμωδικούς. Μια κοινωνία συμπυκνωμέ-
νη όπως λέει ο Πλασκοβίτης, στην οποία μπορείς 
να δεις διαυγέστατα τα πάντα, αλλά και από την 
οποία δέχεσαι οξύτατα πλήγματα. 
Επί του θέματος τώρα: ακούω και από εσάς, και 
από διάφορους ανθρώπους του χώρου σας, για 
την κοινωνικοποίηση του ψυχικά ασθενούς. Και 
γεννάται αυτόματα το ερώτημα μέσα μου και 
σαν ασθενής, αλλά βλέποντας τα πράγματα και 
σαν τρίτος: σε ποια κοινωνία καλούμε τον ασθε-
νή να ενταχτεί; Εντός ποιας κοινωνίας καλούμε 
τον ασθενή να θεραπευτεί τελικά; Μήπως τον 
καλούμε σε μια κοινωνία μηχανιστική, ένα συνον-
θύλευμα συμφερόντων αντικρουόμενων που η 
μόνη παρέμβαση που υπάρχει είναι να συμβιβά-
σει αυτά τα συμφέροντα μέσω κάποιου κράτους 
ή κάποιων άλλων παραγόντων; Μήπως τελικά 
καλούμε τον ασθενή να γίνει γρανάζι μέσα σε μία 
μηχανή, πράγμα που τον επιβαρύνει ιδιαίτερα; 
Αυτό το στοιχείο ακούγεται, όταν ακούς τον ψυ-
χίατρό σου να σου λέει ότι πρέπει να γίνεις πιο 
παραγωγικός ή πιο λειτουργικός και σας διαβε-
βαιώ ότι για μένα προσωπικά, κάθε φορά που 
ακούω αυτή τη λέξη, είναι μια σουβλιά. Είναι κάτι 
στο οποίο δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Καλύτερο 
λοιπόν θα ήταν – πάντα κατ’ εμέ, ενός ανθρώπου 
τονίζω άσχετου από το χώρο- την κοινωνία, ο ψυ-
χολόγος, ο ψυχίατρος, και εν τέλει και ο ασθενής, 

να την αντιλαμβάνεται όχι σαν ένα σύνολο αντι-
κρουόμενων συμφερόντων, όχι σαν ένα σύνολο 
απλά ανθρώπων, αλλά σαν ένα όλο στο οποίο εί-
μαστε μέρη του, αλλά και σαν ιδανικό που τίθεται 
πάνω από εμάς. Κάτι για τη βελτίωση του οποίου 
ο ασθενής πρέπει να παλέψει, για τη βελτίωση 
αυτού του όλου, σύμφωνα με τις απόψεις και τις 
ιδέες του. Μπορεί αυτό το όλο να το ονομάσει 
«πατρίδα», μπορεί να το ονομάσει «λαό», μπορεί 
να το ονομάσει «λαούς», μπορεί να το ονομάσει 
«τάξη». Μέσα σ’ αυτό, όμως και για αυτό, πρέπει 
να παλέψει. Και αυτή πρέπει να είναι η κοινωνι-
κοποίηση του ασθενούς, για μένα. Αυτή πρέπει να 
είναι η κοινωνία μέσα στην οποία παλεύει.
Ειδικά σήμερα, με τον Covid,  που από την υποβο-
λή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, την στυγνή 
υπαγόρευση, καλούμαστε σε μία κοινωνία μηχα-
νιστικά φοβική, ας του επιτρέψουμε του ασθε-
νούς να έχει τις αμφιβολίες του, να το ψάχνει το 
θέμα για τον Covid. Aς μην τον καλούμε «συνωμο-
σιολόγο», όταν έχει τις αμφιβολίες του. Ας μην 
τον βάζουμε μέσα σ’ αυτήν την υπαγόρευση. Ας 
τον βάλουμε να σκεφτεί κοινωνικά. 
Τελειώνω, λέγοντας ότι αυτές οι σκέψεις μου 
ήρθαν όταν διάβασα το βιογραφικό του αείμνη-
στου Σακελλαρόπουλου, που δεν τον ήξερα τον 
άνθρωπο, και είδα ότι ο Σακελλαρόπουλος ή Σα-
κέλ, παράλληλα με την ψυχιατρική του ιδιότητα 
– μέσα στην ψυχιατρική του ιδιότητα θα  έλεγα, 
ήταν και ένας κοινωνικός αγωνιστής. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Δρ. Κατερίνα Μαλίχιν

Ψυχαναλύτρια,
Κλινική Ψυχολόγος 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το Δίκτυο ΙΣΤΟΣ δημιουργήθηκε για την αντιμε-
τώπιση της υγειονομικής κρίσης εν μέσω πανδη-
μίας τον Απρίλιο του 2020, με σκοπό την ψυχοκοι-
νωνική υποστήριξη ανθρώπων που πλήττονται 
και δεν έχουν τη δυνατότητα απεύθυνσης σε 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας επ’ αμοιβή. 

Το δίκτυό μας είναι ένας τόπος πλαισίωσης, 
εμπερίεξης, ακρόασης και για αυτόν ακριβώς 
τον λόγο παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ 10 τηλεφωνικές 
συνεδρίες των 45 λεπτών (και 1-2 follow up) έτσι 
ώστε πράγματι να δώσουμε την ευκαιρία στους 
ανθρώπους να ακουστούν. 

Για τη διατήρηση της ηθικής και δεοντολογίας, 
της ορθής πρακτικής, της αξιολόγησης και πα-
ρέμβασης γίνεται ατομική εποπτεία σε όλους 
τους θεραπευτές, καταμερισμός καθηκόντων για 
την κατανομή των περιστατικών και την εξέταση 
των βιογραφικών και υπάρχει ομάδα εργασίας 
για την καταχώρηση των αναφορών για κάθε πε-
ριστατικό και κάθε ζήτημα που προκύπτει. 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Θεωρούμε πως η πρωτοβουλία μας της δημιουρ-
γίας και λειτουργίας του δικτύου εν μέσω πανδη-
μίας και καραντίνας, είναι άκρως πολιτική αφού 
κάθε κοινωνικοπολιτικό γεγονός ενέχει μια ανε-
ξάλειπτη ασυνείδητη διάσταση. Το ασυνείδητο 
«είναι πάντοτε εκείνο με το οποίο οι άνθρωποι 
υποστηρίζουν τις επιλογές τους». Η πολιτική 
του αναλυτή στην ψυχαναλυτική πρακτική συ-

νίσταται στην καθοδήγηση της θεραπείας προ-
τάσσοντας την επιθυμία του, εκείνη της γνώσης. 
Ακολουθώντας την ηθική της ψυχανάλυσης προ-
τείνει τη επαναδημιουργία του κοινωνικού δε-
σμού, προτρέποντας το υποκείμενο να διακινδυ-
νεύσει να δοκιμάσει εκ νέου την επιθυμία του σε 
έναν δεσμό, ειδικά όταν αυτή έχει καταπνιγεί σε 
αυτές τις αντίξοες συνθήκες. Ειδικά τώρα που 
ο εθνικισμός και ο ρατσισμός αναζωπυρώνονται, 
οι θεσμοί νοσούν, και η συνθήκη της πανδημίας 
με τους αποκλεισμούς που επιφέρει αναδύει 
ισχυρούς προβληματισμούς περί βιο-πολιτικής 
και βιο-εξουσίας, τη στιγμή που τα μέτρα της 
Πολιτείας είναι πλημμελή και οι συνθήκες υγειο-
νομικής περίθαλψης των ψυχιατρικών ασθενών 
δεινές. Αυτό είναι το μικρό λιθαράκι του δικτύου 
ΙΣΤΟΣ. 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ
Η εμπειρία μας από τη λειτουργία του ΙΣΤΟΥ κα-
θίσταται πολύτιμη και έχουμε σοβαρές σκέψεις 
να διεξάγουμε έρευνα με το πολύτιμο κλινικό 
υλικό που διαθέτουμε, καθώς διαπιστώνουμε 
ότι μόνο η εφαρμοσμένη ψυχαναλυτική θεωρία 
και τεχνική παρέχουν τα εργαλεία για την κατα-
νόηση και την ουσιαστική παρέμβαση στους χρή-
στες των υπηρεσιών μας (Η ψυχανάλυση μπορεί 
να ιδωθεί με τρεις τρόπους. Καταρχάς είναι μια 
συγκεντρωμένη γνώση γύρω από την λειτουργία 
του υποκειμένου, με ιδιαίτερη εστίαση στις ασυ-
νείδητες καταβολές των ορμών. Δεύτερον, είναι 
μια μέθοδος θεραπείας με την χρήση της μεταβί-
βασης. Τρίτον, είναι ένα εργαλείο έρευνας, μέσα 

«Με την προσφορά δημιούργησα τη ζήτηση: 
Για μια κλινική στον σύγχρονο κοινωνικό δεσμό» 



26

από την ανάλυση εξατομικευμένων περιπτώσε-
ων). Από την άλλη μέσα από τη λειτουργία του 
ΙΣΤΟΥ αναδεικνύεται η σημασία της αναλυτικής 
επίγνωσης όταν σκεφτόμαστε για προβλήματα 
και μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας με όλους τους 
ενεργούς συνεργάτες του δικτύου. Κοντολογίς 
επιτελείται και μια μετάδοση γνώσης πλην αυτή 
της επιθυμίας. 
Η αναλυτική σκέψη μπορεί να έχει την μέγιστη 
επίδραση σε αυτό που μπορεί να φαίνεται το πιο 
απρόσφορο έδαφος, οι τηλεφωνικές συνεδρίες 
από ένα δίκτυο αλληλεγγύης. Έτσι σε αντίθεση 
με την αναλυτική συνθήκη στο γραφείο του ανα-
λυτή, στον ΙΣΤΟ προσφέρουμε έναν «τόπο συνά-
ντησης», ώστε να επανακινήσουμε μια σχέση αν-
θρώπινη, φτιάχνοντας  μέσα στο διάστημα των 
12 συνεδριών που διαθέτουμε μια σχέση καθη-
συχαστική με τον εαυτό και το περιβάλλον, αφού 
χρειάζεται ένας ελάχιστος ικανός χρόνος για το 
υποκείμενο να αποσπαστεί από ένα πραγματικό 
που το κατακλύζει. 
Ακούμε τον τραυματικό χαρακτήρα της υγειονο-
μικής κρίσης, τη βίαιη εισβολή του πραγματικού. 
Οι αποκλεισμοί είναι πραγματικοί και όχι φαντα-
σιακοί: επιδείνωση των ψυχικών διαταραχών, 
συνθήκες κακοποίησης και έμφυλης βίας, οικο-
νομικής εξαθλίωσης, αποκλεισμού από την υγει-
ονομική περίθαλψη, με σκοτεινό ορίζοντα για το 
αύριο. Το άγχος διαδέχεται τον φόβο. 

ΤΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ ΜΑΣ
Έχει φτάσει ο καιρός για μια αναζωογόνηση της 
αναλυτικής προσέγγισης στην κοινοτική κλινι-

κή ψυχολογία με ρεαλιστική εφαρμογή μέσα σε 
σχετικά πλαίσια, π.χ. σε τέτοιου είδους πρωτο-
βουλίες που ανοίγονται και προσφέρονται στην 
κοινότητα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να ανα-
πτυχθεί ένα στέρεο και συνεπές πλαίσιο βάσει 
της λακανικής αρχής «με την προσφορά δημι-
ούργησα τη ζήτηση». Ο καπιταλιστικός λόγος 
λειτουργεί υποκαθιστώντας την επιθυμία από 
την υπερ-απόλαυση και αποκλείοντας τον ευνου-
χισμό. Ο Lacan λέει ότι ο καπιταλιστικός λόγος 
αφήνει στην άκρη «τα πράγματα της αγάπης» με 
αποτέλεσμα το υποκείμενο να εμφανίζεται ως 
απόβλητο σε κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 
το μετατρέπουν σε αντικείμενο. Ο ψυχαναλυτής 
γίνεται πάντα ο τόπος του Άλλου και κάθε φωνή 
πρέπει να ακούγεται είτε στο γραφείο μας είτε 
οπουδήποτε αυτή μπορεί να αρθρωθεί και να αρ-
θρώσει. 
Η πιο σπουδαία μορφή ελευθερίας είναι η αλλη-
λεγγύη. Όταν όμως οι δυνάμεις μας μας εγκατα-
λείπουν θα έπρεπε να υπάρχει συνεπής κρατική 
μέριμνα. Είναι ανεπίτρεπτο στην στήριξη και 
ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης 
και στη διευκόλυνση της Κοινοτικής Κλινικής 
ψυχολογίας ή πολιτεία και οι εκάστοτε αρμόδιοι 
να νίβουν τα χέρια τους. Δεν θα σταματήσουμε 
να είμαστε αλληλέγγυοι, αλλά δεν θα μείνουμε 
σιωπηλοί και θα διεκδικούμε μια κλινική στον 
σύγχρονο κοινωνικό δεσμό, μια κλινική του υπο-
κειμένου και την επανεκκίνηση των δράσεων για 
την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμι-
σης και την ψυχοκοινωνική στήριξη των πολι-
τών. 



Φαίνεται από τη συζήτησή μας ότι η αποδό-
μηση της παλιάς φιλοσοφίας για την αντι-
μετώπιση του ψυχιατρικού ασθενή και η 

δόμηση του καινούργιου ως προς την προσβασι-
μότητα, την ανταπόκριση στις ανάγκες του και τη 
διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών,  πα-
ραμένουν δύσκολα σημεία. 
Παρά τις ενέργειες από τα μέτωπα των φορέων 
που εμπλέκονται με τη ψυχική υγεία (προτάσεις 
που καταθέτουμε κατά καιρούς) για την εύρυθ-
μη λειτουργία των δομών μας, οι αρμόδιοι της 
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στην διασφά-
λιση της συνέχειας της φροντίδας για τους πλη-
θυσμούς στόχους στο επίπεδο της κοινότητας.
Αν ανταποκριθούν, η ανταπόκριση θα είναι περι-
ορισμένη: συνήθως χωρίς συνέχεια ως προς την 
χάραξη και την εφαρμογή μιας συνεπούς πολιτι-
κής. 
Μέσα απ’ αυτήν την καθημερινότητά, βρισκόμα-
στε μαζί με τον εξυπηρετούμενο απέναντι σε με-
γάλη πολυπλοκότητα, με ασάφειες ως προς το τι 
ισχύει και πώς εφαρμόζεται, ποιος τελικά απο-

φασίζει και έχει την ευθύνη,  ποιες πραγματικά 
από τις ανάγκες εξυπηρετούνται.
Το αποτέλεσμα είναι να καταναλώνουμε υπερβο-
λική ενέργεια-προσπάθεια για να πετύχουμε με-
ρικά από όσα  χρειαζόμαστε.
Ελπίζοντας να μην επιβεβαιωθεί, η διαπίστωση, 
ότι στο επόμενο διάστημα ίσως χρειαστεί να ξα-
ναζωντανέψουμε την ιδέα της ψυχιατρικής με-
ταρρύθμισης (1984, 1999, 2015 και μετέπειτα). 
Αν αυτό συμβεί δεν πρέπει να ξεχάσουμε το πριν,  
έτσι ώστε να φωτοσημάνουμε τις βραχώδεις 
ακτές για να μην ξαναπέσουμε σε σκοπέλους. 
Σκέπτομαι ότι ο Δάσκαλος (ΣΑΚΕΛ), θα ήταν ευ-
χαριστημένος σήμερα με όσα συζητάμε και θα 
έβαζε το δικό του στίγμα. 

Επίσης, ικανοποιημένος για την Εταιρία Κοινω-
νικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος,  γιατί  
αυτό το 8μηνο λειτούργησε με συνοχή, αλληλεγ-
γύη και ψύχραιμα αντιμετώπισε τους κινδύνους, 
ώστε το παραγόμενο έργο να μην απομακρυνθεί 
από την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών, απένα-
ντι στον εξυπηρετούμενο.

Αντώνης Πάριος

Κοινωνικός Λειτουργός, 
Ψυχοθεραπευτής 
Μέλος ΔΣ ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

27



Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την 
πρόσκληση και για όσα έχω ακούσει μέχρι 
τώρα. Μερικά από αυτά μου ανοίγουν δρό-

μους, βρίσκομαι στη Σίφνο αποκλεισμένη – επί-
τηδες- και προσπαθώ να καταλάβω αυτά που 
συμβαίνουν. 
Η πανδημία, η υγεία, ο Τάκης. 
Η πανδημία μοιάζει να ξεπερνάει για την ώρα τη 
γνώση, τη μνήμη και τις αντοχές μας. Η έκταση και 
η ένταση της επίθεσης, οι τρόποι που εκδηλώνε-
ται, το απειλητικό ενδεχόμενο της μετάλλαξης 
του ιού, αλλά και κοινωνικές αντιδράσεις που 
γεννά, όπως η διαδεδομένη άρνηση της ύπαρξής 
της, κάνουν συχνά τα ίδια μας τα λόγια γι΄αυτήν 
να μοιάζουν φθαρμένα, στερεότυπα. Είναι όμως 
έτσι; Αρχικά παρουσιάστηκε σαν ένα τρομερό 
αλλά περίπου τυχαίο συμβάν. Στην πορεία ωστό-
σο φαίνεται όλο και πιο πολύ, ότι η ίδια, αλλά 
ακόμα περισσότερο οι πολιτικές και κοινωνικές 
παθογένειες που τη συνοδεύουν, είναι τέκνα του 
πολιτισμού μας. Δεν τελειώνει ποτέ η ιστορία, 
όπως θεώρησαν κάποιοι. Επαναλαμβάνεται. Η 
ιλιγγιώδης ανάπτυξη των συγκοινωνιών, είναι 
όχημα της πλανητικής εξάπλωσής της. Οι εκτε-
λέσεις εκατομμυρίων ζώων προσβεβλημένων 
από τον ιό επιβεβαιώνουν την αστοργία του πο-
λιτισμένου κόσμου για τη φύση. Αλλά πάνω από 
όλα η εξάπλωση της πανδημίας είναι κεντρικό 
κοινωνικό και πολιτικό θέμα. Σχετίζεται με τον 
πυρήνα του πολιτισμού μας δηλαδή με την αξία 
που δίνουμε στη ζωή του ανθρώπου. Όλα, η στά-
ση μας στο θέμα της καραντίνας, η σχέση της πα-
ραγωγής, της εκπαίδευσης, των θεσμών υγείας 
με την πανδημία, έχουν να κάνουν με το βασικό 
θέμα: το αν μετρά πρώτα ο άνθρωπος, η ζωή ή 
πρώτα η οικονομία και αυτό όχι στις ρητορικές, 
αλλά στην πράξη που τόσο συχνά διαψεύδει. 
Μια σωστή στάση απαιτεί δραστικές αλλαγές στη 
σκέψη και την συμπεριφορά. Όσο το οικονομικό 

μας σύστημα αρνείται να αλλάξει, όσο το κέρδος 
υπερισχύει της αλληλεγγύης - τα είπαν πολλοί 
άνθρωποι πριν από εμένα λαμπερά - θα έχουμε 
στρατιές φτωχών εργαζόμενων ή φτωχών, πά-
μπτωχων ανέργων, που θα νοσούν και θα μεταδί-
δουν τον ιό, και χιλιάδες ψυχικά νοσούντων που 
θα πετιούνται για να πεθάνουν στο δρόμο, γιατί 
δεν θα χωρούν στα νοσοκομεία. Θα έχουμε το 
θάρρος, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη να πετύ-
χουμε τις αλλαγές αυτές; Αλλαγές μοντέλου; 
Η συνάντησή μας είναι αφιερωμένη, στη μνήμη 
του Τάκη Σακελλαρόπουλου. Του χρωστώ πολ-
λά και θα πω λίγα. Το δημοκρατικό του ήθος, 
το έδειξε παραιτούμενος από το Πανεπιστήμιο 
όταν ήρθε η χούντα. Την αλληλεγγύη του, θεμε-
λιώνοντας την κοινωνική ψυχιατρική στην Ελ-
λάδα. Το ταλέντο του αναλυτή και το σεβασμό 
του για τον αναλυόμενο, με το ψυχαναλυτικό 
του έργο. Ο Τάκης ήταν επίσης αυτός που ένωνε 
την πορεία της ψυχής με την ιστορία του ανθρώ-
που. Δηλαδή την ψυχή, με τον πολιτισμό και την 
ιστορία. Ο άνθρωπος της ΠΕΑΝ που έφτασε ένα 
βήμα από το απόσπασμα. Ο άνθρωπος της δημο-
κρατικής άμυνας, ο ψυχίατρος των έγκλειστων 
του Κορυδαλλού. Ο άνθρωπος του χειρουργείου 
στο Πολυτεχνείο. Πάνω από όλα ήταν, αυτή ήταν 
η βασική του ιδιότητα ο άνθρωπος του απορείν, 
προικισμένος με το χάρισμα να βλέπει κάθε μέρα 
τον κόσμο, τη ζωή ακόμα και όταν είναι τρομερή, 
με καινούρια μάτια. Από όλη την παρακαταθήκη 
τους, ίσως αυτό είναι που χρειαζόμαστε σήμε-
ρα. Και δύο λόγια πολύ γρήγορα. Είναι πάρα πολύ 
σημαντικά όλα αυτά που ειπώθηκαν. Θα σταθώ 
στη βασική τοποθέτηση που έκανε η Τέση Λαζα-
ράτου, που είμαι πολύ χαρούμενη που είναι φίλη 
μου. Το θέμα του τραύματος, που είναι πάρα πολύ 
κεντρικό στη συζήτησή μας, και βγαίνει και από 
άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει ως τώρα. 
Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μόνο συνδεδεμένο 

Πέπη Ρηγοπούλου

Ιστορικός Τέχνης, 
Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
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με τον κορωνοϊό. Μην ξεχνάμε ότι σαν Ελλάδα, 
σαν πατρίδα ή λαός όπως είπε προηγουμένως ο 
κύριος Λουκέρης, ό,τι και να την πούμε αυτήν την 
κατάσταση στην οποία ζούμε, έχουμε ζήσει την 
απαξίωσή μας, τη συμπεριφορά από τους συμμά-
χους μας το ’10 σαν να είμαστε το βδέλυγμα και 
ο αποδιοπομπαίος τράγος, ενός πολιτισμικού 
μοντέλου που ήταν δικό τους κατά κύριο λόγο 
και εμείς ήμασταν απλώς οι ουραγοί. Δεύτερον, 
το τραύμα του κορωνοϊού ήρθε παράλληλα στον 
τόπο μας με ένα άλλο τραύμα, τραύμα της αμφι-
σβήτησης της ιστορίας μας και του πολιτισμού 
μας με επιθετικό τρόπο πλέον, από  την Ανατολή. 
Είναι σαν να συμβαίνει – τηρουμένων των αναλο-
γίων – κάτι που έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα 
και μάλιστα αυτό το κομμάτι της ανθρωπότη-

τας το 1204 και το 1453. Ας χρησιμοποιήσουμε 
και εμείς λίγο την ιστορία, δεν μπορεί ο κύριος 
Ερντογάν να μας κάνει αυτά τα μαθήματα. Άρα 
λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το τραύμα το προσωπι-
κό του κορωνοϊού, υπάρχει το ιστορικό τραύμα 
το επαναλαμβανόμενο, και η επανενεργοποίησή 
του. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, 
είμαστε δηλαδή, πολυτραυματίες. 
Με αυτήν την έννοια, μπράβο που τα έχουμε κα-
ταφέρει. Ακόμα να πω ότι όλο το πρώτο κομμάτι 
που διαχειρίστηκαν ήταν πάρα πολύ σημαντικό, 
ήταν σημαντικό που είχαμε την ενημέρωσή μας. 
Το δεύτερο κομμάτι είναι πάρα πολύ διαφορετι-
κό από το πρώτο και πρέπει να προσέξουμε όλοι 
μας. Και όσο μπορεί ο καθένας από όπου μπορεί 
να συμβάλλει.
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Ιωάννα Σωτήρχου

Δημοσιογράφος

Μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη για τη 
συλλογική εμπειρία υγειονομική κρίση, 
που αποδίδεται με εμπόλεμους όρους 

σε ό,τι αφορά τις συνέπειές της προκειμένου να 
δικαιολογηθούν τα επιβαλλόμενα μέτρα αλλά 
με όρους προσωπικής ευθύνης όταν έρχεται η 
ώρα καταλογισμού των κυβερνητικών παραλεί-
ψεων, η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει την Υγεία 
σε έμψυχο δυναμικό και υποδομές, ενισχύει τους 
κατασταλτικούς μηχανισμούς λαμβάνοντας σχε-
δόν ως μοναδικό μέτρο τον μαζικό εγκλεισμό 
διαρκείας με τραγικές συνέπειες. Εγκλεισμός ο 
οποίος όχι μόνο πέφτει βαρύς στους ώμους των 
ευάλωτων, αλλά καθιστά εύθραυστο ολάκερο 
τον πληθυσμό.

Στην ταινία Τζόκερ, όταν η κοινωνική λειτουρ-
γός που τον παρακολουθούσε του ανακοίνωσε 
ότι κλείνει το κέντρο ψυχικής υγείας και δεν θα 
συναντώνται πλέον, ο Άρθουρ τι ρώτησε «και 
ποιος θα μου δίνει τα φάρμακά μου, με ποιον θα 
μιλάω;». Στη συνέχεια αυτός ο ασθενής μετατρέ-
πεται πλέον στον Τζόκερ, σε μια μητρόπολη που 
θυμίζει πολύ αυτές που ζούμε, σκορπίζοντας το 
θάνατο σε όποιον τον έχει ταπεινώσει διότι όταν 
εγκαταλείπεις έναν ψυχικά ασθενή αβοήθητο 
στον πόνο του «παίρνεις αυτό που σου αξίζει» 
όπως είπε όταν σκότωσε ένα ακόμη θύτη/θύμα 
του. Πέρα όμως από τα μανιχαϊστικά σχήματα 
που μπορεί σε αδρές γραμμές να τοποθετούν 
ένα πρόβλημα σε μια απλουστευμένη βάση, εμείς 
πόσο ικανοποιημένοι μπορούμε να είμαστε από 
την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη 
χώρα μας και πριν την πανδημία για να φτάσουμε 
να μιλάμε για το σήμερα;

Σε συνέντευξή του σε ένα μέσο ενημέρωσης, o 
καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επι-

κεφαλής της ερευνητικής ομάδας στο Εργαστή-
ριο Αναλυτικής Χημείας, Νικόλαος Θωμαΐδης, 
ανάμεσα σε άλλα «τρομερά στοιχεία στα λύματα 
της Αττικής» που βρίσκουνε από την ανάλυση 
των λυμάτων στην Ψυττάλεια, δεν κάνει λόγο 
μόνο σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό αλλά και στην 
κορυφαία αύξηση των ψυχοφαρμάκων, των αντι-
καταθλιπτικών και των ναρκωτικών.

Που μπορεί στη μέση της δεκαετούς κρίσης να 
ξεπέρασε και το 1000% ενώ και σήμερα, με τα 
στοιχεία του 2020 παρουσιάζει έντονη αυξητική 
τάση στις περιόδους της καραντίνας.

