
Λίγα λόγια για το ντοκιμαντζρ: 

Ο «Λόγοσ των τρελϊν» δθμιουργικθκε από τθν πολιτικι ςυνζλευςθ τθσ κατάλθψθσ 

Παπουτςάδικο.  κοπόσ του δεν είναι να μιλιςει για τουσ «τρελοφσ», αλλά να αφιςει τουσ 

ίδιουσ και τισ ίδιεσ να αφθγθκοφν όςα τουσ απαςχολοφν και τισ αφοροφν. Σο ντοκιμαντζρ 

χωρίηεται ςε τρία μζρθ, τα οποία, χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζςο τα λόγια των ίδιων των 

χρθςτϊν υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ εξετάηουν τισ αντιλιψεισ που επικρατοφν όςον αφορά 

τισ ψυχικζσ «αςκζνειεσ», εκκζτουν τθν επιςτιμθ και τθν ςυνεργαςία τθσ με τθν εξουςία, 

και επαναπροςδιορίηουν το πωσ οφείλει να αντιμετωπίηεται θ «τρζλα» και θ «κεραπεία» 

τθσ.  

 

«αυτι θ πραγματικότθτα τρελαίνει τουσ ανκρϊπουσ» 

τον «Λόγο των τρελϊν» και κυρίωσ ςτο πρϊτο μζροσ του, υπογραμμίηεται θ ιδιότθτα τθσ 

τρζλασ ωσ αποτζλεςμα τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Ότι, δθλαδι, ωσ «τρελοί» 

χαρακτθρίηονται όςοι και όςεσ δεν αντζχουν τθ ςυνεχι υποτίμθςθ των ηωϊν τουσ,  όςοι και 

όςεσ νιϊκουν ότι παγιδεφονται ςτισ αδιζξοδεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ μζςα ςτισ οποίεσ 

βρίςκουν τουσ εαυτοφσ τουσ, που φκείρονται από τισ προςδοκίεσ τθσ οικογζνειασ, των 

φίλων ι των γνωςτϊν τουσ για εργαςία και κοινωνικι ανζλιξθ.  Οι «τρελοί» λοιπόν, 

περικωριοποιοφνται από τθν κοινωνία, μαηί με τισ ςυνειδθτζσ ι αςυνείδθτεσ αρνιςεισ 

τουσ, ϊςτε να αναδειχκεί θ υγεία και θ κακαρότθτά τθσ. 

 

«θ λζξθ “τρελόσ” είναι πολιτικι πράξθ» 

τθ ςυνζχεια, αναδεικνφεται ςυνοπτικά το πωσ θ διάγνωςθ ατόμων ωσ “ψυχαςκενϊν” 

διαφοροποιείται ανάλογα με τθν πολιτικι, πολιτιςμικι και κοινωνικι ςυγκυρία (πχ. 

μεταπολεμικζσ περίοδοι, περίοδοι αναδιάρκρωςθσ κλπ). Ακολοφκωσ, το ντοκιμαντζρ 

αςχολείται με τθν ψυχιατρικι/ψυχαναλυτικι αυκεντία και το πωσ θ ςχζςθ ψυχιάτρου και 

αςκενι είναι ςχζςθ εξουςιαςτικι.  Αυτό βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι θ διάγνωςθ ςτθν οποία 

ο πρϊτοσ καταλιγει, μετατρζπει τον αςκενι ςε ζνα (ψυχιατρικό) υποκείμενο το οποίο 

πλζον χαρακτθρίηεται εξ ολοκλιρου από τα ςυμπτϊματά του. Ζνα υποκείμενο, δθλαδι, 

χωρίσ προςωπικζσ εμπειρίεσ, βιϊματα, ακόμα και χωρίσ άποψθ ι λόγο.  Ο χαρακτθριςμόσ 

«ψυχαςκενισ» κακίςταται άλλοσ ζνασ τρόποσ υποτίμθςθσ τθσ ηωισ και περικωριοποίθςθσ 

ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων.  Ζτςι, θ μοναδικι διζξοδοσ που προςφζρεται, πζραν 

τθσ ιδρυματοποίθςθσ, περιορίηεται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθν φαρμακευτικι αγωγι, χωρίσ 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ κεραπείασ ι υποςτιριξθσ.  Αυτι θ (υπερ)χοριγθςθ φαρμάκων, 

πολφ ςυχνά οδθγεί ςτθν πλιρθ αδρανοποίθςθ των αςκενϊν, κακιςτϊντασ τουσ μθ 

λειτουργικοφσ.  Εν ολίγοισ, θ κυρίαρχθ ψυχιατρικι προτάςςει, αντί τθσ πρόλθψθσ ι τθσ 

κεραπείασ, τον εγκλειςμό, τθν κακιλωςθ και τθ νάρκωςθ.  τον «Λόγο των τρελϊν» γίνεται 

επίςθσ ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν πολιτικι υπόςταςθ τθσ χριςθσ από ψυχιάτρουσ και 

«ειδικοφσ» τθσ λζξθσ «τρελόσ».  Χρθςιμοποιοφνται ωσ παράδειγμα τα Δικαςτικά 

Ψυχιατρικά Νοςοκομεία, όπου άνκρωποι φυλακίηονται, με τον χαρακτθριςμό «τρελοί», 

εκτίοντασ ποινζσ για πράξεισ νομικά αςιμαντεσ, που πραγματοποιοφνται λόγω εςωτερικισ 

απελπιςίασ (π.χ. μικροκλοπζσ), αφοφ ο δικαςτισ τουσ ζκρινε «κοινωνικά επικίνδυνουσ».  Οι 

ζγκλειςτοι ςε Δ.Ψ.Ν. ςτεροφνται τθσ νομικισ υπεράςπιςθσ του εαυτοφ τουσ ωσ «ανίκανοι 

για καταλογιςμό» και καταλιγουν ςε λευκά κελιά, ςυνικωσ χωρίσ κάποια προκακοριςμζνθ 



θμερομθνία αποφυλάκιςθσ, κακϊσ το παραμικρό παράπτωμα ι δείγμα αποκλίνουςασ 

ςυμπεριφοράσ αρκεί για να παρατακεί θ κράτθςι τουσ για άλλουσ 6 μινεσ. 

