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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηίηινπ ηεο εξγαζίαο νη «θσλέο ηεο ζησπήο» θαη ν 

«επίζεκνο ιφγνο» βαζίζηεθε ζε κηα θνπθστθήο εκπλεχζεσο νπηηθή. ηνλ πξφινγν 

ηνπ κλεκεηψδνπο ζπγγξάκκαηφο ηνπ, «Ζ Ηζηνξία ηεο Σξέιαο» (1976: 6-7), ν Φνπθψ 

αλαθέξζεθε ζην «κνλφινγν ηεο ςπρηαηξηθήο». Ήδε απφ ηελ αλαγέλλεζε, απ‟ φπνπ 

μεθηλά ηελ εμηζηφξεζή ηνπ θαη γηα αηψλεο έπεηηα, ν ςπρηαηξηθφο ιφγνο απνηέιεζε 

κνλνπσιηαθά ηελ επίζεκε έθθξαζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ «ηξέια» θαη ηε 

κνλνζήκαληε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο δηαρείξηζήο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν 

εμνπζηαζηηθφο ιφγνο ηεο ςπρηαηξηθήο ππήξμε έλαο αηέξκνλνο κνλφινγνο πνπ 

θαηαδίθαζε ην ιφγν ησλ ςπρηθά παζρφλησλ ζε κηα αέλαε ζησπή. Γη‟ απηφ, ζχκθσλα 

κε ηελ επεμήγεζε ηνπ Φνπθψ, απηφ πνπ επηρείξεζε λα δηεγεζεί ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα «Ζ Ηζηνξία ηεο Αξραηνινγίαο ηεο ησπήο». 

Γηα αηψλεο ε «θσλή ηεο ηξέιαο» θαηαπηέζηεθε απφ ηνλ «επίζεκν ιφγν» ησλ 

εηδηθψλ θαη ζησπνχζε. ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ε αλαηξνπή ηεο ηαχηηζεο ηεο ςπρηθήο 

νδχλεο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζησπήο ζπληζηά ην θχξην δεηνχκελν, αιιά θαη ην 

ηδενινγηθφ δηαθχβεπκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ απφςεσλ 

αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ή θηινμελνχληαη ζε δχν ζηεγαζηηθέο δνκέο επηρεηξείηαη λα 

δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν απηέο ζπκβάιινπλ πξάγκαηη ζηελ απναζπινπνίεζε ησλ 

ελνίθσλ ή εάλ απνηεινχλ ρψξνπο «θχιαμήο» ηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ, 

ελδερνκέλσο, αλαπαξάγνληαη θαηλφκελα λεντδξπκαηηζκνχ. Σειηθφο αλαζηνραζηηθφο 

ζηφρνο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο είλαη ε ηδενινγηθή κεηάβαζε απφ ην 

αληηζεηηθφ ζρήκα «επίζεκνο ιφγνο» - «ιφγνο ηεο ζησπήο» ζηε ζπγθεξαζηηθή 

πξννπηηθή ελφο «ερεξνχ ιφγνπ», ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε θαη πνπ θέξνπλ ηε 

δπλακηθή γηα ηελ πξαγκάησζε κηαο νπζηαζηηθήο θνηλσληθήο αιιαγήο ζην πεδίν ηεο 

ςπρηθήο θξνληίδαο. 

 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Φπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, Δζληθφ Πξφγξακκα «Φπραξγψο», 

απναζπινπνίεζε, λεντδξπκαηηζκφο, ςπρηθή αζζέλεηα, πνηνηηθή έξεπλα, μελψλαο, 

πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, έλνηθνη, εξγαδφκελνη. 
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ABSTRACT 

In the present research paper, the selection of the title ‟s elements “voices of 

silence” and the “official discourse” is based on a Foucauldian perspective. In the 

preface of his significant work “Histoire de la folie à l‟ âge classique” (1964), 

Foucault was referred to the “psychiatric monologue”. Since Renaissance, where the 

narration starts, the psychiatric discourse provived the society with indisputable 

answers regarding the mater of madness for the following centuries. Thus, an 

authoritarian psychiatric discourse condemned the mentally ill in an eternal silence. 

Therefore, according to Foucault „s interpretation, what he attempted to narrate was 

actually “The History and the Archaeology of Silence”. 

For ages, the “voice of madness” was suppressed by the “official discourse” of 

the phychiatric specialty and remained silent. In symbolic terms, overcoming the 

implication that equates mental illness with the state of silence is the main purpose, as 

well as the ideological challenge of the present work. By studying the notions of 

people who are employed or either hosted in a pair of supportive housing services, it 

is attempted to investigate whether those community residences do actually contribute 

to the deinstitutionalization of the tenants or if they constitute a repository where a 

potential phenomenon of a new institutionalization emerges. The ultimate objective of 

this research project is the ideological alteration from the adversative form “official 

discourse” - “silent discourse” to a convolutional perspective of a “sonorous 

discourse". This aspect outlines the prominent role which can be undertaken by the 

individuals who are involved in the psychiatric reform in order to implement 

substantial social changes in the field of mental care. 

 

 

Keywords: Psychiatric reform, National Program “Psychargos”, 

deinstitutionalization, new institutionalization, mental illness, qualitative research, 

halfway house, community residences, tenants, mental health staff. 
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Δηζαγσγή 

ηφρνο ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο νη 

απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δχν κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ηεο 

πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε απηέο, 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη ππφ κειέηε δνκέο ηνπ μελψλα θαη ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ ζπκβάιινπλ πξάγκαηη ζηελ απναζπινπνίεζε ησλ 

ελνίθσλ ή εάλ απνηεινχλ απιψο ρψξνπο «θχιαμήο» ηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ, 

ελδερνκέλσο, αλαπαξάγνληαη θαηλφκελα λεντδξπκαηηζκνχ θαη λεναπνθιεηζκνχ. 

Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο απνηέιεζε ε 

άκεζε θαη ζπλερήο εκπινθή κε ηηο ελ ιφγσ θνηλνηηθέο δνκέο ηα ηειεπηαία ηξία 

ρξφληα. Γεδνκέλνπ φηη ηφζν ν μελψλαο φζν θαη ηα δηακεξίζκαηα απνηέιεζαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ζπληζηνχλ πιαίζην θιηληθήο εθπαίδεπζήο κνπ, δειαδή έλα δηαξθέο 

εξέζηζκα, θαζνξηζηηθφ γηα ηα εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα, αμηνπνηήζεθε ε εκπεηξία 

θαη ε πξφζβαζε ζε απηά πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε παξνχζα εξγαζία. 

Παξάιιεια, θαηά ηελ αλαδήηεζε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή βηβιηνγξαθία  

εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ή θηινμελνχληαη ζε 

ζηεγαζηηθέο δνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

απναζπινπνίεζε, δηαπηζηψζεθε πσο νη πνηνηηθέο έξεπλεο είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλεο. Κπξίσο βξέζεθε πσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνζνηηθέο έξεπλεο ζε 

ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε απηέο, 

εζηηάδνληαο θπξίσο ζηνπο δείθηεο ηεο δνκήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. 

πλεπψο, ε παξνχζα εξγαζία έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη έλα θελφ πνπ ππάξρεη 

ζηελ πνηνηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ππνθεηκέλσλ κηαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ελνίθσλ θαη εξγαδνκέλσλ ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα έγθεηηαη ζην λα δηεξεπλεζνχλ εηο 

βάζνο νη πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απναζπινπνίεζε. Τπφ ην 

πξίζκα κηαο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη κηαο ελαιιαθηηθήο πξννπηηθήο ησλ θπξίαξρσλ 

ηδενινγηθψλ ζρεκάησλ θαη πξαθηηθψλ πνπ απαληψληαη ζην δήηεκα ηεο «δηαρείξηζεο» 

ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαηά ηε κεηα-αζπιηαθή επνρή πνπ δηαλχνπκε, ε παξνχζα 

έξεπλα επηρεηξεί λα αλαδείμεη κέζα απφ ην ιφγν θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, πνπ είλαη 

θνξείο δξάζεο (θαη δπλεηηθά θνηλσληθήο αιιαγήο), ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινχληαη, 

ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ηα λνήκαηα πνπ απνδίδνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ 

δχν απνθαηαζηαζηαθψλ θνηλνηηθψλ δνκψλ. 
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Πην αλαιπηηθά, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε. Σν πξψην κέξνο 

απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζα θηλεζεί ε εξγαζία. ε απηφ, 

αξρηθά, επηρεηξείηαη λα δνζεί έλαο νξηζκφο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, εκπιέθνληαο ελ 

ζπλερεία ζηε ζπδήηεζε ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζέαζήο ηεο ππφ ην πξίζκα δχν 

κνληέισλ, ηνπ βηνταηξηθνχ θαη ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ. Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζεκαζηνδνηήζεθε ηζηνξηθά ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο 

θαζψο θαη ε πνξεία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζεζκνχ ησλ αζχισλ, δηαδηθαζίεο πνπ, 

φπσο ζα δνχκε, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθή 

ζπγθπξία. Έπεηηα, ζα εμεηάζνπκε ηηο ηδέεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Αληηςπρηαηξηθήο, ηελ 

αλάδπζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε, 

θαζψο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ςπρηαηξηθνχ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα θζάλνληαο έσο ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο». Σέινο, ζα πξνζεγγίζνπκε 

θξηηηθά ηηο έλλνηεο ηεο απναζπινπνίεζεο θαη ηνπ λεντδξπκαηηζκνχ, αιιά θαη ην 

ζχγρξνλν πιαίζην θξνληίδαο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, νινθιεξψλνληαο ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν κε ηελ θαηαιεθηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία ζα επηρεηξεζεί ε δηακφξθσζε κηαο 

πνιπεπίπεδεο πξφηαζεο θνηλσληθήο αιιαγήο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη ηεο. ε απηφ 

ζα δηαηππσζεί ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο απηά 

δηακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θαη μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο. Αθφκε, ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ε εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη ε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ζα πεξηγξαθνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνθεηκέλσλ, θαζψο θαη νη δχν θνηλνηηθέο δνκέο ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. 

ην ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Δθεί ζα 

δηαπηζηψζνπκε πψο απαληήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη ζα δνχκε επίζεο 

ηηο ζεκαηηθέο πνπ αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη 

ησλ ελνίθσλ ησλ δχν απνθαηαζηαζηαθψλ κνλάδσλ. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα ζπδεηεζνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. Πέξα απφ ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη ηέζεθαλ ζηελ 

έξεπλα θαη ζα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξεο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο 

θαηαιήμακε, ζέηνληαο, αληί επηιφγνπ, ηα ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην 1
ν
 

Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα εμεηάζνπκε αξρηθά ηηο έλλνηεο ηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο δηαπιέθνληαη, 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο παξαδνρέο ηνπ βηνταηξηθνχ θαη ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ 

κνληέινπ. ηε ζπλέρεηα, ζα δνχκε ηηο πνηθίιεο λνεκαηνδνηήζεηο πνπ έιαβε ηζηνξηθά 

ε ςπρηθή δηαηαξαρή κε ζεκείν εθθίλεζεο ηεο αλαδξνκήο ην Μεζαίσλα, ηελ 

Αληηςπρηαηξηθή Κίλεζε, θαζψο θαη ηηο δξάζεηο απντδξπκαηηζκνχ ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ 

επξσπατθφ ρψξν. Καηφπηλ, ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ 

ςπρηαηξηθνχ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα, θζάλνληαο έσο ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

«Φπραξγψο». ηηο δχν ηειεπηαίεο ελφηεηεο ζα πξνζεγγίζνπκε θξηηηθά ην ζχγρξνλν 

ηνπίν ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ ηηο έλλνηεο ηεο 

απναζπινπνίεζεο θαη ηνπ λεντδξπκαηηζκνχ, ζέηνληαο θαηαιεθηηθά κία λέα πξφηαζε 

θνηλσληθήο αιιαγήο πνπ ζα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηηο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ ςπρηθή 

αζζέλεηα. 