Τι ουσίες;
«Κάποιο αντικαταθλιπτικό και κάποιες αγχολυτι-
κές, ονόματα δεν αναφέρω για ευνόητους λόγους. 
Ο κόσμος σε συνθήκες καραντίνας και εγκλει-
σμού άρχισε να παρουσιάζει πάλι αγχώδεις και 
καταθλιπτικές διαταραχές, είτε λόγω μοναξιάς 
είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων είτε λόγω 
φόβου για τον κορονοϊό είτε όλα μαζί».

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι τα παρα-
πάνω αποτελούν τρανή απόδειξη της κοινωνικής 
αποδοχής και διείσδυσης της εφαρμογής της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας στην 
κοινότητα. Είναι έτσι; Φυσικά και όχι. «Φυσικά». 
Όχι.
Τι γίνεται λοιπόν; κατά πόσο αυτή η αύξηση σχε-
τίζεται με τις συνταγογραφήσεις των ψυχοφαρ-
μάκων από τις...πρωτοβάθμιες δομές ψυχικές 
υγείας; μάλλον σε ελάχιστες περιπτώσεις. Κατά 
πόσο λειτούργησαν αυτές όπως σχεδιάστηκε; 
Μάλλον ελάχιστα. 
Συμπερασματικά, εκτός από το ιικό φορτίο στα 
λύματα που εξετάζονται, ανιχνεύονται επίσης 
και αυξημένες ποσότητες ψυχοφαρμάκων, αγχο-
λυτικών και αντικαταθλιπτικών, φανερώνοντας 

Καθώς οι Άρθουρ 
πληθαίνουν αβοήθητοι...



ότι ο κόσμος δοκιμάζεται στις συνθήκες εγκλει-
σμού εκδηλώνοντας αγχώδεις και καταθλιπτι-
κές διαταραχές. Οι λόγοι δεν λείπουν: μοναξιά, 
οικονομικά προβλήματα, φόβος. Όσο για την 
ένδεια των δομών; Η ίδια η πολιτεία, διά της αρ-
μόδιας εκπροσώπου της, σε τούτο το συνέδριο 
μόλις παραδέχτηκε ότι μόνο το 25% βρίσκει πρό-
σβαση στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 
Ομολογία όχι μόνο χρόνιας ανικανότητας αλλά 
και ενοχής. Για ότι δεν έχει γίνει τόσα χρόνια, για 
το γεγονός ότι η χρεωκοπία αυτής της χώρας δεν 
ήταν μονάχα οικονομική αλλά ήταν μια βαθιά πε-
ριφρόνηση στους πολίτες της και μάλιστα τους 
πλέον ευάλωτους που και σε τούτη τη δύσκολη 
στιγμή αφήνει αβοήθητους.
Ο κανόνας παραμένει η υπέρμετρη κατανάλωση 
ψυχοφαρμάκων, συχνά χωρίς παρακολούθηση 
ενώ αμφίβολο είναι κατά πόσο και παρά τις τι-
τάνιες προσπάθειες ορισμένων πρωτοπόρων τα 
πράγματα έχουν προχωρήσει.

Αρκεί η αναφορά μόνο σε ένα θέμα που δεν αγ-
γίζει ολοκληρωτικά το πεδίο της ψυχιατρικής 
επιστήμης και αφορά στους γονείς αυτιστικών 
παιδιών και την παντελή έλλειψη υποστήριξης 
απέναντι τους, κάτι εξοντωτικό για όλους τους 
εμπλεκόμενους.

Στη σημερινή συγκυρία με τις μαζικές διαστά-
σεις που έχει λάβει ο εγκλεισμός διευρύνοντας 
την ψυχική ευαλωτότητα την οποία επιτείνει 
η αυταρχική διαχείριση της πανδημίας, οι επι-

πτώσεις είναι ανυπολόγιστες. Αρκεί να αναλογι-
στούμε τα παιδιά σε αυτές τις έκτακτες συνθή-
κες που τα έχουν αφήσει χωρίς σχολείο, χωρίς 
φίλους και κοινωνικότητα σε μια κατακερματι-
σμένη κανονικότητα. Κι ακόμη την ιδιαίτερη δο-
κιμασία που επιφυλάσσει η διαχείριση της παν-
δημίας στους νέους ανθρώπους που πριν ακόμη 
ανοίξουν τα φτερά τους υποχρεώνονται στην 
κοινωνική απομόνωση χωρίς επαφή και άγγιγμα 
καθώς και στις συνέπειες που βιώνονται ήδη με 
διαταραχές στους έφηβους τις οποίες οι οικο-
γένειες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν. Την ίδια 
στιγμή που οι σχετικές παιδοψυχιατρικές υπη-
ρεσίες δεν επαρκούν ή οι ενδιαφερόμενοι δεν 
καταφέρνουν να φτάσουν σε αυτές. Και καθώς η 
επιστροφή στην κανονικότητα τείνει να εξωρα-
ΐσει ένα λειψό παρελθόν καθώς σκοντάφτουμε 
στο παρόν δεν υπάρχουν και πολλές υποσχέσεις 
για το μέλλον. Αυτό ήδη προδιαγράφεται σχετι-
κά ζοφερό, αν και η έξοδος από ένα συλλογικό 
τραύμα μπορεί να φαντάζει μόνο ελπιδοφόρα. 
Ωστόσο, ήδη φαίνεται να χαράζονται οι ρωγμές 
που αφήνουν να φανεί ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός 
καθώς η εξουσία/ βασιλιάς έχει καταστήσει την 
έκτακτη ανάγκη σε κανόνα, έχοντας όμως τόσο 
λίγα να παρουσιάσει για την ασφάλειά μας σε ότι 
αφορά την υγεία και έχοντας πλειοδοτήσει σε κα-
τασταλτικά μέτρα και προσλήψεις με βάρβαρες 
συνέπειες, ώστε να επικαιροποιείται το κίνημα 
αμφισβήτησης των σκοπιμοτήτων της διαχείρι-
σης που συμπυκνώνει το σύνθημα «ΜΑΤ παντού 
ΜΕΘ πουθενά».
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Χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί έστω και με 
αυτόν τον τρόπο για να τιμήσουμε τον δά-
σκαλό μας και την μοναδική συμβολή του 

στην μεταρρύθμιση και να κρατηθούμε από τις 
γερές βάσεις του ψυχαναλυτικού πρίσματος και 
της κοινωνικής ψυχιατρικής για να μπορέσουμε 
να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο. 
Μέσα  σε αυτή την ακραία εμπειρία της πανδη-
μίας υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι και ο θερα-
πευτής είναι μέσα στις ίδιες αγωνίες. Πώς  μπο-
ρεί όσο μπορεί, αξιοποιώντας αυτές τις γερές 
βάσεις,  να πάρει λίγο απόσταση να σκεφτεί, να 
συμβολοποιεί, προσοχή  χωρίς όμως αντιθέτως 
να ψυχολογιοποιεί συμπεριφορές, να σεβαστεί 
αυτή την ακραία πραγματικότητα όπως είναι, να 
μην αντιδρά με τον μηχανισμό της άρνησης, της 
παντοδυναμίας, αλλά να μην την αφήσει να διαλύ-
σει και τη σκέψη του…
Να δει ποιες εφεδρείες έχει για να αυξήσει την 
ανθεκτικότητά του και πώς μπορεί να τις κινητο-
ποιήσει και στους ασθενείς του αυτές. 
Υπάρχουν άνθρωποι λιγότερο ανθεκτικοί οι οποί-
οι σε μια έντονη πίεση θα ραγίσουν και όπως ανα-
δείχθηκε από τις ανάγκες που προέκυψαν στις 
υπηρεσίες μας αυτόν τον καιρό θα χρειαστούν 
βοήθεια από μας για να μην σπάσουν. 
Υπάρχουν αντιθέτως  άνθρωποι που μέσα από τις 
αντιξοότητες αυτές αναδύουν μια μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα. 
Σίγουρα οι προσωπικές εφεδρείες παίζουν ρόλο, 
όμως παίζουν ρόλο και τα υποστηρικτικά δίκτυα. 
Οι θεραπευτές κατά κανόνα έχουν καλλιεργήσει 
μάλλον μια παραπάνω δυνατότητα για επεξεργα-
σία πρωτόγονων αγχών και φόβων, γι΄αυτό κα-
λούμαστε να εμπεριέξουμε και τα άγχη των αν-
θρώπων που μας απευθύνονται, με την παραδοχή 
ότι είμαστε και οι ίδιοι μέσα σε αυτή την πραγ-
ματικότητα και σε αυτά τα άγχη και στους ίδιους 
φόβους. 
Εμείς καλούμαστε να είμαστε παρόντες με ζω-
ντανή σκέψη και βέβαια με ζωντανό σώμα, να 
φροντίσουμε τον εαυτό μας για να φροντίσουμε 
τους θεραπευόμενούς μας. 
Κι αυτό το ζωντανό σώμα που έχουμε όλοι μας να 
προστατεύσουμε στην περίπτωση της πανδημί-
ας πώς να τα καταφέρουμε να μας φέρει όλους 
πιο κοντά στη ζωντανή σκέψη, ασθενείς και θε-
ραπευτές, να μας κάνει περισσότερο ισότιμους.   
Καταλήγω λέγοντας ότι ο παράγοντας θεραπευ-
τής και συναισθηματικός δεσμός (όπως έλεγε ο 
Σακέλ).  Η ψυχική επεξεργασία από τη μια μεριά 
και τα υποστηρικτικά δίκτυα και ο κοινός τόπος 
της κοινότητας όπως υπερθεματίζει η Αθηνά 
Φραγκούλη από την άλλη μεριά, είναι ο συνδυα-
σμός που μπορεί να κάνει μια διαφορά στην δια-
τήρηση της ψυχικής υγείας και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας αυτή την περίοδο.

Παναγιώτα Α. Φίτσιου

Ψυχολόγος MSc, 
Συνεργάτις ΕΚΨ και ΙΨΥΠΕ 
Π. Σακελλαρόπουλος, 
Μέλος της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου 
Προστασία των Δικαιωμάτων Ατόμων 
με Ψυχικές Διαταραχές (Υπουργείο Υγείας), 
Μέλος ΔΣ του Δικτύου για το Δικαίωμα 
στη Στέγη και την Κατοικία. 
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Θα παραφράσω το πρόσταγμα των καιρών Μέ-
νουμε Μέσα, λέγοντας Μένουμε Μέσα ΜΑΣ και 
Συνδεδεμένοι Μεταξύ μας, έστω με έναν άλλο 
τρόπο και με διαφορετικό πλαίσιο, παρόλα αυτά 
συνδεδεμένοι!!!! Σε επαφή με το μέσα μας και σε 
επαφή με τον άλλο!!!
Βλέποντας την έννοια του τραύματος για το οποίο 
μίλησε η Τέση Λαζαράτου και των απωλειών που 
βιώνουμε αυτή την περίοδο, φυσικών, ψυχικών, 
κοινωνικών… Θα πω ότι μένοντας συνδεδεμένοι 
με το μέσα μας και με τον άλλον είναι ο μόνος 
τρόπος που έχουμε να επεξεργαστούμε αυτές 
τις απώλειες… Και κυρίως για τους ανθρώπους 
που αυτές οι απώλειες ενεργοποιούν παλαιότε-
ρες απώλειες και τραύματα.  Όμως σε κάποιες 
περιπτώσεις με αυτή την συγκυρία, ίσως ανοίγε-
ται μια δυνατότητα να δουλέψουν ψυχικά για όλα 
αυτά, παρότι θα συμφωνήσω με την Εβελίνα Ζέι-
κου, ότι το γεγονός ότι όλα αυτό συμβαίνει τώρα 
κάνει πιο δύσκολο να πάρουμε μια απόσταση και 
να το επεξεργαστούμε.
Για κάποιους όμως αυτό συμβαίνει. 
Με αφορμή ένα τέτοιο περιστατικό από την  κλι-

νική πρακτική κλείνω με το ποίημα Ανορθογρα-
φίες, ήδη δημοσιευμένο, αλλά με μια προσθήκη 
την οποία έκανα με αφορμή τη σημερινή μας συ-
ζήτηση, του τελευταίου στίχου, που μας δένει με 
τη ζωή, εν μέσω απωλειών, τις οποίες πρέπει να 
«πενθήσουμε» (με την ψυχαναλυτική έννοια του 
όρου), για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ζωντα-
νοί, ψυχή τε και σώματι…

ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ας μην κρυβόμαστε…
Διψάμε
για ολόφρεσκες
απώλειες…
Έτσι,
για να οργανώσουμε
τον θρήνο μας
για
τα περασμένα…
Έτσι για να μην φαινόμαστε παράταιροι
στη χαρά της ζωής….
ΠΦ
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Δημήτρης Σακελλάρης

Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, 
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας 
για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών 
με Καρκίνο της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Καταρχήν θα ήθελα να εκτιμήσουμε το ρόλο 
των εργαζομένων στις δομές που ασχολού-
νται με τους χρόνιους ασθενείς γιατί μέχρι 

τώρα έχουν καταφέρει να τους προστατεύσουν 
από την επιδημία και τον κορωνοϊό. Στην Εταιρία 
στην οποία εργάζομαι από ό,τι ξέρω δεν υπήρξε 
κανένα κρούσμα και ένας συνάδελφος από το ψυ-
χιατρείο κάτι αντίστοιχο νομίζω είπε. Αυτό είναι 
πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και ένα από τα 
καθήκοντα τα κύρια τώρα στο θέμα της επιδημί-
ας. Εγώ στην αρχή παραξενεύτηκα λίγο για αυτό 
το πάντρεμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με 
την επιδημία. Κατάλαβα βέβαια ότι προσπαθεί 
να παντρέψει ένα στοιχείο που είναι η ταυτό-
τητά μας, εννοώ την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, 
με μια συγκυρία που έχει να κάνει τώρα με την 
επιδημία και τις απειλές. Να υπογραμμίσω δύο 
τρία πράγματα. Μια καταρχήν αφετηρία ειπώθη-
κε από δυο τρεις συναδέλφους όπου είναι νωρίς 
να εμφανιζόμαστε με βεβαιότητες και γνώσεις 
τις οποίες δεν έχουμε. Να μιλάμε δηλαδή για τις 
επιπτώσεις της επιδημίας το οποίο είναι ένα και-
νούριο φαινόμενο, δεν το έχουμε ζήσει. Έχουμε 
πληροφορηθεί για παλιότερα πράγματα αλλά 
για την ώρα δεν γνωρίζουμε γιατί είναι διαφο-
ρετικές οι συνθήκες και με αυτήν την έννοια θα 
υπογράμμιζα και εγώ το να είμαστε ανοιχτοί στις 
συνέπειες της επιδημίας. Όσον αφορά την ψυχια-
τρική μεταρρύθμιση μιας και είναι αυτό το θέμα 
μας, πριν από αρκετά χρόνια νομίζω το 2012 είχα-
με κάνει επίσης ένα forum που συζητούσε για την 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Εκεί είχα κάνει μια 
κεντρική εισήγηση και είχα πει ότι η ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση σαν να κουράστηκε. Σαν να έχει 
εξαντλήσει τα ιδεολογικά της, τα κοινωνικά της 
χαρακτηριστικά, στους στόχους της. Δηλαδή ποια 
ήταν η ταυτότητά της; Η διαφορετική αντιμετώ-
πιση των χρόνιων ψυχιατρικών ασθενών. Ήταν η 
αντιμετώπιση των ασθενών εκτός ψυχιατρείων, 

εκτός ασύλων. Αυτό ήταν το ιδεολογικό κεντρι-
κό θέμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ήταν η 
ταυτότητά της. Σε ένα βαθμό αυτό έχει επιτευ-
χθεί. Τι θα προσθέταμε τώρα; Για παράδειγμα, για 
να το συνδέσω λίγο και με την επιδημία και τον 
κορωνοϊό ένα από τα βασικά πράγματα που έχει 
αναδείξει η επιδημία ιδιαίτερα στη χώρα μας εί-
ναι η απουσία πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής 
υγείας. Είναι εντυπωσιακό γιατί όλοι πηγαίνουν 
στα νοσοκομεία είτε έχουν ελαφρά συμπτώματα 
είτε βαριά και το σύστημα επιβαρύνεται τρομα-
κτικά. Εάν υπήρχε μια πρωτοβάθμια φροντίδα τα 
πράγματα θα ήταν πιο διαχειρίσιμα, πιο εύκολα. 
Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να προσθέσουμε 
στο περιεχόμενο της ψυχιατρικής μεταρρύθμι-
σης ακριβώς την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας που δεν θα αφορούν πια μόνο τους ψυχω-
τικούς αλλά θα αφορούν γενικότερα τον κόσμο. 
Αυτό θα ήταν κάτι διαφορετικό σαν περιεχόμενο 
και σαν στόχευση και θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί και η συγκυρία της επιδημίας ώστε να 
πιεστεί από όλους όσους ενδιαφέρονται, στην 
ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών  
ψυχικής υγείας. 
Τώρα όσον αφορά, το θέμα της επιδημίας, αυτό 
μας αφορά όλους, και ανέδειξε όλα αυτά που ει-
πώθηκαν, τα οποία είναι όλα σωστά, τα άγχη τις 
καταθλίψεις κτλ υπάρχουν όμως μερικές ιδιαι-
τερότητες. Έχουν να κάνουν με το πώς κατανο-
είται η πραγματικότητα και το πώς κατανοούμε 
την πραγματικότητα θα οδηγήσει και στο πώς θα 
την αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα, ειπώθηκε 
η έννοια του τραύματος. Ωραία, τι μηχανισμούς 
χρησιμοποιούμε; Αυτό είναι μια κλασική θέση 
χρησιμοποιούμε μηχανισμούς άλλους ώριμους, 
άλλους παθολογικούς, ανώριμους. 
Βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος  της κοινωνίας μας 
να χρησιμοποιεί παθολογικούς μηχανισμούς 
άμυνας. Δηλαδή κάνουν διάψευση της πραγμα-
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τικότητας, αρνούνται από το ακραίο ότι υπάρχει 
ο κορωνοϊός μέχρι οτιδήποτε άλλο και το βλέ-
πουμε στις συμπεριφορές. Το ερώτημα είναι το 
γιατί γίνεται αυτό; Δηλαδή γιατί σε μια τόσο φα-
νερή πραγματικότητα, ένας μεγάλος αριθμός αν-
θρώπων, μιλάμε για ποσοστά της τάξης του 30% 
αντιδρούν με τον τρόπο αυτό ή κατανοούν την 
πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο, πριν περά-
σουμε στη συμπεριφορά. Κατανοούν την πραγμα-
τικότητα με έναν τρόπο που μοιάζει ψυχωτικός, 
δεν είναι όμως, δεν θα λέγαμε ότι αυτό το 30% 
είναι ψυχωτικοί. Θα πρότεινα για να δούμε τις 
επιπτώσεις της επιδημίας να σκεφτούμε τι εξε-
λίξεις έχουν προϋπάρξει. Γιατί για παράδειγμα η 
αύξηση των ψυχοφαρμάκων δεν είναι καινούριο 
πράγμα. Η αύξηση της κατανάλωσης ψυχοφαρμά-
κων ακολουθεί όλο το δυτικό πολιτισμό τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Και είναι το ερώτημα πώς 
υπάρχουν πολιτισμοί που έχουν πετύχει μια τρο-
μακτική υλική ευημερία σε πάρα πολλά επίπεδα, 
έχουν ανθρώπους οι οποίοι όλο και περισσότερο 
γίνονται δυστυχείς και χρειάζεται να καταφεύ-
γουν στα ψυχοφάρμακα. Προφανώς η επιδημία 
θα ενισχύσει αυτό αλλά να μην μεταφέρουμε μη-
χανικά κάποιες γνώσεις που έχουμε. Όταν υπάρ-
χουν πραγματικά γεγονότα λόγω κυρίως μαζοχι-
στικής ικανότητας και μαζοχιστικής οργάνωσης 
οι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν πιο καλά, τα 
αντέχουν, τα βγάζουν πέρα. Για παράδειγμα, τον 
καιρό της κατοχής που ήταν μια τραγική κατά-
σταση για την χώρα μας, δεν υπήρξαν αυτοκτονί-
ες, όσο μπορούσαμε να τις ξέρουμε και να τις με-
τρήσουμε. Δεν ήταν κάτι αξιόλογο. Οι άνθρωποι 
μπορούν να αντιμετωπίζουν περισσότερο την 
πραγματικότητα. Τι συμβαίνει με την πανδημία 
τώρα; Τι έχουμε χάσει; Δεν έχουμε χάσει όλοι τα 
ίδια. Οι λαϊκές τάξεις οι φτωχοί άνθρωποι είναι 
σε μεγαλύτερο ρίσκο. Εγώ έχω τη δυνατότητα να 
καθίσω στο γραφείο μου και να βλέπω τους αν-
θρώπους λόγω της τεχνολογίας που εγώ υπερε-
κτιμώ, να τους βλέπω μέσω Skype. Δηλαδή έχω 
μια αίσθηση ότι συνεχίζω τη δουλειά μου. Έχω 
χάσει φίλους, δεν τους βλέπω. Αλλά οι άλλοι άν-
θρωποι είναι υποχρεωμένοι να κυκλοφορούν με 
τα λεωφορεία να πάνε σε θέσεις εργασίας, να κιν-

δυνεύσουν δηλαδή. Όλοι αυτοί κινδυνεύουν πολύ 
πιο άμεσα και πολύ πιο βασικά. Οι υπόλοιποι τι 
έχουμε χάσει; Έχουμε χάσει δραστηριότητες τις 
οποίες στην ψυχαναλυτική γλώσσα τις ονομά-
ζουμε αυτοηρεμιστικές. Δηλαδή το ότι έχω εγώ 
τη δυνατότητα να βγάλω το σκυλί μου μια βόλτα 
ή να πάω να αθληθώ ή να πάω να πιώ δυο τσίπου-
ρα με τους φίλους μου, είναι μια αυτοηρεμιστική 
διεργασία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για 
τη ζωή μας. Αυτό χάνουμε. 
Αν καταφέρουμε στη θέση αυτών που χάνονται 
να μπορούμε δηλαδή να πενθήσουμε που είναι το 
επόμενο που θέλω να θίξω, δηλαδή τη δυσκολία 
μας να επεξεργαζόμαστε τις απώλειες. Ένα από 
τα πράγματα που κάνω εδώ και 15 χρόνια δου-
λεύοντας στην Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής 
στην Ψυχοογκολογία, προσπαθούμε να βοηθήσου-
με ογκολογικά πάσχοντες. Δηλαδή αυτό μας έχει 
φέρει αντιμέτωπους με την απώλεια, αυτό είναι 
η κοινή τους εμπειρία. Το βίωμα της απώλειας. 
Καθοριστικό. Το βίωμα της απώλειας ή η απειλή 
της απώλειας είναι κεντρικής σημασίας ζήτη-
μα για τις ζωές όλων μας. Το πώς θα το αντιμε-
τωπίσουμε έχει σημασία και συνδέεται με πάρα 
πολλά πράγματα. Να σας πω ένα πράγμα για να 
μην μακρηγορώ. Για παράδειγμα συνδέουμε την 
αντίδραση του κόσμου με εξελίξεις κοινωνικές, 
ψυχικές, πολιτισμικές που προϋπήρχαν. Ποια εί-
ναι η κεντρική επισήμανση που χρειάζεται έρευ-
να και μελέτη; Υπάρχει μια συνολική μετατόπιση 
της ψυχικής ζωής και κοινωνικής ζωής προς τον 
ναρκισσισμό. Ναι ή όχι; Γιατί σιγά σιγά περνάμε 
σε έναν πολιτισμό όπου κυριαρχεί η εικόνα σε 
βάρος της λέξης. Η κυριαρχία της εικόνας σε βά-
ρος της λέξης που οδηγεί τον καθένα που έχει 
μια στοιχειώδη προσέγγιση στα μέσα που τώρα 
μας διευκολύνουνε, να ανεβάζει ότι έφαγα μια 
τυρόπιτα και να καμαρώνει για αυτό το πράγμα, 
αυτό λέω ότι συνολικά οδηγείται στο ναρκισσι-
σμό ο άξονας της ψυχικής και κοινωνικής ζωής. 
Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι ο νάρκισσος 
δυσκολεύεται στην ψυχαναλυτική αντίληψη να 
πενθήσει, δυσκολεύεται να επεξεργαστεί τις 
απώλειες άρα εκεί θα δούμε φαινόμενα σαν αυτά 
που βλέπουμε. 
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Θα πω μερικές σκέψεις πριν ξεκινήσουμε 
που αφορούν αυτήν την περίοδο. Και μερι-
κές σκέψεις που αφορούν τις εργασίες του 

Forum. Το θέμα μας είναι COVID-19 Ψυχιατρική 
Μεταρρύθμιση και Κοινωνική Αλλαγή. 
Συμπληρώνονται δύο χρόνια από την απώλεια 
του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου αλλά και 47 
χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 
Κάνω αυτή τη σύνδεση γιατί ο Παναγιώτης Σα-
κελλαρόπουλος ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και 
βοήθησε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Ο Πανα-
γιώτης Σακελλαρόπουλος ήταν ψυχίατρος, ψυ-
χαναλυτής αλλά ήταν παράλληλα και κοινωνικός 
ακτιβιστής. Είμαστε σε μια περίοδο ιδιαίτερης 
κρίσης, υγειονομικής κρίσης αλλά και οικονομι-
κής. Είμαστε σε μια περίοδο όπου πέρα από  τις 
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην υγεία 
υπάρχουν και σημαντικές επιπτώσεις στην κοι-
νωνία που θα μείνουν και αργότερα. Αναφέρομαι 
στην πειθαρχία του ελέγχου του σώματος των 
πολλών, άρα η κίνηση στο δημόσιο χώρο έχει πε-
ριοριστεί, αλλά ακόμη περισσότερο των διαφο-
ρετικών, δηλαδή για τους πολλούς έχει επιλεγεί 
ένας περιορισμός στην κίνηση, για κάποιες ομά-
δες που είναι σε κοινωνικά ευάλωτη θέση ο απο-
κλεισμός. Αυτό που χρειάζεται να δούμε είναι 
τι θα μείνει το επόμενο διάστημα από αυτή την 
κατάσταση; Τι θα μείνει στο χώρο της ψυχικής 
υγείας; Τι μένει στην κοινωνία; Θα συζητήσουμε 

περισσότερο για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρουμε 
πότε θα τελειώσει ο COVID, δεν ξέρουμε πότε θα 
βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Θα περάσουν 
αρκετοί μήνες μέχρι να εφαρμοστεί το εμβό-
λιο ή τα εμβόλια τα οποία μπορούν να αλλάξουν 
την κατάσταση, ωστόσο θα πρέπει να δούμε τι 
συμβαίνει και αυτήν τη στιγμή. Με αφορμή τον 
COVID υπάρχει μια σειρά από περιοριστικά μέ-
τρα ή χρησιμοποιήθηκε ο COVID ως άλλοθι για 
άλλες πολιτικές; Το πιο απλό ότι προωθήθηκε με 
διαδικασία του επείγοντος ο περίπατος της Αθή-
νας για λόγους προστασίας της υγείας από τον 
COVID. Μια υπόθεση που έφτασε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας. Για αύριο συζητιέται ότι δεν 
μπορεί να γίνει καν η πορεία στο Πολυτεχνείο 
έστω και εάν είναι πολύ λίγα τα άτομα αυτά που 
θα κάνουν την πορεία. 
Άρα αυτή η κατάσταση ενδεχομένως να συνεχι-
στεί και στο μέλλον με περιορισμούς και στην 
ελευθερία και στην κίνηση. Θα ήθελα λοιπόν να 
δούμε και στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρ-
ρύθμισης για το επόμενο διάστημα τι γίνεται για 
την ψυχιατρική μεταρρύθμιση αλλά τι γίνεται και 
για την  κοινωνική αλλαγή. Ο Παναγιώτης Σακελ-
λαρόπουλος έβλεπε την κοινωνία σε μια διαρκή 
αλληλεπίδραση με την ψυχιατρική μεταρρύθμι-
ση ή με την ψυχανάλυση. Θα έλεγα ήταν από τους 
πρώτους που έβγαλε την ψυχανάλυση από το 
γραφείο και την εφάρμοσε μέσα στην κοινωνία. 

Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χαράλαμπος Πουλόπουλος

Εισαγωγή Συντονιστή Β ενότητας

B’ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΖΗΤΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
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Εισηγήσεις

Αυτοεκπροσώπηση

Λεονάρντο Σκόρδος

Γεια σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εται-
ρία του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου και 
την κα. Αθηνά Φραγκούλη που μου δίνει την 

ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα όσον αφορά 
το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και 
της πανδημίας. Δεν έχω πολλά να πω. Κυρίως 
έχω να πω κάποια πράγματα αναφορικά με ένα 
κείμενο που με εκφράζει από το διαδίκτυο. 
Είναι ένα πολιτικό κείμενο που αφορά όμως και 
τους ψυχικά ασθενείς και άλλες ευάλωτες ομά-
δες. Θα ήθελα να πω ότι για το πρώτο lockdown 
και για το σημερινό lockdown γι΄αυτούς τους 
εφιαλτικούς μήνες που νόσησε η ανθρωπότητα 
ότι ο φόβος, ο πανικός, η αβεβαιότητα, η μοναξιά, 
η επαφή με τον θάνατο, το άγχος, ήταν καθημε-
ρινότητα. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
ζούσαν παράλληλα το ίδιο τραύμα και αυτό το 
συλλογικό τραύμα πέρα από τα άμεσα συμπτώ-
ματα πρέπει να δούμε τι άλλο θα φέρει στο μέλ-
λον. Ήδη οι πρώτες έρευνες μιλούν για αυξημένα 
επίπεδα άγχους στα παιδιά, στους εφήβους και 
στους ενήλικες και κατάθλιψη ενώ οι υγειονομι-
κοί παγκοσμίως έφτασαν στα όρια των αντοχών 
τους. Μαζί με αυτούς κάποιες ομάδες που ήταν 
ακόμα πιο μόνες όπως οι ψυχικά πάσχοντες, τα 
άτομα με αναπηρία και οι άνθρωποι που υφίστα-
νται κακοποίηση στα σπίτια τους, οι πρόσφυγες, 
οι χρήστες ουσιών και οι πρώην χρήστες που 
ήταν στην προσπάθεια απεξάρτησης αυτοί αφέ-
θηκαν στο έλεος χωρία καμία κρατική μέριμνα. 
Αναφέρομαι σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην 
Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήταν πιο καλά τα πράγματα. 
Επίσης ήθελα να πω ότι στην προηγούμενη κρί-
ση οι αυτοκτονίες, η χρήση ουσιών τα ψυχικά και 
σωματικά νοσήματα έχουν ανέβει κατακόρυφα. 
Αυτή τη φορά μετά το αρχικό μούδιασμα και το 
φόβο για την αρρώστια, έρχεται ο φόβος για το 
αύριο. Όλοι επλήγησαν από αυτήν την πανδη-
μία αλλά οι άνεργοι, οι φτωχοί, οι άνθρωποι για 

τους οποίους είτε δεν υπήρχε σπίτι, οι άστεγοι 
δηλαδή, είτε το σπίτι ήταν εφιαλτικό όπως για 
παράδειγμα για πολλές γυναίκες που υπέστησαν 
ενδοοικογενειακή βία γονάτισαν. Για το επόμενο 
διάστημα χρειάζεται αλληλεγγύη σε όσους χτυ-
πήθηκαν πιο σκληρά από την κρίση, χρειάζεται 
πυρήνες ατόμων στις γειτονιές όπως είδαμε να 
συμβαίνει στην περίοδο του πρώτου lockdown, 
χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι και ενωμένες 
και μαζί να βρούμε τρόπους να καλυτερέψουμε 
το παρόν και να ονειρευτούμε το μέλλον. Αυτό 
είναι ένα κείμενο το οποίο βρήκα στο ίντερνετ 
είναι από μια πολιτική οργάνωση στην οποία εί-
μαι και μέλος καθώς με εκφράζει.
Σαν πρόεδρος ενός σωματείου ληπτών υπηρεσι-
ών ψυχικής υγείας πιστεύω ότι το μέλλον είναι 
κάπως δυσοίωνο και αυτό όσον αφορά ότι οι κυ-
βερνήσεις δεν δίνουν τα απαραίτητα χρηματικά 
κονδύλια για την ενίσχυση του εθνικού συστήμα-
τος υγείας και γενικότερα της ψυχικής υγείας. 
Χρειάζεται να γίνει τομεοποίηση που είναι χρόνια 
τώρα αίτημα και του κινήματος της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης και των ληπτών και των οικογε-
νειών. Μικροί τομείς ανά 100.000 κατοίκους με 
ολοκληρωμένο δίκτυο εντός αυτών και μονάδες 
νοσηλείας με 15 κλίνες στα γενικά νοσοκομεία, 
δραστική αύξηση των προσλήψεων νοσηλευ-
τικού και ιατρικού προσωπικού αλλά και όλων 
των άλλων ειδικοτήτων όπου καταγράφονται 
ελλείψεις, σοβαρός σχεδιασμός ενός δημόσιου 
και δωρεάν συστήματος ψυχικής υγείας. Επίσης 
θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει το χρόνιο πρό-
βλημα των ενοίκων που είναι σε στεγαστικές 
δομές και σε οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευ-
μένα διαμερίσματα που δίνουν ένα αρκετά σε-
βαστό ποσό για τα λειτουργικά έξοδα των στε-
γαστικών δομών που διαμένουν και επίσης ένα 
ζήτημα που ανέκυψε τον τελευταίο καιρό με την 
πανδημία και το lockdown, τον εγκλεισμό των 
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ψυχικά πασχόντων τουλάχιστον σε δημόσιες δο-
μές ψυχικής υγείας. Από ό,τι ξέρω δεν μπορούν 
να βγουν ούτε για έναν περίπατο έστω και με 
συνοδεία έστω για μία με μιάμιση ώρα, που αυτό 
θα κάνει πολύ καλό στην ψυχολογία τους δύο με 
τρείς φορές την εβδομάδα. Αυτό θα ήταν πολύ 
καλό και άλλωστε όπως έχει πει και ο κος Τσι-
όδρας ότι το 6% των μεταδόσεων συμβαίνει σε 
κλειστούς χώρους και όχι σε ανοιχτούς. Γενικά 
για το μέλλον πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι εργα-
ζόμενοι, οι λήπτες που ζουν στην κοινότητα και 
σε στεγαστικές δομές, τα κινήματα των ληπτών 
όπου υπάρχουν, οι οργανώσεις τους και το κίνη-
μα των γονέων των ληπτών να συνεργαστούν 

ακόμα περισσότερο μεταξύ τους και θα πρέπει 
να συνδράμουν για να αντιμετωπίσουν την κοι-
νωνική και οικονομική κρίση που έχει ήδη προ-
κύψει αλλά θα ενταθεί στο μέλλον και μέσα από 
την αλληλεγγύη και τους αγώνες να καταφέρουν 
να κερδίσουν πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν 
μπόρεσαν να αποκτήσουν. Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους εργαζόμενους στις δομές ψυχικής 
υγείας δημόσιες και ιδιωτικές που κατάφεραν 
να μην υπάρχουν κρούσματα ή να υπάρχουν ελά-
χιστα κρούσματα σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας. Ευχαριστώ 
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Θα είμαι πολύ σύντομος και θα θίξω δύο 
θέματα, όχι ότι αυτά είναι τα μόνα που 
υπάρχουν, απλά επειδή νομίζω ότι δεν θα 

θιγούν τόσο πολύ αν και ο προηγούμενος ομιλη-
τής είπε κάτι γι΄αυτό σημαντικό. Νομίζω λοιπόν 
το πρώτο θέμα και ίσως ένα από τα πιο σημαντι-
κά είναι αυτό της τομεοποίησης. Ξέρετε όλοι τη 
σημασία και την αξία της τομεοποίησης για μια 
σύγχρονη ψυχιατρική. Μάλιστα όπως θα ξέρετε 
έχουν θεσμοθετηθεί αυτά που λέμε στους το-
μείς να υπάρχει μια τομεακή επιτροπή αρμόδια 
για να ρυθμίζει τα των τομέων. Δυστυχώς αυτές 
οι επιτροπές ενώ θα έπρεπε να παίζουν αξονικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχιατρικής, αδρανούν 
ή αν θέλετε δεν τους δίνεται όση σημασία χρει-
άζεται και όση θα έπρεπε να έχουν. Και νομίζω 
ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή θα πρέ-
πει σιγά σιγά μάλιστα τώρα που έχουμε για πρώ-
τη φορά υφυπουργό ψυχικής υγείας, να κοιτάξει 
το θέμα της ενεργοποίησης των τομεακών επι-
τροπών. Για παράδειγμα, μπορούν να τους ανα-
τεθούν διάφορες αρμοδιότητες. Ας αρχίσουμε 
από το απλούστερο εισηγητικές αρμοδιότητες. 
Για παράδειγμα, να ζητηθεί από κάθε επιτροπή να 
καταστρώσει ένα σχέδιο τρίχρονης η τετράχρο-
νης ανάπτυξης των υπηρεσιών στον Τομέα τον 
οποίο ελέγχει. Ποιες υπηρεσίες χρειάζεται; Στην 
μία περίπτωση μπορεί να χρειάζεται πιο πολλές 
ενδονοσοκομειακές, στην άλλη μπορεί να χρειά-
ζεται Κινητές Μονάδες στην τρίτη κάποια άλλη 
εξειδικευμένη υπηρεσία. Αυτό καλύτερα από το 
κεντρικό κράτος μπορεί να το γνωρίζει η τομεα-
κή επιτροπή. Άρα λοιπόν θα μπορεί προκειμένου 
να αρχίσει να ενεργοποιείται να της ζητήσει να 
υποβληθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο το οποίο βέβαια 
δεν θα μείνει στα συρτάρια. το οποίο θα συζητη-
θεί και ενδεχομένως θα εγκριθεί ή θα αλλαχθεί 
σε κάποια σημεία ώστε να ξέρει ο Τομέας στα 
επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια προς τα πού έστω 
περίπου βαδίζει. Άρα λοιπόν το ένα θέμα ήταν 

αυτό, που αφορά τις τομεακές επιτροπές και την 
ενεργοποίησή τους.
Το δεύτερο που θέλω να πω που θεωρώ δεν θα 
το θίξουν πολλοί, αφορά όχι τόσο την εξωνο-
σοκομειακή που εκεί βεβαίως είναι ο κύριος 
άξονας της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όσο 
την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Παρατηρώ 
δηλαδή στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη τα 
τελευταία αρκετά χρόνια υπάρχει μια σημαντι-
κή – ίσως είναι υπερβολική η λέξη – απαξίωση, 
Δηλαδή, βλέπω ότι οι ενδονοσοκομειακές μονά-
δες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο ρόλο 
τους με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νοση-
λεύονται φύρδην μίγδην ας πούμε ασθενείς με 
προβλήματα τοξικομανίας όπως ξέρετε σε πολ-
λές κλινικές υπάρχει φήμη ότι γίνεται ανάμεσα 
στους ασθενείς διακίνηση ουσιών. Δεύτερον, 
νοσηλεύονται χρόνια περιστατικά μαζί με οξέα 
περιστατικά το οποίο είναι πολύ βλαπτικό και 
για τους μεν και για τους δε. Ίσως θα πρέπει να 
σκεφτούμε τη δημιουργία τμημάτων οξέων τα 
οποία να είναι κάπως ξεχωριστά από τα τμήματα 
χρονίων. Και επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα είναι 
ότι όπως έχει η κατάσταση οι διαθέσιμες νοσο-
κομειακές ψυχιατρικές κλίνες φαίνεται να μην 
επαρκούν για μια καλή ενδονοσοκομειακή νοση-
λεία. Βλέπω π.χ. και στο φιλικό μου περιβάλλον 
και ευρύτερα ακούω ότι πάρα πολλοί ασθενείς 
βγαίνουν από τα νοσοκομεία πριν ολοκληρωθεί η 
θεραπεία τους, δηλαδή λόγω της πίεσης που δέ-
χονται τα νοσοκομεία στις 20 – 25 μέρες βγάζουν 
έναν οξύ ψυχωσικό ασθενή ενώ δεν είναι ακόμα 
έτοιμος να βγει. Και ξέρω πάρα πολλές περιπτώ-
σεις που είναι λίγο τραγελαφικό που συγγενής 
μην μπορώντας να κάνει αλλιώς και παίρνοντας 
τον ασθενή τον μεταφέρει κατευθείαν σε μια ιδι-
ωτική κλινική.
Αυτά τα δύο ζητήματα ήθελα να θίξω και θέλω να 
ευχαριστήσω γιατί μου δώσατε την δυνατότητα 
να τα παρουσιάσω και εύχομαι καλή συνέχεια.

Μίλτος Λειβαδίτης

Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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Εφόσον η ψυχιατρική μεταρρύθμιση γίνεται αντι-
ληπτή ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία αλλαγής 
του επιστημονικού παραδείγματος, η πανδημία 
θα μπορούσε να αποτελεί μια ευκαιρία για την 
περαιτέρω προώθησή της, αν όχι στις υποδομές, 
στην αντίληψη και πρακτική των λειτουργών 
της.
Μια οπτική που μπορεί να προσφέρει η κατάστα-
ση στην οποία εντελώς απροσδόκητα  εισήλθαν 
οι κοινωνίες σχεδόν παγκοσμίως, είναι ότι δίνει 
μια σπάνια ευκαιρία σε εμάς τους επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας αλλά και στο σύνολο της κοινωνί-
ας, να έλθουμε πιο κοντά στο βίωμα των ψυχικά 
ασθενών όταν  απευθύνονται στις υπάρχουσες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας… Οχυρωμένος στην 
πλευρά του πλειοψηφικού, ως σήμερα, ψυχικά 
υγιούς πληθυσμού δυσκολεύομαι να συνειδητο-
ποιήσω τη θέση που βρίσκονται οι συνάνθρω-
ποί μας στο φάσμα της ψυχικής παθολογίας που 
ζητούν βοήθεια. Στο πλαίσιο που καθορίζει το 
θεραπευτικό σύστημα έρχονται αντιμέτωποι 
οπωσδήποτε, με την κυρίαρχη πολιτισμική αντί-
ληψη για τη νόσο και την πρακτική που η αντίλη-
ψη αυτή προβλέπει. Το πόσο και προς ποια κα-
τεύθυνση θεραπευτική είναι αυτή η προσέγγιση 
το αντιλαμβάνεται κανείς όταν τεθεί στην πλευ-
ρά του επικίνδυνου ασθενούς (με την έννοια της 
νόσου να περιλαμβάνει τους πάντες, από ασυ-
μπτωματικούς φορείς έως πάσχοντες από ποικί-
λου είδους και βαρύτητας συμπτώματα αλλά και 
από την οποία δεν εξαιρείται κανείς καθώς στην 
ίδια ανήκει και ο κάθε επί του παρόντος υγιής, 
ως ασθενής εν δυνάμει) και αντιμετωπισθεί από 
τους μηχανισμούς του κοινωνικού συστήματος 
ως τέτοιος. 
Τι άλλο δεν προσφέρει η κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης μιας πανδημίας λοιμώδους νόσου από 
το να χαρακτηριστεί το σύνολο του πληθυσμού 
ως φορέας μιας αόρατης, ακατανόητης κοινω-

νικής απειλής, κατά τεκμήριο ένοχος ως ασθε-
νής-κρούσμα και όχι πλέον πρόσωπο-πολίτης. 
Στο όνομα της αναγκαιότητας σταθερότητας-ε-
παναφοράς στην επιδιωκόμενη κανονικότητα- το 
σύστημα, παίρνει τη νομιμοποίηση να εξαπολύει 
τους κατασταλτικούς μηχανισμούς αυθαίρετα 
και αδιακρίτως στην πλειοψηφία. Καταπατά λοι-
πόν, συνταγματικές ελευθερίες που θεωρούνται 
αυτονόητες και ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρώ-
πινης καθημερινότητας κηρύσσεται παράνομο. 
Κάθε δραστηριότητα παρακολουθείται και κάθε 
παρέκκλιση από τις οδηγίες επιφέρει απειλή για 
τιμωρία, πρόστιμο, εισαγγελική παρέμβαση. Η 
αστυνομία, η κυβέρνηση, οι κρατικές υπηρεσίες 
μετατρέπονται σε διώκτη, προκαλούν φόβο, κα-
χυποψία. 
Από την άλλη η συστημική,  καθεστηκυία ενημέ-
ρωση μεταδίδει μια τρομακτική εκδοχή της κοι-
νά αποδεκτής ως μέχρι χθες πραγματικότητας. 
Μια θανατηφόρα φυσική καταστροφή απειλεί 
όλους, οι οποίοι βρίσκονται απροστάτευτοι. Το 
σύστημα υγείας είναι επικίνδυνο, εκθέτει στην 
ασθένεια, στον θάνατο και δεν παρέχει αποτελε-
σματική θεραπεία, το κράτος αντί για αξιόπιστος 
προστάτης δίνει συνεχώς αντιφατικές οδηγίες. 
Οι μεμονωμένοι άνθρωποι φέρουν αποκλειστικά 
την ατομική ευθύνη αν αρρωστήσουν αλλά και 
για να σταματήσουν το κακό και να σώσουν τον 
κόσμο. Πρέπει να ακολουθηθούν υπερβολικά μέ-
τρα από τους ειδικούς. Οι άγνωστοι, απρόσωποι, 
αυτοί φορείς αυθεντίας τίθενται πάνω από κάθε 
αρχή και τυχόν αμφισβήτησή τους κατατάσσει 
στο κοινωνικό περιθώριο, στην απαξίωση, στην 
θέση του θύτη. 
Αλλά και η πιθανότητα της νόσου αυτόματα οδη-
γεί στην απώλεια ακόμα και στοιχειωδών αν-
θρώπινων, πολιτικών και θρησκευτικών δικαιω-
μάτων ενώ επισύρει την ενοχοποίηση, το στίγμα, 
την απομόνωση, την απώλεια της κοινωνικής 

Nικόλαος Πιρνέας 
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θέσης, της εργασίας, των ανθρωπίνων σχέσεων. 
Η λύση του αδιεξόδου απονέμεται μόνο σε όσους 
αποδέχονται άκριτα καταναγκαστικές τελετουρ-
γίες εξαγνισμού και τον μονόδρομο του φαρμά-
κου-εμβολίου (της απ’ έξω παρέμβασης δηλαδή, 
των δόλιων, κακόβουλων διωκτών  στο σώμα 
του «ασθενούς» και της πλήρους παράδοσής του 
ελέγχου του σε αυτούς). 
Δεν υπάρχει περιθώριο για διάλογο, ενημέρωση, 
αμφισβήτηση, επιστημονική τεκμηρίωση, σε-
βασμό της διαφορετικής άποψης, εναλλακτική 
πρακτική-θεραπεία, ατομική επιλογή, θρησκευ-
τική πίστη ή αυτόνομη παρέμβαση. 
Είναι πάρα πολλοί οι ασθενείς και λίγο το προ-
σωπικό, ανεπαρκείς οι υποδομές και η χρηματο-
δότηση, δεν υπάρχει ούτε  χρόνος ούτε υπομονή 
για τέτοιες πολυτέλειες. Το σύστημα θέλει γρή-
γορα κέρδη, η οικονομία πλήττεται, πρέπει να 
συντομευθούν οι μελέτες ασφάλειας/αποτελε-
σματικότητας των φαρμακευτικών παρεμβάσε-

ων, ακόμα και αν τα εμβόλιά είναι θανατηφόρα 
ή έχουν σοβαρές μακροπρόθεσμες  παρενέργει-
ες… Πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη, να δεχτούν 
και την ηλεκτρονική παρακολούθηση-ηλεκτρονι-
κή πιστοποίηση του δικαιώματος του πολίτη, της 
πρόσβασης και της κρατικής προστασίας, παρά 
την παραβίαση της θρησκευτικής συνείδησης, 
της ιδιωτικότητας και του ιατρικού απορρήτου… 
το κόστος της απώλειας της ελευθερίας είναι 
μεγαλύτερο από το όφελος ενός υποκατάστατου 
υγείας!
Είναι πραγματικά μεγάλος ο πειρασμός να μην 
αισθανθεί κανείς αλληλέγγυος με τον ψυχικά 
πάσχοντα σ’ αυτές τις συνθήκες. Αν η επιδίωξη 
είναι το επόμενο επιστημονικό παράδειγμα να 
βασίζεται στην ενσυναίσθηση, στη θεραπευτική 
σχέση, στο σεβασμό της προσωπικότητας, το ξε-
πέρασμα της τωρινής κρίσης θα μας γεμίσει πο-
λύτιμη εμπειρία προς αυτή την κατεύθυνση…
Σας ευχαριστώ! 
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Είναι σίγουρο πως συμμετέχοντας στις περ-
σινές εργασίες του 1ου Φόρουμ Π. Σακελλα-
ρόπουλός σε καμία των περιπτώσεων δε θα 

μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα κληθούμε να 
συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο μέσα στις συνθή-
κες που βιώνουμε σήμερα. Μου φαίνεται ως μια 
ιδιαίτερη πρόκληση το να κάνουμε κριτική μέσα 
σε μια στιγμή κρίσης. Απ’ την πλευρά μου θα προ-
σπαθήσω να μεταφέρω κάποιες έννοιες ως ερω-
τήματα για το επείγον της πανδημίας σε σχέση 
με την κλινική του υποκειμένου και την θέση της 
κοινωνικής ψυχιατρικής.
Ξεκινώντας απ’ τη φαντασίωση μιας άτρωτης 
παντοδυναμίας μέσα στην οποία έχει γεννηθεί 
ο λεγόμενος δυτικός κόσμος, σήμερα βιώνουμε 
μιας μορφής ακρωτηριασμού των αισθήσεων, 
δηλαδή έναν μαρασμό της εμπειρίας της σχέσης 
με τον Άλλον. Οι επιπτώσεις της πανδημίας και 
των τρόπων διαχείρισής της σε μεγάλο βαθμό 
έπονται του ίδιου του συμβάντος, το βίωμα του 
οποίου αφήνει ισχυρά μνημονικά ίχνη.
Η πανδημία είναι ένα κοινωνικό συμβάν κατά το 
οποίο κάθε υποκείμενο κατέχει διαφορετική 
θέση και άρα διαφορετικές δυνατότητες εντός 
του κοινωνικού σώματος.  Επομένως δε διαθέ-
τουμε όλοι τα ίδια εφόδια, υλικά και ψυχικά, για 
να ανταπεξέλθουμε της ψυχοκοινωνικής πίεσης 
της πανδημίας. Βρισκόμενοι αντιμέτωποι με την 
ευθύνη απέναντι στον Άλλον, καταλαβαίνουμε 
ότι η ευθύνη αυτή βαραίνει διαφορετικά τον κα-
θένα μας σε σχέση με την θέση και ταυτότητά του 
εντός των υφιστάμενων κοινωνικών σχέσεων. Η 
ευαλωτότητα μπορεί να είναι μια έννοια που μας 
διαχωρίζει αλλά που μπορεί και τελικά να μας 
ενώσει εάν επιλέξουμε να την μοιραστούμε.
Η στιγμή του επείγοντος της πανδημίας είναι μια 
στιγμή εξαίρεσης που βρίσκεται πέρα και έξω 
απ’ τον “κανονικό” χρόνο. Προκειμένου να υπάρ-
ξει όμως η εξαίρεση ως τέτοια απαιτείται η απώ-

λεια μιας σταθεράς, της καθημερινότητας, μιας 
κανονικότητας δηλαδή την οποία έρχεται για να 
ανατρέψει. Κι εδώ είναι που αναρωτιόμαστε τι 
θέση καλούμαστε να πάρουμε μεταξύ μιας κανο-
νικότητας και μιας εξαίρεσης όταν και οι δυο απ’ 
την πλευρά τους οξύνουν την δυσφορία, ειδικά 
για τους πιο ευάλωτους. Μήπως η στιγμή ευνοεί 
την ανάδυση μιας άλλης τροπικότητας που να φι-
λοδοξεί την άμβλυνση της δυσφορίας;
Μέσα στη στιγμή της εξαίρεσης βιώνουμε όμως 
και την εξής αντίφαση: παρότι το παρόν είναι εγ-
γενώς φευγαλέο, μεταξύ ενός παρελθόντος που 
ήδη έχει φύγει και ενός μέλλοντος που δεν έχει 
έρθει ακόμα, αυτό παρουσιάζεται σήμερα διε-
σταλμένο, εν αναμονή. Σ’ αυτή τη διαστολή του 
παρόντος αναδύονται οι παραδρομές του παρελ-
θόντος και οι προβολές του μέλλοντος, δηλαδή η 
κλινική του Υποκειμένου.