 

«Η ςιωπι ςου, ςαν βρίςκεςαι δίπλα μου, αξίηει όςο χίλιεσ λζξεισ» 

Σζλοσ, ςτο τρίτο μζροσ, καταδεικνφεται πωσ θ αδιαφορία μεγάλου μζρουσ τθσ κοινωνίασ 

προσ τουσ χριςτεσ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ που βρίςκονται ςε ψυχιατρικά άςυλα, 

αυξάνει τθν ψυχιατρικι βαρβαρότθτα, νομιμοποιϊντασ τθν, όςο αυτι επιτυγχάνει να 

κρφβει τουσ «αρρϊςτουσ» κάτω από το χαλί.  Αυτι θ νομιμοποίθςθ των πρακτικϊν τθσ 

κυρίαρχθσ ψυχιατρικισ, ανοίγει τον δρόμο ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ψυχικισ αςκζνειασ ωσ 

μια αςυνείδθτθ άρνθςθ τθσ εργαςίασ, και ςτθν προςπάκεια επανζνταξθσ των αςκενϊν όχι 

ςτθν κοινωνία, αλλά ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. 

Κλείνοντασ, ο «Λόγοσ των τρελϊν» εντοπίηει τόςο τα αίτια τθσ «τρζλασ», όςο και τθν 

κεραπεία τθσ ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ των «αςκενϊν» με το άμεςο περιβάλλον τουσ. 

«Πρζπει να γίνει κοινωνικι γνϊςθ ότι μεγάλα προβλιματα ςτθν κατάςταςθ των ψυχικά 

παςχόντων δεν προκαλοφνται μόνο απ’ τθ νόςο αυτι κακ’ εαυτι, αλλά ακόμα εντονότερα 

απ’ τθν διαδρομι του πάςχοντα, ςαν πάςχοντα, μζςα ςτθν κοινωνία. Μζςα ςτισ κοινωνικζσ 

ςχζςεισ.»    

«Είδαμε ότι μποροφμε να ηιςουμε και χωρίσ τθν ψυχιατρικι.» Η αυτοβοικεια και οι 

ειλικρινείσ ςχζςεισ μεταξφ των αςκενϊν, εντόσ ι εκτόσ των ψυχιατρικϊν ιδρυμάτων, αλλά 

και με τουσ «υγιείσ» αναφζρονται ωσ εναλλακτικισ μορφισ κεραπεία. Δθλαδι, ςχζςεισ που 

αντιμετωπίηουν τουσ αςκενείσ όχι ωσ άτομα με ειδικι ςυνκικθ φπαρξθσ -τθν αςκζνειά 

τουσ- αλλά ωσ ιςότιμα μζλθ του ςυνόλου. 

 

Τρζλα και ψυχιατρικι 

το κείμενο που γράψαμε δεν μιλάμε ςαν ειδικοί, δεν γνωρίηουμε αν υπάρχει τρζλα (κι αν 

υπάρχει ςε ποιο βακμό αυτι αποτελεί πρόβλθμα, απειλι ι αςκζνεια) και δεν είναι και 

αυτό το ηθτοφμενο. Δεν αμφιςβθτοφμε τθν ‘φπαρξθ’ ι τθν ‘πραγματικότθτα’ διαφορϊν 

ςτθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά. Σο πρόβλθμα που μαςτίηει τθν ψυχιατρικι και τθν κοινωνία 

είναι τα ςυνακόλουκα αυτϊν των διαφορϊν. Ασ τα δοφμε όμωσ, με μια ςειρά. 

Με τθν εμφάνιςθ τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ, θ αντίλθψθ τθσ φφςθσ ςαν μθχανι που 

λειτουργεί αρμονικά και νομοτελειακά, ειςιγαγε μια άλλθ αντίλθψθ για τον άνκρωπο. Ενϊ 

ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ προςωποποιεί τα πράγματα, ο ςφγχρονοσ πραγμοποιεί τα 

πρόςωπα. Αυτόσ είναι ο μθχανομορφιςμόσ∙ όταν δθλαδι το άτομο προςπακεί να 

κατανοιςει τον ςυνάνκρωπό του ςα να ιταν μθχανι. Ζτςι, ο ερευνθτισ του ανκρϊπου 

πρζπει να πάρει αυτι τθ μθχανι και να μελετιςει τθν καταςκευι και τθ λειτουργία τθσ, 

ϊςτε να μπορεί να προβλζπει και να ελζγχει τθ ςυμπεριφορά τθσ, όπωσ κα ζκανε και με 

οποιαδιποτε άλλθ μθχανι. Για να γίνει θ δουλειά του πιο εφκολθ, προτάςςει τθν 

ταξινόμθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, θ οποία ςθμαίνει κατθγοριοποίθςθ και κατ’ 

επζκταςθ ζνταξθ -ι απόκλιςθ από- ςτα υφιςτάμενα πρότυπα.Μζςα από αυτι τθν 

κατθγοριοποίθςθ, ορίηεται θ προςωπικι ταυτότθτα ενόσ ατόμου, θ οποία ακολουκεί τον 

αςκενι μια ηωι και ςυχνά, γίνεται το κελί  μιασ φυλακισ μεσ τθν οποία κλείνει ο ζνασ 

άνκρωποσ τον άλλον. τθν πραγματικότθτα, αυτό είναι που κακιςτά όμοιεσ τισ επιςτιμεσ εν 



γζνει: τθ φυςικι και τθ χθμεία με τθν ψυχιατρικι για παράδειγμα∙κακϊσ οι μεν 

προςπακοφν να υποτάξουν τον κόςμο χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζςα τον ακριβι οριςμό και τθ 

ςωςτι επιςτθμονικι ςτρατθγικι, θ δε ςτθν ουςία αποςκοπεί ςτθν κατθγοριοποίθςθ των 

ατόμων, θ οποία επιτυγχάνεται μζςω τθσ ταξινόμθςθσ των χαρακτθριςτικϊν τουσ, για τθν 

καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ των γιατρϊν. Εν τζλει, θ επιςτιμθ ωσ αυτό που είναι, 

αποβλζπει ςτο να εξουςιάςει ςτα αντικείμενα (ι υποκείμενα αντίςτοιχα) που επικυμεί να 

καταλάβει, καταλιγοντασ να τα κατθγοριοποιεί και υποκατθγοριοποιεί, με αποτζλεςμα 

(ςτισ επιςτιμεσ του ανκρϊπου) θ πολυπλοκότθτα μιασ προςωπικότθτασ να αποδομείται. 