 

 

1.1 ) Ζ πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο «ηξέιαο»  

Σφζν ε πγεία φζν θαη ε αζζέλεηα απνηεινχλ ηζηνξηθά θαηλφκελα. Ζ 

ηζηνξηθφηεηα ησλ ελλνηψλ απηψλ ζπλεπάγεηαη πσο ν ηξφπνο πξφζιεςεο θαη 

λνεκαηνδφηεζήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε ρξνληθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην (Οηθνλφκνπ 2005: 29). Ζ αδπλακία πεξηγξαθήο ελφο δηαρξνληθνχ θαη 

θαζνιηθνχ νξηζκνχ ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη έλλνηεο 

απηέο απνηεινχλ πξντφληα θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηακεζνιάβεζεο. Έηζη, 

νπνηαδήπνηε απφπεηξα απζηεξνχ θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζζέλεηαο πξνζθξνχεη ζηνλ δηακθηζβεηνχκελν ελλνηνινγηθφ ραξαθηήξα πνπ 

πξνζιακβάλνπλ σο «πνιηηηζκηθά δηαθπβεχκαηα» (αββάθεο 2010: 21) θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ηνπνζεηείηαη ζην επίπεδν ηεο επηζηεκνινγηθήο πξφθιεζεο. 

Αληίζηνηρα, ζε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ ηη είλαη θπζηνινγηθφ θαη ηη φρη θαη 

πψο νξίδνπκε, ελ ηέιεη, ηελ «ηξέια», ζα δηαπηζηψζνπκε πσο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα 
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δχζθνιν εγρείξεκα, θαζψο ηα φξηα αλάκεζα ζηε θπζηνινγηθή θαη ηελ παζνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη ηδηαίηεξα ξεπζηά
1
. 

Έρεη πξνηαζεί (Culkin & Perrotto 2004: 353-356) πσο ε ςπρνπαζνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα νξηζζεί κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: «α) σο 

ζηαηηζηηθή παξέθθιηζε, β) σο παξαβίαζε ησλ θνηλσληθψλ λνξκψλ, γ) σο 

δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δ) σο βίσκα πξνζσπηθήο δπζηπρίαο». 

Οπζηαζηηθά, ν ραξαθηεξηζκφο κηαο ζπκπεξηθνξάο σο παζνινγηθήο γίλεηαη ζηε βάζε 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ζηαηηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θξηηεξίσλ. Γειαδή, αλ κηα 

ζπκπεξηθνξά απνθιίλεη απφ ην κέζν φξν θαη ηαπηφρξνλα παξεκπνδίδεη ζεκαληηθά 

ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ, ηφηε αληηκεησπίδεηαη σο παζνινγηθή 

(Παξαζθεπφπνπινο 1988: 10-13). 

Καηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο ελφο αηφκνπ αμηνινγνχληαη 

ηα επίπεδα ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο σξίκαλζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, πνηθίινη ζηαηηζηηθνί δείθηεο, 

θαζψο θαη ην  ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν (Οπιήο θαη ζπλ. 2013: 91-92). Γεδνκέλνπ φηη ε 

επηινγή ησλ θξηηεξίσλ απηψλ κνξθνπνηείηαη ζηε βάζε θνηλσληθψλ παξακέηξσλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην πνπ εμεηάδνπκε, ηα θξηηήξηα 

απηά απνηππψλνπλ πεξηζζφηεξν θαλνληθφηεηεο, παξά αδηακθηζβήηεηα αληηθεηκεληθά 

ζηνηρεία ςπρηθήο πγείαο. πλεπψο, ν ακθίζεκνο ραξαθηήξαο ησλ παξαπάλσ 

θξηηεξίσλ ζέηεη ζε επεξψηεζε ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάγνληαη θαη 

ζρεηηθνπνηεί ηελ αμία ησλ αληίζηνηρσλ δηαγλσζηηθψλ πξνηάζεσλ. 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, ζα ζπδεηεζνχλ νη ηδενινγηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ 

βηνταηξηθνχ κνληέινπ ζηελ ςπρηθή πγεία θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε 

αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο, κέζα απφ κηα ελαιιαθηηθή καηηά πνπ αλαγλσξίδεη ηε 

ζπλζεηφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο θαη αλαδεηθλχεη ηε 

βησκαηηθή δηάζηαζή ηνπο. 

 

 

 

                                                 
1
 Πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί πσο ν φξνο «ηξέια» ρξεζηκνπνηείηαη σο «απνδνκεηηθή ζηξαηεγηθή» ζηα 

πιαίζηα ελφο εγρεηξήκαηνο ελλνηνινγηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ην νπνίν 

εθθεχγεη απφ ηε ζηελή πεξηραξάθσζή ησλ νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη παξαδνζηαθνί ηαηξηθνί φξνη. 

Αληίζηνηρα, ε νξνινγία «ςπρηθά πάζρνληεο» θαη «έλνηθνη» πνπ, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε, δηαηξέρεη 

ιεθηηθά ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εγγξάθεηαη αθξηβψο ζε κηα ηδενινγηθή πξνζπάζεηα  

απνλνκηκνπνίεζεο ηεο παξαδνζηαθήο νπηηθήο απέλαληη ζηελ «ηξέια», αιιά θαη ηαπηφρξνλεο 

αλάδεημεο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο (Σδαλάθεο 2008: 119-120, 171). 
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1.2) Ζ αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο: Από ην βηνταηξηθό ζην 

βηνςπρνθνηλσληθό κνληέιν 

Κπξίαξρν επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα ζήκεξα ζην δπηηθφ θφζκν αλαθνξηθά κε 

ηε ζεψξεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο ζπληζηά ην βηνταηξηθφ κνληέιν, ην νπνίν 

ζεκειηψζεθε ζηνλ θαξηεζηαλφ δπτζκφ, σο απφξξνηα ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ 

ζεηηθηζηηθνχ πλεχκαηνο ηνπ 17
νπ

 αηψλα
2
. Οη αληηιήςεηο πεξί εγγξαθήο ηεο αζζέλεηαο 

ζην ζψκα θαη νη αηηηνινγηθέο εμεγήζεηο ζηε βάζε νξγαληθψλ παξαγφλησλ πνπ 

εηζεγείηαη ην βηνταηξηθφ κνληέιν απνηππψλνληαη εμίζνπ ζηελ εηδηθφηεηα ηεο 

ςπρηαηξηθήο. Οη αηηηαθέο απνδφζεηο ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζε βηνινγηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, ε εκκνλή ζηε ζπκπησκαηνινγία, ε ρξήζε ζσκαηηθψλ, κεραληθψλ ή 

ρεκηθψλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ, ν ηαμηλνκεηηθφο θεηηρηζκφο
3
, θαζψο θαη ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξαθηηθή ηνπ εγθιεηζκνχ, απνηέιεζαλ 

βαζηθά ζεκεία θξηηηθήο ζην νξγαληθφ-βηνινγηθφ κνληέιν πνπ πξνεμάξρεη ζηελ 

ςπρηαηξηθή επηζηήκε θαη πξαθηηθή (Σδαλάθεο 2008: 81). 

ηα πιαίζηα ηνπ ηαηξνθεληξηθνχ παξαδείγκαηνο αλαπηχζζεηαη κηα δηπνιηθή 

ινγηθή, φπνπ ε λφζνο πξνζδηνξίδεηαη σο παξέθθιηζε απφ ην θαλνληθφ θαη ε πγεία σο 

απνπζία αζζέλεηαο, ελψ κέζσ ηνπ εγεκνληθνχ ςπρηαηξηθνχ ιφγνπ πξνζδηνξίδνληαη 

θαη δηαρένληαη ζηελ θνηλσλία ηα φξηα αλάκεζα ζην θπζηνινγηθφ θαη ην απνθιίλνλ. 

Όκσο, ε ζεψξεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο σο απιή απνπζία ςπρηθήο δηαηαξαρήο, 

παξαγλσξίδεη ηηο βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, κηα νληφηεηα δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή. 

Με βάζε ηα πξνεθηεζέληα, ζα παξαηεξνχζακε πσο ε ζρεηηθφηεηα ηεο 

θπζηνινγηθήο θαη ηεο παζνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν ησλ 

                                                 
2
 Βαζηθέο παξαδνρέο ηνπ νξγαληθνχ-ζσκαηηθνχ κνληέινπ απνηεινχλ ν δηαρσξηζκφο ζψκαηνο θαη 

πλεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην πλεχκα ζεσξείηαη άθζαξην θαη δεκηνπξγηθφ ζε αληίζεζε κε ηελ 

αλαπφθεπθηε παξαθκή ηνπ ζψκαηνο, ν βηνινγηθφο αλαγσγηζκφο, θαηά ηνλ νπνίν νη αηηίεο ησλ 

αζζελεηψλ εληνπίδνληαη ζε αληρλεχζηκνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο, θαζψο θαη ε κεραληζηηθή 

κεηαθνξά ηνπ ζψκαηνο, δειαδή σο κηαο κεραλήο απνηεινχκελεο απφ εμαξηήκαηα  ηα νπνία κπνξνχλ 

λα επηζθεπαζηνχλ θαη έηζη λα επέιζεη ε ίαζε. Ζ θπξηαξρία ηνπ βηνταηξηθνχ παξαδείγκαηνο νδήγεζε 

ζηελ αλαθήξπμε ηεο ηαηξηθήο σο ηεο κφλεο αληηθεηκεληθήο θαη αμηαθά νπδέηεξεο επηζηήκεο 

αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο (Οηθνλφκνπ 2005: 30-34). 

3
 Ζ θαζηέξσζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο 

(DSM-Diagnostic and Statistic Manual) θαη ηεο Γηεζλνχο Σαμηλφκεζεο ησλ Νφζσλ ηνπ Π.Ο.Τ. (ICD-

International Classification of Diseases) σο πεξηγξαθηθψλ ηαμηλνκεηηθψλ ζπζηεκάησλ, αλ θαη 

ζπλέηεηλε ζηε βειηίσζε ηνπ «πξνβιήκαηνο ηεο ρακειήο αμηνπηζηίαο ηεο ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο», δελ 

νδήγεζε ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ (Οπιήο θαη ζπλ. 2013: 

92-95). ε ζρέζε κε ηελ ηξσηφηεηα ηεο ςπρηαηξηθήο, σο απφξξνηα ησλ παξαπάλσ αθαλζψδσλ 

δεηεκάησλ, ε Σζαιίθνγινπ (1987: 240-241) ηνλίδεη ηνλ θίλδπλν «δηείζδπζεο κέζα ζηελ ςπρηαηξηθή 

φιεο ηεο θπξίαξρεο εζηθήο θαη ηδενινγίαο πνπ ζηεξίδεη ην ππάξρνλ θνηλσληθφ ζχζηεκα». 
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θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, νπζηαζηηθά, ζπληείλνπλ ζηελ απνδνρή κηαο νιηζηηθήο 

ζεψξεζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο ππφ ην πξίζκα ηνπ 

βηνςπρνθνηλσληθνχ κνληέινπ. ηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

απαξηίσζε ησλ βηνινγηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ ζπληειεζηψλ, θαζψο επέξρεηαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο ηζφηηκεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηφζν 

ηεο πγείαο φζν θαη ηεο αζζέλεηαο. Ζ ζπγθεξαζηηθή απηή πξννπηηθή απνηππψζεθε 

ζηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ην 1946
4
 θαη 

ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ παξαδνζηαθνχ βηνταηξηθνχ 

κνληέινπ ζην βηνςπρνθνηλσληθφ πξφηππν γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα.  