Μπροστά στο επείγον που θέτει η πανδημία, απ’ 
τη μία, αναδύεται ένας Λόγος της Επιστήμης που 
τροποποιεί τον τρόπο που αγκαλιάζεται το αν-
θρώπινο σώμα, εντός και εκτός εισαγωγικών. 
Σε αυτήν την συνθήκη γίνεται εμφανής ο απο-
κλεισμός του Υποκείμενου που νοείται ως ένας 
αριθμός μεταξύ άλλων που είναι σε απομόνωση, 
αναπαράγοντας διακρίσεις και διαχωρισμούς. 
Και κάπως έτσι η έννοια της ζωής φαίνεται να 
εκπέφτει σε τελική ανάλυση στη συνέχιση της 
βιολογικής ύπαρξης, δηλαδή στην επιβίωση.
Ο ψυχαναλυτικός λόγος, απ’ την άλλη, οφείλο-
ντας άλλωστε την γέννησή του στη δυσφορία 
που προκαλούν οι κυρίαρχοι λόγοι, αναζητά μια 
γνώση που να “θεραπεύει” και να χειραφετεί, στη 
συνάντηση με το πραγματικό που διαφεύγει απ’ 
τον Λόγο, μέσα δηλαδή απ’ τα μορφώματα του 
ασυνειδήτου και της αλήθειας που αυτά φέρουν.
Δεδομένου ότι το άγχος έρχεται ως απάντηση 
στην οδύνη, σε έναν επείγοντα χρόνο που πιέζει 

Αλέξανδρος Τζήμας

Ψυχολόγος



και μιας πίεσης που αναζητά λύση, μπορεί και να 
διανύουμε μια περίοδο ριζικά παιδευτική με όλην 
την αμφισημία της λέξης. Αρκεί να προσφερθούν 
αυτά τα εργαλεία που θα δώσουν την ευκαιρία η 
ανάγκη να διατυπωθεί ως αίτημα ώστε να αναδυ-
θεί η επιθυμία.
Τι μέλλει γενέσθαι όμως με την επιθυμία σε έναν 
χωροχρόνο που είναι σε απόσταση και αναστολή; 
Ο Φρόυντ αναφέρει στο Πέρα απ’ την αρχή της 
ευχαρίστησης πως η αναβολή μεσολαβεί μεταξύ 
της αρχής της ηδονής και της αρχής της πραγ-
ματικότητας, προς όφελος της δεύτερης. Κάνο-
ντας την αντίστοιχη αναγωγή, όταν αυτή η ανα-
βολή μονιμοποιείται τι επιπτώσεις φέρει στον 
κοινωνικό δεσμό;
Σε μια απόσταση που παραπέμπει στη διεργασία 
του πένθους αλλά χωρίς να υπάρχουν διαθέσι-
μα αντικείμενα επαναεπένδυσης πού μπορεί να 
αγκιστρώσει το Υποκείμενο για να αντέξει τις 
επιπτώσεις της πραγματικότητας;
Τι επιπτώσεις φέρουν οι διεργασίες αυτές για 
την κοινότητα και σε ποιο έδαφος καλούμαστε 
να σχεδιάσουμε την πολιτική και τα προτάγματά 
μας για την συνέχιση της Ψυχιατρικής Μεταρ-
ρύθμισης; Μήπως χρειαζόμαστε περισσότερη 
ανάληψη πρωτοβουλίας στο εδώ και στο τώρα 
της πανδημίας; Πέρα απ’ την διεκδίκηση απ’ τους 
θεσμούς να αναλάβουν την ευθύνη τους, πώς 
μπορούμε να ανοίξουμε τον χώρο για τη δική μας 
επιθυμία που θα αφήσει τα δικά της ίχνη;

Ένα Φόρουμ μπορεί να λειτουργήσει και ως τόπος 
συνάντησης και δικτύωσης για την ανάληψη και 
την οργάνωση δράσης. Θα ήταν θεμιτό να συζη-
τήσουμε πρωτοβουλίες πάνω στις οποίες να συ-
νεργαστούμε, όπως για παράδειγμα την οργάνω-
ση κινητών μονάδων ψυχικής υγείας, που όπως 
φαίνεται είναι ένα εργαλείο χρήσιμο όχι μόνο για 
τις απομακρυσμένες περιοχές αλλά και σε στιγ-
μές υγειονομικής κρίσης. Ή την οργάνωση ενός 
δικτύου intake και παραπομπής αξιοποιώντας τα 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τις δυνατότητες 
που προσφέρουν ή ενός κοινωνικού κέντρου ψυ-
χικής υγείας, αντίστοιχο των κοινωνικών ιατρεί-
ων. Τεχνογνωσία υπάρχει, πρωτόκολλα μπορούν 
να κατασκευαστούν αυτό που μένει ίσως είναι η 
ψυχική διαθεσιμότητα.
Σκεφτόμενος ότι το Φόρουμ μας διεξάγεται στη 
μνήμη του Σακέλ, χωρίς να ‘χα την τύχη να τον 
γνωρίσω, αλλά γνωρίζοντας τον μέσα απ’ την φι-
λοσοφία της ΕΚΨ Π. Σακελλλαρόπουλος και τα 
γραπτά του, νομίζω πως αποτελεί ένα εξαιρετι-
κό παράδειγμα αφοσίωσης απ’ τη μία στο ακού-
ειν του ομιλούντος υποκειμένου, κι απ’ την άλλη 
στο πράττειν που υποστηρίζει αυτό που μιλιέται. 
Άλλωστε αυτή δεν είναι και η αρχή της κλινικής 
μας πράξης στις μονάδες ψυχοκοινωνικής απο-
κατάστασης και υποστήριξης που εργαζόμαστε; 
Ίσως αυτή να ‘ναι και η σπουδαιότερη παρακατα-
θήκη για τους πρωτόγνωρους και παράξενους 
καιρούς που διανύουμε.
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Από το Μετς και τη γειτονιά του Τάκη Σακελλα-
ρόπουλου που μας λείπει, (και εσύ Μπάμπη είσαι 
στο Μετς), έχουμε τη σκέψη του, συνέχισε σε όλη 
του τη ζωή την κοινωνική δράση. Λοιπόν, πρέπει 
να συνεχίσουμε τη δράση, το τραπέζι εδώ, η δεύ-
τερη ενότητα έχει αντικείμενο το μέλλον της ψυ-
χικής υγείας στα χρόνια του κορωνοϊού και από 
εδώ και τώρα τι κάνουμε. Θιασώτης όντας της 
συστημικής σκέψης νομίζω ότι η παρούσα κρί-
ση δείχνει ότι η συλλογικότητα υπερισχύει της 
ατομικότητας ως προς τις λύσεις, μας φέρνει 
στη συνευθύνη ο ένας απέναντι στον άλλον, μας 
απομακρύνει από το homus deus, θα πρέπει να 
παραμείνουμε και να είμαστε homo sapiens, να 
βάζουμε τη σκέψη μας και να τη μεταφέρουμε ο 
ένας στον άλλον και από τις παλιότερες γενιές 
στις καινούργιες διότι η τύχη μας είναι κοινή. 
Και μάλιστα μας βάζει στο τεράστιο ερώτημα 
και δίλημμα «Πού πάει αυτός ο κόσμος;», που το 
είχαμε στις εποχές των πολέμων και τώρα την 
εποχή την πανδημίας και πρέπει να βρούμε λύ-
σεις. Λοιπόν είμαστε αδύναμοι και οι λύσεις είναι 
συλλογικές κατ’ανάγκην. Άρα, στην ψυχική υγεία 
αυτό που ξεκινήσαμε πριν 40 χρόνια, το ’80,’81 με 
την καταγγελία της Λέρου και ήμουν στα φόρα 
για την αξιολόγηση της ψυχιατρικής μεταρρύθ-
μισης, έχει γίνει δρόμος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πόσο πίσω ήμασταν, έτσι, και εγώ είμαι πια από 
τους παλιούς, πόσα πράγματα έχουμε στήσει και 
δεν πρέπει να χαθούν αυτά τα πράγματα. Με τον 
ρεαλιστικό του λόγου ο Μίλτος Λειβαδίτης μίλη-
σε για τη τομεοποίηση. Λοιπόν, πρέπει να συνε-
χίσουμε σαν συλλογικότητες, άνθρωποι του χώ-
ρου της ψυχικής υγείας απ’ όπου και να είμαστε, 
εγώ παραπάνω δουλεύω με τη συστημική σκέψη 
και τις οικογένειες, έχοντας περάσει και από την 
ψυχοδυναμική πριν από 30 χρόνια, να αξιοποιή-
σουμε και να πιέσουμε σαν ομάδες δύναμης και 
συλλογικές μαζί με τους λήπτες των υπηρεσιών, 

τους εξυπηρετούμενους και να πιέζουμε να προ-
χωρούν τα πράγματα. 
Πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα; Νομίζω η 
κρίση αναδεικνύει και την δυσκολία της κρατι-
κής γραφειοκρατίας και πόσο εκεί ο κρατικός 
τομέας μαζί με τον ιδιωτικό θα πρέπει στο θέμα 
της χρήσης του χρόνου να βρουν καλύτερες λύ-
σεις μέσα στον ελληνικό χώρο. Αναφέρομαι στις 
πόσες δυσκολίες υπάρχουν για να γίνουν πράξη 
δομές νοσηλείας, το Ασκληπιείο που με βοήθη-
σε ο Μπάμπης Πουλόπουλος και το ξέρει, αλλά 
ακόμα δεν έχει στηθεί η μονάδα που πάλευα 10 
χρόνια να τη στήσω, όντας ενταγμένος στο ΕΣΥ 
μέχρι πέρυσι. Επίσης, η πρωτοβάθμια υγεία που 
ακούστηκε, το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι 
επιτροπές που γίνανε με τον νόμο του 2017 αλλά 
είναι τόσο σύνθετες που στην πράξη θα πρέπει 
και εκεί να βγει από τη μέση η μαύρη γραφειο-
κρατία. Η γραφειοκρατία σαν οργάνωση είναι 
απαραίτητη. Αλλά πρέπει να μην είναι ο χρόνος ο 
γραφειοκρατικός του δημόσιου ένας χρόνος σκο-
ταδιστικός που να  ευνοεί τις πελατειακές σχέ-
σεις. Πρέπει να είναι χρόνος που να εξυπηρετεί 
τον άνθρωπο και τον πολίτη. 
Δυο λόγια για τον χώρο του παιδιού–εφήβου. Ο 
πληθυσμός των παιδιών και των εφήβων είναι 
ζορισμένος, άρα εκεί έχουμε αυξημένες ανάγκες. 
Για παράδειγμα, τα παιδιά στις ειδικές ομάδες, 
όπως ο αυτισμός, που δυσκολεύονται πάρα πολύ 
και χάνουν τις όποιες επαφές τους ή τα παιδιά με 
υπερκινητικότητα που χάνουν το χώρο της αυτο-
ηρεμιστικής δράσης τους, να βγουν έξω να τρέ-
χουν με τα ποδήλατα και τα λοιπά. Οι έφηβοι στη 
διεργασία αυτονόμησής τους που ξαναβρίσκο-
νται με την οικογένεια υπερβολικούς χρόνους 
και σπάνε τα όρια των θεσμών της πολιτείας, 
απαραίτητα ίσως, με ερωτηματικά πάντα μέχρι 
πού. Αλλά σε αυτή τη φάση όπου πεθαίνει κόσμος 
και μάλιστα πεθαίνουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και 

Παρεμβάσεις
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οι έφηβοι προκαλούν λοιπόν μία δοκιμασία τερά-
στια που μας φέρνει όμως σε μία εμβάθυνση σε 
σχέση με την ιστορία του καθένα και την οικογε-
νειακή μας ομάδα αρχικά και τη συλλογική περαι-
τέρω είτε λέγεται αυτό ελληνική πραγματικότη-
τα είτε λέγεται παγκόσμια πραγματικότητα: τί 
λέει ο Trump τί λέει ο Ερντογάν και τα λοιπά. 
Επομένως, η ανθρώπινή μας προσπάθεια αγαπη-
τοί συνάδελφοι πρέπει να συνεχιστεί μέσα από 
συλλογική δράση του Ψ χώρου. Είναι ωραία που 
οργανωνόμαστε σε ομάδες και γι’ αυτό χαίρομαι 
και ευχαριστώ που συμμετέχω σε αυτό το Forum. 
Ας διευρύνουμε τη ματιά μας η οποία πρέπει να 
γίνει ακόμα πιο οικολογική και να λαμβάνουμε 
υπόψιν και τα ζώα. Το παράδειγμα με τους θανά-

τους των μινκ αυτές τις μέρες, και αυτά τα ζω-
άκια δείχνουν πόσο αδύναμοι είμαστε τελικά αν 
δεν λάβουμε υπόψιν όχι μόνο τον αδύναμο συνάν-
θρωπο, όχι μόνο το τι γίνεται στην ανατολική με-
σόγειο ή τι γίνεται στην Αμερική, αλλά τι κάνου-
με και με τη φύση και με τα ζώα και τί μήνυμα μας 
δίνει αυτό, έτσι που εάν τελικά ο καθένας από τη 
σκοπιά του και από την ομάδα του δεν βάλει το 
λιθαράκι του, κινδυνεύουμε όλοι.
Είμαστε συνδεδεμένοι, αυτό είναι το μήνυμα που 
πρέπει να καταλάβουμε, ο καθένας ως υποκείμε-
νο κάνει τον δρόμο του αλλά συνδεδεμένοι πρέ-
πει να βοηθήσουμε γιατί είμαι αισιόδοξος ότι ο 
άνθρωπος εξελίσσεται. Αλλά η δοκιμασία αυτή 
μας φέρνει μπροστά σε τεράστια ερωτηματικά.
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Ξεκινώντας από τον ειδικό τίτλο του σημε-
ρινού forum, που συνδέει την ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση με την κοινωνική αλλαγή, 

ένα πρώτο σχόλιο αφορά στις κοινωνικές αλλα-
γές που συντελούνται στη δυστοπική εποχή της 
πανδημίας COVID-19 που διανύουμε. Όλοι βαλ-
λόμαστε, αλλά δεν πληττόμαστε το ίδιο. Οι ήδη 
ευάλωτοι πλήττονται ακόμη περισσότερο και 
ανάμεσά τους τα άτομα με ψυχικές διαταραχές 
αποτελούν μια από τις κοινωνικές ομάδες που 
πλήττεται στον μεγαλύτερο βαθμό. Ένα δεύτερο 
σχόλιο αφορά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση και 
στην κοινωνική ψυχιατρική, που δεν έχουν πια - 
και  πολύ περισσότερο δεν θα έχουν στο μέλλον - 
το περιεχόμενο που τους είχε αποδοθεί τέσσερις 
δεκαετίες πίσω. Νέες ανάγκες έχουν προκύψει, 
οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται, το περι-
εχόμενο της κοινωνικής ψυχιατρικής σταδιακά 
εμπλουτίζεται με νέα χαρακτηριστικά, που θα 
πρέπει να συζητήσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, να διαπραγματευτούμε και να τα ενσωμα-
τώσουμε στις υπηρεσίες μας.
Αναφορικά με τις αλλαγές που συντελούνται 
λόγω της πανδημικής κρίσης, μια ανησυχία που 
συχνά εκφράζεται στις συναντήσεις των διεπι-
στημονικών ομάδων σχετίζεται με τα δικαιώματα 
των ατόμων που φροντίζουμε μέσα στις μονάδες 
ψυχικής υγείας: συγκεκριμένα εάν και κατά πόσο 
πλήττονται ακόμη περισσότερο στο καθεστώς 
περιορισμού της περιόδου. Αναφέρομαι πρωτί-
στως στους ενοίκους των μονάδων προστατευ-
μένης διαβίωσης απ’ όπου προέρχεται κυρίως η 
εμπειρία μου και οι σχετικοί προβληματισμοί. Το 
ζήτημα της προστασίας από τον ιό και της προ-
ετοιμασίας αντιμετώπισης πιθανού κρούσματος 
έχει αναχθεί στο μείζον θέμα που αναπαράγεται 
στις συναντήσεις των ομάδων, απομακρύνοντας 
το ενδιαφέρον από την τακτική θεματολογία για 
τη λειτουργία και το θεραπευτικό πρόγραμμα. Η 

μέριμνά μας να προστατευτούν οι εξυπηρετούμε-
νοί μας οδηγεί συχνά σε ακραίους περιορισμούς 
και ακυρώνει μακροχρόνιες προσπάθειες ενδυ-
νάμωσης. 
Ως αντιστάθμισμα αυτού του προστατευτικού 
εγκλεισμού, που ενεργοποιεί αναπαραστάσεις 
ελέγχου και εξουσίας, θα πρέπει να εξετάσουμε 
αυτό που συζητούμε ολοένα και περισσότερο: 
μια νέα ισοτιμία. Μια νέα σχέση ανάμεσα στον 
θεραπευτή και στον θεραπευόμενο, στον επαγ-
γελματία ψυχικής υγείας και στον λήπτη της 
υπηρεσίας, στον ειδικό μέσα από τη γνώση των 
ψυχικών διαταραχών και στον ειδικό μέσα από 
τη βιωματική εμπειρία της δικής του ψυχικής 
διαταραχής. Αυτό το κομβικό ζήτημα που συζη-
τείται ευρέως τα τελευταία χρόνια και στη χώρα 
μας, τίθεται εκ νέου στην περίοδο που διανύουμε 
ως μια ευκαιρία μέσα στην κρίση. 
Τώρα που ο έλεγχός μας ως επαγγελματιών και 
ως μονάδων φροντίδας και περίθαλψης έχει αυ-
ξηθεί, απειλώντας κατακτήσεις των προηγούμε-
νων ετών, θα πρέπει να ξαναδούμε ουσιαστικά 
την παραπάνω προβληματική: πώς θα ανακατα-
νεμηθεί η δύναμη διαμορφώνοντας μια διαφο-
ρετική ισορροπία, όπου όλες οι πηγές γνώσης 
θα εκπροσωπούνται και θα αξιοποιούνται και 
οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από κοινού. Κύρια 
επιδίωξη αποτελεί η ενδυνάμωση ως βάση για 
νέες επιλογές και για μια διαφορετική στάση 
απέναντι στη ζωή και στη διαταραχή. Απώτερη 
στόχευση για το μέλλον είναι η ολοένα μικρότε-
ρη εξάρτηση του ατόμου από τα συστήματα υγεί-
ας και η αυτοδιαχείριση.   
Σημαντική παράμετρος σε αυτήν τη διαδρομή 
είναι η ενεργητική συμμετοχή των εξυπηρετού-
μενών μας στις υπηρεσίες που λαμβάνουν, η ου-
σιαστική συμπερίληψή τους. Πώς θα έχουν στο 
μέλλον ουσιαστικό και θεσμικό ρόλο μέσα στη 
λειτουργία των μονάδων τους; πώς θα συμμετέ-
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χουν στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην 
αξιολόγηση των υπηρεσιών που λαμβάνουν; Και 
πώς σταδιακά θα αναλαμβάνουν από κοινού με 
τη θεραπευτική ομάδα της ευθύνη αυτής της 
λειτουργίας και των επιλογών που γίνονται; 
Πρόκειται στην ουσία για μια καθημερινή άσκηση 
ενδυνάμωσης και αποτελεί μια από τις πιο ενδι-
αφέρουσες και δύσκολες προκλήσεις για το μέλ-
λον. Όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεσμοθε-
τούνται νέες επαγγελματικές ταυτότητες, όπως 
ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας με εμπειρία ψυ-
χικής διαταραχής, ως αναγνώριση της συμβολής 
όλων των πηγών γνώσης στην ανάπτυξη ολοκλη-
ρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εμείς δια-
πραγματευόμαστε ακόμη θεμελιώδη ζητήματα 
που πλήττουν την αξιοπρέπεια και τα ατομικά 
δικαιώματα, όπως η δικαιοπρακτική ικανότητα, 
οι ακούσιες νοσηλείες, η  ίση πρόσβαση στη φρο-
ντίδα, η δημιουργία κατάλληλων μονάδων για τη 
φροντίδα ατόμων που κατευθύνονται σε ακατάλ-
ληλα πλαίσια.
Η μεγαλύτερη αγωνία  (και πρόκληση) είναι σε 
ποιο σημείο της διαδρομής θα μας βρει το τέλος 

αυτής της περιπέτειας. Θα επιστρέψουμε με αυ-
τονόητο τρόπο στην προηγούμενη λειτουργία 
μας αποχωριζόμενοι την υπερπροστατευτική 
και κατά κάποιο τρόπο «βολική» στάση που έχου-
με υιοθετήσει; θα έχουμε κάνει πολλά βήματα 
πίσω, όπως συμβαίνει σε μεγάλες κρίσεις ή θα 
δούμε την ευκαιρία που κρύβεται μέσα σε αυτήν 
την περίοδο και θα την αξιοποιήσουμε;  Ιδανικά η 
επιδίωξη είναι να μεταβούμε σε μια νέα λειτουρ-
γία μπολιασμένη με τις τρέχουσες δυσκολίες και 
την ωρίμανση που θα έχει επέλθει μέσα από αυ-
τήν την περιπέτεια.  
Κλείνοντας με τον γενικό τίτλο του forum, μοιρά-
ζομαι μαζί σας τη βεβαιότητα ότι οι «διάλογοι» 
σε αυτό το πλαίσιο μας βοηθούν να μην απορρο-
φηθούμε από τα μείζονα ζητήματα που φέρνει η 
καθημερινότητα της κρίσης. Η ολοένα και μεγα-
λύτερη συμμετοχή των ατόμων που λαμβάνουν 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας στη συνέχεια αυτού 
του forum και στην εξέλιξή του μέσα στον χρόνο 
αποτελεί ένα σταθερό βήμα προς τη συνδιαμόρ-
φωση της επόμενης φάσης της ψυχιατρικής με-
ταρρύθμισης στη χώρα μας. 
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Όταν μιλάς σε ένα τόσο ευρύ κοινό και 
έχουν μιλήσει πριν από εσένα πάρα πολλοί 
έγκριτοι φίλοι και συνάδελφοι, συμβαίνει 

ένα καλό και ένα κακό: το κακό είναι ότι έχουν 
προλάβει και έχουν καλύψει σχεδόν όλη τη γκάμα 
των δικών σου σκέψεων και τοποθετήσεων και 
έχεις πολύ λίγα πράγματα να πεις. Το καλό είναι 
ότι έχεις την ευκαιρία να αντιληφθείς ότι πάρα 
πολλοί άνθρωποι, συνάδελφοι έχουν σκεφτεί 
λίγο πολύ τα ίδια πράγματα με εσένα, τα έχουν 
συλλάβει και τα προτείνουν και τα προκρίνουν 
ως μέρος μιας λύσης, έχοντας να  αντιμετωπί-
σουν ένα παρόμοιο πρόβλημα όπως και εσύ. Άρα 
στην πραγματικότητα, νομίζω ότι για μένα το κε-
ντρικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα πολιτικό με την 
ευρύτερη έννοια, πέρα από κόμματα, πέρα από 
προσωπικές τοποθετήσεις, οι λύσεις βρίσκονται 
στα δίκτυα, στην επικοινωνία, οι λύσεις βρίσκο-
νται στο μαζί, οι λύσεις βρίσκονται στο ακούμε ο 
ένας τον άλλον με σεβασμό, οι λύσεις βρίσκονται 
και προκρίνονται στη βάση δημιουργίας πιέσεων 
από κάτω προς τα πάνω. 
Κάποια στιγμή, κάποιος ασθενής σε ένα ψυχια-
τρείο είχε πει μπροστά μου σε κάποιον συνάδελ-
φο «Εσύ βρίσκεσαι εδώ γιατί εγώ είμαι εδώ». 
Αυτό λοιπόν είναι μία πραγματικότητα που αν την 
έχεις ζήσει από την εποχή της ειδικότητός σου, 
σε βάζει σε έναν προβληματισμό αν καταφέρεις 
να ξεπεράσεις το «Εγώ είμαι από την άλλη μεριά 
του φράχτη». Γιατί το μήνυμα είναι ότι όλοι βρι-
σκόμαστε στην ίδια μεριά του φράχτη, ψύχωση ή 
αν θέλετε τα ψυχιατρικά προβλήματα, είναι θέ-
ματα που ακουμπάνε όλους τους ανθρώπους. 
Ο Covid ήρθε και έδειξε ότι όλοι οι άνθρωποι, 
παγκοσμίως, καλούνται να πάρουν μια βαθειά 
ανάσα και να ξαναβουτήξουνε στα τρίσβαθα της 
ψυχής τους και να βρούνε κώδικες προσωπικούς 
να αντέξουν. Να αντέξουν θέματα στέρησης, απο-
στέρησης  βασικών λειτουργιών και δικαιωμά-

των, της ελευθερίας κίνησης, του δικαιώματος 
ενδεχομένως στην απρόσκοπτη εργασία, την 
ιδιωτικότητα. Άρα στην πραγματικότητα βρι-
σκόμαστε όλοι μπροστά σε μία πανδημία η οποία 
είναι η αφορμή, όπως αφορμή άλλωστε είναι και 
το Forum και η μνήμη του δασκάλου, του Τάκη 
Σακελλαρόπουλου. Νομίζω ότι στην πραγματι-
κότητα, τέτοιες μικρές αφορμές, χρειάζεται να 
υπάρχουν πάντα μέσα μας και να το θυμόμαστε 
γιατί αυτή για μένα είναι η πεμπτουσία της μη 
ασυλοποίησης. Το φάρμακο δεν είναι να κάνουμε 
απλώς εξωνοσοκομειακές δομές, έχω σημειώ-
σει εδώ διάφορα που θα μπορούσα να προτείνω 
ως προς τα επιμέρους πράγματα, δηλαδή προφα-
νώς στην ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας εκεί που 
δεν έχει αναπτυχθεί όλο αυτό το καιρό, ο συντο-
νισμός στις μονάδες  ακόμα ακόμα και από τον 
τρόπο των περασμάτων από τα νοσοκομεία, της 
επιλογής των ασθενών, από τα νοσοκομεία στις 
εξωνοσοκομειακές δομές, τον συντονισμό των 
δομών, την επικοινωνία ενδο- και εξω-νοσοκο-
μειακών υπηρεσιών
Άκουσα με πολύ μεγάλη χαρά την υφυπουργό 
ψυχικής υγείας να μιλάει επιτέλους για την ψη-
φιοποίηση, έναν ψηφιακό χάρτη των υπηρεσιών. 
Όλα αυτά είναι κενό γράμμα κατά τη γνώμη μου 
εάν ανιδιοτελώς δεν σκύψει έκαστος εξ’ημών 
να βρει τη θέση του και να συντονίσουμε ομάδες 
δράσης, λειτουργικής δράσης που να αρχίζουν 
και να γυρνάνε στο καλό των ανθρώπων που λαμ-
βάνουν την υπηρεσία. Έχουμε υπάρξει για πάρα 
πολύ καιρό απέναντι από τους ασθενείς μας και 
αυτό το έχουμε πληρώσει και το έχουν πληρώ-
σει πολύ περισσότερο οι ασθενείς μας. Έχου-
με υπάρξει πολύ καιρό απέναντι σε υπουργεία, 
έχουμε νιώσει τα υπουργεία, τα θεσμικά όργανα 
να είναι απέναντι στους εργαζόμενους, στους 
ανθρώπους οι οποίοι τρέχουνε τη ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση. Έχουμε υπάρξει σε απίστευτους 
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δυισμούς, οι ενδονοσοκομειακές δομές να μάχο-
νται, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα τις εξωνο-
σοκομειακές δομές. Όλα αυτά τα πράγματα λοι-
πόν απαιτούν και νομίζω ότι τώρα είναι μια πολύ 
καλή ευκαιρία διότι ο COVID-19 με αυτή τη ρευ-
στότητα που προκαλεί μας δίνει μία ευκαιρία για 
αλλαγή. 
Εγώ θέλω κάπου εδώ να κλείσω με αυτούς τους 