Ο εγκλειςμόσ λοιπόν, ενόσ ανκρϊπου, ςε μια κατθγορία, ι θ διάγνωςθ πωσ είναι αυτό ι 

εκείνο το είδοσ ανκρϊπου, αντιμετωπίηεται ςαν ςτοιχειϊδθσ ςτζρθςθ τθσ προςωπικισ 

ελευκερίασ, αφοφ θ κατθγοριοποίθςθ αυτι γίνεται ακοφςια. Επιπλζον, θ διαχείριςθ που 

ακολουκεί τθν όποια διάγνωςθ, ςε κάκε βακμό επθρεάηεται τόςο από τθν τάξθ του 

κακενόσ όςο και από τισ ευρφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςισ του. Για παράδειγμα, το ίδιο 

πρόβλθμα που μπορεί να ςτείλει τθν τάδε πλοφςια κυρία ςτα Φίτηι για χαλάρωςθ για 

διακοπζσ, κα ςτείλει κάποια φτωχι, ίςωσ, ςτο κρατικό ψυχιατρείο.  

Εκτόσ του εγκλειςμοφ ενόσ ανκρϊπου ςε μια κατθγορία, υπάρχει και ο κυριολεκτικόσ 

εγκλειςμόσ ςε κάποιο ψυχιατρείο, ο οποίοσ και ακολουκεί ςε περιπτϊςεισ τθ διάγνωςθ. 

τθν κοινωνία μασ υπάρχουν δφο ετικζτεσ που μπορεί να φορεκοφν ςτουσ ανκρϊπουσ 

παρά τθ κζλθςι τουσ∙ το ζγκλθμα και θ ψυχοπάκεια. Οι δφο αυτζσ κατθγορίεσ δεν είναι 

ςαν εκείνεσ ςτισ οποίεσ αν κζλει να ανικει κανείσ πρζπει να το ηθτιςει, ι αν δεν κζλει, 

μπορεί να το αρνθκεί. Μάλιςτα, αυτοί που πάςχουν από κάποια ψυχικι αςκζνεια, ςυχνά 

φτάνουν να είναι ςε χειρότερθ κζςθ από τουσ παραβάτεσ του νόμου, γιατί όχι μόνο δεν 

γνωρίηουν αλλά και δεν παραδζχονται το «πρόβλθμά» τουσ. Ο γιατρόσ και θ οικογζνεια 

αποφαςίηουν γι’ αυτοφσ (ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και ο αςτυνομικόσ και ο δικαςτισ) κι ζτςι, 

δεν ζχουν κανζνα δικαίωμα να υπεραςπιςτοφν τον εαυτό τουσ, οφτε κάποιο δικαίωμα ςτθ 

κεραπεία τουσ. 

Σο άςυλο προχπιρχε, όχι μόνο τθσ ψυχιατρικισ αλλά και του κρατικοφ υγειονομικοφ 

ςυςτιματοσ. Αν και υιοκετικθκε από το ςφγχρονο κράτοσ ωσ ψυχιατρικι δομι, δεν 

απϊλεςε τα χαρακτθριςτικά του αςφλου. Και αυτό γιατί θ ψυχιατρικι, αφενόσ ανζλαβε τον 

ρόλο του να κατατάςςει ςτθ ςφαίρα τθσ ψυχικισ αςκζνειασ τισ «παρεκκλίςεισ» που 

διαχρονικά εγκλείονταν ς’ αυτό, αφετζρου επιςφράγιςε τθ φυλακτικοφ-και όχι απαραίτθτα 

κεραπευτικοφ- τφπου λειτουργία του αςφλου. Χαρακτθριςτικά, ο νόμοσ περί ςυςτάςεωσ 

φρενοκομείων του 1862, ςτα κριτιρια για τθν ζξοδο κάποιου από το άςυλο, εκτόσ από τθν 

«ίαςθ», ςυμπεριλάμβανε τθν «απουςία επικινδυνότθτασ» και τθν «κοινωνικι 

βιωςιμότθτα». Ζτςι τα υποκείμενα του αςφλου, διαχρονικά είχαν ςυγκεκριμζνα ταξικά, 

ζμφυλα, φυλετικά και θλικιακά πρόςθμα. Οι άποροι, οι περιφερόμενοι, οι πολιτικά 

αντιφρονοφντεσ, οι γυναίκεσ, οι ομοφυλόφιλοι, οι τοξικομανείσ, οι άνεργοι κ.α. 

κατθγοριοποιθμζνοι ωσ ψυχαςκενείσ, οδθγοφνταν υποχρεωτικά από τισ αρχζσ ςε εγκλειςμό 

ςε άςυλα, μοναςτιρια, ποινικζσ φυλακζσ και αςτυνομικά τμιματα. Μζχρι πρόςφατα 

κλείνονταν ςτα ψυχιατρεία και άτομα με «διανοθτικά προβλιματα» αφοφ κεωροφνταν 

ντροπι∙ μια ντροπι που πρζπει να καταχωνιαςτεί και που κανείσ δεν κα αναηθτιςει.  