ηελ επφκελε ελφηεηα, έρνληαο σο αθεηεξία ην Μεζαίσλα, ζα 

παξαθνινπζήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δπηηθή θνηλσλία δηαρεηξίζηεθε ηελ 

«ηξέια» θαη αληηκεηψπηζε ηνλ ςπρηθά αζζελή. εκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο 

πεξηνδνιφγεζεο ζα απνηειέζνπλ ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ε άλνδνο ηεο αζηηθήο 

ηάμεο κε ηε ζπλαθφινπζε ηδενινγία ηεο, ε ζπγθξφηεζε ηεο ςπρηαηξηθήο σο 

επηζηήκεο, φπσο θαη ε αλάπηπμε ησλ πνηθίισλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

αλαθνξηθά κε ηε ζέαζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. 

 

 

1.3) Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ αζύινπ θαη ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο 

Καηά ηε κεζαησληθή πεξίνδν, ην θπξίαξρν ζενθξαηηθφ θιίκα θαη ε 

ζπλαθφινπζε πεπνίζεζε φηη ζηνλ θφζκν θπξηαξρνχλ θαιά θαη θαθά πλεχκαηα πνπ 

αληηκάρνληαη κεηαμχ ηνπο θαη παξαζχξνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε ζηελ αηψληα 

δηακάρε ηνπο, ελίζρπζε έλα κεηαθπζηθφ πξφηππν ηεο ηξέιαο πνπ δηαηεξήζεθε κέρξη 

ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα (Σζαιίθνγινπ 1996: 34-35; Μάλνο 1997: 20-21; 

Σζαιίθνγινπ 2007: 37). Ζ δαηκνλνινγία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Ηεξά Δμέηαζε 

νδήγεζε θαηά ην ηέινο ηνπ 15
νπ

 αηψλα ζηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Malleus 

Maleficarum» βάζεη ηνπ νπνίνπ εμνληψζεθαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη νη νπνίνη 

ζεσξήζεθαλ κάγνη (Πινπκπίδεο θαη ζπλ. 2013: 9), κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ςπρηθά 

πάζρνληεο, θαζψο ε παξαθξνζχλε πιένλ είρε απνθηήζεη έλαλ αηξεηηθφ θαη 

επηθίλδπλν ραξαθηήξα (Σζαιίθνγινπ 1987: 35). 

                                                 
4
 Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζην Πξννίκην ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε δηεχξπλε ηελ έλλνηα ηεο 

πγείαο πξνζδηνξίδνληάο ηελ σο «ηελ θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεμίαο θαη φρη κφλν σο ηελ απνιχηξσζε απφ αζζέλεηα ή αλαπεξία» (Σζαληίιαο 2010: 63, 65). 
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Τπφ ηελ θπξηαξρία ησλ δεδνκέλσλ κεηαθπζηθψλ θαη δαηκνληθψλ αληηιήςεσλ 

ηεο επνρήο, άξρηζε λα επέξρεηαη ε πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε απνμέλσζε ηνπ ςπρηθά 

αζζελνχο απφ ην θνηλσληθφ ζψκα, ελψ νη πξνζπάζεηεο γηα κηα επηζηεκνληθή ζεψξεζε 

ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ειαρηζηνπνηήζεθαλ (ηπιηαλίδεο θαη ζπλ. 2007: 49). Καηά ηε 

θνπθσηθή εθδνρή, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε αξξψζηηα ηεο 

ιέπξαο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ εμνξηζκφ ηεο «ηξέιαο», κηαο θαη ε πξψηε, πξνο ην 

ηέινο ηνπ κεζαίσλα, έηεηλε λα εμαιεηθζεί. Πιένλ, ην θέληξν βάξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ησλ απνθιίλνλησλ κεηαηνπίδεηαη: απφ ηε ιέπξα ζηελ 

«ηξέια» θαη απφ ην ιεπξνθνκείν ζηα «πινία ησλ ηξειψλ» θαη χζηεξα ζην άζπιν. 

Κνηλφ ζεκείν αηηηαθήο εμήγεζήο ηνπο απνηειεί ε έλλνηα ηεο ζετθήο ηηκσξίαο, θαζψο 

ζχκθσλα κε ην Φνπθψ (1976: 12, 27) αθελφο κελ «ε χπαξμε ηνπ ιεπξνχ πάληα 

καξηπξά ηε ζετθή παξνπζία, αθνχ νιφθιεξε δελ θάλεη ηίπνη‟ άιιν απ‟ ην λα δείρλεη 

ηφζν ηελ νξγή ηνπ ζενχ φζν θαη ηελ θαινζχλε ηνπ» θαη αθεηέξνπ «ν κεζαίσλαο ηελ 

ηξέια ηελ είρε θαηαηάμεη ζηα ακαξηήκαηα». 

ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα ζπληειέζηεθε ε απνκαγηθνπνίεζε ηεο ηξέιαο θαζψο 

«ε θαξηεζηαλή ζθέςε αθαίξεζε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ην ππεξθπζηθφ ζηνηρείν» 

(Φαθαιηνχ 1995: 33). Ο Γηαθσηηζκφο θαη ε ηδενινγία ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαηά 

ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε αλέηξεςαλ ηε ζθνηαδηζηηθή ζεψξεζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο. 

Μία λέα επνρή ινηπφλ, μεθηλά θαη έρεη σο νξφζεκν ην 1793, φηαλ ν Γάιινο 

ςπρίαηξνο Pinel, ππεχζπλνο ηνπ αζχινπ ηεο Bicêtre, απνδέζκεπζε ηνπο «ηξεινχο» 

απφ ηηο αιπζίδεο ηνπο θαη εηζήγαγε κεηαξξπζκίζεηο
5
 ψζηε λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζήο ηνπο (Πνηακηάλνο 2000: 109-110; Σζαιίθνγινπ 2007: 36-37) 

εγθαηληάδνληαο παξάιιεια, απηφ πνπ ν Φνπθψ (1976: 41) επξφθεηην λα απνθαιέζεη 

επνρή ηεο «κεγάιεο εγθάζεηξμεο»
6
.  

                                                 
5
 Ο Philippe Pinel ζεσξείηαη εηζεγεηήο ηεο «εζηθήο ζεξαπείαο», ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηε κέρξη ηφηε 

απάλζξσπε κεηαρείξηζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ (ζσκαηηθή βία, βαζαληζηήξηα, πδξνζεξαπεία, κεραληθή 

θαζήισζε, ηξππαληζκφ θιπ.) έδηλε έκθαζε ζηελ αλζξσπηζηηθή θαη εζηθά ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. Σν 

παξάδεηγκα ηεο «εζηθήο κεζφδνπ» αθνινχζεζαλ ζηε ζπλέρεηα ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη νη ΖΠΑ, φπνπ 

αλαπηχρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο αλάινγεο ηεο εξγνζεξαπείαο (Μάλνο 1997: 22-23). ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, θαηά ηνλ Bockhoven (φπσο αλαθέξεη ν Πνηακηάλνο 2000: 110-111), ε «εζηθή ζεξαπεία» 

εγθαηαιείθζεθε θαζψο ην πξνζσπηθφ ησλ ςπρηαηξείσλ δελ κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία 

ηφζνπ κεγάινπ φγθνπ αζζελψλ ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ ςπρηαηξείσλ πεξηήιζε ζηα ρέξηα ςπρηάηξσλ πνπ είραλ σο θχξην κέιεκα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο κέζα απφ κηα 

κάιινλ αλαηνκηθν-θπζηνινγηθή νπηηθή. 

6
 ηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ κνληέξλνπ γαιιηθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ζπληειέζηεθε ε δηάθξηζε ηνπ 

ηδξχκαηνο ζε θπιαθή ή ζε θξελνθνκείν αλάινγα κε ηνλ είδνο ησλ αηφκσλ πνπ ζα εγθιείνληαλ ζε 

απηά. Ζ ζπλζήθε απηή ήηαλ πνπ, νπζηαζηηθά, επέηξεςε ηε γέλλεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο θξελνινγίαο, 

πξφδξνκνπ ηεο ζεκεξηλήο ςπρηαηξηθήο (Μπαδάιηα 2008: 171). 
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Ζ ρεηξνλνκία ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηα δεζκά θαη ε 

ίδξπζε εηδηθψλ θξελνθνκείσλ, ζε έλα ηδενινγηθφ επίπεδν, ελδερνκέλσο θαλεξψλεη 

κηα πξάμε αλζξσπηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή κηαο εμνξζνινγηζκέλεο 

ζεψξεζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Σαπηφρξνλα φκσο, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε 

ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζπληειέζηεθε. χκθσλα 

κε ηελ Σζαιίθνγινπ (2007: 44-45) «ε ηζηνξία ηεο απειεπζέξσζεο ησλ ηξειψλ απφ 

ηνλ Pinel πξνζθέξεηαη γηα δχν δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο. χκθσλα κε κηα αλάγλσζε 

πνπ ελαξκνλίδεηαη κε απηήλ ηεο παξαδνζηαθήο ςπρηαηξηθήο, έρνπκε κηα επνρή πνπ 

επηηέινπο αλαγλσξίδεη ηελ ηξέια θαη ηελ αληηκεησπίδεη ηαηξηθά. Παξάιιεια φκσο 

θαη ζχκθσλα κε ηελ απνκπζνπνηεηηθή θνπθσηθή νπηηθή, κπφξεζε λα γελλεζεί κεηά 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ηάμεο εθείλεο πνπ ζέιεζε ζαθή φξηα αλάκεζα ζηελ ηξέια θαη 

ηε ινγηθή. Ζ ηάμε απηή, δελ ήηαλ άιιε, απφ ηε λεφηηθηε αζηηθή ηάμε». 

Γχξσ ζηνλ 19
ν
 αηψλα, ν ςπρηθά αζζελήο παξαδίδεηαη ζηα ρέξηα ηεο επηζηήκεο 

θαη αλαπηχζζεηαη έλα λνζνινγηθφ πξφηππν γηα ηελ παξαθξνζχλε, πνπ ηνλ ζέιεη 

βηνινγηθά άξξσζην θαη φρη κεηαθπζηθά δαηκνληθφ. Δθφζνλ ινηπφλ, δελ επζχλεηαη γηα 

ηελ αξξψζηηα ηνπ, δελ ζα πξέπεη λα ηηκσξείηαη γη‟ απηήλ, αιιά θαη δεδνκέλνπ φηη δελ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ε θνηλσλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε λενζχζηαηε 

επηζηήκε ηεο ςπρηαηξηθήο, αλαιακβάλεη λα ηνλ βνεζήζεη. Ζ «απφθιηζε» ηνπ ςπρηθά 

αζζελνχο δελ έγθεηηαη πιένλ ζηελ παξαβίαζε ηνπ ζείνπ λφκνπ, αιιά ζηελ παξαβίαζε 

ηεο ινγηθήο θαη ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο εξγαζίαο πνπ ππαγνξεχεη ε θαηλνχξηα ηάμε 

πξαγκάησλ ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο (Σζαιίθνγινπ 1987: 36-46). Δθεμήο, ν 

απνθιεηζηηθφο ρψξνο εγθάζεηξμεο ηεο «ηξέιαο» είλαη ην άζπιν-θξελνθνκείν θαη σο 

ππεχζπλε γηα ηελ επηηήξεζή ηεο εμνπζηνδνηείηαη ε ςπρηαηξηθή. Σν δηαπεξαζηηθφ 

«θιηληθφ βιέκκα» δελ ρξεηάδεηαη ζην εμήο λα πεηζαλαγθάδεη ηελ ηξέια, δηφηη 

πξφθεηηαη γηα κηα ηξέια πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν Φνπθψ (1976: 244), «έρεη ήδε 

εμνπζηαζηεί». 

Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο θαη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νη 

εμεγήζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ αηηηνινγία ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ηδηαίηεξα, 

ηεο ζρηδνθξέλεηαο, πνηθίινπλ αλάινγα κε ην κνληέιν πνπ πηνζεηείηαη. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ε θνηλσληνγελεηηθή ππφζεζε, ε ςπρνγελεηηθή ππφζεζε ηνπ 
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ςπραλαιπηηθνχ θηλήκαηνο, νη νηθνγελεηαθά πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη ην 

νξγαληθφ-ζσκαηηθφ κνληέιν 
7
. 