προβληματισμούς, βέβαια θα έλεγα άλλα πράγ-
ματα αλλά νομίζω ότι με κάλυψαν όλοι οι προλα-
λήσαντες. Ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα 
πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που αποτελώ 
ένα μέρος αυτής της πραγματικότητας, γιατί 
αυτή η πραγματικότητα είναι και ένα κομμάτι, εί-
ναι το πρώτο βήμα για το μέλλον, γιατί το μέλλον 
ξεκινάει από σήμερα. Σας ευχαριστώ.
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Καλημέρα σε όλους. Δεν απέμειναν και πολ-
λά να πούμε. Η δεύτερη ενότητα με τίτλο: 
«Συζητάμε για το αύριο» νομίζω δεν θα μπο-

ρούσε να ξεκινήσει καλύτερα από αυτά τα οποία 
είπε ο κος Γεωργιάδης. Νομίζω έβαλε και το ση-
μείο το οποίο όσον αφορά το αύριο είναι το τι θα 
κάνουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε και πώς θα το 
κάνουμε. 
Η πρώτη φάση της επιδημίας και του τι έπρεπε 
να κάνουμε ήρθε εντελώς αιφνιδιαστικά και μέσα 
σε αριθμό ημερών, όχι εβδομάδων, θα έπρεπε να 
κάνουμε ότι κάναμε με διαφορετικούς τρόπους. 
Δεν υπήρχε επιλογή και ξαφνικά όλοι μέσα σε 5-6 
μέρες αρχίσαμε να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. 
Το δεύτερο κύμα της επιδημίας, δεν ήταν τόσο 
αιφνιδιαστικό, το περιμέναμε. Δεν ξέραμε ακρι-
βώς πότε. Το ερώτημα που θέλω να σημειώσω 
είναι τι κάναμε ή τι σκεφτήκαμε στο ενδιάμεσο 
για το πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας, και όχι ατομικά ή 
στον μικρόκοσμο του καθενός, αλλά σε ένα επί-
πεδο που να μπορεί να εμπεριέξει όλα τα θέματα, 
όλους τους τομείς και όλους τους αφορόμενους. 
Αναφέρθηκε από την κυρία Σαμακουρή, ότι στον 
τομέα ψυχικής υγείας Ροδόπης – Έβρου όπου η 
κουλτούρα συνεργασίας όλων των φορέων είναι 
πολύ εκτεταμένη, εκεί που δεν μπορούσε να λει-
τουργήσει ένας φορέας, μπορούσε να λειτουργή-
σει συμπληρώνοντας ή βοηθώντας ένας άλλος, 
όπως είναι οι δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. 
Αυτό που φάνηκε να ισχύει στην πράξη είναι ότι 
εκεί που λειτουργεί πραγματικά η τομεοποίηση, 
στην οποία αναφέρθηκε ο κος Λειβαδίτης, εκεί 
ίσως φαίνεται τα πράγματα να πήγαν κάπως κα-
λύτερα, με την έννοια του να μείνουν ακάλυπτα 
περισσότερα σημεία. Αυτό που νομίζω δοκιμάζε-
ται και στην πράξη πρέπει να δούμε, είναι η εμπι-
στοσύνη, ο συναισθηματικός δεσμός, η δέσμευ-

ση και η συμμετοχή σε αυτό το οποίο συμβαίνει. 
Αυτά είναι που διακυβεύονται αυτή τη στιγμή και 
που εάν δεν υπάρξουν αυτά, δεν μπορούμε να κά-
νουμε και κάτι. Επομένως θα πρέπει να σκεφτού-
με το πώς χρησιμοποιώντας την εμπειρία του 
πριν, του όχι πολύ μακρινού πριν, αλλά και του 
μακρινού πριν, θα πρέπει σε αυτά που θα σχεδιά-
σουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, να βάλουμε 
όλους τους καινούριους τρόπους που κάνουμε τα 
πράγματα, σε συνδυασμό με τους παλιούς, και να 
καταλήξουμε για σύντομα χρονικά διαστήματα, 
γιατί πιθανόν δεν μπορούμε να σκεφτούμε πολύ 
μακροχρόνια, στο πώς μπορούμε να κάνουμε ορι-
σμένα πράγματα. 
Και επειδή φαίνεται ότι έχουμε όλοι επενδύσει 
στον μαγικό τρόπο που θα λυθούν όλα, με την πρε-
μιέρα του εμβολίου, θα πρέπει να το σκεφτούμε 
γιατί όταν υπάρξει η πρεμιέρα του εμβολίου, θα 
υπάρξει και η πρεμιέρα της αμφισβήτησης του 
εμβολίου, οπότε είναι και αυτό ένα θέμα που θα 
το βρούμε μπροστά.
 Ίσως αυτό που είναι ενδεικτικό σε σχέση με ότι 
αναφέρθηκε ως τώρα είναι ότι δεν μας κάνουν 
πια εντύπωση οι νεκροί. 
Τις τελευταίες μέρες περίπου ανά τριάντα λε-
πτά, πεθαίνει και ένας άνθρωπος. Στην πρώτη 
φάση της πανδημίας όταν ακούγαμε ότι οι νεκροί 
έγιναν από ένας δύο, τρεις και από τρεις τέσσε-
ρις, νομίζω σοκαριζόμασταν. Τώρα είναι μια πλη-
ροφορία που πιθανόν, δεν την παρατηρούμε καν. 
Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό για το 
πόσο δυσκολευόμαστε να χειριστούμε και να λει-
τουργήσουμε στη νέα συνθήκη, στην πραγματικό-
τητα έτσι όπως είναι αυτή, και στο τι θα πρέπει 
να κάνουμε. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να κα-
λημερίσω όλους τους αγαπημένους ανθρώπους 
που έχω να δω πάρα πολύ καιρό από κοντά, και 
που θα κάνω πάρα πολύ καιρό να τους δω. 

Δημήτρης Ταταρίδης

Διοικητικός Διευθυντής 
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
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Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας πω 
πόσο ευγνώμων νιώθω που βρίσκομαι εδώ 
μαζί σας και πόσο έχω εμπνευστεί από τους 

προηγούμενους ομιλητές. Στο προηγούμενο φό-
ρουμ, δουλέψαμε με την κυρία Φραγκούλη και 
όλη την οργανωτική ομάδα του φόρουμ, ώστε το 
φόρουμ να έχει μια συνέχεια. 
Για να είμαστε πάλι εδώ σημαίνει ότι τα καταφέ-
ραμε καλά. Παίρνοντας τη σκυτάλη, ως παρεμ-
βαίνων, θα αναφερθώ στην «τέχνη και την ψυχική 
υγεία», καθώς διατηρώ αυτή τη διπλή ιδιότητα 
του ψυχολόγου και του εκπαιδευτή χοροθεάτρου. 
Ασχολούμαι με ποικίλα projects στα οποία συμμε-
τέχουν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πρό-
σφυγες και χορευτές με κινητικά προβλήματα. 
Το κομμάτι των πολιτιστικών δράσεων δεν απο-
τελούν πολυτέλεια, ούτε απλή διασκέδαση, αλλά 
αναγκαιότητα για την ψυχή, όπως ο αέρας που 
αναπνέουμε και η τροφή που τρεφόμαστε για το 
σώμα. Ο πολιτισμός πλήττεται σημαντικά.  Κατά 
την προσωπική μου άποψη, η ψυχική υγεία και οι 
πολιτιστικές δράσεις με την κοινότητα πρέπει να 
αποτελούν προτεραιότητα. Δυστυχώς, η πραγμα-
τικότητα που βιώνουμε μας βρίσκει στην εκ δια-
μέτρου αντίθετη κατάσταση: Θέατρα κλειστά, χώ-
ροι πολιτισμού κλειστοί, σαν να αποτελούν τους 
τελευταίους τροχούς της αμάξης, ενώ θα έπρεπε 
να ήταν οι πρώτοι. Δεν αμφισβητώ ότι η ασφάλεια 
στις δύσκολες συνθήκες μιας πανδημίας είναι 
πρωτεύον. Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε στο 
2ο τραπέζι του φόρουμ με θεματική τις σκέψεις 

μας για το «Μέλλον». Είναι πολύ σημαντικό να 
βρούμε εναλλακτικές και βιώσιμες στρατηγικές 
για την τέχνη και τον πολιτισμό γιατί χωρίς αυτά 
η ζωή μικραίνει, και καταλήγει στα όρια της επι-
βίωσης. Και στο μυαλό μου τριγυρνά η σκέψη, και 
φαντάζομαι αποτελεί σκέψη και πολλών άλλων, 
ότι αν δεν πεθάνουμε από τον κορωνοϊό, πολύ 
φοβάμαι ότι κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από την 
κατάθλιψη και την απομόνωση. Από έρευνες που 
διεξάγονται, οι δείκτες για τα προαναφερθέντα 
έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτές τις εναλλακτι-
κές στρατηγικές πρέπει επιτέλους να τις βάλου-
με στη συζήτηση. Η αλληλεγγύη που αναφέρθηκε 
από πολλούς ομιλητές, που μίλησαν πριν από μένα 
είναι πολύ σημαντική. Να καθίσουμε μαζί στο ίδιο 
τραπέζι και να βρούμε νέους τρόπους που θα προ-
άγουν καινοτόμες στρατηγικές. Ειδικότερα, οι 
νέοι άνθρωποι, οι νέοι ψυχολόγοι επιβάλλεται να 
βγουν στο προσκήνιο και να ανοίξουν τους δικούς 
τους δρόμους. Εδώ θα επικαλεστώ και τη θεματι-
κή του τραύματος από τη σκοπιά της υπερπροστα-
σίας μέσα στην οποία έχουμε μεγαλώσει οι τελευ-
ταίες γενιές, που εμποδίζει τη δημιουργία χώρου 
για κάτι νέο και λειτουργικό. Δυστυχώς, τον κύριο 
Σακελλαρόπουλο δεν είχα την τιμή να τον γνωρί-
σω, γνώρισα το μεγάλο έργο του, μετά το θάνατο 
του. Το έργο του είναι πραγματικότητα ότι άνοιξε 
νέους δρόμους στην ψυχιατρική και ενέπνευσε 
πολλούς άλλους επιστήμονες και απλό κόσμο. Ας 
παραδειγματιστούμε από αυτόν και ας γίνουμε η 
αλλαγή που θέλουμε να δούμε.

Αντώνης Μπέρτος

Ψυχολόγος, 
Ιδρυτής: DARE DANCE DIGITALIZE The 3D project 
Τέχνη και Ψυχική Υγεία



52

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θα αναρω-
τιέστε φαντάζομαι τι δουλειά έχει σε αυτό 
το Forum ένας πολιτικός επιστήμονας, ο 

οποίος όπως είπε και ο κύριος Πουλόπουλος 
ταυτόχρονα και ίσως χειρότερα, η απόφαση, η 
απόφανση εκκρεμεί σε αυτό, διετέλεσε γενικός 
γραμματέας, δηλαδή φορέας κρατικής πολιτι-
κής. Να πω εξαρχής ότι το μαγικό όχημα που με 
φέρνει εδώ είναι η λέξη κοινότητα με όσο στε-
νή και όσο ευρεία έννοια θέλετε και επιτρέψτε 
μου εδώ να παρεμβάλλω μία μικρή ιστορία. Στη 
Θεσσαλονίκη υπάρχουν 2 διαμερίσματα για την 
αυτόνομη διαβίωση ανθρώπων με μέτρια νοητι-
κή υστέρηση. Στο ένα διαμέρισμα ζουν δύο νέοι 
άντρες, αδέρφια, γύρω στα 30 περίπου και οι δύο, 
στο άλλο η Μαρία με μία άλλη κυρία. Η Μαρία 
έχει δουλέψει σε super-market και είναι συνταξι-
ούχος και λατρεύει να μαγειρεύει για όλους. Τα 
2 αδέρφια που είναι σε αναμονή θέσης εργασίας 
τα βρίσκει συνήθως κάποιος στο πάρκο που είναι 
ακριβώς από κάτω από το διαμέρισμά τους, να 
βολτάρουν, να συζητάνε να τσακώνονται για τον 
ΠΑΟΚ και τον ΑΡΗ. Η δε Μαρία με υποψία χαμόγε-
λου μου είπε κάποια στιγμή ότι στον έναν αρέσει 
να μιλάει και στα κορίτσια. Και οι 4 πηγαίνουν το 
καλοκαίρι σε παραθαλάσσια κατασκήνωση στην 
Πιερία, που φτιάχτηκε εκ του μηδενός από το 
δημόσιο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας κεντρικής 
Μακεδονίας, οι δε επαγγελματίες του κέντρου 
επέμεναν να προσδώσουν στο εγχείρημα και 
μία ιδέα αυτοδιαχείρισης. Θα μπορούσα να μιλή-
σω επίσης με τον φοβερό DJ Pedro, με νοητική 
υστέρηση στη βόρεια Ελλάδα, που μένει μόνος 
του σε διαμέρισμα, και έκλαψε όταν του δώσα-
με τα κλειδιά του. Τα δικά του κλειδιά, έτσι τα 
ονόμασε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που 
«σώζονται» εντός της κοινότητας, με δράσεις 
της θεσμοθετημένης κρατικής προνοιακής πολι-
τικής και οι οποίες ταυτίζονται με στόχους της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τις πρακτικές 
της κοινωνικής ψυχιατρικής. Πρακτικές και ταυ-
τόχρονα αίτημα γενίκευσης γιατί εξ’αντιθέτου, 
θα μπορούσα να σας περιγράψω τη μέχρι σήμε-
ρα επιτυχή προσπάθεια να κλείσει το ίδρυμα στα 
Λεχαινά, με μεταφορά των ανθρώπων σε σπίτια 
ημιαυτόνομης υποστηριζόμενης διαβίωσης. 
Προς τι αυτές οι αναφορές; Είτε πρόκειται για 
θεραπεία, είτε για στήριξη, είτε για κοινωνική 
ένταξη, είτε για κοινωνική επανένταξη, είτε για 
κοινωνική συνοχή και εντέλει, να το πούμε και 
έτσι, μια ζωή γεμάτη νόημα, ό,τι και να προτάσ-
σουν τα πολιτικά προγράμματα, οι κρατικές προ-
νοιακές πολιτικές ή η κοινωνική ψυχιατρική μπο-
ρεί να μετρηθεί εντός και εκτός εισαγωγικών 
στην κοινότητα. Γιατί εκεί υφαίνεται, θα έλεγα 
σχεδόν αυτόματα, ο δεσμός της κοινωνικής, της 
ανθρώπινης αλληλεγγύης, που είναι το θεμέλιο 
ή μήπως και στρατηγικός στόχος άραγε, κάθε 
προσπάθειας να αποκτήσουν υπόσταση οι έννοι-
ες της ισότητας, της ειρηνικής συμβίωσης, της 
γεμάτης σεβασμό συνύπαρξη με τη φύση. Βέβαια, 
υπό έναν όρο, τον όρο της ισοτιμίας και την αμοι-
βαιότητας. Και γι’αυτό σε διαρκή, και καμιά φορά 
ανάλογα με τις συνθήκες, δημιουργική ένταση με 
τις κρατικές πολιτικές. Ισοτιμία και αμοιβαιότη-
τα που λόγω κοινότητας συμφερόντων γεννούν 
κοινές πρακτικές. Πρακτικές που αναγνωρίζουν 
τα εμπόδια προς την πλήρη άσκηση των ατομι-
κών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. 
Δηλαδή, αναγνωρίζουν την ανάγκη για κοινωνι-
κές αλλαγές, με μεγαλύτερη ίσως την ανάγκη για 
διάρρηξη του ζουρλομανδύα με τον οποίο το ση-
μερινό σύστημα έχει τυλίξει ολόκληρο τον πλα-
νήτη. Σταματώ, πριν παρασυρθώ στα βαθιά της 
δικής μου επιστήμης, όπου θα πρέπει να μιλάω 
για σχέσεις εξουσίας, ιδεολογίες κ.ο.κ. Θα ήταν, 
είναι άδικο, για την ιδιαίτερη δική σας συζήτηση, 
σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε.

Δημήτρης Καρέλλας

Πολιτικός Επιστήμων
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Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
πρόσκληση και συγκεκριμένα τον κο Αντώνη 
Μπέρτο, με τον οποίο εργαζόμαστε μαζί το τε-
λευταίο διάστημα και που ουσιαστικά αυτός με 
έφερε σε επαφή με το Forum. Χαίρομαι πολύ που 
άκουσα τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων, πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους και πολύ ίδιες ταυτό-
χρονα. Εγώ θα ήθελα να καταθέσω τη δική μου 
εμπειρία. Εκπροσωπώ το Δίκτυο για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού, το οποίο είναι ένα μη κερδο-
σκοπικό σωματείο που ερευνά και προωθεί τα 
δικαιώματα του παιδιού. Ιδρύθηκε το 2000 και 
ουσιαστικά εμφορείται από τα 42 άρθρα της δι-
εθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού 
που υπέγραψε και η χώρα μας το 1992 μαζί με 
άλλες 191 χώρες. Απευθύνεται σε όλα τα παι-
διά ανεξαιρέτως, ανεξαιρέτως εθνοτικής κατα-
γωγής, φυλής, φύλου, θρησκείας, γλώσσας κτλ. 
Γνώμονας του δικτύου για τα δικαιώματα του 
παιδιού είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, 
υπάρχουν πολλές δράσεις στο δίκτυο, παιδαγω-
γικά προγράμματα, δημιουργική απασχόληση, 
δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, δανειστική 
βιβλιοθήκη, πλανόδια βιβλιοθήκη κτλ. Συγκε-
κριμένα εγώ εργάζομαι στην ψυχοκοινωνική και 
νομική υποστήριξη, τη μονάδα παιδικής προστα-
σίας όπως λέμε, που από το 2016 έχει μπει στο 
κομμάτι του προσφυγικού. Αρχικά βρισκόταν 
σε camps, σε προσωρινές δομές φιλοξενίας και 
από τον Οκτώβριο του 2017 είναι στο κέντρο της 
Αθήνας, απευθύνεται αποκλειστικά σε ασυνόδευ-
τους ανήλικους πρόσφυγες, που συνήθως μιλάμε 
για αγόρια από διάφορες χώρες, οι οποίοι έχουν 
έρθει εδώ μόνοι τους στην χώρα μας, χωρίς οικο-
γένεια, χωρίς συγγενείς, χωρίς κανέναν και εμείς 
ουσιαστικά απευθυνόμαστε στο πιο ευάλωτο 
ακόμα κομμάτι αυτών των ανθρώπων, τα παιδιά 
αυτά τα οποία ζουν στο δρόμο ή σε επισφαλείς 
συνθήκες και είμαστε το μεταβατικό στάδιο, το 

μεταβατικό κομμάτι που προσπαθεί να τους βοη-
θήσει να μπουν σε διάφορες δομές, σε ξενώνες. 
Είμαστε κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και δι-
κηγόροι και εγώ συγκεκριμένα είμαι ψυχολόγος, 
δουλεύουμε όλοι μαζί μέσα σε αυτή τη μονάδα, 
προσπαθώντας να έχουμε μία ολιστική προσέγγι-
ση και να καλύπτουμε όλες τις πολύ σημαντικές 
ανάγκες που έχουν αυτά τα παιδιά, που είναι το 
κομμάτι της στέγασης, να μπουν δηλαδή σε έναν 
ξενώνα, κάποια κομμάτια που έχουν να κάνουν με 
τη τροφή τους, με το να βρίσκουν φαγητό ή με το 
να βρίσκουν κάποια ρούχα, τους διασυνδέουμε με 
άλλες οργανώσεις που το προσφέρουν αυτό. Οι 
δικηγόροι μας που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό 
κομμάτι διότι βοηθάνε αυτά τα παιδιά να έχουνε 
νομικά έγγραφα και τα βοηθάνε στην οικογενεια-
κή επανένωση για να βρεθούν με κάποιο συγγενή 
τους στην Ευρώπη και ψυχολόγοι που είμαι εγώ 
και μία άλλη συνάδελφος, οι οποίοι προσπαθού-
με μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι να υποστηρίζου-
με τα παιδιά αλλά και τους συναδέλφους σε όλο 
αυτό το πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. 
Θα καταθέσω πολύ επιγραμματικά τις επιπτώ-
σεις που είχε και στη δουλειά μας αλλά και σε 
αυτά τα παιδιά το πρώτο lockdown που έγινε και 
πάρα πολύ βιαστικά και δεν ήταν κανείς προετοι-
μασμένος. Να πω λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά εί-
χαν μία δυσκολία έως και αδυναμία πρόσβασης 
σε πολύ βασικά αγαθά και δικαιώματα που έχουν 
να κάνουν με τη τροφή, την υγεία, με τις μάσκες, 
το υγειονομικό υλικό δηλαδή. Αυτά τα παιδιά δεν 
έβρισκαν οργανώσεις για να μπορέσουν να τρα-
φούν καθημερινά, είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να πούμε ότι 
αυτά τα παιδία επίσης ανησυχούσαν πάρα πολύ 
όχι τόσο για την υγεία τους αλλά για την υγεία 
των δικών τους ανθρώπων πίσω στη χώρα κατα-
γωγής που ήταν πολύ επιβαρυντικό γιατί μιλάμε 
για χώρες όπως Ιράν, Ιράκ, Συρία κτλ. που είχαν 

Μαντώ Λιαδοπούλου

Ψυχολόγος 
Μονάδα παιδικής προστασίας του Δικτύου 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού
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μεγάλο πρόβλημα με τον COVID-19. Nα τονίσω 
εδώ ότι εμείς έχουμε τις γλώσσες Αραβικά, Φαρ-
σί και Ουρντού που σημαίνει ότι υποστηρίζουμε 
παιδιά που μιλάνε αυτές τις γλώσσες μόνο. 
Η παράταση της αστεγίας, λόγω του lockdown, 
διότι είχαν διακοπεί σχεδόν εντελώς οι τοποθε-
τήσεις σε ξενώνες και αυτά τα παιδιά έπρεπε να 
παραμείνουν για παραπάνω διάστημα στο δρόμο 
ή θα έπρεπε να παραμείνουν σε πολύ επισφαλείς 
και άσχημες συνθήκες στοιβαγμένοι σε σπίτια 
με 10, 15, 20 άτομα που μπορεί να ήταν και ενήλι-
κες μέσα και καταλαβαίνετε τι κινδύνους ενέχει 
αυτό. Μιλάμε λοιπόν για μία παύση της υπηρεσί-
ας ασύλου που σημαίνει ότι καθυστερούσαν ακό-
μη περισσότερο τα νομικά έγγραφα αυτών των 
παιδιών με το άγχος που συνεπάγεται αυτό, με 
το να τους βρει η αστυνομία στον δρόμο, να τους 
βάλει πρόστιμο, με το ότι παύσανε πολλές δια-
δικασίες οικογενειακής επανένωσης και κάτι το 
οποίο μπορεί να πάρει πάνω από ένα χρόνο και 
ήδη είναι επιβαρυντικό, καθυστερούσε ακόμα 
περισσότερο και επιβάρυνε τα παιδιά. Και φυσι-
κά τα απομόνωσε ακόμα περισσότερο, τα έκλει-
σε στο σπίτι, σε σπίτια που όπως σας είπα οι συν-
θήκες είναι άθλιες, τα παιδιά δεν μπορούσαν να 
έρθουν στον γραφείο διότι έκλεισε εντελώς το 
γραφείο μας οπότε δεν μπορούσαμε να έχουμε 
ούτε ατομικές συναντήσεις μαζί τους, ούτε ομα-
δικές που κάναμε ή διάφορα workshop, oύτε να 
παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες ή μαθήματα 
που ήταν πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για την 
ένταξη γιατί αυτό είναι ένα πολύ μετέπειτα βήμα 
αλλά τουλάχιστον για να καταπολεμήσουμε αυτή 
την απομόνωση που είχαν αυτά τα παιδιά. 
Εμείς τί προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσα σε 
αυτό, καθότι δεν μπορούσαν να έχουν φυσική πα-
ρουσία τα παιδιά και να τα βλέπουμε. Βγάλαμε 3 
helplines, 3 διαφορετικά κινητά, που μπορούσε 
το κάθε παιδί ανάλογα με τη γλώσσα του, να παίρ-

νει τηλέφωνο τις ώρες που εμείς λειτουργούσα-
με και εμείς επικοινωνούσαμε με τον διερμηνέα. 
Να πω λοιπόν ότι ουσιαστικά  ήταν πάρα πολύ δύ-
σκολο αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν ακόμα και 
στο τηλέφωνο διότι δεν είχανε κάρτα στο κινητό 
και φυσικά δεν είχαν ούτε υπολογιστή ούτε σύν-
δεση στο internet. Kαι να πω ότι ο στόχος μας για 
το μέλλον είναι να μπορέσει να εξασφαλιστεί μία 
μακρόχρονη χρηματοδότηση για να μπορέσου-
με να έχουμε ένα μακρόχρονο σχεδιασμό και όχι 
πυροσβεστικές λύσεις, να συντηρήσουμε τα ήδη 
υπάρχοντα προγράμματα και να επεκταθούμε και 
σε άλλα παιδιά για παράδειγμα τα παιδιά Ρομά. 
Και να μπορέσουμε να έχουμε μία καλύτερα συ-
νεργασία με κρατικούς φορείς και με άλλες ΜΚΟ 
έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να συνεργαζόμαστε 
αρμονικά και να έχουμε και φυσικά την στήριξη 
του κράτους. Αυτά επιγραμματικά, ευχαριστώ 
πάρα πολύ.
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Σαν μέλος της οργανωτικής επιτροπής θα θέ-
λαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμε-
τοχή σε αυτό το Forum που είναι αφιερωμέ-