Επίςθσ, άλλα άτομα που βλζπουμε ςιμερα ςτα ψυχιατρεία είναι αυτά που θ ίδια τουσ θ 

οικογζνεια παρζπεμψε είτε γιατί δεν ιταν υπάκουοι ςτον βακμό που τουσ ικελαν είτε για 

οικονομικοφσ λόγουσ (κλθρονομιζσ, ςυντάξεισ). Μια τρίτθ κατθγορία που ςυναντάμε εκεί, 

είναι όλοι οι εν δυνάμει εγκλθματίεσ. Άτομα των οποίων το «άρρωςτο» μυαλό μπορεί να 

πράξει τα χειρότερα εγκλιματα αλλά και αντίςτροφα, τα πιο φοβερά εγκλιματα 



αποδίδονται ςε άτομα με «άρρωςτο» μυαλό. Όπωσ και να ‘χει, όποιοι κι αν νοςθλεφονται 

ςιμερα ςε ψυχιατρεία, θ αλικεια είναι ότι θ κοινωνία κρατάει μια ςτάςθ ςε ςχζςθ με τθ μθ 

φπαρξθ κοινωνικϊν αιτιϊν για τισ αποκλίνουςεσ ςυμπεριφορζσ, επιφυλακτικι ςε όλα αυτά 

τα άτομα.Γι’ αυτό τον λόγο, ο «τρελόσ» απομονϊνεται, κλείνεται ςτον εαυτό του με τισ 

αναςφάλειεσ και τ’ αδιζξοδά του, ετικετάρεται και υφίςταται τον κοινωνικό ρατςιςμό. 

τθ ςυνζχεια, κα αναφερκοφμε ςτθν ιςτορικι παρουςίαςθ των αςφλων ςτθν Ελλάδα και τθ 

διαδικαςία αποαςυλοποίθςθσ που ακολοφκθςε από το ’90 και μετά. 

Ιςτορικι αναδρομι για τα ψυχιατρικά άςυλα ςτθν Ελλάδα  

Όπωσ προαναφζρκθκε, με τον ευρφτερο μεταςχθματιςμό των κοινωνιϊν, τθ κεοκρατικι 

αντίλθψθ που υπιρχε για τθν τρζλα ιρκε να αντικαταςτιςει θ επιςτιμθ και κατ’ επζκταςθ 

τα ψυχιατρεία. Όςο ςτθν Ελλάδα θ κοινωνία οργανωνόταν κυρίωσ αγροτικά, κυριαρχοφςε ο 

κεςμόσ τθσ οικογζνειασ και τθσ κοινότθτασ και υπιρχαν διάφοροι τρόποι διαχείριςθσ τθσ 

τρζλασ. Με τθν εκβιομθχάνιςθ τθσ παραγωγισ και τθ ςυςςϊρευςθ του πλθκυςμοφ ςτα 

αςτικά κζντρα κακϊσ και τθ χαλάρωςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν που ακολοφκθςαν, 

ξεκίνθςαν να δθμιουργοφνται χϊροι εγκλειςμοφ. Οι ιδιωτικζσ κλινικζσ εντάκθκαν μετά τον 

Α’Π.Π. και κατά τον μεςοπόλεμο, παρουςιάςτθκε το αίτθμα ψυχιάτρων-γιατρϊν-πολιτικϊν 

για διαχωριςμό των αρρϊςτων από τουσ αλιτεσ, με αποτζλεςμα να εκδθλωκεί θ 

επιςτθμονικι αναγκαιότθτα του ψυχιατρείου.  

Σο πρϊτο ψυχιατρικό ίδρυμα ςτθν Ελλάδα ιδρφεται το 1838 ςτθν Κζρκυρα από τουσ 

Άγγλουσ. Σο 1862 κεςμοκετείται ο πρϊτοσ νόμοσ ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τθν ψυχικι 

αςκζνεια (o οποίοσ ςτθν πράξθ δεν εφαρμόηεται κακϊσ μζχρι τον Β’Π.Π. οι ψυχαςκενείσ 

φυλακίηονται από τθν αςτυνομία, ενϊ οι ιδιωτικζσ κλινικζσ δεν υπάγονται ςε αυτόν). Σο 

1973 επί χοφντασ ειςάγεται νζοσ νόμοσ ο οποίοσ επιτρζπει τον εγκλειςμό των ψυχαςκενϊν 

ςε ψυχιατρικό ίδρυμα χωρίσ ιατρικι γνωμάτευςθ, μετά από παραπομπι ενόσ εξζχοντοσ 

προςϊπου τθσ τοπικισ κοινωνίασ – θ οικογζνεια παίρνει ρόλο ςυνδιαχειριςτι τθσ τρζλασ 

και ζτςι ο αςκενισ βρίςκεται ςε κατάςταςθ κθδεμονίασ, κάτι που ςθμαίνει τθν αφαίρεςθ 

των πολιτικϊν του δικαιωμάτων. Ο νόμοσ ανακεωρείται το 1992 όπου τότε επιτρζπεται 

ςτον αςκενι να παρευρεκεί ςε δικαςτιριο ϊςτε να ενθμερωκεί για τα δικαιϊματά του 

εφόςον το επικυμεί. Μετά το 1992 θ μεγαλφτερθ ‘μεταρρφκμιςθ’ θ οποία επιτρζπει τον 

ψυχιατρικό εγκλειςμό των αςκενϊν, είναι θ ανάγκθ απόδειξθσ τθσ ψυχικισ διαταραχισ από 

2 ψυχιατρικζσ γνωματεφςεισ και ο οριςμόσ των κριτθρίων για το ποιοσ κεωρείται 

επικίνδυνοσ και ποιοσ όχι.  

Σο 1864 ιδρφεται το Δρομοκαΐτειο και το 1905 το Αιγθνιτειο νοςοκομείο το οποίο ςτθ 

ςυνζχεια μετατρζπεται ςε νευρολογικι-ψυχιατρικι κλινικι. Σο 1912 θ εκκλθςία 

αναλαμβάνει τθ δθμιουργία του αςφλου τθσ Αγίασ Ελεοφςασ, ςτθν περιοχι τθσ Καλλικζασ 

(κάτι μεταξφ ιδρφματοσ και φυλακισ) και μετά τθ ςυμφόρθςι του ιδρφεται το Δαφνί το 

1920. Κατά τον μεςοπόλεμο, τα άςυλα τθσ εποχισ (Δρομοκαΐτειο, Δαφνί, Ψυχιατρικό 

Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ) γζμιηαν αςφυκτικά και οι πιο πολλοί τρόφιμοι διαγιγνϊςκονταν 

με «ςχιηοφρζνεια». Εκείνθ τθν περίοδο άνοιξε και το πανεπιςτθμιακό ψυχιατρείο ςτθ 

Θεςςαλονίκθ όπωσ επίςθσ και το δθμόςιο ςτα Χανιά το 1930 *αυτό και τθσ Λζρου 

λειτοφργθςαν για τθν αποςυμφόρθςθ του Δαφνιοφ+. Μζχρι το 1971 άνοιξαν κι άλλα:  

Σρίπολθ, Πζτρα Ολφμπου, Θεςςαλονίκθ. Σο 1981 ςτθν Αλεξανδροφπολθ, το 1983 ςτα 

Γιάννενα και το 1987 ςτθν Πάτρα. 