Ζ εηζαγσγή ηεο ςπρνθαξκαθνινγίαο σο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ, κε ηελ 

αλαθάιπςε ησλ πξψησλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ ζηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, έθεξε 

«επαλάζηαζε» ζην ρψξν ηνπ ςπρηαηξείνπ, θαζψο νη κέρξη ηφηε νξγαληθέο ζεξαπείεο 

φπσο ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, ε ςπρνρεηξνπξγηθή, ην ηλζνπιηληθφ ζνθ, ε 

ζπαζκνζεξαπεία κε έλεζε θαξδηαδφιεο θαη ε ππξεηνζεξαπεία, θάλεθε πσο ήηαλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο θαη επηβιαβείο γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο (Μάλνο 1997: 29, 743-

744; Πινπκπίδεο θαη ζπλ. 2013: 13-14). Έθηνηε, φπσο επηζεκαίλεη ν Παπαδεκεηξίνπ 

(2008: 203), «ηα ςπρνθάξκαθα, εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηελ πξψηε θαη άκεζε 

ζεξαπεπηηθή επηινγή». Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ην δηηηφ ραξαθηήξα ηεο 

ςπρνθαξκαθνινγίαο, δειαδή σο κηαο πξσηνπνξηαθήο ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, αιιά θαη σο κηαο κεζφδνπ ηεο νπνίαο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο αλαθνχθηζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη φρη ηεο ίαζεο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ηα ςπρνθάξκαθα ζπληζηνχλ 

ηνλ χςηζην ζξίακβν θαη ηαπηφρξνλα, ηελ κέγηζηε απνγνήηεπζε ηεο ζχγρξνλεο 

ςπρηαηξηθήο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ζα πξνζεγγίζνπκε ηνλ θξηηηθφ ιφγν πνπ 

αλαπηχρζεθε απέλαληη ζηελ ςπρηαηξηθή, ππφ ην πξίζκα ηνπ αληηςπρηαηξηθνχ 

θηλήκαηνο θαη ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο ζέζεηο πνπ εηζεγήζεθαλ 

νη Laing, Cooper θαη Szasz πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

 

 

1.4) Σν θίλεκα ηεο Αληηςπρηαηξηθήο 

Ζ «ακθηζβήηεζε πξνο φιεο ηηο κεξηέο» θαη ε «έθξεμε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο»  

(Μπατξαθηάξεο 1994: 12) ραξαθηήξηζε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη αλαπφθεπθηα 

ζεκάδεςε ηνλ ηξφπν ζέαζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ηεο κεηαρείξηζεο ησλ ςπρηθά 

παζρφλησλ. Ζ αλάδπζε ηνπ αληηςπρηαηξηθνχ θηλήκαηνο κε πξσηεξγάηεο ηνπο D. 

Cooper, R.D. Laing θαη T. Szasz ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Ακεξηθή αληίζηνηρα, 

ήξζε ζε ξήμε κε ηηο παξαδνζηαθέο παξαδνρέο ηεο ςπρηαηξηθήο. 

                                                 
7
 Γηα κηα ελδειερέζηεξε κειέηε ησλ αηηηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο βι. 

Σζαιίθνγινπ, Φ., (1987), Ο κχζνο ηνπ επηθίλδπλνπ ςπραζζελή, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζ. 77-86, θαζψο 

θαη Σζαιίθνγινπ, Φ., (2007), ρηδνθξέλεηα θαη θφλνο. Αλαδεηψληαο ην ρακέλν παξάδεηζν, Ληβάλεο, 

Αζήλα, ζ. 54-106.  
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ηνπο θφιπνπο ηεο βξεηαληθήο αληηςπρηαηξηθήο ζρνιήο, ν Cooper δεκηνχξγεζε 

ην «Πεξίπηεξν 21», κία δνκή ζηελ νπνία είραλ θαηαιπζεί νη ηακπέιεο θαη ε ηεξαξρία 

κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ λεαξψλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαλ θαη πνπ 

πξνγελέζηεξα είραλ ραξαθηεξηζηεί σο «ζρηδνθξελείο», ελψ ππήξρε απφιπηε 

ειεπζεξία σο πξνο ην λα δήζνπλ φπσο απηνί επηζπκνχζαλ
8
. Ο Laing εηζήγαγε ηελ 

έλλνηα ηεο «νληνινγηθήο αλαζθάιεηαο», πξνηείλνληαο πσο ε επηζθάιεηα ηεο χπαξμεο 

εληφο ηνπ θαηαπηεζηηθνχ θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη ην ππαξμηαθφ άγρνο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη απνηεινχλ ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ην άηνκν ζην «ζρηδνθξεληθφ 

θαηαθχγην». ηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ, ν βαζηθφο άμνλαο ηεο δξηκχηαηεο 

θξηηηθήο πνπ άζθεζε ν Szasz ζηελ ςπρηαηξηθή πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο σο ηδενινγηθή θαη θνηλσληθή θαηαζθεπή, αλαγλσξίδνληαο, ελ 

αληηζέζεη, ηε λεπξνινγία σο επηζηεκνληθή ηαηξηθή εηδηθφηεηα θαη ζπλεπψο, ηε κφλε 

θαζ‟ χιελ αξκφδηα λα αζρνιεζεί κε ηηο βιάβεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ 

(Πνηακηάλνο 2000: 41-42). 

Ζ Αληηςπρηαηξηθή Κίλεζε ακθηζβήηεζε ηελ αμία ηεο ςπρηαηξηθήο ζεξαπεπηηθήο 

πξαθηηθήο, ηελ ηαμηλνκεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ θαη ηελ 

ςπρηαηξηθή επηζηήκε, απηήλ θαζ‟ απηή, ζεσξψληαο πσο απνηειεί θαη‟ εμνρήλ 

εθθξαζηή ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο πξαγκάησλ, ε νπνία αζθεί λνκηκνπνηεκέλεο 

πξάμεηο βίαο ζην φλνκα ηεο ζεξαπείαο θαη έρεη ηε δχλακε λα ζηηγκαηίδεη, λα 

πεξηζσξηνπνηεί θαη λα ειέγρεη ηνλ ςπρηθά αζζελή (Σζαιίθνγινπ 2007: 109-122). Ο 

αληηςπρηαηξηθφο ιφγνο έδσζε έκθαζε ζηε βησκαηηθή δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη αλέδεημε ην «θνηλσληθφ» έλαληη ηνπ 

αηνκηθνχ σο παξάγνληα πξφθιεζεο παζνινγίαο. Οπζηαζηηθά, ε ζπκβνιή ηνπ 

αληηςπρηαηξηθνχ θηλήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη κέζα απφ ην αίηεκα ηεο αλαηξνπήο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο δηεθδίθεζε κία ελεξγφ ζέζε γηα ην πάζρνλ 

ππνθείκελν. 

Παξφι‟ απηά, φπσο επηζεκαίλεη ν Πνηακηάλνο (2000: 43-44) «ην 

αληηςπρηαηξηθφ θίλεκα ηφζν ζηελ Ακεξηθή φζν θαη ζηελ Δπξψπε ζρεδφλ θαηέξξεπζε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Ζ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ήηαλ ε δηάδνρε 

                                                 
8
 Σν εγρείξεκα ηνπ Cooper αξίζκεζε ηέζζεξα ρξφληα ζπλνιηθήο δσήο, απφ ην 1962 έσο ην 1966, ρσξίο 

φκσο λα ζηεθζεί κε ηελ πξνζδνθψκελε επηηπρία. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην πξψην πείξακα ηεο 

Αληηςπρηαηξηθήο ηεξκαηίζηεθε πξφσξα, λαη κελ ζρεηίδνληαη κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αιιά  ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηε δπζθνιία ηφζν ησλ θηινμελνχκελσλ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

απεθδπζνχλ ηηο πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο θαη ηελ θνηλσληθή 

ηεξαξρία, θαζψο είραλ ήδε γαινπρεζεί κε ηηο αμίεο ηεο ηεξαξρεκέλεο θνηλσλίαο πνπ πθίζηαην εθηφο 

ηνπ Πεξίπηεξνπ (Σζαιίθνγινπ 2007: 119-121). 
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θαηάζηαζε, έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απναζπινπνίεζε θαη ηε θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ ζην «θπζηθφ» ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ θνηλνηηθή ςπρνινγία θαη ε θνηλσληθή 

ςπρηαηξηθή έγηλαλ ν δίαπινο κέζσ ηνπ νπνίνπ άξρηζε λα πινπνηείηαη ε ςπρηαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε». Σν αίηεκα ινηπφλ γηα κηα θαιχηεξε θξνληίδα ηεο ςπρηθήο πγείαο, 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη μεθάζαξα θαη εθθξάζηεθε 

πιένλ σο θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα θαη ζπλνιηθή παξέκβαζε ζην ζεζκηθφ, ην 

θνηλσληθφ θαη ην επηζηεκνληθφ επίπεδν. 

 

 

1.5) Ζ ςπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξώπε 

Οη ξίδεο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ ζηε δπζθνξία ζρεηηθά κε ηελ ςπρηαηξηθή πξαθηηθή πνπ αζθείηαη εληφο 

ησλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ. Δηδηθφηεξα ζεκεία θξηηηθήο απνηέιεζαλ ην φηη «ηα 

ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ήηαλ έμσ απφ ηηο πφιεηο θαη απνθνκκέλα απφ ηε δσή ηεο 

θνηλφηεηαο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αζζελψλ ήηαλ ρακεινχ επηπέδνπ, ηα 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαίλνληαλ πσο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ, ελψ ε πεξίνδνο αζπινπνίεζήο ηνπο δηαξθνχζε κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα», κε απνηέιεζκα  λα δπζρεξαίλεηαη ε θνηλσληθή επαλέληαμε θαη λα 

εληείλεηαη ε απνμέλσζή ηνπο (Πνηακηάλνο 2000: 111-112). 

Ζ θηιειεχζεξε πγεηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

εθάξκνζε ην κνληέιν ηεο απνλνζνθνκεηνπνίεζεο (dehospitalization). Ζ 

απνλνζνθνκεηνπνίεζε βαζίζηεθε ζηε θηινζνθία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη είρε σο ζηφρν ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ησλ δεκφζησλ ςπρηαηξείσλ ή 

αθφκε θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Ζ καδηθή έμνδνο ησλ ςπρηθά αζζελψλ απφ ηα 

δεκφζηα ςπρηαηξεία ηεο Ακεξηθήο ζπληειέζηεθε ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, ελψ δηεπθνιπληηθφο παξάγνληαο ζην εγρείξεκα ηεο 

απνλνζνθνκεηνπνίεζεο ππήξμε ε επξχηαηε ρξήζε ησλ ςπρνθαξκάθσλ. Όκσο, ε 

πξηκνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα θαη ε αληζνθαηαλνκή ηνπ θφζηνπο 

ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο εηο βάξνο ησλ ιηγφηεξν εχπνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή ηεο απνλνζνθνκεηνπνίεζεο, δεκηνχξγεζε κία λέα 

νκάδα αζηέγσλ, απηψλ ησλ πξψελ ςπρηαηξηθψλ εγθιείζησλ (Μπατξαθηάξεο 1994: 

95), ελψ φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Σζαιίθνγινπ (2007: 183), «ε κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ςπρηαηξείσλ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θπιαθψλ θαη 
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ησλ θξαηεηεξίσλ» κε απνηέιεζκα «λα κελ ππάξρεη απν-ηδξπκαηνπνίεζε, αιιά δηα-

ηδξπκαηνπνίεζε (trans-institutionalisation), δειαδή ξνέο αζζελψλ απφ θάπνηεο 

ηδξπκαηηθέο ζπλζήθεο ζε θάπνηεο άιιεο». 