νο στη μνήμη του Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου. 
Είναι δύο χρόνια που λείπει από τη ζωή ο Σακέλ, 
έχει μείνει όμως το έργο του. Προσωπικότητες 
σαν τον Σακέλ δεν χάνονται. Πρωτεργάτης στην 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με θεμελιώδη συμμε-
τοχή στο σχεδιασμό του Αργώ που είχε σαν κύριο 
στόχο την ψυχιατρική περίθαλψη στην κοινότητα 
και την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά 
ασθενών, για μια ζωή με αξιοπρέπεια και με ισό-
τητα. Για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, έγιναν 
πολλά σπουδαία πράγματα τα οποία έχουν αξιο-
λογηθεί από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Δεν 
έχει ολοκληρωθεί όμως ακόμη. Είχε υποβάλλει 
προτάσεις ο Σακέλ οι οποίες είναι ακόμα επίκαι-
ρες, μίλησαν συνάδελφοι σχετικά. Η πρωτοβάθ-
μια οπωσδήποτε δεν έχει ολοκληρωθεί, Κέντρα 
Ημέρας για παιδιά και εφήβους λείπουν, καθώς 
και προγράμματα για ψυχιατρική βοήθεια στο σπί-
τι. Στην επαρχία λειτουργούν κινητές μονάδες, ο 
ψυχίατρος πηγαίνει στο σπίτι του ασθενούς. Στην 
Αθήνα δεν υπάρχουν, υπάρχει πολλή μοναξιά και 
πολύς πόνος, συγκεκριμένα στα άτομα που μένουν 
μόνα τους αβοήθητα. Αυτά όλα τα προβλήματα 
φάνηκαν στα πλαίσια της λειτουργίας της τηλε-
φωνικής γραμμής υποστήριξης 10306. Έχει αμ-
βλυνθεί ο πόνος αυτών των ανθρώπων. Ο Σακέλ 
έλεγε ότι βαθύτερος και πιο σκληρός πόνος από 
τον ψυχικό δεν υπάρχει. Θα πρέπει να γίνουν δι-
αμερίσματα για την αυτονόμηση των ασθενών, οι 
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στα οικοτροφεία και θα 
πρέπει να εξελιχθούν. Έχουν υποβληθεί σχετικές 
προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας. 
Θα πρέπει όμως να γίνουν στην κοινότητα και ει-
δικές μονάδες για χρόνιους ψυχωσικούς με βα-
ριά ψυχοπαθολογία. Πρέπει όντως να αλλάξουν 
πολλά πράγματα, όπως υπουργικές αποφάσεις. 
Για παράδειγμα υπάρχει μία υπουργική απόφαση 
που είναι σχετική με τη μετάβαση των ασθενών 
από τα ψυχιατρεία, η οποία είναι τόσο δύσκολη 
και η οποία έχει ταλανίσει τόσο πολύ τους ψυχι-
κά ασθενείς αφενός και αφετέρου τους φορείς. 
Με την ισχύουσα υπουργική απόφαση, τείνουν τα 
οικοτροφεία, που είναι μονάδες αποασυλοποίη-
σης και εξέλιξης των ασθενών, να γίνουν μικρά 

άσυλα χρονίων πασχόντων. Επίσης, σε αυτήν την 
υπουργική απόφαση για τη μετάβαση εμπεριέχε-
ται ένας όρος, ότι θα πρέπει ο ασθενής να μεί-
νει 3 μήνες δοκιμαστικά στο οικοτροφείο, ώστε 
να δοκιμαστεί αν η ψυχοπαθολογική του εικόνα 
είναι συμβατή με περιβάλλον του οικοτροφείου 
και το προφίλ των υπόλοιπων ενοίκων. Συνεπώς, 
υπάρχει το ενδεχόμενο να ταλαιπωρείται ο ασθε-
νής όταν υφίσταται διαδοχικές αλλαγές διαμο-
νής του. Γιατί να υφίστανται αυτή την ταλαιπω-
ρία οι άνθρωποι; Αυτές όλες οι προτάσεις όπως 
είπαμε είναι επίκαιρες και οι νέοι επαγγελματίες 
ακολουθώντας το όραμα του Σακέλ και το δρόμο 
που χάραξε, εξακολουθούν να διεκδικούν και να 
προτείνουν στο Υπουργείο για υλοποίηση. 
Πιστεύουμε ότι τώρα με την παρουσία της αρ-
μόδιας Υφυπουργού για την Ψυχική Υγεία θα αλ-
λάξουν τα πράγματα προς όφελος των ασθενών 
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Όλοι στην ίδια 
όχθη δουλεύουμε και το υπουργείο και εμείς και 
πιστεύουμε σε μία συνέργεια μεταξύ του υπουρ-
γείου και των φορέων, όπως τόνισε και η κυρία 
υφυπουργός. 
Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα πρέ-
πει να επεκταθεί και να θεσμοθετηθεί είναι ένα 
πρόγραμμα το οποίο θα αφορά στην αγωγή και 
στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας. Δεν μπο-
ρούν να στηθούν δομές ψυχικής υγείας σε ένα 
εχθρικό περιβάλλον. Ο Σακέλ, ο δάσκαλος, είχε 
αφιερώσει το 20% του χρόνου των θεραπευτών 
στην αγωγή κοινότητας. Το είχε εφαρμόσει στην 
επαρχία όπου μπορούμε να πούμε ότι είναι ευκο-
λότερο να πραγματοποιηθεί αυτή η δράση. Αλλά 
και στις μεγάλες πόλεις μπορεί να πραγματοποι-
ηθούν δράσεις αγωγής κοινότητας με ομιλίες, 
θεσμοθέτηση εκπομπών στην τηλεόραση, αρ-
θρογραφία, σεμινάρια ώστε να μιλήσουμε για την 
ψυχική υγεία και την πρόληψη. Δεν υπάρχει υγεία 
χωρίς ψυχική υγεία. Άλλωστε ο πολιτισμός ενός 
κράτους εξαρτάται από τον τρόπο της στήριξης 
της ψυχικής υγείας των πολιτών του.

Aικατερίνη Μυλωνοπούλου

Ταμίας ΔΣ ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
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Ευχαριστώ για την πρόσκληση. 
Ακούστηκε από όλους ότι ο COVID-19 είναι πραγ-
ματικά ένα συλλογικό και τραυματικό γεγονός 
με πολύ αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις που όπως είπε και ο Δημήτρης Σα-
κελλάρης δεν είναι ίδιες για όλους. Και σίγουρα 
κατανοούμε όλοι ότι είναι πιο σοβαρά αρνητικές 
για τους ευάλωτους. Στο λίγο χρόνο που έχω λοι-
πόν θα ήθελα να σας μιλήσω για το κίνημα των 
ΚΟΙΣΠΕ, οι οποίοι έχουν ένα στόχο να ολοκληρώ-
σουν τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Όπως οι πε-
ρισσότεροι ξέρετε οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί 
περιορισμένης ευθύνης έχουν μία διττή υπόστα-
ση. Είναι μονάδες ψυχικής υγείας και κοινωνικές 
επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Θα πω λοιπόν, αυτή η 
διττή τους υπόσταση πλήττεται διπλά από τις αρ-
νητικές επιπτώσεις του Covid-19. Kαι η μονάδα 
ψυχικής υγείας και οι κοινωνικές επιχειρήσεις. 
Όσον αφορά λοιπόν τη μονάδα ψυχικής υγείας, 
που λίγο κινδυνεύει να χαθεί μέσα στο πλαίσιο 
υπηρεσιών του τομέα ψυχικής υγείας, καλείται, 
εκτός από τις κλασικές υπηρεσίες που έχει μία 
μονάδα ψυχικής υγείας, να ενσωματώσει και την 
εργασία μέσα στις υπηρεσίες της, όχι μόνο ως δι-
καίωμα αλλά και ως θεραπευτικό εργαλείο. Άρα 
μια μονάδα ψυχικής υγείας σε έναν κοινωνικό συ-
νεταιρισμό καλείται να συμβάλλει, να χειριστεί 
έτσι την εργασία ώστε να συμβάλλει στην απαρ-
τίωση του Εγώ, να βελτιώσει την εικόνα του εαυ-
τού στον ψυχικά πάσχοντα και να τον οδηγήσει 
στην ικανοποίηση και στην κοινωνικοοικονομική 
αυτονομία. 
Σήμερα λοιπόν, οι 30 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 
που έχουμε στη χώρα και οι οποίοι συσπειρώ-
νουν 3.000 περίπου συνεταιριστές, έχουν δη-
μιουργήσει 700 θέσεις εργασίας, άντεξαν στην 
οικονομική κρίση και όχι μόνο άντεξαν αλλά 
αύξησαν και τις θέσεις εργασίας. Σήμερα κα-
λούνται να αντιμετωπίσουν ένα δεύτερο λοιπόν 

χτύπημα, που είναι ο Covid-19. Kαι καλούνται και 
στα δύο επίπεδα, και στη μονάδα ψυχικής υγεί-
ας να απαντήσουν στις αυξημένες ανάγκες που 
ακούστηκαν από όλους όσους μίλησαν προηγου-
μένως, αλλά να διατηρήσουν και τη βιωσιμότητά 
τους. Τί να κάνουν δηλαδή; Να μην γίνουν ελλειμ-
ματικοί, να μην κλείσουν τη στιγμή που μεγάλες 
επιχειρήσεις απειλούνται με απώλεια θέσεων 
και κλείσιμο άρα θέλω να κάνω ορατό ότι παρό-
τι σταθήκαμε δυνατοί εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης, σήμερα είναι διπλό το χτύπημα.  Άρα ο 
κίνδυνος του να χάσουμε θέσεις εργασίας εί-
ναι κοντινός και ορατός. Και χάνοντας μία θέση 
εργασίας, χάνουμε τη ζωή που έχτισε ο ψυχικά 
πάσχοντας, την αυτονομία του, την αίσθηση ότι 
είναι παραγωγικός και δεν ζητά μόνο να κατανα-
λώνει πόρους, αλλά παράγει πόρους και βέβαια 
όλα τα θεραπευτικά αποτελέσματα που έχουμε 
κερδίσει. 
Να πω λοιπόν ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο. 
Οι ΚΟΙΣΠΕ είναι η μόνη μονάδα ψυχικής υγείας η 
οποία δεν χρηματοδοτείται στο σύστημα υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας. Δεν είναι η ώρα να εξηγή-
σουμε το γιατί, είναι όμως σαφές ότι η χρηματο-
δότηση που ζητάμε δεν είναι για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, είναι αμιγώς για τις υπηρε-
σίες ψυχικής υγείας οι οποίες κοστίζουν, οφεί-
λουν να είναι ποιοτικές και είναι το ιδεολογικό 
πρόταγμα των ΚΟΙΣΠΕ. Γιατί φαντάζομαι κανείς 
δεν πιστεύει ότι εμείς οι επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας που υπηρετούμε το κίνημα είμαστε 
εκεί γιατί είμαστε επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν, 
θέλω να κλείσω λέγοντας ότι το αίτημα της ομο-
σπονδίας για χρηματοδότηση των ΚΟΙΣΠΕ είναι 
σε εξέλιξη, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχε 
συμφωνήσει, χαιρόμαστε που και η νέα υφυπουρ-
γός έχει δείξει θετική πολιτική βούληση, περι-
μένουμε άμεσα αποτελέσματα προτού να είναι 
αργά.

Πόλα Νικολάου

Κοινωνική λειτουργός, 
Πρόεδρος ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε. «ΕΥ ΖΗΝ», 
Γραμματέας ΔΣ  ΠΟΚοιΣΠΕ
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Δύο, τρεις σκέψεις για το κλείσιμο. Η συλλογι-
κότητα ακούστηκε και είναι σημαντική. Πρέπει 
να έχουμε λίγο το βλέμμα μας στο ότι οι δεξιότη-
τες των ληπτών στο να χειρίζονται ηλεκτρονικά 
μέσα και επικοινωνία δεν υπάρχουν, άρα πώς θα 
τους προσεγγίσουμε; 
Η τομεοποίση για τη ψύχωση είναι σημαντική, 
χάνουμε πάρα πολύ χρόνο ανάμεσα στη νοσηλεία, 
στο νοσοκομείο, στο κέντρο ημέρας και οι νεο-
εισερχόμενοι στο σύστημα χάνονται, άρα μία θε-
σμοθέτηση τομεοποίησης για την ψύχωση είναι 
σημαντική, που από τη πρώτη μέρα θα έχει μία 
σημαντική φροντίδα. Και κλείνοντας, επιτρέψ-
τε μου να πω μία σκέψη μου για το στίγμα, με τη 

μνήμη στον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο και τη 
σκέψη μου που συχνά έλεγε ότι η καταπολέμηση 
για το στίγμα δεν είναι μόνο να δώσουμε στον ψυ-
χικά πάσχοντα μία θέση στη κοινωνία αλλά και σε 
αυτό που θέλει να μας πει. Και σε αυτό ακριβώς 
το κομμάτι, πέφτει πολύ μεγάλη ευθύνη σε εμάς 
τους θεραπευτές. Ο αείμνηστος Σακέλ μας έχει 
δώσει πολλά εργαλεία κάτω από το ψυχαναλυτι-
κό του πρίσμα. Να μη το χάνουμε μέσα στη καθη-
μερινότητα, να θέλουμε να το βρούμε και να το 
ακούσουμε και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι 
περήφανος για όσους από εμάς συνεχίζουν να πι-
στεύουν ότι η ψυχαναλυτική προσέγγιση μπορεί 
και στη δημόσια υγεία να είναι υπαρκτή.



58

Το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο (ΚΙΦΑ) Αθήνας , 
δομή εξ ολοκλήρου εθελοντική,  λειτουργεί  εδώ 
και έξι χρόνια.  Ξεκινήσαμε στην φορτισμένη 
περιοχή μεταξύ Πλατείας Κάνιγγος και Πολυτε-
χνείου και συνεχίζουμε στο κέντρο της Αθήνας, 
ανάμεσα στο Μοναστηράκι, και την Ομόνοια στην 
πολύβουη περιοχή που δεν αδειάζει ούτε τον Αύ-
γουστο – συνειδητή επιλογή για να είμαστε εύκο-
λα προσπελάσιμοι από όλους, από παντού.
Στο διάστημα αυτό, το ΚΙΦΑ  δοκιμάστηκε κάτω 
από διαφορετικά νομικά πλαίσια που καθόριζαν 
τη σχέση των ανθρώπων με το σύστημα υγείας, 
αλλά και κάτω από δραματικά διαφοροποιούμε-
νες  συνθήκες  σύνθεσης  πληθυσμού.  
Το  αντέξαμε και  ανταποκριθήκαμε, σε μικρή 
αλλά  ουσιαστική κλίμακα, και σε επείγουσες 
ανάγκες  (πρόσφυγες κατά κύματα), αλλά και με 
συνεννόηση και συστηματική συνεργασία όπως, 
για παράδειγμα, στην περίπτωση της μακροχρό-
νιας κάλυψης ψυχιατρικών αναγκών στο Προ-
αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών  
(Προ.Κε.ΚΑ) στην Πέτρου Ράλλη.
Μάθαμε να συνεργαζόμαστε, κάποτε δύσκολα, με 
κρατικούς και μη θεσμούς για να υποστηρίζουμε 
όσο μπορούμε τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες, κυρίως όσους και όσες δεν έχουν ΑΜΚΑ και 
έτσι γλιστρούν έξω από το σύστημα περίθαλψης. 
Αλλά και Έλληνες που βρίσκονται σε ένδοια.

Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούμε το κρά-
τος ούτε καλύπτουμε τις ανεπάρκειές του, αντί-
θετα, τις επισημαίνουμε και ενδυναμώνουμε 
τους ασθενείς, όσο γίνεται, για να αντέξουν την 
κρίση και να μπορέσουν να διεκδικήσουν  όσα 
έχουν δικαίωμα – όταν έχουν δικαίωμα. 

Από την ίδρυσή του, το ΚΙΦΑ, παρέχει και συστη-
ματική ψυχιατρική υποστήριξη. Ακόμα και σήμε-
ρα, κάτω από συνθήκες καραντίνας, οι εθελοντές  

γιατροί μας αφιερώνουν χρόνο και εξαντλούν 
φαντασία και επινοητικότητα για να συνεχίσουν 
να υποστηρίζουν συστηματικά τουλάχιστον εκεί-
νους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι ψυχι-
ατρικοί ασθενείς μας είναι κυρίως Έλληνες, και 
σε ορισμένες περιπτώσεις, αγγλόφωνοι αλλοδα-
ποί.
Ανάμεσα στους ασθενείς μας, τόσο τους παλαι-
ούς όσο και εκείνους που ζήτησαν πρόσφατα βο-
ήθεια, είναι και νέοι, έως πολύ νέοι, φοιτητές και 
φοιτήτριες. Παιδιά που μόλις έφυγαν από τη σχο-
λική κοινότητα και δεν πρόλαβαν να ενταχθούν 
στην φοιτητική. Παιδιά που απομακρύνονται για 
πρώτη φορά από το σπίτι και την πόλη τους. Και 
βρέθηκαν, μέσα στην πανδημία και έξω από τον 
πραγματικό, φυσικό και κοινωνικό, χώρο. Που 
δεν πρόλαβαν ούτε καν να οικειοποιηθούν τον 
χώρο του ΚΙΦΑ, πράγμα που φαίνεται να ισχύ-
ει για «παλαιούς» που τείνουν να τον θεωρούν 
«δικό τους», κάτι που μοιάζει να λειτουργεί συ-
νολικά θετικά. Κάτω από τις νέες, συνθήκες οι 
«καινούριοι», πολύ γρήγορα, παραπέμφθηκαν σε 
τηλεφωνικές συνεδρίες.
Σήμερα, κάτω από συνθήκες καραντίνας και 
πολλαπλά αυξανόμενης  αβεβαιότητας, το ΚΙΦΑ 
ανασυντάσσεται προκειμένου να ανταποκριθεί 
στην πρωτόγνωρα αναδιαμορφούμενη πραγματι-
κότητα. Παράλληλα, περισσότερο παρά ποτέ μας 
προβληματίζει το αύριο, στο βαθμό που διαγρά-
φεται αινιγματικό κι «ασύλληπτο».  Η πανδημία 
μοιάζει να μας οδηγεί σε έναν «μη χώρο».  Που 
υποκαθίσταται άλλοτε σταδιακά, άλλοτε ορμη-
τικά, από τον ψηφιακό. Το ΚΙΦΑ, όπως και κάθε 
δομή ψυχικής υγείας, έχει να αντιμετωπίσει, για 
πόσον καιρό ακόμα άραγε, μια λειτουργία «εκτός 
τόπου, εντός χρόνου» . Μια νέα πρόκληση. Για 
εθελοντές και μη. Για θεραπευτές και θεραπευ-
όμενους.
Ωστόσο αυτή η νέα πρόκληση δεν μπορεί παρά 

Νάση Ξαναλάτου

Αρχιτέκτων 
Εθελόντρια Γραμματείας ΚΙΦΑ
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να θέτει σε επερώτηση ζητήματα που αφορούν 
συνολικά την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Κι ίσως 
να αποτελέσει πράγματι το εφαλτήριο για μια πιο 
λειτουργική σύνδεση των επί μέρους δομών. Και 
γιατί όχι – αν οι επερχόμενοι καιροί το επιτρέ-
ψουν, ίσως αυτή η επιδιωκόμενη σύνδεση να απο-
βεί η θρυαλλίδα που θα επαναφέρει τα καταστα-
τικά ζητήματα μιας δωρεάν και δημόσιας υγείας 
χωρίς ρωγμές. Εκεί και τότε που τίποτα δεν θα 
γλιστρά έξω από το σύστημα περίθαλψης. 
Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε ακριβώς 

αυτήν την ταυτοτική αντινομία: Η εφικτότητα 
του εθελοντικού στοιχείου του ΚΙΦΑ στοχεύει κι 
ονειρεύεται μια προοπτική: στην ουσία,  όσο κι αν 
ακουστεί περίεργο, συνειδητά εργαζόμαστε με 
όραμα και στόχο την αυτοκατάργησή μας. Προ-
φανώς παρότι την επιθυμούμε, απέχει ως ο «μη 
χρόνος» του ουτοπικού…  Μέχρι λοιπόν να εγγρα-
φεί στην χρονικότητα ένα ακμαίο εθνικό σύστη-
μα υγείας, μήπως, επί του παρόντος, να συνερ-
γαζόμασταν στενότερα στα ολοένα αυξανόμενα 
αιτήματα ψυχικής υγείας; 
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Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. 
Χαίρομαι που βλέπω πρόσωπα που συμπα-
θώ, μου είναι οικεία και που έχω συνεργα-

στεί μαζί τους. 
Επίσης θεωρώ πως είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα 
το να τιμώ έστω με την παρουσία μου τη μνήμη 
του Σακελλαρόπουλου ο οποίος και για μένα 
υπήρξε ένα ιδεώδες. Τα πράγματα που ακούγο-
νται είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αναφέρο-
νται σε πολλά επίπεδα. Θα πω τις σκέψεις μου 
πάνω μόνο σε κάποια από αυτά. Ξεκινάω από την 
αναφορά του Δημήτρη Κόντη, του αγαπητού Δη-
μήτρη, χαίρομαι πολύ και είναι πολύ καλή τύχη 
για το Δαφνί που ένας άνθρωπος όπως ο Δημή-
τρης που είναι μεν ορθολογιστής αλλά και που 
ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά ευαίσθητος άνθρω-
πος, είναι ο διευθυντής στο ψυχιατρείο και είναι 
καλή τύχη και για το ψυχιατρείο. Και χαίρομαι 
που ο ίδιος λέει ότι τα πράγματα εκεί αυτή τη 
δύσκολη περίοδο είναι οργανωμένα με έναν τρό-
πο που είναι ικανοποιητικός. Αυτό το λέω γιατί 
το ψυχιατρείο μου λείπει έχω φύγει από εκεί 
περίπου τρία χρόνια, και παρόλη την ανέκαθεν 
αμφιθυμική σχέση που είχα με το ψυχιατρείο με 
το Δαφνί,  δηλαδή, υπάρχει και η αγάπη πέρα από 
οτιδήποτε άλλο για το χώρο και για τους ανθρώ-
πους. Το ουσιώδες ειπώθηκε με το 2ο παράδειγ-
μα που έδωσε η φίλτατη Τέση Λαζαράτου και που 
είναι το πώς αποστασιοποιείται ο καθένας μας 
από τον άλλον. Είναι δηλαδή επειδή συμφωνεί 
και αποδέχεται ένα νόμο της πολιτείας ή είναι 
επειδή υποκύπτει στο φόβο του; Αποστασιοποι-
ούμεθα αυτή τη στιγμή εμείς δηλαδή δεν βρισκό-
μαστε δια ζώσης αλλά βρισκόμαστε μέσα από 
ένα διαδικτυακό μέσο επειδή αποδεχόμαστε με 

την έννοια της αυτονόμησης που λέει ο Καστορι-
άδης ένα νόμο της πολιτείας που λέει ότι πρέπει 
να κάνουμε αυτό ή επειδή υπάρχει ένας βαθύς 
φόβος μέσα μας, ένα βαθύς φόβος για τον άλλον 
δηλαδή και πόσο ο άλλος μπορεί να είναι επικίν-
δυνος και μολυσματικός; Ακόμα και εάν αυτός ο 
άλλος είναι όπως στο παράδειγμα της Τέσης το 
παιδί μας ή ο πατέρας μας. Καθώς λοιπόν είμα-
στε πέρα από ό,τι άλλο και θεραπευτές, νομίζω 
ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε στη διαδικασία 
να αλλάξουμε ένα πλαίσιο που είναι το γνωστό με 
τη φυσική παρουσία σε ένα πλαίσιο που είναι το 
εξ αποστάσεως να συζητήσουμε με ειλικρίνεια 
κατ’ αρχάς με τον εαυτό μας και στην συνέχεια 
με τον άλλον για τους λόγους και το τι μας ωθεί 
στα αλήθεια πέραν των άλλων σε αυτήν την αλ-
λαγή του πλαισίου. Σε μια ημερίδα που είχε γίνει 
πριν από πολλά χρόνια και στην οποία ο Σακελ-
λαρόπουλος ήταν από τους πρωτεργάτες, πάνω 
στους ελληνικούς μύθους και τη σχέση τους με 
την ψυχανάλυση, είχα αναφερθεί πολύ κατά κό-
ρον στο μύθο του Περσέα και στην ασπίδα, παρο-
μοιάζοντας την ψύχωση με την Μέδουσα και πώς 
ο Περσέας προφυλάσσεται από το βλέμμα της με 
την ασπίδα που του έχει δώσει η Αθηνά. Μοιάζει 
οι οθόνες των υπολογιστών ή οποιουδήποτε μέ-
σου χρησιμοποιούμε να λειτουργούν όπως αυτή η 
ασπίδα του Περσέα. Μοιάζει, δεν είμαι σίγουρος 
όμως πως είναι. Μπορεί να είναι και κουβούκλια. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, να συζητήσου-
με με τον απέναντι που είναι σε ένα κουβούκλιο 
και να του ανοίξουμε το δρόμο να μιλήσει και για 
τους δικούς του φόβους, όπως και για την απο-
γοήτευσή του και με έναν τρόπο να δεχτούμε ότι 
και εμείς έχουμε τους ίδιους φόβους.

Σταμάτης Τουρνής

Ψυχίατρος
Διδάσκων Ψυχαναλυτής της Ε.Ε.Ψ.Ψ.
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Θέλω να εκφράσω, αρχικά, την χαρά για τη 
συμμετοχή μου στο 2ο Forum Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος. 

Παρ’ότι δεν πρόλαβα να συνεργαστώ επί μακρόν 
με τον ίδιο, είναι οι δικές του αρχές και υπηρεσί-
ες, που με έφεραν στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγεί-
ας Παιδιών και Ενηλίκων (ΙΨΥΠΕ), όπου είχα την 
τιμή να αναλάβω ως Επιστημονικός Υπεύθυνος 
της μονάδας Ψυχιατρικής Παρέμβασης στο Σπί-
τι των Ασθενών (ΨΠΣΑ). Με αυτήν την ιδιότητα, 
ως υπεύθυνος της μονάδας ΨΠΣΑ, από το 2016 
έως τον περασμένο Ιούνιο, θα  αναφερθώ σε μια 
συνεργασία που εγκαινιάστηκε το παραπάνω δι-
άστημα.
Η μονάδα διατηρεί, κατόπιν συμφωνίας με το 
Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας, Deree, την 
ευθύνη για την ψυχιατρική κάλυψη του Συμβου-
λευτικού Σταθμού Deree και των επειγόντων πε-
ριστατικών, που αφορούσαν “study abroad” φοι-
τητές, στους κοιτώνες. 

Σε αυτήν την συνεργασία το ΙΨΥΠΕ αξιοποίησε 
την εμπειρία της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος από 
τις Κινητές Μονάδες, την Ευαισθητοποίηση των 
ειδικών και τις μεθόδους Πρόληψης και Έγκαι-
ρης Παρέμβασης.
Επίσης βασίστηκε και στην εμπειρία της ΨΠΣΑ,  
πιστή στο πνεύμα της μεθόδου του καθηγητή Σα-
κελλαρόπουλου.
Δηλαδή, την αντιμετώπιση του οξέος περιστατι-
κού με σεβασμό και φροντίδα στο σπίτι του ασθε-
νούς,  και στην ειδική περίπτωση που ανέφερα, 
στην φοιτητική εστία και στην φοιτητική κοινό-
τητα αποφεύγοντας την νοσηλεία και στηρίζο-
ντας τον πάσχοντα στη συνέχεια να επανενταχθεί 
στις δραστηριότητές του.

Η ψυχιατρική κάλυψη του Συμβουλευτικού Σταθ-
μού Deree βασίστηκε σε:

• Εκπαίδευση των άλλων «ειδικών» (υπεύθυνων 
εκπαίδευσης, διοίκησης, επιτήρησης της υγεί-
ας, συμβούλων, επιτηρητών κοιτώνων) στην 
εκτίμηση και χειρισμό καταστάσεων, που εγεί-
ρουν δυσκολίες 

• Συνεργασία με τους υπεύθυνους Καθηγητές 
του Συμβουλευτικού Σταθμού, και με τους με-
ταπτυχιακούς φοιτητές

• Αλλά και στην κομβικής σημασίας συνεργασία 
με το άμεσο υποστηρικτικό δίκτυο κάθε φορά 
(φίλους, συμφοιτητές, υπεύθυνους των κοιτώ-
νων, πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και 
εκπαίδευσης που έχει η κάθε ομάδα λάβει).