Σο 1960 το ψυχιατρείο Δαφνιοφ γζμιςε αςφυκτικά με αποτζλεςμα να ςτείλει τουσ 

τροφίμουσ του ςτο νθςί του Αγίου Γεωργίου (κοντά ςτθ αλαμίνα) και αφοφ και το 

παραπάνω γζμιςε, αξιοποιικθκε το νθςί τθσ Λζρου. 

 

Αποαςυλοποίθςθ1 

τθν Ελλάδα, όταν τζκθκε ηιτθμα ευρωπαϊκισ χρθματοδότθςθσ, ςτικθκε πλάνο 

αποαςυλοποίθςθσ - δθλαδι ςταδιακισ δθμιουργίασ όλων των απαιτοφμενων δομϊν ζτςι 

ϊςτε να κλείςουν τα ψυχιατρεία. Ζτςι, θ επίςθμθ ψυχιατρικι μεταρρφκμιςθ ξεκίνθςε το 

1982 με τθν ευρφτερθ αναδιοργάνωςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ. Σο πλάνο 

προζβλεπε ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ μζχρι το 1999 και από το 1999 και ζπειτα, θ 

αναλογία κα γινόταν 75% από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ και 25% από ελλθνικζσ πθγζσ. Κυρίωσ 

μζςω τθσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ψυχικισ υγείασ, ξεκίνθςε να οργανϊνεται καλφτερα θ 

οικονομικι διαχείριςθ τθσ ψυχιατρικισ και θ παραγωγικότθτα του κεωροφμενου αςκενι. 

Σο 19842 θ ΕΟΚ χρθματοδότθςε κατά 55% τον ςυγχρονιςμό τθσ Ελλάδασ με το ευρωπαϊκό 

ψυχιατρικό μοντζλο και ΜΚΟ ανζλαβαν τθ δθμιουργία των προβλεπόμενων απαραίτθτων 

                                                           
1
 Παράδειγμα αποαςυλοποίθςθσ ςτθ Γερμανία αποτελεί θ οςιαλιςτικι Κοινότθτα Αςκενϊν, S.P.K., 

που ςυςτάκθκετο 1970 ςτθ Χαϊδελβζργθ. Πρόκειται για ζνα πολιτικό εγχείρθμα το οποίο κράτθςε 18 
μινεσ ςτον κατειλθμμζνο χϊρο του πανεπιςτθμίου τθσ Χαϊδελβζργθσ και θ ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα 
πλαιςιϊκθκε από 500 «αςκενείσ» και 3 «γιατροφσ». Για το S.P.K. θ αρρϊςτια αποτελεί προχπόκεςθ 
και αποτζλεςμα των καπιταλιςτικϊν ςχζςεων παραγωγισ, με οικονομικά, κοινωνιολογικά, 
ψυχολογικά και ιατρικά αίτια.Επίςθσ, τθν αντιλαμβάνεται ωσ μια διαδικαςία καταςτροφισ 
ανκρϊπινου κεφαλαίου όπωσ επίςθσ και ωσ παραγωγικι δφναμθ και χϊρο κερδοφορίασ για το ίδιο 
το κεφάλαιο  (ςφςτθμα υγείασ, φαρμακοβιομθχανίεσ, εργάτθσ = εμπόρευμα). Αντίςτοιχα, θ υγεία 
αποτελεί μια αςτικι ζννοια και ο υγιισ τον εξ ολοκλιρου εκμεταλλεφςιμο, από το κεφάλαιο, πόρο. 
Σο S.P.K. υποςτιριηε «θ αρρϊςτια αποτελεί προϊόν και άρνθςθ των κυρίαρχων ςυνκθκϊν ηωισ…το 
ςφμπτωμα είναι θ αυκόρμθτθ διαμαρτυρία, θ παραγωγικι δφναμθ που ςτοχεφει ςτον 
μεταςχθματιςμό των ςυνκθκϊν ηωισ…» και μζςα ς’ αυτό το πλαίςιο απαιτοφςε τθν 
κοινωνικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, αντιτικζμενθ ςτουσ κυρίαρχουσ ρόλουσ γιατροφ και αςκενι. Επιπλζον, 
υποςτιριηε το δικαίωμα τθσ κακεμιάσ/κακενόσ ςτθν επιλογι κεραπείασ, τον ζλεγχο των κεςμϊν 
περίκαλψθσ και τθ χειραφζτθςθ του αςκενι. τόχοσ ιταν θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ πολιτικισ 
ταυτότθτασ του αςκενι, θ οποία βαςιηόταν ςτθν ιςότιμθ αναγνϊριςθ, τθ ςυνεργαςία, τθν 
αλλθλεγγφθ και τθν αλλθλοβοικεια μεταξφ των ‘αςκενϊν’ και των ‘γιατρϊν’. 
Οι χϊροι του λειτουργοφςαν ςε 24ωρθ βάςθ όπου υπιρχαν πάντα αςκενείσ και τθλεφωνικι 
υποςτιριξθ. Διζκεταν ζνα ςυλλογικό ταμείο για τα ζξοδα: φάρμακα, υλικό αντιπλθροφόρθςθσ, 
κακθμερινζσ ανάγκεσ κτλ. και ομάδεσ ατομικισ ηφμωςθσ (ςυνάντθςθ 2 ατόμων όςο ςυχνά 
επικυμοφςαν), ςυλλογικισ ηφμωςθσ (ςυνάντθςθ 12 ατόμων δυο φορζσ τθ βδομάδα για 2 ϊρεσ) όπου 
τα άτομα ζπαιρναν πρωτοβουλίεσ, ςυηθτοφςαν τα προβλιματά τουσ και αποκτοφςαν 
αυτοπεποίκθςθ μζςα ςτισ ςυλλογικζσ αυτζσ διαδικαςίεσ. Τπιρχαν και κφκλοι εργαςίασ όπου 
ςυηθτοφνταν ηθτιματα με αφορμι πολιτικά βιβλία και γενικά πολιτικά, οικονομικά, επιςτθμονικά 
κ.α. ηθτιματα με τθ βοικεια τθσ διαλεκτικισ. Η ίδια θ κοινότθτα εξζδιδε ζνα ζντυπο 
αντιπλθροφόρθςθσ και χρθςιμοποιοφςε τον πολυεςτιακό επεκτατιςμό (δθλ. τθ ηφμωςθ προσ τα ζξω 
με ςκοπό τθ δθμιουργία παρόμοιων κοινοτιτων ι τθ διάδοςθ των ιδεϊν)., ΨΤΧΙΑΣROXOL 
2
 Μετά τθν ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ε.Ε. υιοκετικθκε ο Κανονιςμόσ του υμβουλίου 815/84 ςτισ 26 