Αλάινγε θξηηηθή αζθήζεθε θαη ζηελ Δπξψπε, ελψ παξάιιεια αλαπηχρζεθαλ 

δηάθνξεο δξάζεηο νη νπνίεο είραλ σο άμνλα ην κνληέιν ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο 

(deinstitutionalization). Ζ εηζαγσγή ηεο «Θεξαπεπηηθήο Κνηλφηεηαο» ζηελ Αγγιία 

θαη ν δηνηθεηηθφο δηαρσξηζκφο ηεο Γαιιίαο ζε ςπρηαηξηθνχο ηνκείο, απνηέιεζαλ 

κεξηθέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

πξαγκαηηθφηεηα ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε
9
. 

ηελ Ηηαιία, ην «πείξακα ηεο Σεξγέζηεο» κε πξσηαγσληζηή ηνλ Φ. Μπαδάιηα, 

απέδεημε πσο ην θιείζηκν ηνπ ςπρηαηξείνπ θαη ε ηαπηφρξνλε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ 

έλα θνηλνηηθφ δίθηπν ππεξεζηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ζην δήηεκα ηεο 

«ηξέιαο». Έρνληαο σο ηδενινγηθφ εθαιηήξην ηελ απνζάζξσζε ησλ εμνπζηαζηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ θνηλσλία θαη πνπ αλαπαξάγνληαη ζε φια 

ηα πεδία ηεο δσήο, εληφο θαη εθηφο ηνπ αζχινπ, ε πξσηνπνξηαθή ηηαιηθή νκάδα ηεο 

«Γεκνθξαηηθήο Φπρηαηξηθήο» εξγάζηεθε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ςπρηθά πάζρνληα, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 180/1978 πνπ θαηήξγεζε 

ην ςπρηαηξηθφ ίδξπκα θαη κεηέβαιε ηε δηαδηθαζία ηνπ αθνχζηνπ εγθιεηζκνχ
10

. 

Σν εγρείξεκα ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο γηα ηε Γεκνθξαηηθή Φπρηαηξηθή έρεη 

έλαλ θαη‟ εμνρήλ πνιηηηθνθνηλσληθφ ραξαθηήξα πνπ δελ εμαληιείηαη ζην θιείζηκν 

ηνπ ςπρηαηξείνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ θνηλνηηθψλ δνκψλ, αιιά αμηψλεη 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ. Σαπηφρξνλα, πξεζβεχεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ ππνθεηκελνπνίεζεο ηφζν ησλ εηδηθψλ φζν θαη ησλ 

πξψελ εγθιείζησλ, θαζψο νη κελ πξψηνη ζα πξέπεη λα απεθδπζνχλ ηνλ ξφιν ηνπ 

ζεκαηνθχιαθα θαη δηαρεηξηζηή ηεο απφθιηζεο πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί απφ ηελ 

θνηλσλία, ελψ νη δεχηεξνη θαινχληαη λα επαλαθηήζνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ 

                                                 
9
 Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ απντδξπκαηνπνίεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο  βι. Μπατξαθηάξεο, Κ., (1994), Φπρηθή πγεία θαη 

θνηλσληθή παξέκβαζε. Δκπεηξίεο, ζπζηήκαηα, πνιηηηθέο, Δλαιιαθηηθέο Δθδφζεηο, Αζήλα, ζ. 77-92 

θαζψο θαη Πνηακηάλνο, Γ., (2000), Κιηληθή ςπρνινγία. χγρξνλα ζέκαηα θιηληθήο πξαθηηθήο θαη 

έξεπλαο, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, ζ.123-140. 

10
 Με ηε ζέζπηζε ηνπ Ν. 180/1978, ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα πνπ θαηείρε ε εηζαγγειηθή αξρή 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή κε ησλ αθνχζησλ λνζειεηψλ αλαηέζεθε πιένλ ζηνλ δήκαξρν ηεο εθάζηνηε 

πφιεο, κε απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ αλαγθαζηηθψλ εηζαγσγψλ ζην ςπρηαηξείν. Γεδνκέλνπ 

φηη ν δήκαξρνο απνηειεί έλα πξφζσπν πνπ εθιέγεηαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη ινγνδνηεί γηα ηηο πξάμεηο 

ηνπ, ε αλάζεζε ηνπ παξαπάλσ ξφινπ εθαξκφζηεθε κε ηελ ινγηθή φηη έηζη ζα δξαζηεξηνπνηείην 

εληνλφηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θξνληίδαο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ ςεθνθφξσλ ηνπ (Μπαδάιηα 

2008: 104). 
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δπλακηθή πνπ είραλ απσιεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο δξψληα ππνθείκελα 

(Σδαλάθεο 2008: 92-93). 

Πξνβάιινληαο ινηπφλ, ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, γηα ηνλ Μπαδάιηα (2008: 45), ε 

ςπρηθή αζζέλεηα λνείηαη σο «θξίζε δσήο» θαη φρη ζαλ κηα δηάγλσζε. Τπφ ην πξίζκα 

απηήο ηεο ζεψξεζεο, ζπληειείηαη ε ηδενινγηθή κεηαζηξνθή ηεο ζέαζεο ηνπ ςπρηθά 

πάζρνληα απφ δηαγλψζηκν θαη ηαμηλνκήζηκν αληηθείκελν ζε έλα ππνθείκελν πνπ 

κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ νδχλε ηεο χπαξμεο. Πεξαηηέξσ, ζπζρεηίδνληαο ηε 

δπλαηφηεηα έθθξαζεο ηεο ςπρηθήο νδχλεο ηνπ αηφκνπ κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο 

πνπ θαηέρεη, ν Μπαδάιηα (2008: 73) ζπκππθλψλεη ηελ αληζφηεηα πνπ δηέπεη 

ζεκειηαθά ηελ θνηλσλία κέζα απφ ηνλ αθφινπζν ζπιινγηζκφ: «Σν πξφβιεκα ηεο 

δσήο είλαη ε αληίθαζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ είλαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ζηελ 

νδχλε πνπ εθδειψλεηαη ζηνλ θαζέλα απφ εκάο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη απηνί πνπ 

κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ νηθνλνκηθά έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηνλ πφλν 

ηνπο, δειαδή λα εθθξάδνληαη ππνθεηκεληθά, γηαηί ην λα εθθξάδεηο κηα ππαξμηαθή 

νδχλε ζεκαίλεη φηη εθθξάδεζαη σο ππνθείκελν. Όπνηνο δελ έρεη ηα νηθνλνκηθά κέζα 

δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε θαλέλαλ ηξφπν, δελ γλσξίδεη ηελ ππαξμηαθή νδχλε, 

γλσξίδεη κφλν ηελ νδχλε ηεο επηβίσζεο, γηαηί δελ κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο αληηθάζεηο 

ηνπ θαη ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ». πλεπψο, ε ιχζε απέλαληη ζην δήηεκα ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο έγθεηηαη πξσηίζησο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηε θηψρεηα θαη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα (Μπαδάιηα 2008: 68-69). 

 

 

1.6) Ο ςπρηαηξηθόο ζεζκόο ζηελ Διιάδα 

Ζ ηζηνξία ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ηεο ίδξπζεο ησλ 

ςπρηαηξηθψλ αζχισλ ζην ειιεληθφ θξάηνο. Σν πξψην άζπιν θξελνβιαβψλ ηδξχζεθε 

ην 1838 ζηελ Κέξθπξα απφ ηελ αγγιηθή αξκνζηεία θαη ελφζσ ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ 

βξίζθνληαλ ππφ αγγιηθή θπξηαξρία. Ζ πξνζάξηεζε ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ ζην λεφηεπθην 

ειιεληθφ θξάηνο ην 1864 επέθεξε σο θιεξνδφηεκα ην Φξελνθνκείν ηεο Κέξθπξαο
11

. 

Έσο ηφηε, ζην ειεχζεξν κεηεπαλαζηαηηθά θξάηνο ηεο Διιάδαο δελ ππήξρε θαλέλα 

                                                 
11

 ην ρψξν ηνπ Ηνλίνπ, εθηφο απφ ην άζπιν ζηελ Κέξθπξα, ιεηηνπξγνχζε ήδε απφ ην 1840 κε 

πξσηνβνπιία ηεο αγγιηθήο θπβέξλεζεο άιιν έλα, ην Βέγεην ζην λεζί ηεο Κεθαινληάο. Παξφι‟ απηά, 

δελ αξηζκνχζε παξά ειάρηζηνπο αζζελείο θαζψο ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεξάζηκνπ ήηαλ πνπ 

πξνζέιθπε ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν, εμαηηίαο ηεο θήκεο πνπ είρε απνθηήζεη γηα ηηο ζαπκαηνπξγέο 

ηδηφηεηεο ίαζεο ηεο «δαηκνλνπιεμίαο» (Φαθαιηνχ 1995: 45-46). 
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ίδξπκα απνθιεηζηηθά επηθνξηηζκέλν κε ηε θξνληίδα ησλ ςπρηθά αζζελψλ (Σδαλάθεο 

2008: 66, 69). 

Χο απνηέιεζκα ησλ επξσπατθψλ επηξξνψλ, ην 1862 ςεθίζηεθε ν λφκνο ΦΜΒ΄ 

«Πεξί ζπζηάζεσο θξελνθνκείσλ», πξφηππν ηνπ νπνίνπ ππήξμε ε αληίζηνηρε γαιιηθή 

λνκνζεζία ηνπ 1838. Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν παξαπάλσ λφκνο επεδίσθε λα ξπζκίζεη ην 

θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπρηαηξείνπ πνπ επξφθεηην λα ζπζηαζεί ζηελ Αίγηλα ζηε 

ζέζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο νξθαλνηξνθείνπ. Παξφι‟ απηά, ην ςπρηαηξείν απηφ πνπ ζα 

είρε θξαηηθφ ραξαθηήξα, δελ ηδξχζεθε πνηέ εμαηηίαο ηεο εθζξφληζεο ηνπ Όζσλα πνπ 

κεζνιάβεζε, ελψ ν λφκνο ΦΜΒ΄ απνηέιεζε ην θχξην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία γηα πάλσ απφ έλαλ αηψλα, έσο ηελ θαηάξγεζή ηνπ ην 1973 θαη ηε 

ζέζπηζε ηνπ Ν.Γ. 104/1973 πνπ ξχζκηδε ην δήηεκα ηεο εθνχζηαο λνζειείαο 

(Σδαλάθεο 2003: 62; Σδαλάθεο 2008: 66, 69-70). 

Σν 1887 ηδξχζεθε ην Γξνκνθαΐηεην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν απφ ην 

θιεξνδφηεκα ηνπ Υηψηε θηιάλζξσπνπ, Εψξδε Γξνκνθαΐηε, ην νπνίν αξρηθά δελ είρε 

δεκφζην, αιιά ηδησηηθφ ραξαθηήξα (Μηζνπξίδνπ 2008: 296). Σν 1904 μεθίλεζε ε 

αλνηθνδφκεζε ηνπ Αηγηλήηεηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ππήξμε ε πξψηε ςπρηαηξηθή 

παλεπηζηεκηαθή θιηληθή
12

, ελψ ζηηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ πξνζηέζεθαλ θαη 

άιια ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα, φπσο ην Γαθλί ζηελ Αζήλα, ην «Άζπιν Φπρνπαζψλ 

Κπθιάδσλ» ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ, ην «Άζπιν Φξελνπαζψλ ηεο νχδαο», ε 

«Απνηθία Φπρνπαζψλ Αγίνπ Γεσξγίνπ» ζηελ Αηηηθή, ην «Κνηλνηηθφ Άζπιν Υηξο» 

ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο, ηα ςπρηαηξηθά 

ηδξχκαηα ζηα Υαληά θαη ζηε Θεζζαινλίθε, κε πην πξφζθαηα απηά ηεο Σξίπνιεο θαη 

ηεο Πέηξαο Οιχκπνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 (Μπατξαθηάξεο 1994: 106-107; 

Φαθαιηνχ 1995: 128). Παξάιιεια, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνζπκθνξεζνχλ ηα 

ςπρηαηξεία ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ δεκηνπξγήζεθε ην 1957 ε «Απνηθία 