Ζήσαμε μέσα από την παρουσία μας στο Deree, 
τη βαρύνουσα σημασία της πρωτοβάθμιας και 
έγκαιρης παρέμβασης αλλά και της δευτερογε-
νούς πρόληψης και πώς αυτή μπορεί μετά από 
δεκαετίες εμπειρίας (αλλά και με τη μελέτη από 
παραδείγματα άλλων χωρών), να διαχυθεί σε ποι-
κίλα περιβάλλοντα (και με σημαντικά ετερογενή 
πληθυσμό), με αξιόλογα αποτελέσματα.

Κάπως, έτσι, θα θέλαμε να οραματιζόμαστε και 
να προσπαθούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον. 

Η ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης 
σημαίνει την καθιέρωση μιας ψυχιατρικής περί-
θαλψης στην κοινότητα μαζί με την κοινότητα 
και μαζί με τον πάσχοντα και την οικογένειά του. 
Σημαίνει έναν συνεχή διάλογο με την κοινωνία 
και τις ανάγκες των ατόμων, μια συνεχή ευαισθη-
τοποίηση, που μπορεί τόσο να προλάβει και να 
αποτρέψει τελείως την ανάπτυξη ψυχικών δια-
ταραχών. 
Μιλάμε, δηλαδή για δομές κατάλληλα στελε-
χωμένες, εκπαιδευμένες και το σημαντικότε-
ρο απαρτιωμένες, και επίσης συνδεδεμένες με 
τους πρωταρχικούς θεσμούς κάθε κοινωνικής 
συγκρότησης (Εκκλησία, Σχολείο, Δήμος, Χώροι 

Αλέξανδρος Τσιπουρίδης

Ψυχίατρος 
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Άθλησης, Κοινωνικές υπηρεσίες) και φυσικά με 
τις αρχές (αστυνομία, εισαγγελικές αρχές.)
Ανάλογα με το θεσμό-στόχο, και τις ανάγκες δια-
μορφώνονται και οι κατάλληλες δράσεις ενημέ-
ρωσης και εγκατάστασης της επικοινωνίας.

Εν κατακλείδι, ο χώρος άσκησης, λοιπόν, αυτής 
της «μεταρρυθμισμένης» ψυχιατρικής δεν είναι 
το ψυχιατρείο, αλλά: 
Είναι το κέντρο ψυχικής υγείας σε μια τομεοποι-
ημένη περιοχή που θα απαντήσει σε κάθε ψυχικό 
αίτημα που φτάνει. Είναι η παρέμβαση στην κρί-
ση με στόχο την κατανόηση της και επίλυση της 
χωρίς  νοσηλεία, όπου αυτό είναι εφικτό, 
Είναι το κέντρο ημέρας, ο ξενώνας, το προστα-
τευμένο διαμέρισμα, το αγροτικό ιατρείο που 
αξιοποιεί η κινητή μονάδα για να δει τους ασθε-
νείς στα χωριά, το σχολείο και το πνευματικό κέ-
ντρο του δήμου, και η γειτονιά.

Τα παραπάνω αποτελούν αιτήματα δεκαετιών, 
και είναι αλήθεια ότι η αίσθηση που έχει δοθεί, 
όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτή της παραί-
τησης. 
Οι ακούσιες νοσηλείες εξακολουθούν να είναι 
σχεδόν οι μισές του συνόλου και οι ασθενείς και 
οι επιβαρυμένες οικογένειες (φέρουσες τον δικό 
τους αστερισμό ψυχοπαθολογίας) ζουν συχνότε-
ρα το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, 
της ελλιπούς ψυχοεκπαίδευσης, της διαιώνισης 
της παθολογίας. 

Αυτά είναι φαινόμενα που καλούμαστε να αντιμε-
τωπίσουμε στη Μονάδα ΨΠΣΑ και είναι αλήθεια 
ότι συχνά όταν καλούμαστε, έχει ήδη χαθεί πολύ-
τιμος χρόνος, μαζί με πολύτιμα τμήματα της προ-
σωπικότητας του ασθενή, ενώ η οικογενειακή 
παθολογία έχει εγκατασταθεί πολύ ισχυρά και τα 
κίνητρα όλων (για κάποια αλλαγή) είναι δύσκολο 
να αναδυθούν.

Όσον αφορά, την COVID-19 εποχή, η οποία δε γνω-
ρίζω πότε θα λήξει και τι ακριβώς θα λήξει και 
τι θα παραμείνει, μου φαίνεται μια περίοδος, που 
ασκεί πιέσεις σε εργαζόμενους (ιδιαίτερα υγει-
ονομικούς), δομές, συστήματα και φυσικά στους 
ασθενείς και θεραπευόμενους, δημιουργώντας 
καταστάσεις, που θα πρέπει να προβλέψουμε και 
να αντιμετωπίσουμε.
Έχουμε εντάξει στη φαρέτρα μας τη τηλεσυνε-
δρία, η οποία φάνηκε χρήσιμη. 
Όμως, σε μια μη εγκατεστημένη θεραπευτική 
σχέση ή σε ένα οξύ περιστατικό η τηλεπαρέμ-
βαση γίνεται προβληματική κι εκεί θα πρέπει να 
επιλέξουμε τη φυσική παρουσία.
Επίσης, η COVID-19  εποχή, μπορεί, να δημιουρ-
γήσει την ανάγκη αποσυμφόρησης των δομών, 
εξορθολογισμού τους, απελευθέρωση πόρων 
(προβλέπεται να ακολουθήσει την ύφεση) για να 
καλυφθούν οι ανάγκες σε ένα επίπεδο κοινοτικό.
Ίσως, με αυτόν τον τρόπο κάπως ανέλπιστα δο-
θεί η ευκαιρία για συνέχιση των μεταρρυθμιστι-
κών πράξεων . 
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1. Η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμι-
σης πλέον είναι η αναγκαιότητα της διαμορ-
φωμένης πολιτικής στον τομέα της δημόσιας 
υγείας στο πλαίσιο της ψυχιατρικής πραγματι-
κότητας στις ημέρες μας και συνεχίζει να υπο-
στηρίζει την διαμόρφωση μιας προοδευτικής 
ιδεολογίας για το άνοιγμα των ασύλων προς 
την κοινοτική ψυχιατρική, αντιμετώπιση των 
ψυχικά αρρώστων, αντί του συνήθους εγκλει-
σμού τους, με ταυτόχρονη προάσπιση των ατο-
μικών τους δικαιωμάτων.

2. Η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθ-
μισης στη λογική της αναβάθμισης των υπη-
ρεσιών ψυχικής υγείας και βελτίωσης της 
προσβασιμότητας με έμφαση στην κοινοτική 
ψυχιατρική, στην αποϊδρυματοποίηση και στην 
κοινωνική επανένταξη. Ενίσχυση και διασύνδε-
ση των πρωτοβάθμιων δομών Ψυχικής Υγείας 
με την ΠΦΥ. Εθνικό σχέδιο δράσης για την πρό-
ληψη-έγκαιρη διάγνωση ψυχικών διαταραχών 
σε παιδιά και εφήβους. Νέες δομές (δημιουρ-
γία ψυχιατρικών νοσοκομειακών κλινών βρα-
χείας νοσηλείας Κέντρα Ημέρας – Οικοτρο-
φεία) για αυτισμό. 

3. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να προωθηθεί 
η ανάπτυξη νέων δομών σε τομείς ψυχικής 
υγείας που στερούνται βασικών υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας.

 Η επιμονή να επενδύουμε σε νέες υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας σε υφιστάμενες δομές (με την 
μορφή προγραμμάτων ή όχι), περιορίζουν τις 

πιθανότητες για την προώθηση νέων μόνιμων 
θέσεων εργασίας στις ΜΨΥ δεν λύνουν ούτε 
το πρόβλημα της δυσλειτουργίας του δικτύ-
ου υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους τομείς 
(αφού υπάρχουν τομείς χωρίς κάλυψη σε πρω-
τοβάθμιες υπηρεσίες ή σε κλινικές και στεγα-
στικές δομές), ούτε το πρόβλημα της υποστε-
λέχωσης των υφιστάμενων δομών ψυχικής 
υγείας. Ειδικά, το δεύτερο ζήτημα, είναι σαφές 
και περιγράφεται αναλυτικά στην προσπάθεια 
καταγραφής που πραγματοποιήθηκε κατά τη 
σύνταξη του Τομεοποιημένου Σχεδιασμού την 
προηγούμενη τριετία.

4. Στα πλαίσια τέτοιου προγραμματισμού, τα 
προγράμματα αγωγής κοινότητας που γίνο-
νται από τις ΜΨΥ είναι πλέον δυνατόν να τε-
λούνται δράσεις ενημέρωσης-επιμόρφωσης 
τόσο του κοινού γενικά όσο και επιλεγμένων 
ομάδων-στόχων, όπως ενδεικτικά σύλλογοι 
γονέων, εκπαιδευτικοί, στελέχη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες υγείας, τοπι-
κοί σύλλογοι και λοιπές οργανωμένες ομάδες 
(Ζήση & Στυλιανίδης, 2004). Επίσης στα προ-
γράμματα αυτά αναπτύσσεται η δυνατότητα 
να  περιλαμβάνουν ομιλίες, συζητήσεις, σεμι-
νάρια, δημοσιεύσεις και εκπομπές στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης, παραγωγή και διανομή έντυ-
που υλικού, οργάνωση ομάδων εθελοντών, 
ομάδων οικογενειών ασθενών, ομάδων αυτο-
βοήθειας και ομάδων ασθενών. Οι δράσεις αυ-
τές έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση θετικής 

Γεώργιος Χαριτάκης

Ψυχίατρος Διευθυντής, 
Τομεάρχης Ψυχικής Υγείας ΓΝΑ 
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.
Πρόεδρος 4ης Τ.Ε.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ολοκλήρωση της τομεοποίησης ως βασικό 
βήμα στην ανάπτυξη και βελτίωση της κοινοτικής 
ψυχιατρικής
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στάσης του πληθυσμού απέναντι στην ψυχική 
ασθένεια, στον ψυχικά ασθενή, στις κοινοτι-
κές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, στις δράσεις 
προαγωγής της ψυχικής υγείας. Ευρύτερα, οι 
δράσεις προαγωγής ψυχικής υγείας μπορεί 
να γίνονται σε χώρους εργασίας, σχολεία, υπη-
ρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και να 
αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, 
συμπεριφορές ή ειδικές ψυχικές διαταραχές. 
Επιπρόσθετα, η ΚΜΨΥ μέσω των δράσεων αυ-
τών αναπτύσσει δίκτυο παραπομπών, οργανώ-
νει κοινοτικά υποστηρικτικά συστήματα για 
ομάδες υψηλού κινδύνου και συνεργάζεται με 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κοι-
νωνικούς φορείς ή άλλους δημόσιους φορείς. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κατάλληλο σχε-
διασμό και την αξιολόγηση των δράσεων στον 
τομέα αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα τους. 

5. Προτεινόμενες αναπροσαρμογές στο 
ν.4461/17 
Α. Δύο (2) είναι οι βασικές παράμετροι που κα-

θορίζουν τον πυρήνα της λογικής του νόμου 
αυτού : 
• Η πρώτη αφορά στην «από τα κάτω» (ανά 

Τομέα ΨΥ) κατάρτιση του σχεδιασμού 
και  παρακολούθηση της υλοποίησής του, 
πάντα με κριτήριο την εμπέδωση των χα-
ρακτηριστικών της ψυχιατρικής μεταρ-
ρύθμισης (καθώς ένας τέτοιος τρόπος 

οργάνωσης και στοχοθεσίας, η οποία εγ-
γυάται την όσο το δυνατό αντικειμενική 
αποτύπωση των αναγκών και των αντί-
στοιχων παρεμβάσεων). 

• Η δεύτερη παράμετρος  αφορά στην λογική 
«μιας ημι-αυτόνομης» διοικητικής διάρ-
θρωσης των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, 
διάρθρωσης που λειτουργεί παράλληλα – 
αλλά και σε διασύνδεση- με το «υπόλοιπο» 
Σύστημα Διοίκησης του ΕΣΥ . 

6. Αναμόρφωση και ενεργοποίηση των διοικη-
τικών μηχανισμών για τις υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας  
Αναδιοργάνωση Υγειονομικών Περιφερειών 
(ΥΠΕ)
Η Κεντρική Υπηρεσία της Υ.ΠΕ. συγκροτείται 
σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και απαρτίζε-
ται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις, Τμήματα 
και Γραφεία.
α) Τμήμα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων
β) Τμήμα Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων .

• ΠεΔιΤοΨΥ   ΤΕπΕΨΥΕ  ΤΕπΕΨΥΠΕ ανασυ-
γκρότηση ενεργοποίηση.

• Επιτροπές Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρε-
σιών ΨΥ  (1) 7μελής Επιτροπή  ανά ΠεΔι-
ΤοΨΥ .

• Διασύνδεση και συντονισμός Α’ θμιας φρο-
ντίδας υγείας με τις ανάλογες της ψυχι-
κής υγείας.
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Σύντομα, θα συνδέσω όλα αυτά τα οποία ει-
πώθηκαν από την αρχή της συνάντησής μας 
σήμερα. Πολύ σημαντικές οι καταθέσεις, οι 

απόψεις, οι προτάσεις. Θα προσπαθήσω να σας 
δώσω μιαν ανατροφοδότηση. Υπάρχει μία ροή 
και μία σύνδεση όλων αυτών των οποίων είπα-
με για να καταλήξουμε στην πρόταση του κυρίου 
Χαριτάκη.

Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Υπουργό Ζωή Ράπτη, 
η οποία ανακοίνωσε ότι ετοιμάζονται μια σειρά 
από δράσεις, ξεκινώντας από την τηλεφωνική 
γραμμή 10306 και με άλλες που αφορούν τα παι-
διά και τους εφήβους αλλά και τους ενήλικες και 
θα κατατεθούν στη Βουλή. Ας ελπίσουμε λοιπόν 
ότι πραγματικά όλη αυτή η προοπτική και ενισχύ-
οντας τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, θα φέρουν 
το ποθούμενο που κατατέθηκε σήμερα ως επιθυ-
μία. 

Μιλήσαμε για το τραύμα και για το συλλογικό 
τραύμα, για τον εγκλεισμό και για το πώς επα-
νέρχονται κατά καιρούς και κατά διαστήματα και 
κατά κύματα και πώς υπάρχει μία γενεαλογική 
μετάδοση μιλώντας για την ψυχιατρική μεταρ-
ρύθμιση και για το τραύμα του εγκλεισμού και 
πώς επανέρχεται αυτό και φυσικά για το κατά 
πόσο μιλάμε για την ελευθερία ή για την ανασφά-
λεια που μπορεί να νιώθουμε (Τέση Λαζαράτου). 

Ακούστηκε για τη συστράτευση σε αυτό τον αγώ-
να που έχουμε να κάνουμε και πόσο σημαντικό 
είναι, πόσο ευέλικτος μπορεί να γίνει ο δημόσι-
ος τομέας, ακούγοντας τον Δημήτρη Κόντη που 
μίλησε για δημιουργία τμήματος επιτήρησης 

τουλάχιστον στο πρώτο κύμα του κορονοϊού για 
τις εισαγωγές που γινόντουσαν στο Δαφνί και 
πώς καταφέρανε όντως να μην υπάρχει κρού-
σμα. Αυτό το θέμα τονίστηκε επίσης και για τις 
υπόλοιπες δομές ψυχικής υγείας στις οποίες δεν 
υπήρξε κάποιο καταγεγραμμένο κρούσμα. 

Παρ’ όλα αυτά, μια έρευνα τον Αύγουστο 2020, 
καταδεικνύει τις συνέπειες του «εγκλεισμού», 
όπου το 70% των συμμετεχόντων δηλώνει αυξη-
μένο stress, μοναξιά, θυμό, κατάθλιψη, χρήση ου-
σιών, βία στο σπίτι (Μαρία Σανταμούρη).

Ακούσαμε τον Θεωνά Χαρατσή και τον Νίκο Νού-
λα να μιλάνε για το πώς αυτή η κρίση τους έφε-
ρε πιο κοντά στην οικογένειά τους, τα αδέρφια, 
τους φίλους, τους συγκατοίκους, τους θεραπευ-
τές. Ήταν μία κατάθεση μαρτυρίας από ψυχής και 
πώς τελικά το διαδικτυακό - η τεχνολογία μέσα 
στο σπίτι ενδυναμώνοντας τις Δομές που φιλο-
ξενούν ανθρώπους, να έχουν τη δυνατότητα να 
την πραγματοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. 

Ακούστηκε η μεγάλη σημασία που έχει του να δώ-
σουμε καινούργιες ευκαιρίες για την προσβασι-
μότητα σε ποιες υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι 
εξίσου διεσπαρμένες σε όλη την επικράτεια της 
Ελλάδας και πόσο σημαντικό είναι. Το 93% των 
ανθρώπων που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών, 
δηλώνει μεγάλες δυσκολίες προσβασιμότητας 
(Δάφνη Αρνιακού). 

Αναδεικνύεται η έννοια της ελευθερίας και ο 
τρόπος που τελικά ενημερωνόμαστε και το πό-
σες φορές επικρατεί ένας τρόμος γύρω από τον 

Κλείσιμο

Συμπεράσματα

Λογοπεδικός PhD, L.R.C.S.L.T., 
Πρόεδρος της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος

Αθηνά Φραγκούλη-Σακελλαροπούλου
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τρόπο που μας περνιόνται οι πληροφορίες και 
τελικά πώς χτυπιέται η επιβίωση, η διαιώνιση, η 
εξέλιξη μέσα σε όλη αυτή την έννοια της ελευθε-
ρίας που έχει μεγάλη αξία και θεμελιακό νόημα. 
Τα περιοριστικά μέτρα παραμορφώνουν τις αν-
θρώπινες αξίες (Δημήτρης Δαμίγος). 

Αναδεικνύονται το πώς επηρεάζεται τελικά ιδί-
ως ο νέος πληθυσμός, τα παιδιά, οι έφηβοι, και 
όλο αυτό το μακροχρόνιο των συμπτωμάτων που 
μπορεί να δούμε στα παιδιά, διότι πραγματικά ο 
εξωτερικός κόσμος εμφανίζεται πλέον ως επι-
κίνδυνος. Ο εγκλεισμός παλινδρομεί και οι επαγ-
γελματίες ψυχικής υγείας έχουν να πλαισιώσουν 
τέτοιες καταστάσεις πλέον. Πώς θα δημιουργη-
θούν αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις στη νέα πραγ-
ματικότητα, που μέχρι τώρα έχουν αποδειχθεί 
ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ψυχικής υγεί-
ας (Εβελίνα Ζεΐκου). 

Μιλήσαμε για τις πυξίδες βίου και για το πώς 
τελικά κορωνίδα όλης αυτής της φροντίδας εί-
ναι η πρόληψη και πόσο πραγματικά πρέπει να 
ενισχυθεί η πρόληψη. Το ακούσαμε καθόλη τη 
διάρκεια του Forum. Διότι τελικά η πρόληψη εί-
ναι αυτή που βοηθάει την ανθεκτικότητα και την 
χτίζει μέσα από τη δουλειά που γίνεται στα σχο-
λεία. Αυτήν τη δυνατότητα τη βλέπουμε και απο-
δείχθηκε στην προ-κορονοϊού χρονική περίοδο. 
Δηλαδή, πώς οι συμμαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι 
γονείς, έχουν τη δυνατότητα πραγματικά αυτήν 
την ανθεκτικότητα να την αυξήσουν μέσα από 
τη συνεργασία. Και πόσο αυτός ο προορισμός τε-
λικά, του να σταθούμε κοντά στους ανθρώπους, 
συνεργάτες, ηλικιωμένους, πολίτες, φίλους, με 
ένα καλό λόγο, με τη στάση, με όποιο μέσο έχει 
αυτή τη δυνατότητα, και σε αυτή την εποχή με το 
ψηφιακό μέσο να το κάνουμε και αυτό ένα φιλικό 
μέσο προσέγγισης και γειτνίασης ούτως ώστε να 
μπορέσουμε να συμπαρασταθούμε στον άνθρω-
πο ο οποίος δοκιμάζεται (Δέσποινα Κατσούδα). 

Υπήρξε μία αλλαγή μεταξύ της πρώτης φάσης και 
της δεύτερης φάσης του κορονοϊού, κυρίως επι-
κεντρωνόμενοι στις δυσκολίες των εφήβων και 
πώς αυτή η γενιά των ανθρώπων τελικά παρου-
σιάζει αγχώδεις διαταραχές, παρουσιάζει αυτο-
τραυματισμούς, ενοχικά συναισθήματα αυτοκτο-
νικά συναισθήματα, θέματα ταυτότητας, θέματα 
στις σχέσεις του. Όλη αυτή, λοιπόν, η πραγματι-
κότητα, πώς τελικά οδηγεί σε συμπεριφορές τις 
οποίες πρέπει να δούμε και να τις προτεραιοποι-
ήσουμε στην αντιμετώπιση. Θα πρέπει να δώ-
σουμε το μήνυμα στους θεσμούς, στα όργανα που 

παίρνουν τις αποφάσεις, ούτως ώστε έγκαιρα να 
μπορέσουν να δημιουργηθούν, ότι είναι δυνατόν, 
για να φτιαχτεί αυτός ο χώρος και ο χρόνος για 
την ονειροπόληση, για την επαγγελματική εξέλι-
ξη, να δούνε δηλαδή εκεί την προοπτική για να 
μπορέσουμε να περάσει αυτή η απειλητική φάση 
όσο το δυνατόν λιγότερο τραυματικά. Ακούστηκε 
λοιπόν η ευχή του να βρισκόμαστε συχνά να μιλά-
με και να ανταλλάσσουμε απόψεις (Κωνσταντίνα 
Κανελλέα). 

Ο λόγος του κύριου Λουκέρη ήταν πραγματικά 
αρκετά δυνατός και πώς κατέληξε στο να πει 
εφόσον και ο Σακέλ ήταν ένας κοινωνικός αγω-
νιστής, πραγματικά αυτό το κομμάτι αναδεικνύε-
ται και με τον τρόπο που παρουσίασε τη δικιά του 
την εμπειρία και πόσο με το να δούμε το όλο και 
να μη δούμε ξεχωριστά τα αντικρουόμενα συμφέ-
ροντα, το τι κάνουν τα κράτη, η επιβάρυνση που 
επιφέρει αυτή η σύγκρουση, αλλά να δούμε τον 
άνθρωπο, να δούμε τον λαό, να δούμε την τάξη 
να δούμε την κοινότητα, πως αυτή είναι τελικά 
η ματιά που θα φέρει την κοινωνικοποίηση και 
θα μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε τον κορονοϊό. 

Έρχεται λοιπόν η συνέχεια να μας πει με το έργο 
του Σακέλ και των συνεργατών του η αλληλεγ-
γύη, η συνοχή, η ψυχραιμία, πώς θα δώσει περισ-
σότερα καλά μηνύματα και θα δώσει αισιοδοξία, 
διότι βρισκόμαστε σε μια αποδόμηση της παλιάς 
φιλοσοφίας και οδηγούμαστε στο να φτιάξουμε 
την καινούργια η οποία όμως είναι πολύ δύσκολη, 
διότι δυσκολεύουν οι καταστάσεις, οι ανταποκρί-
σεις δεν υπάρχουνε ο βαθμός της επιβολής δεν 
υπάρχει και υπάρχει μία πολυπλοκότητα σε ένα 
μεγάλο επίπεδο. Το παραγόμενο έργο να μην απο-
μακρυνθεί από τη φιλοσοοφία της ΕΚΨ Π. Σακελ-
λαρόπουλος (Αντώνης Πάριος). 

Ακούσαμε για το Δίκτυο Ιστός και καταλαβαί-
νουμε λοιπόν πώς πραγματικά και με άλλους 
τρόπους έχουμε τη δυνατότητα η ψυχανάλυση να 
δημιουργήσει δίκτυα που λειτουργούν στις κοι-
νότητες και όχι μόνο στα γραφεία και πως δίνει 
αυτή τη δυνατότητα που να ξανά εκτιμηθεί και 
να ξανά ευοδωθεί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, 
με την επαναλειτουργία του κοινωνικού δεσμού 
(Κατερίνα Μαλίχιν).

Η Πέπη Ρηγοπούλου μας μιλάει για τον άνθρωπο, 
μας μιλάει για την οικονομία, μας μιλάει για την 
Πανδημία το πόσο έκτακτη ήταν και πόση ένταση 
έφερε, όμως με τη χρησιμοποίηση της αλληλεγ-
γύης, με τη δυνατότητά που έχουμε και με αυτή 
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την εμπειρία που έχουμε με το ιστορικό τραύμα 
και τον πολυτραυματισμό και όλη αυτή την επα-
νάληψη που βιώνουμε,  χωρίς να δίνεται μεγάλη 
ορατότητα σε αυτή την πραγματική απειλή, έχου-
με τη δυνατότητα να δούμε όλοι μαζί τι θα κά-
νουμε, ούτως ώστε ως έθνος, ως άνθρωποι, ως 
πολίτες μιας κοινωνίας να έχουμε τη δυνατότητα 
ενωμένοι να δούμε τη συνέχειά μας. 

Και φυσικά την αξιοποίηση των δημοσιογράφων, 
του δημοσιογραφικού λόγου ούτως ώστε να έρ-
θει και να υπογραμμίσει και να κυκλοφορήσει την 
πληροφορία, να κινητοποιήσει τον κόσμο μέσα 
από το δικό τους τρόπο και μέσα από το δικό τους 
εργαλείο, είναι πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν 
αυτοί που στερούνται την κανονικότητα, οι επαγ-
γελματίες που στηρίζουν τους ευάλωτους, και 
αυτοί που στο γενικότερο κλίμα της αλληλεγγύ-
ης προσφέρουν βοήθεια. Με τα παιδιά τι γίνεται; 
(Ιωάννα Σωτήρχου)

Στη συνέχεια μιλάμε για την αλλαγή του Πλαισίου 
που πρέπει να βοηθηθεί και να μπορέσει να δημι-
ουργήσει η ομάδα ή η κοινότητα των θεραπευτών, 
όχι τόσο μόνο προς τον άλλον πια αλλά βάζει σαν 
πρωταγωνιστή τον εαυτό, πώς θα ξεκινήσουμε 
δηλαδή από τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να 
δουλέψουμε αυτήν την πραγματικότητα, διότι 
πλέον είμαστε όλοι σε έναν κοινό φόβο σε μία 
κοινή πραγματικότητα, την οποία οφείλουμε να 
την πλαισιώσουμε με έναν πολύ πιο ρεαλιστικό 
τρόπο χρησιμοποιώντας και τη μυθολογία μας 
και την ιστορία μας (Σταμάτης Τουρνής). 