Μαρτίου 1984, ο οποίοσ προζβλεπε ζκτακτθ οικονομικι ςτιριξθ που αφοροφςε τθ μεταρρφκμιςθ 
του ςυςτιματοσ ψυχιατρικισ περίκαλψθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. χεδιάςτθκε ζνα πρόγραμμα δράςθσ 
για τθν ανάπτυξθ νζων δομϊν και υπθρεςιϊν με ςτόχο τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ και 
επαγγελματικι επανζνταξθ των ψυχικϊσ αςκενϊν και των ατόμων με νοθτικι κακυςτζρθςθ, κακϊσ 
και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν περίκαλψθσ των αςκενϊν ςτα δθμόςια ψυχιατρεία…Προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ ςυνζχιςθ των ςθμαντικϊν αυτϊν πρωτοβουλιϊν μεταρρφκμιςθσ μετά το πζρασ τθσ 
ειδικισ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ από τθν Ε.Ε. ςτα τζλθ του 1995, το Τπουργείο Τγείασ και Πρόνοιασ 



δομϊν για τθ διαδικαςία αποαςυλοποίθςθσ: (1) κζντρα ψυχικισ υγείασ, (2) κζντρα 

θμζρασ(όπου υπάρχει ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ, ψυχοκεραπεία, υποςτιριξθ προσ τθν 

κοινωνικι επανζνταξθ μζςω δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ -θ οποία ςυμβαίνει εντόσ τθσ 

κοινότθτασ), (3) προςτατευόμενοι χϊροι (οι οποίοι ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο 

λειτουργικότθτασ των παςχόντων) (α) προςτατευόμενα διαμερίςματα ςε κανονικζσ 

πολυκατοικίεσ ςτισ πόλεισ, που ςυγκατοικοφν 2-6 πάςχοντεσ με υποςτιριξθ εκπαιδευμζνου 

νοςθλευτι, (β) ξενϊνεσ, (γ) οικοτροφεία για τουσ πιο θλικιωμζνουσ και (δ) ανοικτζσ 

ψυχιατρικζσ κλινικζσ ςε γενικά νοςοκομεία. 

Από το 1985 μζχρι το 1990 λειτοφργθςε θ Μονάδα Επανζνταξθσ με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ 

τθσ αςκζνειασ ςε επίπεδο κοινωνικισ επανζνταξθσ και επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ. 

Άνοιξαν διαμερίςματα-ξενϊνεσ μζςα ςτθν πόλθ και ιδρφκθκε ομάδα ψυχοκοινωνικισ 

υποςτιριξθσ αςτικοφ τφπου που ενκάρρυνε τθ ηωι των αςκενϊν ςτθν πόλθ. 

Δθμιουργικθκαν οι πρϊτεσ μονάδεσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ και ςυγκροτικθκαν 

οι πρϊτεσ ςυνεταιριςτικζσ κεραπευτικζσ μονάδεσ. Όλα αυτά δθμιουργικθκαν 

περιφερειακά των πόλεων κακϊσ οι κάτοικοι δεν ιταν ανεκτικοί απζναντι ςτουσ νζουσ τουσ 

γείτονεσ, ειδικά μετά το κλείςιμο των δομϊν που τουσ παρείχε κζςεισ εργαςίασ. 

τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90 άρχιςε θ περίοδοσ πολιτικϊν ανακατατάξεων, μετά τισ 

εκλογζσ, και απολογιςμοφ των αποτελεςμάτων των ευρωπαϊκϊν χρθματοδοτιςεων. Ενϊ τα 

άςυλα ςυνζχιςαν να υπάρχουν ςε ςυνδυαςμό με τθ διαδικαςία αποαςυλοποίθςθσ, 

πρακτικά, θ δομι του αςφλου καταγγζλκθκε ωσ πακογόνοσ και ωσ χϊροσ κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ με αποτζλεςμα να καλλιεργθκεί μια επικυμία για κοινωνικι επανζνταξθ των 

εγκλείςτων. Σο 1995 ολοκλθρϊκθκε θ χρθματοδότθςθ και νζα αξιολόγθςθ παρουςίαςε μια 

κατάςταςθ όμοια με τθν προχπάρχουςα. Η προτεινόμενθ λφςθ μετά από αυτό ιταν θ 

ζνταξθ ςτθν ευρωπαϊκι πολιτικι για «καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ από τθν αγορά 

εργαςίασ», δθλαδι θ αξιοποίθςθ των ψυχικά αςκενϊν ωσ φτθνϊν εργατικϊν χεριϊν ςτθν 

παραγωγι και ταυτόχρονα θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ πρόνοιασ. Οι ειδικοί τθσ ψυχικισ 

υγείασ κινθτοποιικθκαν αςκϊντασ κριτικι ςε κράτοσ, μμε ακόμα και ςτον δικό τουσ ρόλο - 