Φπρνπαζψλ Λέξνπ», φπνπ κεηαθέξζεθαλ νη ςπρηθά αζζελείο πνπ θξίζεθαλ σο 

«αδήηεηνη» θαη «αζεξάπεπηνη». 
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 Σν πξφβιεκα ηεο ππεξπιήξσζεο ησλ θιηλψλ ζηα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα εληάζεθε θπξίσο κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ είρε πνιιαπιαζηαζηεί, νη άπνξνη ςπρηθά πάζρνληεο πνπ 

έκελαλ ρσξίο θξνληίδα θαη πεξηπιαλψληαλ ζηνπο δξφκνπο ησλ Αζελψλ απνηεινχζαλ ζέακα θαη 

αληηθείκελν πεξίγεινπ (Πνπιάθνπ-Ρεκπειάθνπ 2009), πιελ φκσο ήηαλ νξαηνί ζην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη άξα, επηθίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα ηάμε. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε θνηλσλία απφ 

ηνπο «ςπραζζελείο», άιια θαη απφ φζνπο είραλ ραξαθηεξηζηεί σο πεξηζσξηαθνί, ε δηαρείξηζή ηνπο 

αλαηέζεθε ζηελ αζηπλνκία. Έηζη, αξρηθά πεξηνξίζηεθαλ ζε αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα εληφο ησλ νπνίσλ 

δηαβηνχζαλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο, ελψ αθφκε θαη ε κεηέπεηηα θχιαμή ηνπο ζην άζπιν ηεο Αγίαο 

Διενχζαο, ην 1924, ηεινχζε ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο ρσξνθπιαθήο (Μηζνπξίδνπ 2008: 296). 
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Ζ Λέξνο, έλα λεζί κε πινχζηα ηδξπκαηηθή ηζηνξία, παξφηη ιεηηνχξγεζε σο έλαο 

ηφπνο-ζχκβνιν απνθιεηζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηαπηφρξνλα έκειιε λα 

απνηειέζεη ην ζεκείν αλαθνξάο πνπ ζα ζεκαηνδνηνχζε ηελ αιιαγή ηνπ 

παξαδείγκαηνο. Ζ Λέξνο σο αληη-παξάδεηγκα απνηέιεζε κία ηνκή ζηελ ηζηνξία ηεο 

ειιεληθήο ςπρηαηξηθήο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο «ηξέιαο» ζε 

πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ, θαη αηνκηθφ επίπεδν. Όπσο εχζηνρα παξαηεξεί ν Σδαλάθεο 

(2008: 114) «εκθαλίδεηαη έλα είδνο ιεξνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο ςπρηαηξηθήο ζηελ 

Διιάδα. Ζ εμηζηφξεζε ηεο ειιεληθήο ςπρηαηξηθήο δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ηζηνξία 

απηνχ ηνπ ηφπνπ-ηδξχκαηνο θαη παξαηεξείηαη κηα νπζηψδεο δηαθνξνπνίεζε: Απφ 

ηφπνο εγράξαμεο νξίσλ κεηαμχ ηνπ νκαινχ-πγηνχο θαη ηνπ κε νκαινχ-άξξσζηνπ, ε 

Λέξνο κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ηφπν εγράξαμεο νξίσλ κεηαμχ παξαδνζηαθψλ θαη 

«εθζπγρξνληζηηθψλ-θξηηηθψλ» ςπρηαηξηθψλ πξαθηηθψλ. Δθεμήο, αλαδεηθλχεηαη ζε 

δηαθεθξηκέλν ηφπν ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, ιεηηνπξγψληαο σο ηνπνινγηθφ 

θαη ρξνλνινγηθφ ζεκείν αλαθνξάο, θαηαδεηθλχνληαο κηα ξσγκή ζηελ εμέιημε ηεο 

ειιεληθήο ςπρηαηξηθήο». 

 

 

1.7) Ζ ςπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε ζηελ Διιάδα θαη ην Δζληθό 

Πξόγξακκα «Φπραξγώο» 

Οη απαξρέο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα εληνπίδνληαη γχξσ 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, φηαλ ε ΔΟΚ πξνψζεζε ηνλ Καλνληζκφ 815/1984 κε 

αθνξκή ην «φλεηδνο ηεο Λέξνπ»
13

. χκθσλα κε ηελ «ππφζεζε ηεο θαζπζηέξεζεο» 

(Σδαλάθεο 2003: 63), απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο έσο θαη ηηο κέξεο καο, 

νη φπνηεο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πεξίζαιςεο ησλ ςπρηθά 

αζζελψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηεξνρξνληζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή εθαξκνγή ζε 

ζρέζε κε ηε δχζε. Οη πνιηηηθνθνηλσληθέο ζπγθπξίεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηελ 

                                                 
13

 Οη απάλζξσπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ έγθιεηζησλ ςπρηθά αζζελψλ, νη νπνίνη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ δηαβφεησλ Πεξηπηέξσλ 9 θαη 11, θείηνληαλ γπκλνί θαη αιπζνδεκέλνη, πξνθάιεζαλ ηελ 

δηακαξηπξία ησλ αγξνηηθψλ ηαηξψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζην λεζί ηεο Λέξνπ, κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ηχπν. Ζ Διιάδα, φληαο θαηλνχξην κέινο ηεο ηφηε ΔΟΚ θαη 

αληηκεησπίδνληαο ζνβαξφηαηεο θαηεγνξίεο πεξί θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

αλαγθάζηεθε λα δερζεί ηελ παξέκβαζε ηεο Δπξψπεο (Αζεκφπνπινο 2009: 21-22; Μαδηαλφο 2009: 16-

17), ζηάζε πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ επίθαηξε δηαπίζησζε ηνπ ηπιηαλίδε (2009: 50) πσο, αθφκε θαη 

θαηά ηελ κλεκνληαθή επνρή πνπ δηαλχνπκε, «ε ρψξα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν παηδφκνξθα, φηαλ 

ππάξρεη εμσηεξηθφο έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε απφ ηελ Comission, ψζηε λα ηεξνχληαη θαη λα 

εθαξκφδνληαη ηα ζπκθσλεζέληα ζρεηηθά κε ηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ Φπρηαηξηθή 

Μεηαξξχζκηζε». 
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Διιάδα δελ επέηξεςαλ ηελ πηνζέηεζε ησλ πξννδεπηηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ ήδε εθαξκφδνληαλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηνλ απφερν ηνπ Μάε ηνπ ‟68 ζε 

ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Δηδηθφηεξα, ζα ζεκεηψλακε, πσο ε 

ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα έγθεηηαη ζε δάλεηεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο 

κάιινλ επηβιήζεθαλ απφ έμσζελ δπλάκεηο θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο 

γλψκεο (Μπατξαθηάξεο 1994: 103-104, 107). 

Ζ εθαξκνγή ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο νπζηαζηηθά μεθίλεζε κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν. 1397/1983 γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, δηεπξχλζεθε κε ηνλ Ν. 

2071/1992 θαη παγηψζεθε κε ηνλ Ν. 2716/1999 (ΤΤΚΑ 2011: 10). Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, κεηά ην πέξαο ηεο εηδηθήο 

ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα ηέιε ηνπ 1995, ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο εθπφλεζε έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην (ΤΤΚΑ 2010: 

54), ελψ ην 1999 θαηαξηίζηεθε έλα δεθαεηέο πξφγξακκα, κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

«Φπραξγψο»
14

, ην νπνίν ζηφρεπε ζηε ζπλέρηζε ηεο κεηαξξχζκηζεο 

(Μεγαιννηθνλφκνπ 2009: 35-36). Σν πιαίζην ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο έζεζε 

σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ απναζπινπνίεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο απηψλ πνπ παξέκελαλ ζην ςπρηαηξείν θαη ηε βαζκηαία 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ςπρηαηξείνπ απφ ηηο ςπρηαηξηθέο κνλάδεο ησλ 

γεληθψλ λνζνθνκείσλ. Αθφκε, πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε 

θαη θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαλ ζε ςπρηαηξηθέο 

ππεξεζίεο (Πνηακηάλνο 2000: 138-139). 

Σν Δζληθφ Πξφγξακκα «Φπραξγψο» ζηα πιαίζηα ηεο ηνκενπνίεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πξνέβιεπε κεηαμχ ησλ άιισλ ηε δεκηνπξγία θνηλνηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηέγαζεο, κεηαηνπίδνληαο έηζη ηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο απφ ην 

ςπρηαηξηθφ ίδξπκα ζηελ θνηλφηεηα. Οη ζηεγαζηηθέο απηέο δνκέο δηαθξίλνληαη ζε 

νηθνηξνθεία, κεηαλνζνθνκεηαθνχο μελψλεο, αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα θαη μελψλεο κέζεο θαη καθξάο παξακνλήο (ΤΤΚΑ 2011: 38-39). ηηο 

δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ελαιιαθηηθψλ δνκψλ ππάγνληαη ηα απνθαηαζηαζηαθά 

πιαίζηα πνπ ζα κειεηήζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

                                                 
14

 Όπσο ζην επίπεδν ηεο κπζνπιαζίαο, ε «Αξγψ» ππήξμε ην κέζνλ ηεο επηζηξνθήο ηνπ ρξπζφκαιινπ 

δέξαηνο απφ ηνπο Αξγνλαχηεο ζηελ Ησιθφ, έηζη θαη ην πξφγξακκα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο 

έρνληαο ηελ θσδηθή νλνκαζία «Φπραξγψο» ζπκβνιίδεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ςπρηθά πάζρνληα ζηελ 

θνηλφηεηα (Μαιιηψξε θαη ζπλ. 2013: 686). 
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1.8) Ο ηδξπκαηηζκόο θαη ε εθκνληεξληζκέλε εθδνρή ηνπ 

Ζ αξρηθή εηζήγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ «ηδξπκαηηζκνχ» πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

R. Spinz πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ε παζνινγηθή επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζηελ 

ςπρνδηαλνεηηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ, φηαλ απνρσξίδεηαη ηε κεηέξα ηνπ θαη 

ηνπνζεηείηαη ζε ίδξπκα (Σζαιίθνγινπ 1996: 228). Δλ ζπλερεία, ν φξνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ην δεπηεξνγελή ςπρνθνηλσληθφ αληίθηππν πνπ 

πιήηηεη ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο εμαηηίαο ηεο καθξαίσλεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ 

πεξίθιεηζην ρψξν ηνπ αζπιηαθνχ ηδξχκαηνο, ν νπνίνο κάιηζηα, επηθάζεηαη ζαλ κηα 

λέα αζζέλεηα ζηελ ήδε ππάξρνπζα ςπρηθή δηαηαξαρή (Σδαλάθεο 2008: 90). 

Ζ θπζηνγλσκία ησλ αζχισλ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ ςπρηαηξείσλ ζπληίζεην απφ 

ζηνηρεία φπσο ν εγθιεηζκφο, ε απνκφλσζε, ε νινθιεξσηηθή αλάζεζε ηεο δσήο ηνπ 

αζζελνχο ζην ίδξπκα, ε ζηηβαξή ηεξαξρία ησλ ξφισλ, ε ππνηαγή ζηνπο άθακπηνπο 

λφκνπο ελφο εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη θπξίσο, απφ ην εγρείξεκα ηεο 

επαλνηθνδφκεζεο κηα λέαο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζχκθσλα κε ηηο ηδξπκαηηθέο 

επηηαγέο (Οηθνλφκνπ 2005: 103-105; Goffman 1994: 24-26, 63-64). Σν άζπιν, 

δηαρξνληθά, ιεηηνχξγεζε σο ν θαη‟ εμνρήλ ρψξνο θαηαπίεζεο, αιινηξίσζεο θαη 

παζεηηθνπνίεζεο ηνπ ςπρηθά αζζελνχο. Ζ δηάξξεμε ηεο ζπλέρεηαο ηεο πξνζσπηθήο 

ηζηνξίαο ηνπ αηφκνπ θαη ε απνγχκλσζε απφ ηελ πξνεγνχκελε ηαπηφηεηά ηνπ πνπ 

ζπληεινχληαη εληφο ηνπ ςπρηαηξείνπ, θαηέζηεζε ην ζψκα ηνπ ςπρηθά πάζρνληα 

παξαδνκέλν ζην «δηαπεξαζηηθφ θιηληθφ βιέκκα». Χζηφζν, ε απξνθάιππηε 

αλαγθαηφηεηα ηνπ ηηκσξείλ θαίλεηαη πσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ θαηλνχξηα 

επηηαγή ηνπ «επηβιέπεηλ θαη επηηεξείλ», δεδνκέλνπ φηη ν ςπρηθά αζζελήο έπξεπε λα 

ππνηαρζεί πιένλ ζε κηα θαηλνχξηα κνξθή εμνπζίαο πνπ πιαηζίσλε ην άζπιν-

ςπρηαηξείν, ηελ «πεηζαξρηθή εμνπζία» (Σζαιίθνγινπ 1996: 238-239). 