Η συνέχεια ήταν ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε 
και να κινητοποιήσουμε και τους λιγότερους 
ανθεκτικούς και αυτούς που έχουν μεγαλύτε-
ρη ανθεκτικότητα, με τα κοινωνικά μας δίκτυα. 
Μένει λοιπόν να δούμε πώς τα κοινωνικά δίκτυα 
πραγματικά θα μπορέσουν να συμβάλουν σε όλο 
το χτίσιμο της ανθεκτικότητας.

Ζωντανή σκέψη, το σώμα, η προστασία να μας 
φέρει πιο κοντά να μας φέρει πιο κοντά μέσα σε 
μία ζωντάνια η οποία υπάρχει και μπορεί να δη-
μιουργηθεί μέσα από το συναισθηματικό δεσμό 
μέσα από τα υποστηρικτικά δίκτυα μέσα από την 
αγωγή κοινότητας. Όλο αυτό θα φέρει μία αλ-
λαγή και ένα καινούργιο κύμα αισιοδοξίας στην 
ψυχική υγεία σήμερα. Άρα πόσο είμαστε και μέ-
νουμε μέσα μας συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας, 
συνδεδεμένοι μεταξύ μας, συνδεδεμένοι με το 
όλον (Παναγιώτα Φίτσιου). Και διαβάζω πάλι το 
ποίημα της Παναγιώτας:

ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ας μην κρυβόμαστε….
Διψάμε για ολόφρεσκες απώλειες…
Έτσι, για να οργανώσουμε 
τον θρήνο μας για τα περασμένα…
Έτσι για να μην φαινόμαστε παράταιροι στη
Χαρά της ζωής…

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Σακελλάρης μιλάει ότι 
ο πρώτος μας στόχος της αποασυλοποίησης τε-
λείωσε, όλη αυτήν την εντολή που είχαμε με την 
πρώτη φάση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, 
στο να πάμε και να δούμε με τους χρόνιους αν-
θρώπους που έμεναν για χρόνια στα ψυχιατρεία 
να τους βγάλουμε και πραγματικά πετύχαμε εκεί-
νη τη φάση με αυτούς τους ανθρώπους. ‘Εχουν 
μείνει οι τελευταίοι, πεθαίνει αυτή η γενιά των 
ανθρώπων, που φιλοξενήσαμε και βοηθήσαμε 
και πραγματικά η δουλειά μας εκείνη την περί-
οδο, η οποία συνεχίζεται μέχρι τώρα,  είναι πάρα 
πολύ πλούσια σε μάθηση, σε εμπειρία και σε σθέ-
νος που μας έδωσε και για αυτό συνεχίζουμε να 
δουλεύουμε με τον τρόπο που δουλεύουμε, όμως 
πλέον αυτό αλλάζει. Άρα χρειαζόμαστε νέους 
στόχους, χρειαζόμαστε νέα ταυτότητα, χρειαζό-
μαστε να προετοιμαστούμε και να δούμε αυτόν 
τον επαναπροσδιορισμό που τελικά φωτίζεται 
από όλους ότι είναι η Πρωτοβάθμια περίθαλψη. 
Πρέπει να πενθήσουμε το παλιό, πρέπει να δού-
με να ξανά οργανώσουμε το αυτορυθμιστικό που 
έχει ο καθένας μας, που έχουμε ως ομάδα που 
έχουμε ως κοινωνία, για να μπορέσουμε να δούμε 
τελικά πώς θα πενθήσουμε και την προηγούμε-
νη φάση για να πάμε στην επόμενη χωρίς πολλές 
απώλειες και χωρίς μεγάλο πόνο, με περισσότε-
ρη απαιτητικότητα, όμως.

Οπότε ερχόμαστε στις καταθέσεις που έκανε και 
ο Λεονάρντο Σκόρδος, για τα όρια των αντοχών 
και για τις άλλες ευάλωτες ομάδες, και είναι 
ωραίο που ακούμε από τον Λεονάρντο ως πρόε-
δρο της «αυτοεκπροσώπησης» πλέον να μη μιλά-
ει μόνο για τους ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα αλλά βάζει μέσα στην οπτική του 
γωνία και τους πρόσφυγες και τους άλλους ευ-
άλωτους πληθυσμούς και τους άστεγους. Είναι 
πάρα πολύ ωραίο. Και βλέπουμε ότι μέσα από τη 
συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια, μέσα από 
τις συμμαχίες, μέσα από τη σύμπραξη  σε κοινούς 
στόχους, θα μπορέσουμε όλο αυτό το διχαστικό 
που παρουσιάζεται στην εμπειρία μας όλα τα τε-
λευταία χρόνια περισσότερο και πρέπει να κλεί-
σει πια αυτός ο διχασμός μεταξύ δημόσιου λόγου 
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και του τρίτου τομέα, που στον τρίτο τομέα είναι 
όλοι οι σύλλογοι είναι η κοινωνία των πολιτών 
και είναι όλα αυτά που κάνουν οι ΜΚΟ και που λα-
σπολογούνται σαν να μην κάνουνε σωστά τη δου-
λειά τους. 

Μιλήσαμε λοιπόν στη συνέχεια για την ψυχική 
διαθεσιμότητα και το πώς τελικά το ακούειν, 
και το ομιλείν και το πράττειν πρέπει πλέον να 
γίνει μία πράξη, να γίνει μία ροή προσφοράς και 
συνύπαρξης και αυτό το οποίο βιώνουμε στην 
καθημερινότητά μας για να πάρει ένα νόημα και 
να καταλάβουμε τελικά ότι όντως, αυτή είναι η 
απαιτητικότητα (Αλέξανδρος Τζήμας).

Δεν βοηθάει να είναι σε αδράνεια οι δημόσιες 
επιτροπές, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι τομεα-
κές επιτροπές. Οι ενδονοσοκομειακές Μονάδες 
ν’ ανταποκριθούν στο ρόλο τους, δεν απαξιώνο-
νται. Το κλείσιμο των ψυχιατρείων ήταν για τ’ 
ανθρώπινα δικαιώματα και όχι γιατί δεν έκαναν 
καλά τη δουλειά τους. Όλο αυτό το διαμορφούμε-
νο περιβάλλον και το κλίμα δημιουργεί αμφίδρο-
μη επιθετικότητα που την πληρώνει ο άρρωστος 
τελικά (Μίλτος Λειβαδίτης).

Και υπάρχει η μαρτυρία ψυχιάτρου, του Νίκου 
Πιρνέα ο οποίος λέει, υπάρχει ας πούμε ότι μέχρι 
τώρα ήταν ο ψυχίατρος, ήταν το κατεστημένο το 
οποίο έδινε οδηγίες, έδινε εντολές, συντηρούσε 
καταστάσεις. Τώρα αυτό αλλάζει και πρέπει πια 
να δούμε πώς θ’ ακούσουμε και θα καταλάβου-
με ότι η ψύχωση είναι παντού, εμείς τώρα παίρ-
νουμε μάθημα μπαίνοντας στη θέση του ψυχικά 
ασθενούς και μας δίνουν εντολές που πρέπει 
να τις εκτελέσουμε, κι αν δεν συμμορφωθούμε, 
έχουμε συνέπειες. Οπότε κερδίζουμε μια βιωμα-
τική εμπειρία. Δύσκολο το αύριο ενόσω είμαστε 
στο σήμερα.  
Μιλάμε τώρα για τη νέα ισοτιμία: ακούστηκε λοι-
πόν ο όρος της νέας ισοτιμίας και πως πλέον θα 
έχουν θεσμικό ρόλο οι άνθρωποι οι οποίοι από 
εμπειρία έχουν την τεχνογνωσία και όλη αυτή η 
καινούργια ανάδειξη αυτών των δυνατοτήτων 
και των δεξιοτήτων που έχουν οι άνθρωποι με 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα πραγματικά θα μας 
πάει προς το καλύτερο, θα μας πάει προς το μέλ-
λον, θα μας πάει σε μία ωρίμανση την οποία την 
έχουμε ανάγκη (Αγγελική Γιαντσελίδου). 

Πολιτικό ζήτημα, λοιπόν, τοποθετεί ο Φάνης 
Κλεόπας και λέει ότι όλη αυτή τη νέα ανάδυση  να 
τη «διαβάσουμε»  και να δημιουργήσουμε τις πι-
έσεις για να πάμε παρακάτω. Όλοι είμαστε στην 

ίδια όχθη, ο κορονοϊός μας λέει να μπούμε στα 
τρίσβαθα της ψυχής μας, να κατανοήσουμε ό,τι 
συμβαίνει για να πάμε δημιουργικά παρακάτω. Η 
Πανδημία λοιπόν είναι η αφορμή, άρα χρειάζεται 
να φτιάξουμε ομάδες λειτουργικής δράσης.  Όχι 
απέναντι ούτε απέναντι στους  ασθενείς, ούτε 
απέναντι στα θεσμικά όργανα, ούτε απέναντι στις 
ενδονοσοκομειακές δομές. Αλλά μαζί στη μία ευ-
καιρία για την αλληλεγγύη είμαστε όλοι στην ίδια 
μεριά και όλοι ατενίζουμε το μέλλον με κάποια 
αγωνία για το τι θα μας φέρει. Ένα βήμα προς το 
μέλλον, μια ευκαιρία για αλλαγή.  

Μάθαμε από το πρώτο κύμα, πάμε στο δεύτερο 
κύμα του κορονοϊού. Άρα εμπιστοσύνη, δέσμευ-
ση,  συμμετοχή. Αυτά διακυβεύονται. Να τα κρα-
τήσουμε για να δούμε τελικά πώς θα βγάλουμε 
και το δεύτερο κύμα, για να φτάσουμε στο εμβό-
λιο που κι εκεί θα αντιμετωπίσουμε μιαν άλλη 
πραγματικότητα πλέον. Διότι ο θάνατος μας κι-
νητοποιεί διαφορετικά τον καθέναν μας (Δημή-
τρης Ταταρίδης). 

Ο Δημήτρης Γεωργιάδης αναφερόμενος στον 
Σακέλ και στα χρόνια που ζούσαν μαζί στην ίδια 
γειτονιά, και για την κοινωνική του δράση, ανα-
ρωτιέται πού πάει ο κόσμος και πόσο αδύναμοι 
νιώθουμε με αυτήν την υγειονομική κρίση. Όμως, 
από το 1980 έχει γίνει δρόμος στην Ψυχιατρική 
Μεταρρύθμιση, δεν πρέπει να χαθούν οι κατακτή-
σεις, πρέπει να συνεχίσουμε μαζί με την επόμενη 
γενιά, να αξιοποιήσουμε και να πιέσουμε μαζί με 
τους λήπτες για τη συνέχιση της ψυχιατρικής με-
ταρρύθμισης. Μη μας μαυρίσει η στυγνή γραφει-
οκρατία. Οι έφηβοι, τα παιδιά, είναι ζορισμένα. 
Δεν έχουν βρει την αυτορρύθμισή τους ακόμη. Ν’ 
αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε, να εστιάσουμε στην 
ανθρώπινη προσπάθεια, και να δράσουμε συλλο-
γικά, οικολογικά, περιβαλλοντικά.  Να προσπαθή-
σουμε συνδεδεμένοι. Αυτό το μήνυμα μας δίνει ο 
κορονοϊός. 

Τέχνη: τέχνη – πολιτισμός, μεγάλη πηγή τροφο-
δότησης, μεγάλη πηγή ενδυνάμωσης, θα πρέπει 
σιγά-σιγά το κράτος να καταλάβει πως η τέχνη 
και ο πολιτισμός πρέπει γίνει το νούμερο ένα σε 
αυτή τη φάση ακριβώς για να μας εμπλουτίσει 
για να μας ενδυναμώσει, για να μας δώσει αισι-
οδοξία για να μας δώσει κάποια πατήματα για να 
μπορέσουμε να βγούμε από όλο αυτό το αβέβαιο 
του κορονοϊού, το stress, την αγωνία, την απειλή 
της Κατάθλιψης (Αντώνης Μπέρτος).

‘Ερχεται ο Δημήτρης Καρέλας και μας λέει για 
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την κοινότητα. Μας φέρνει πολύ σημαντικά πα-
ραδείγματα, μία ζωή με νόημα. Θεμέλιο είναι η 
στρατηγική και η στρατηγική είναι η συνύπαρξη 
με τη φύση και όλο αυτό το σύμπαν. Οι γραφειο-
κράτες πρέπει να το ακούσουν πρέπει να το κα-
ταλάβουν και κάπου πρέπει κάτι να κάνουμε με 
τη γραφειοκρατία.

Ακούμε λοιπόν πάλι πώς η παιδική προστασία 
τελικά που ήταν πραγματικά αυτό που ερχόταν 
τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή, το τι γίνεται 
με τα ασυνόδευτα ανήλικα. Μας δίνει μία πληρο-
φορία η οποία μας γεμίζει πραγματικά με χαρά 
ότι υπάρχει και συνεχίζει επαυξανόμενη αυτή η 
μέριμνα. Ακόμα περισσότερο δημιουργούνται 
και άλλα μέσα πλαισίωσης αυτού του πληθυσμού 
για να μπορέσουν και αυτά τα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή και με τους δικούς τους, αλλά και με την 
καινούργια κοινωνία που τους φιλοξενεί (Μαντώ 
Λιαδοπούλου).

Δεν ολοκληρώθηκε η ψυχιατρική μεταρρύθμι-
ση τονίζει η Καίτη Μυλωνοπούλου. Δεν υπάρχει 
υγεία χωρίς ψυχική υγεία και το μυστικό της επι-
τυχίας, είναι ότι το 20% της εργασίας μας πρέπει 
να αφιερώνεται στην αγωγή κοινότητας. Αγωγή 
κοινότητας λοιπόν και πάλι αγωγή κοινότητας. 

Το κίνημα των ΚοιΣΠΕ πραγματικά μας φέρνει 
πάλι αισιόδοξα μηνύματα διότι βλέπουμε πόσοι 
άνθρωποι στον κύκλο αυτόν και στους πυλώνες 
αυτούς που λένε ότι η πρόληψη, θεραπεία,  απο-
κατάσταση, κοινωνική και εργασιακή είναι πραγ-
ματικότητα, γίνεται πραγματικότητα. Και πώς 
χρειάζεται παρόλα αυτά χρηματοδότηση διότι 
μιλάμε για ευάλωτο πληθυσμό και χρειάζεται η 
ψυχολογική υποστήριξη, από την αντίστοιχη Μο-
νάδα του κάθε ΚοιΣΠΕ (Πόλα Νικολάου).

Η Νάση Ξαναλάτου μας φέρνει το παράδειγμα 
του ΚΙΦΑ και νομίζω ότι πραγματικά είναι αυτό 
το οποίο ειπώθηκε και στην αρχή ότι είναι ένα 
παράδειγμα πρωτοβάθμιας φροντίδας και αυτό 
έρχεται πραγματικά να συμπληρώσει ό,τι προ-
σπαθεί η κοινωνία αυτή τη στιγμή να προσφέρει, 
προσπαθώντας να συμβάλλει ενεργά και την κρα-
τική υποστήριξη. 

Μιλάμε για το παράδειγμα της ΨΥΠΣΑ, ψυχιατρι-
κή περίθαλψη στο σπίτι του αρρώστου και πώς 
έρχεται όλη αυτή η μεθοδολογία και το μοντέλο 
να δώσει την έννοια και τις αρχές του πώς τελικά 
η ψυχιατρική περίθαλψη στο σπίτι του αρρώστου 
έχει έναν κύκλο, έχει μια υποστήριξη, έχει τη δυ-

νατότητα να δώσει αυτό το οποίο είναι ζητούμενο 
και τώρα στην εποχή του κορονοϊού (Αλέξανδρος 
Τσιπουρίδης).  

Δεν έθιξα αυτό το οποίο είπε η Μαρία Σαμα-
κουρή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό - πώς 
η COVID-19 να γίνει η κινητήριος δύναμη για να 
καλυφθούν τα κενά της Ψυχιατρικής Μεταρρύθ-
μισης - διότι στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης 
πραγματικά υπάρχει ένα σύστημα ψυχικής υγεί-
ας ολοκληρωμένο, το οποίο καλύπτει όλους 
τους τομείς, δημιουργούμενο με υπηρεσίες που 
δίνουν τη δυνατότητα από την τοπική αυτοδιοί-
κηση, από την πανεπιστημιακή κοινότητα, από το 
νοσοκομείο, από το ΕΣΥ, από τον τρίτο τομέα, με 
το μοντέλο το Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγεί-
ας να πλαισιώνονται όλοι οι πολίτες της τομεο-
ποιημένης περιοχής.

Απευθύνομαι στο Γιώργο Χαριτάκη, υπογραμ-
μίζοντας ότι αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το 
οποίο ζητείται για την Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν κινητές μονάδες για τη Θεσσαλονίκη. 
Το μυστικό λοιπόν είναι εδώ στον υπερπληθυ-
σμό της Αττικής. Πώς αυτό το μοντέλο θα έχει 
τη δυνατότητα να μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή 
την εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει αυτά τα 
χρόνια που υπάρχουν οι κινητές μονάδες έχουν 
υποστηρίξει και είναι παραδείγματα σε όλη την 
Ευρώπη, του πώς βγήκαν πέρα οι κοινωνίες και 
οι Νομοί οι οποίοι είχαν τις κινητές μονάδες. Θα 
πρέπει αυτό να δημοσιοποιηθεί για να καταλά-
βουμε την αξία αυτού που είναι θεσμοθετημένο 
από το Νόμο 2716/1999 και οφείλουμε να το συ-
νεχίσουμε. 

Κλείνω με το μήνυμα που μας δίνει και ο Γιώρ-
γος Χαριτάκης: Ναι συναντήσεις σαν κι αυτή με 
άλλες πλατφόρμες ή ακόμα και με αυτήν, άρα εί-
μαστε στο να δημιουργήσουμε και να πούμε πότε 
θα είναι η επόμενή μας συνάντηση. Αναγκαιότητα 
υπάρχει στο να ολοκληρωθεί η τομεοποίηση, να 
επιτευχθεί ο συντονισμός, να αυξηθούν οι πρω-
τοβάθμιες υπηρεσίες, να λειτουργήσουν σύμφω-
να με την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση οι ΥΠΕ, οι 
ΠΕΔΙΤΟΨΥ…

Σας διαβάζω ένα ποίημα του Θεωνά Χαρατσή, 
το οποίο έγραψε και το έστειλε στην Ευρώπη, 
και το οποίο επιλέχθηκε και δημοσιεύτηκε στο 
Mental Health Empowerment Book (Μental 
Health Ireland) και στην ιστοσελίδα του European 
Network on Independent Living. Σας το διαβάζω 
(μεταφρασμένο από τα αγγλικά στα ελληνικά από 
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τον ίδιο) και κλείνω.

Ελευθερία

Ελευθερία για μένα είναι 
η μυρωδιά ενός φρεσκοτυπωμένου βιβλίου. 

Οι ανθρώπινες σχέσεις 
σε όλες τους τις διαστάσεις

Η πολυπλοκότητα αυτού του κόσμου 
αλλά και η φαινομενική του απλότητα. 

Ελευθερία είναι όταν έχω 
το κουράγιο να επιλέξω 
Χωρίς να νιώθω ένοχος

Χωρίς να νιώθω κατώτερος
Χωρίς να νιώθω ντροπιασμένος.

Η Ελευθερία είναι
μία σκάλα που ανεβαίνω σκαλί το σκαλί
ένας δρόμος πού βαδίζω βήμα το βήμα 

μια γέφυρα που διασχίζω πάνω από ένα ποτάμι.
Η Ελευθερία είναι 

ο αχανής έναστρος ουρανός 
η βαθιά μπλε θάλασσα

το άπειρο, ατελείωτο σύμπαν.
Ελευθερία για μένα είναι να ζεις, ν’ αγαπάς, 

να μοιράζεσαι αληθινά και άφοβα!
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Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020, η Εταιρία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπου-
λος,  διοργάνωσε το 2ο Forum Παναγιώτης 
Σακελλαρόπουλος – Διάλογοι Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας. Το θέμα 
του φετινού Forum ήταν COVID – 19: Ψυ-
χιατρική Μεταρρύθμιση & Κοινωνική Αλ-
λαγή. Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει ως 
στόχο τη συνάντηση της επιστημονικής 
κοινότητας και όλων όσων ενδιαφέρονται 
για τα θέματα ψυχικής υγείας, για την 
εδραίωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 
τη δημιουργία νέων Δομών στην κοινότητα, 
ιδίως παιδοψυχιατρικών, και την εξέλιξη 
μιας βιώσιμης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. 
Το έναυσμα για τη διοργάνωση, αποτελούν 
τα δύο έτη από την φυσική απουσία του 
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου, και η επιθυ-
μία παλιών και νεότερων επαγγελματιών 
ψυχικής υγείας να τιμήσουν τη μνήμη και το 
έργο του, διατηρώντας την παράδοση του δι-
αλόγου με την κοινωνία των πολιτών.  
Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας, οι οποίες 
και επέβαλαν τη διαδικτυακή διεξαγωγή του 
Forum, αναπτύχθηκε ένας διάλογος υψηλού 
επιπέδου, τον οποίο παρακολούθησε μεγάλος 
αριθμός πολιτών. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, 
εκπρόσωποι του χώρου της ψυχικής υγείας, 
κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους 
για την μέχρι τώρα πορεία της ψυχιατρικής 
μεταρρύθμισης και τις νέες συνθήκες που 
διαμορφώνονται εξαιτίας της πανδημίας 
COVID-19, καθώς και για το μέλλον της ψυχικής 
υγείας, με γνώμονα τις κοινωνικές αλλαγές που 
επιφέρει και θα επιφέρει η σημερινή παγκόσμια 
υγειονομική κρίση. 
Οι κεντρικές προτάσεις και ιδέες που 
αναδύθηκαν στη διάρκεια των εργασιών του Fo-

rum, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
• Ανάγκη συνεργασίας και συστράτευσης όλων 

των επαγγελματιών, ανεξαρτήτως του χώρου 
από τον οποίο προέρχονται, στον κοινό αγώνα για 
την διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, για όλους τους πολί-
τες.

• Για την αντιμετώπιση της παρούσας 
υγειονομικής απειλής, η οποία αποτελεί ένα 
συλλογικό τραύμα για τους πολίτες, σε μια 
ήδη πολυτραυματισμένη κοινωνία, τονίστηκε 
η σημασία της αλληλεγγύης, της συνοχής και 
της ψυχραιμίας, τα οποία αποτελούν στοιχεία δι-
αχρονικά σημαντικά σε περιόδους κρίσεων.

• Αναδείχθηκε το πώς το διαδίκτυο και οι νέες 
τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ένα 
νέο φιλικό μέσο προσέγγισης και γειτνίασης 
σε αυτές τις συνθήκες εγκλεισμού. Η τεχνολο-
γία δίνει νέες ευκαιρίες στην προσβασιμότητα 
σε υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, καθώς 
και τη δυνατότητα σε Δομές και Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας να συνεχίσουν το έργο τους.

• Τονίστηκε πως η κορωνίδα της φροντίδας 
είναι η Πρόληψη, η οποία ταυτόχρονα χτίζει και 
ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα.

• Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο νέος πληθυσμός, τα 
παιδιά και οι έφηβοι, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
που ο εξωτερικός κόσμος μοιάζει απειλητικός και 
οι σχέσεις, που αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 
ψυχικής υγείας, περιορίζονται. 

• Τα κοινωνικά δίκτυα  διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δράσεων 
αλληλεγγύης και υποστήριξης.

• Η Αγωγή Κοινότητας, που περιλαμβάνει την ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για 
θέματα ψυχικής υγείας, αποτελεί αναγκαία προ-
ϋπόθεση για την διασφάλιση της ψυχικής υγείας 
των πολιτών.

Δελτίο τύπου 08.12.2020

Απολογισμός 2ου FORUM 

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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• H Τέχνη και ο Πολιτισμός αναδεικνύονται 
ως σημαντικές πηγές τροφοδότησης και 
ενδυνάμωσης, και μπορούν να δώσουν 
αισιοδοξία σε αυτήν την δύσκολη περίοδο.

• Η εφαρμογή επιτυχημένων μοντέλων στον 
χώρο της ψυχικής υγείας όπως είναι η 
Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι  του Ασθενή 
(ΨΠΣΑ) και οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας, αναδεικνύονται ως αποτελεσματικές 
πρακτικές και στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας του Covid-19.

• Ανάγκη για νέα ισοτιμία: οι άνθρωποι με 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα μπορούν να 
αποκτήσουν ένα θεσμικό ρόλο και οι ίδιοι μέσα 
από την τεχνογνωσία, που προέρχεται από την 

εμπειρία τους, θα συμβάλλουν στην ανάδειξη 
αυτών των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων που 
έχουν οι χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

• Όχι στο διχασμό μεταξύ του δημόσιου λόγου και 
του μη κερδοσκοπικού «τρίτου τομέα», όχι στο 
διχασμό μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, 
όχι στη γραφειοκρατία των θεσμικών οργάνων 
που εμποδίζει τη συνεργασία των διαφορετικών 
Δομών, κοινοτικών και ενδονοσοκομειακών. 

• Τέλος, τονίστηκε η επιθυμία για την καλλιέργεια 
ενός κλίματος εμπιστοσύνης, δέσμευσης και 
συμμετοχής. Είμαστε όλοι στην ίδια μεριά και 
όλοι ατενίζουμε το μέλλον με αγωνία για το τι θα 
μας φέρει.

Λίγα λόγια για τον Καθηγητή 
Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο

Ο Παναγιώτης Σακελλλαρόπουλος ήταν βασικός πρωταγωνιστής της ιστορίας και της εξέλιξης της 
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Η  επιστημονική του προσέγγιση βασιζόταν στις αρχές 
της Κοινωνικής Ψυχιατρικής μέσα από το ψυχαναλυτικό πρίσμα και συνδυαζόταν με την αγάπη για 
τον ψυχικά ασθενή και το σεβασμό για τον ψυχικό πόνο. Βασικό όραμά του ήταν η κατάργηση της 
ασυλικής προσέγγισης στην Ψυχιατρική. Έγινε ο πρωτεργάτης της αποασυλοποίησης των ψυχικά 
ασθενών από τα ψυχιατρεία, σε σύγχρονες, ανοικτές και ανθρώπινες θεραπευτικές μονάδες μέσα στην 
κοινότητα. Βασική του θέση ήταν ότι «ο ψυχικά ασθενής έχει μεγαλύτερο όφελος θεραπευτικό και 
ιατρικό, όταν θεραπεύεται μέσα στην κοινωνική του ομάδα και μέσα στην οικογένεια». Μέσα από 
το έργο του προωθούσε τη συνεργασία, τη δικτύωση και την συμμετοχή όλης της κοινότητας για την 
καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής νόσου και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. 
«Δεν αλλάζουμε τη διάγνωση, αλλάζουμε τη μοίρα του ανθρώπου» (Π. Σακελλαρόπουλος).



«Ας αντικαταστήσουμε τα δεσμά       
                         με ανθρώπινους δεσμούς»

Π. Σακελλαρόπουλος