ςτον βακμό που δεν ζρχονταν ςε ριξθ με το κυρίαρχο ψυχιατρικό ςφςτθμα. Αποτζλεςμα 

των κινθτοποιιςεων υπιρξε θ επίςκεψθ του ευρωπαϊκοφ επιτρόπου το 1998 με ςτόχο τθν 

πίεςθ προσ τθν κυβζρνθςθ για ςυμμόρφωςθ με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ ΕΕ. Σο 

1999 ψθφίςτθκε νόμοσ που ενζταςςε όλα τα προγράμματα ςτα κοινοτικά πακζτα ςτιριξθσ 

και αποποιικθκε τθ χρθματοδότθςι τουσ, ενϊ ταυτόχρονα αναβακμίςτθκε ο ρόλοσ του 

ιδιωτικοφ τομζα ςτθν ψυχικι υγεία - ςτον οποίο πρόςβαςθ δεν μποροφςαν να ζχουν 

όλοι/εσ. Ζτςι, αποκτικθκε θ δυνατότθτα ακοφςιασ νοςθλείασ και υποςτθρίχκθκαν οι 

ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ με κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ, για τθν ίδρυςθ μονάδων ψυχικισ 

υγείασ.  

Σζλοσ τθσ δεκαετίασ του ‘90 δόκθκαν πολλά χριματα για τθ δεφτερθ φάςθ του 

προγράμματοσΨυχαργϊσ3, και το 2007, αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ 15ετία που κεωροφνταν 

                                                                                                                                                                      
ανζλαβε μια πιο μακροπρόκεςμθ δζςμευςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ των ψυχιατρικϊν 
υπθρεςιϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα.., 
http://www.psychargos.gov.gr/m/Default.aspx?ID=26188&nt=18&lang=1 
 
3
 Σο πρόγραμμα ΨΤΧΑΡΓΩ αφορά ςτθν ανάπτυξθ δομϊν και δράςεων ςε όλθ τθ χϊρα, με τισ οποίεσ 

εξαςφαλίηεται θ παροχι υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ, που ζχουν ςκοπό τθν πρόλθψθ, τθ διάγνωςθ, 
τθ κεραπεία, τθν περίκαλψθ, τθν ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ, τθν κοινωνικι επανζνταξθ κακϊσ 
και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του γενικοφ πλθκυςμοφ ςε κζματα ψυχικισ υγείασ. 



απαραίτθτθ για τθν αποαςυλοποίθςθ, ο τότε υπουργόσ υγείασ Αβραμόπουλοσ, υπζγραψε 

ςφμφωνο με τον τότε ευρωπαίο επίτροπο, επιβεβαιϊνοντασ τθ ςυμφωνία και τα 

χρονοδιαγράμματα, κακϊσ και τθ κετικι ζκβαςθ τθσ αποαςυλοποίθςθσ.Σο 2013 όμωσ, το 

ελλθνικό κράτοσ ζχοντασ ιδθ αξιοποιιςει παρατάςεισ (αφοφ θ διαδικαςία ζπρεπε να είχε 

ολοκλθρωκεί το 2010),  πιρε ακόμα μια από τθν ευρωπαϊκι επιτροπι μζχρι και το 2015, με 

τθ ςυμφωνία Λυκουρζτηου – Αντόρ, για το οριςτικό κλείςιμο των αςφλων. 

Σο άςυλο ςτα Χανιά ζκλειςε το 2006. Απ’ το 2006 και μετά, όταν ζκλειςαν τα ψυχιατρεία 

των Χανίων και τθσ Κζρκυρασ, ςαν κλειςτζσ δομζσ εξακολοφκθςαν να υφίςτανται το Δαφνί, 

το Δρομοκαΐτειο και το Ψυχιατρικό Νοςοκομείο Θεςςαλονίκθσ.  

 

Αντιψυχιατρικά ζντυπα ςτθν Ελλάδα 

τον αντίποδα, ςτισ αρχζσ του 1980 ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε θ «ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

ΣΩΝ ΨΤΧΑΘΕΝΩΝ» - αποτελϊντασ τθν πρϊτθ πολιτικοποιθμζνθ ενζργεια ψυχαςκενϊν 

ςτθν Ελλάδα θ οποία εξζδιδε το περιοδικό «θ ελευκερία είναι κεραπευτικι» μζχρι το 1988. 

Ακόμα ζνα περιοδικό που εκδόκθκε το 1980-1981 ιταν «Η ΣΡΕΛΑ» θ οποία είχε πολιτικι 

κζςθ και ανταγωνιςτικι οπτικι για τθν ψυχικι αςκζνεια και τθν ψυχιατρικι. τα 

περιεχόμενα υπιρχαν κείμενα για τθν αντιψυχιατρικι, μαρτυρίεσ εγκλείςτων ςε 

ψυχιατρικά τμιματα φυλακϊν ι ςε άςυλα και κριτικι ςτθν κρατικι νομοκεςία, 

πλθροφορίεσ για διάφορα άςυλα τθσ Ελλάδασ και μεκόδουσ «κεραπείασ», όπωσ επίςθσ και 