Σα άζπια απφ θαηαβνιήο ηνπο επηηεινχζαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζηέγαζεο, ηεο 

ζεξαπείαο θαη ηνπ ειέγρνπ. Ζ άξξεηε «θπιαθηηθνχ» ηχπνπ ιεηηνπξγία ηνπ αζχινπ 

φκσο, εξρφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε ξεηά εθπεθξαζκέλε ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ. ε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ην φθεινο πνπ απνθνκηδφηαλ ήηαλ ν 

απνθιεηζκφο κηαο κεξίδαο «αληηπαξαγσγηθψλ» αηφκσλ, φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο 

φηη απηνί θαζίζηαλην «κε νξαηνί» ζηε ζπλείδεζε ησλ ππνινίπσλ πνπ βξίζθνληαλ 

«εθηφο ησλ ηεηρψλ». Ζ απναζπινπνίεζε, σο ζπλέπεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο, επέβαιε ην 

θιείζηκν ησλ αζχισλ. Καζψο φκσο ε απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο λα εθπιεξσζνχλ νη 
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ηξεηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο παξακέλεη, ζα πξέπεη εθεμήο λα παξέρνληαη κέζα απφ 

έλα αλαζπγθξνηεκέλν πιαίζην (Pilgrim & Rogers 2004: 287, 295). 

Μία πεξηζζφηεξν θξηηηθή καηηά ινηπφλ, καο θάλεη λα αλαξσηηφκαζηε κήπσο, 

φπσο ππνζηεξίδεη ν Λνπθάο (2007: 26), «ε ρξνληφηεηα θαη ν ηδξπκαηηζκφο ηνπ 

παξειζφληνο ζπλαληνχλ ζήκεξα ην λεντδξπκαηηζκφ θαη ηε λέα ρξνληφηεηα»; ε κηα 

αλαδηαηχπσζε ηεο πξνεγνχκελεο θξάζεο ην εξψηεκα πνπ αλαδχεηαη ελ πξνθεηκέλσ, 

ζπλίζηαηαη ζην θαηά πφζν δχν ζηεγαζηηθέο κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο, φπσο είλαη ν ππφ κειέηε μελψλαο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα, ζπκβάιινπλ πξάγκαηη ζηελ απναζπινπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή 

επαλέληαμε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ ή εάλ, απφ ηελ άιιε, απνηεινχλ ηελ θαηλνχξηα 

πξφηαζε, πνπ ζην φλνκα ηεο ζεξαπείαο θιήζεθε λα ζπλερίζεη ηελ παιηά ινγηθή ηεο 

θχιαμεο θαη ηνπ ειέγρνπ. Απηφ ην εξψηεκα ζα επηρεηξεζεί λα απαληεζεί ζηελ 

παξνχζα έξεπλα κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη 

ή θηινμελνχληαη ζε δχν θνηλνηηθά απνθαηαζηαζηαθά πιαίζηα. 

Ο φξνο «λεντδξπκαηηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ηδξπκαηηθήο δσήο αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο ελαιιαθηηθψλ 

δνκψλ ζηέγαζεο, ζηα νπνία φκσο αλαπαξάγεηαη ε αζπιηαθή ινγηθή (Μαδηαλφο 2006: 

511), κε απνηέιεζκα ε αιινηηλή θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ςπρηθά πάζρνληνο 

ππνθεηκέλνπ λα δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε έλαλ λεν-απνθιεηζκφ πνπ ζπληειείηαη εληφο ησλ 

λεντδξπκαηηθψλ ηεηρψλ πνπ πςψλνληαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα. ην λεντδξπκαηηθφ 

ηνπίν παξαηεξνχκε πσο ε ληεηεξκηληζηηθή απνδνρή ηεο ρξνληφηεηαο ηνπ ςπρηθά 

αζζελνχο, αλαπφθεπθηα, απφτζηνξηθνπνηεί ην άηνκν θαζψο ππνβαζκίδεη ην 

ππνθεηκεληθφ βίσκα ηεο αζζέλεηαο δηαησλίδνληαο ηελ αιινηξίσζή ηνπ θαη 

παζεηηθνπνηψληαο ην, αθνχ θαη πάιη πξέπεη λα απνδερηεί θαη λα ππαθνχζεη ζε 

θαηλνχξηεο, πην θεθαιπκκέλεο απηή ηε θνξά, κνξθέο εμνπζίαο θαη ειέγρνπ (Λνπθάο 

2007: 35-36). 

Με βάζε ηα πξνεθηεζέληα, ζα παξαηεξνχζακε πσο ε έμνδνο απφ ηα ηείρε ηνπ 

ςπρηαηξείνπ θαη ε κεηάβαζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηελ θνηλφηεηα απνηεινχλ κελ 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, φρη φκσο θαη απηνλφεηα ηθαλέο ζπλζήθεο ψζηε λα 

πξαγκαησζεί ε επηζηξνθή ηνπο ζηελ «θαηάζηαζε ηεο νηθεηφηεηαο», δειαδή εληφο ηνπ 

ζψκαηνο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, φζν νη ελαιιαθηηθέο θνηλνηηθέο δνκέο δελ αλαηξέπνπλ 

ηνλ εγεκνληθφ ξφιν ηνπ ςπρηαηξείνπ, αιιά πηνζεηνχλ κηα παξάιιειε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνο απηφ ζηάζε, ηφζν ζα εληζρχεηαη ε αίζζεζε φηη απνηέιεζαλ ηε 

λέα πξφηαζε πνπ ήξζε λα ζπλερίζεη ηελ παξαδνζηαθή ινγηθή, κε απνηέιεζκα ν 
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ραξαθηήξαο ηεο απναζπινπνίεζεο λα ιακβάλεη ακθίζεκεο δηαζηάζεηο θαη ν 

ελλνηνινγηθφο ηεο πξνζδηνξηζκφο λα εμαληιείηαη, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ 

Μεγαιννηθνλφκνπ (2009: 37, 40), ζηελ πξαθηηθή ηεο κεηαζηέγαζεο ησλ ςπρηθά 

παζρφλησλ κέζα απφ έλαλ μελνδνρεηαθνχ ηχπνπ εθζπγρξνληζκφ, αλαπαξάγνληαο 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν κηα «εθκνληεξληζκέλε κνξθή ηνπ θιαζηθνχ ςπρηαηξηθνχ 

ηδξπκαηηθνχ παξαδείγκαηνο». 

 

 

1.9) Πξνο κηα ππέξβαζε ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ αδηεμόδνπ 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν λνεκαηνδνηήζεθε ε ςπρηθή αζζέλεηα ζην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο 

φζνλ αθνξά ηνπο ςπρηθά αζζελείο. Θα παξαηεξνχζακε πσο, παξά ηε δηαρξνληθή 

ξεπζηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο παζνινγίαο, ην ζηίγκα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ζηνλ 

ππξήλα ηνπ, κνηάδεη λα κέλεη αλαιινίσην. Μηα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε (Σζαιίθνγινπ 

2007: 193-195) γηα ηε δχλακε ηνπ ζηίγκαηνο ζηελ ςπρηθή αζζέλεηα, πξνέξρεηαη «απφ 

ηελ εηπκνινγηθή αλάιπζε ηεο ιέμεο «ηξέια». Σν ζέκα ηεο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα 

«ηξέσ» ηεο ζαλζθξηηηθήο ξίδαο «ηξεο» πνπ ζεκαίλεη θνβάκαη, ζείνκαη, ηξέπνκαη εηο 

θπγήλ εθ θφβνπ, ελψ απφ εδψ πξνέξρνληαη θαη νη ιέμεηο ηξέκσ θαη ηξφκνο», πνπ 

ζεκεηνινγηθά ζα ιέγακε πσο αληηθαηνπηξίδνπλ κηα αλνκνιφγεηε πεπνίζεζε ζρεηηθά 

κε ηε κπζηεξηαθή θχζε ηεο παξαθξνζχλεο, ε νπνία επηβηψλεη έσο ηηο εκέξεο καο σο 

θνκκάηη ηνπ ζπιινγηθνχ θαληαζησζηθνχ. ε έλα ζπκβνιηθφ επίπεδν, ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε πσο ε «ηξέια» κνηάδεη λα αλαπαξηζηά ηνλ ηξφκν γηα ην άγλσζην, ην 

αλεμέιεγθην θαη ην δηαθνξεηηθφ απφ εκάο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα ζεκεηψλακε πσο πξσηίζησο ε «απνκπζνπνίεζε ηνπ 

θφβνπ γηα ηνλ δηαθνξεηηθφ Άιιν» (Μαδηαλφο 2009: 13) ζπληείλεη ζηελ πξαγκάησζε 

ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. χκθσλα κε ηνλ Σδαλάθε (2008: 14) «ε ςπρηαηξηθή 

κεηαξξχζκηζε ζπλίζηαηαη ελ κέξεη ζε έλα εγρείξεκα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ αλαθνξάο ηεο ςπρηαηξηθήο πξαθηηθήο. Οη λένη ζεξαπεπηηθνί ηφπνη 

επηβάιινπλ λένπο ζεξαπεπηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Ζ ππνθεηκεληθφηεηα ηίζεηαη σο 

αλνηθηφ πεδίν αληηπαξάζεζεο θαη δηακεζνιάβεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάδπζε κηαο 

«λέαο ππνθεηκεληθφηεηαο», ε νπνία πξνυπνηίζεηαη, παξάγεηαη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 

ηίζεηαη σο δηαθχβεπκα ζην πεδίν ηεο ςπρηαηξηθήο θαζεκεξηλφηεηαο». Χο εθ ηνχηνπ, ε 

ζέαζε ηνπ ςπρηθά αζζελνχο σο βηνςπρνθνηλσληθή νιφηεηα πξνβάιιεη φρη απιά σο 

αίηεκα, αιιά σο αλαγθαηφηεηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αιιαγή ηεο ηδενινγίαο, 
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ηεο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ πηνζέηεζε κηαο «ελζπλαηζζεηηθήο» ζηάζεο ηεο 

θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ νδχλε ηεο χπαξμεο. 

Ζ κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο θαληάδεη ζαλ κία 

θαηάζηαζε δηπινχ αδηεμφδνπ, φπνπ κφλν δχν θνπθσηθέο εθδνρέο επηθξαηνχλ: Απφ ηε 

κία, ε εθδνρή ηνπ «εμαλζξσπηζκνχ» πνπ έγθεηηαη ζηελ αιιαγή ηεο ηδενινγίαο ρσξίο 

φκσο ηαπηφρξνλε αιιαγή ηνπ ζεζκνχ θαη απφ ηελ άιιε, ν «ξεθνξκηζκφο», δειαδή ην 

αίηεκα αιιαγήο ηνπ ζεζκνχ ρσξίο φκσο παξάιιειε αιιαγή ζε ηδενινγηθφ επίπεδν. Ζ 

«επαλαζηαηηθή πξάμε» φκσο, ζχκθσλα κε ην Φνπθψ, ζεκαίλεη ηαπηφρξνλε επίζεζε 

θαη ζηελ ηδενινγία θαη ην ζεζκφ (Μεγαιννηθνλφκνπ 2009: 39). 