αναφορζσ και ςε ανταγωνιςτικά κινιματα τθσ Ευρϊπθσ. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
τόχοσ είναι να δθμιουργθκοφν αποτελεςματικά δίκτυα κοινοτικϊν δομϊν και υπθρεςιϊν ψυχικισ 
υγείασ, ϊςτε κάκε άτομο με προβλιματα ψυχικισ υγείασ να βρίςκει απαντιςεισ ςτα προβλιματά 
του ςτον τόπο που ηει και εργάηεται, μζςα ςτθν κοινότθτα, με τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ επιπτϊςεισ 
ςτιγματιςμοφ, περικωριοποίθςθσ και αποκλειςμοφ. όπ.π. Η πρϊτθ φάςθ του Προγράμματοσ τζκθκε 
ςε εφαρμογι κατά τθν περίοδο 2000-2001, ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδότθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι μζςω του Τπουργείου Εργαςίασ με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ από τθν 
αγορά εργαςίασ για τα άτομα με προβλιματα ψυχικισ υγείασ. Επικεντρϊκθκε ςτθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ αποϊδρυματιςμοφ των αςκενϊν που νοςθλεφονται ςτα μεγάλα δθμόςια ψυχιατρεία τθσ 
Ελλάδασ. Η δεφτερθ φάςθ του Προγράμματοσ ΨΤΧΑΡΓΩ ολοκλθρϊνεται το 2009. Κατά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ Βϋ φάςθσ, το 2009, υπογράφτθκε φμφωνο μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και 
τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ προςιλωςθ ςτθ ςυνζχιςθ τθσ 
ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ και να δοκεί ζμφαςθ ςε ςυγκεκριμζνα πεδία παρζμβαςθσ του τομζα 
ψυχικισ υγείασ. Δείτε το φμφωνο εδϊ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βϋ φάςθσ διενεργικθκε εκ των 
υςτζρων αξιολόγθςθ. Η τρίτθ φάςθ του Προγράμματοσ ΨΤΧΑΡΓΩ αφορά τθν περίοδο 2010-2020. 
Για τθ νζα φάςθ, ςυςτάκθκε ομάδα εργαςίασ προκειμζνου να εκπονιςει χζδιο Ανακεωρθμζνου 
Προγράμματοσ «Ψυχαργϊσ 2011-2020». Σο Εκνικό χζδιο Δράςθσ Ψυχαργϊσ Γϋ (2011 – 2020) 
διαρκρϊνεται ςε τρεισ άξονεσ δράςθσ. Ο πρϊτοσ άξονασ αναφζρεται ςτον προγραμματιςμό των 
δράςεων για τθν ανάπτυξθ δομϊν ςτθν κοινότθτα, για τθν κάλυψθ του ςυνόλου των αναγκϊν του 
τομζα τθσ Ψυχικισ Τγείασ και διαμορφϊνεται ςε περιφερειακι βάςθ, ενϊ εξειδικεφεται ςε επίπεδο 
νομοφ και τομζα. Ο δεφτεροσ άξονασ αναφζρεται ςτο ςχεδιαςμό των δράςεων για τθν προαγωγι τθσ 
ψυχικισ υγείασ του γενικοφ πλθκυςμοφ και τθν πρόλθψθ τθσ κακισ ψυχικισ υγείασ. Ο τρίτοσ άξονασ 
αναφζρεται ςε δράςεισ που αφοροφν τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ ψυχιατρικισ περίκαλψθσ 
(τομεοποίθςθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ) και τισ δράςεισ ζρευνασ και επιμόρφωςθσ του 
προςωπικοφ., όπ.π. 



 

 

 

 

 

Κλείνοντασ… 

Πρζπει να ςκεφτοφμε πωσ θ καπιταλιςτικι κοινωνία μάσ διαπαιδαγωγεί από τθν ϊρα που 

κα γεννθκοφμενα ςυμμορφωνόμαςτεςτισ επιταγζσ που μασ κακιςτοφν πιο παραγωγικζσ. Αν 

και εφόςον καταφζρουμε να βροφμε δουλειά, να δουλεφουμε το λιγότερο 40 ϊρεσ τθ 

βδομάδα, να παράγουμε υπεραξία όςο το δυνατόν περιςςότερθ και αδιαμαρτφρθτα, να τα 

μετράμε όλα με βάςθ το χριμα, να υπακοφμε, να ςυναινοφμε και να μθν παρεκκλίνουμε 

ποτζ από τθ ηωι των επιτρεπόμενων ςυμπεριφορϊν. Για ‘μασ το ηιτθμα που χριηει κριτικισ 

προςζγγιςθσ και αντίςτοιχθσ αντιμετϊπιςθσ, είναι θ εναπόκεςθ τόςο των αιτιϊν, όςο και 

των προτάςεων διαχείριςθσ τθσ «τρζλασ» ςτον κακζνα και τθν κακεμία εξατομικευμζνα. 

Δεν είμαςτε ςίγουρεσ αν εντόσ των πλαιςίων αυτοφ του κόςμου το ςτρεσ και οι κρίςεισ 

άγχουσ που βιϊνουμε ςε ςχζςθ με τθν εφρεςθ εργαςίασ/ τθ διαρκι επιτζλεςθ των 

ζμφυλων ρόλων που μασ πνίγουν/ τισ κακθμερινζσ εντάςεισ ςτισ προςωπικζσ μασ ςχζςεισ 

και όςα μασ πιζηουν να ανταπεξζλκουμε ςτισ όλο και πιο εντατικοποιθμζνεσ μασ 

κακθμερινότθτεσ, κεωροφνται «υγιι» ςτοιχεία ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων μασ.’ αυτό 

το μικοσ κφματοσ, όταν αρνοφμαςτε να υποβιβάηουμε τουσ ανκρϊπουσ με ψυχιατρικζσ 

διαγνϊςεισ και εγκλειςμό, δεν ςθμαίνει πωσ αρνοφμαςτε να παραδεχτοφμε τισ θκικζσ, 

ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ διαφορζσ μεταξφ των ανκρϊπων. θμαίνει μόνο πωσ 

επιλζγουμε να ςτρζφουμε το βλζμμα ςτισ μεταξφ μασ ςχζςεισ και εξακολουκοφμε να 

πιςτεφουμε πωσ αν υπάρχειτρόποσ διαχείριςθσ των όποιων 

χαρακτθριςτικϊν/ςυμπεριφορϊν/ςκζψεων που κεωροφνται «αποκλίνοντα» και μασ 

πιζηουν, είναι θ ςυλλογικι διαχείριςθ. Επίςθσ, ασ ζχουμε ςτο μυαλό μασ, πωσ κάποιεσ 

φορζσ ο «ψυχικά άρρωςτοσ» είναι ζνασ «φυςιολογικόσ» που απλϊσ δεν μπόρεςε ι δεν 

κζλθςε να ςυμμορφωκεί. Κλείνοντασ με μια πρόταςθ, τρζλα είναι κάποιεσ φορζσ, αυτό που 

δεν αντζχεται όταν κάποιοι διάλεξαν μια ηωι για ςζνα πριν από ςζνα. 
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