Ζ δηακφξθσζε ινηπφλ, κηαο λέαο ςπρηαηξηθήο πξφηαζεο, πνπ ζπιιακβάλεη ηε 

κεηαξξχζκηζε ζηελ νπζία ηεο, δελ ζα πξέπεη λα αμηψλεη κνλάρα ην θιείζηκν ησλ 

ςπρηαηξείσλ θαη ηελ απναζπινπνίεζε. Απηά δελ είλαη ην δεηνχκελν, αιιά  επηκέξνπο 

ζηφρνη. Ζ πξαγκαηηθή αιιαγή ζπλίζηαηαη ζηελ ππέξβαζε ηνπ θιαζηθνχ ςπρηαηξηθνχ 

παξαδείγκαηνο, ζηελ απνθάιπςε ηεο ηδενινγίαο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο, ζηνλ πνιπεπίπεδν κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ αμηψλ θαη 

πξαθηηθψλ πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη ζεζκηθά θαη ζηε δπλαηφηεηα εθείλε πνπ ζα 

επηηξέςεη λα αλαδπζνχλ λέα θνηλσληθά ππνθείκελα, πνπ θέξνπλ ηε δπλακηθή ηεο 

αιιαγήο, ζέηνληαο, θαηά ηα ιφγηα ηνπ Μπαδάιηα (2008: 54) «ζηε ζέζε ηεο 

απαηζηνδνμίαο ηεο ινγηθήο, ηελ αηζηνδνμία ηεο πξαθηηθήο». 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Μεζνδνινγία 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη ηεο. ηηο 

ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, αξρηθά, δηαηππψλεηαη ν ζηφρνο ηεο έξεπλαο θαη ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε εξεπλεηηθή 

κέζνδνο, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, γίλεηαη 

πεξηγξαθή ησλ ππφ κειέηε δνκψλ, δειαδή ηνπ μελψλα θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

δηακεξηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα, φζν ην δπλαηφλ, πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ 

πεδίνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. 

 

 

2.1) θνπόο ηεο έξεπλαο - Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ελνίθσλ ην θαηά πφζν νη ππφ κειέηε δνκέο ζπκβάιινπλ 

πξάγκαηη ζηελ απναζπινπνίεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζε απηέο ή εάλ 

απνηεινχλ απιψο έλαλ ρψξν «θχιαμήο» ηνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ, ελδερνκέλσο, 

αλαπαξάγνληαη θαηλφκελα λεντδξπκαηηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν 

εξεπλεηηθφο ζηφρνο ζρεδηάζηεθαλ δχν νδεγνί ζπλέληεπμεο. Ο πξψηνο νδεγφο 

πξννξίζηεθε γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν δεχηεξνο γηα ηηο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ελνίθνπο ησλ δνκψλ. Κάζε νδεγφο ζπλέληεπμεο απνηειείηαη 

απφ πέληε εξεπλεηηθνχο άμνλεο, νη νπνίνη αλαιχζεθαλ ζε επηκέξνπο αλνηθηέο 

εξσηήζεηο πνπ απνηεινχλ θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Όπσο ζα δνχκε ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, ε επηινγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

αμφλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εξσηεκάησλ ηνπο δηακνξθψζεθε βάζεη ησλ πξνηάζεσλ 

ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη ηεο ειιεληθήο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

 

 

2.2) Δξεπλεηηθνί άμνλεο εξγαδνκέλσλ 

Οη πέληε εξεπλεηηθνί άμνλεο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ σο εμήο: 
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 «Δθπαίδεπζε» 

 «Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία» 

 «Αμηνιόγεζε ηεο δνκήο» 

 «Φπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε» 

 «Απναζπινπνίεζε» 

ηηο ππνελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη επηκέξνπο 

εξσηήζεηο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε θάζε εξεπλεηηθφ άμνλα, θαζψο θαη ηα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ζεκειηψζεθε ε επηινγή απηψλ ησλ 

εξσηεκάησλ.  

 

 

2.2.1)  «Δθπαίδεπζε» 

Ζ κεηαθνξά ηεο θξνληίδαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία απφ ην ςπρηαηξείν ζηελ 

θνηλφηεηα επέβαιε ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Έηζη, 

ε εθπαίδεπζε θαη νη δεμηφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζε 

θνηλνηηθέο δνκέο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ 

πνπ θηινμελνχληαη ζε απηέο (Bugge et al., 1999). 

Ζ «Δθπαίδεπζε» ησλ ππνθεηκέλσλ απνηειεί ηνλ πξψην εξεπλεηηθφ άμνλα. Ο 

άμνλαο απηφο πεξηιακβάλεη δχν εξσηήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ εξσηήζεηο γλσξηκίαο 

κε ηα ππνθείκελα θαη κέζσ απηψλ καο ελδηαθέξεη λα δνχκε πνηα είλαη ε θαηάξηηζή 

ηνπο ζηα ζέκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο: 

 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ζαο ζπνπδέο; 

 Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο-επηκόξθσζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία; 

 

 

2.2.2)  «Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία» 

Ο δηνξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο θαηά παξάδνζε 

παξακέλνπλ ακεηαθίλεηνη, νδεγεί ζε έλαλ αληηνηθνλνκηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

(ΤΤΚΑ 2011: 41-42). 

Ζ παξακνλή ζην ίδην εξγαζηαθφ αληηθείκελν γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηεο 
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επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Καηά ηε Maslach (ζχκθσλα κε ηελ Κνξσλαίνπ 2010: 

71) ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί έλα ζχλδξνκν ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

εμάληιεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ν εξγαδφκελνο ράλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε γηα ηνπο αξξψζηνπο ή πειάηεο ηνπ, παχεη λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δνπιεηά θαη ηελ απφδνζή ηνπ θαη αλαπηχζζεη κηα αξλεηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Μάιηζηα, εκπεηξηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηνλ 

απμεκέλν θίλδπλν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο πνπ δηαηξέρνπλ νη επαγγεικαηίεο 

ςπρηθήο πγείαο εμαηηίαο ηεο ζηηγκαηηζηηθήο ζηάζεο πνπ δηαηεξνχλ απέλαληη ζηνπο 

ςπρηθά αζζελείο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ηφζν ζην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα (Οηθνλφκνπ θαη ζπλ. 2013: 659), φζν θαη ζηελ αίζζεζε 

πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνθαιψληαο ηνπο ηειηθά αηζζήκαηα 

καηαίσζεο θαη αιινηξίσζεο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο 

ηδξπκαηηζκνχ ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο δελ αθνξά κφλν ηνπο ελνίθνπο, αιιά θαη ην ίδην 

ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε απηέο (Μπατξαθηάξεο 1994: 118; Μαδηαλφο 2005: 

478). 

Μέζσ ησλ πέληε εξσηήζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ άμνλα «Δπαγγεικαηηθή 

εκπεηξία» επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ ππνθεηκέλσλ 

θαη λα δηαπηζηψζνπκε αλ πθίζηαληαη δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ή 

αθφκε θαη ηδξπκαηηζκνχ ηνπο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλνηηθήο δνκήο
15

 φπνπ 

απαζρνινχληαη. Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ είραλ σο εμήο: 

 Από πόηε εξγάδεζηε ζην ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο; 

 Πόζν θαηξό εξγάδεζηε ζηα πιαίζηα ηεο δνκήο; 

 Έρεηε εξγαζηεί ζε άιιεο δνκέο; 

 Πνην είλαη ην σξάξην εξγαζίαο ζαο ζηε δνκή; 

 Πνηνο είλαη ν ξόινο ζαο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην; 

                    

 

 

 

                                                 
15

 Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ην γεγνλφο φηη ην θαζεζηψο δηαβίσζεο ζηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφ βαζκφ επνπηείαο θαη φηη, νπζηαζηηθά, ν μελψλαο ζπληζηά ην ρψξν εληφο 

ηνπ νπνίνπ αζθείηαη θαζεκεξηλά ε ζεξαπεπηηθή πξάμε απφ ην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη 

ζηηο εξσηήζεηο απηνχ ηνπ άμνλα ν φξνο «δνκή» αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηνπ 

μελψλα θαη φρη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ, παξφηη ζε γεληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ππνδειψζεη θαη ηηο δχν κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζπλνιηθά. 
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2.2.3)  «Αμηνιόγεζε ησλ δνκώλ» 

Γηαρξνληθά, νη ρψξνη φπνπ παξερφηαλ θξνληίδα γηα ηελ ςπρηθή πγεία 

βξίζθνληαλ καθξηά απφ ηα αζηηθά θέληξα (Pilgrim & Rogers 2004: 271). Καηά ην 18
ν
 

αηψλα έσο θαη ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 ηα άζπια πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο 

κπνξνχζαλ λα αλεπξεζνχλ ζηα πξνάζηηα ησλ πφιεσλ ή ζε πην αγξνηηθέο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (Philo & Pickstone 2009: 653). Ζ γεσγξαθία ηεο πγείαο 

απνηειεί έλα αλαδπφκελν θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αληηθείκελν επηζηεκνληθήο 

κειέηεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη Coldefy & Curtis (2010) πξνζθέξνπλ κία νηθνινγηθή 

θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο γεσγξαθηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ δνκψλ 

ζηε Γαιιία, πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε παξάγνληεο φπσο ε αζηηθνπνίεζε, 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη 

ε πγεηνλνκηθή πνιηηηθή. 

Ζ απντδξπκαηνπνίεζε επέβαιε θαη ηε ρσξνηαμηθή αλαδηάηαμε ησλ δνκψλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, πξνηείλνληαο ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο εληφο ηνπ 

νηθηζκνχ ησλ πφιεσλ. Παξφι‟ απηά, βαζηθφ ππνλνκεπηηθφ παξάγνληα ζηα πιαίζηα 

ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο απναζπινπνίεζεο απνηειεί ην θαηλφκελν ηνπ «Μαθξηά απφ 

Δκάο», ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εκπνδίζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζηεγαζηηθψλ δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα (Σζαιίθνγινπ 

2007: 184-185). 

Ζ αξρηηεθηνληθή, ε δηαθφζκεζε αιιά θαη ε θπζηνγλσκία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

φπνπ ζηεγάδνληαη νη θνηλνηηθέο απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο ζα πξέπεη λα 

πξνζνκνηάδνπλ ζηε «θπζηθή θαηνηθία» θαη λα απνπλένπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

νηθεηφηεηαο (Εήζε 2002: 150). χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΤΤΚΑ: 2013) 

αλαθνξηθά κε ηηο θηηξηαθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κνλάδσλ ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο, ε  πξνζπειαζηκφηεηα ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ε επάξθεηα απνηεινχλ επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρψξσλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα δηαβίσζεο θάζε αηφκνπ ζηελ θνηλφηεηα. 

Ο ηξίηνο άμνλαο, «Αμηνιόγεζε ησλ δνκώλ», πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δνκέο ηνπ μελψλα θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ησλ ηξηψλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη επηρεηξείηαη λα 

κεηαθεξζεί κία εηθφλα ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

φπνπ ζηεγάδνληαη θαη παξάιιεια, λα γίλεη κία αμηνιφγεζή ηνπο κέζα απφ ηηο 
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απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη δχν ζηεγαζηηθέο κνλάδεο. 

 Πώο αμηνινγείηε ην ρώξν-πεξηνρή όπνπ ζηεγάδνληαη νη δνκέο; 

 Πώο αμηνινγείηε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο; 

 Ση ζα ζέιαηε λα αιιάμεηε ή λα πξνζζέζεηε ζηα πιαίζηα ησλ δνκώλ; 

 

 

2.2.4)  «Φπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε» 

Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο ζηνρεχεη ζηνλ ςπρηθά 

αζζελή εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ζπλνιηθά ζε 

δηαπξνζσπηθφ, ζπγγεληθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Μαδηαλφο 1994: 57). 

Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηνπο 

ςπρηθά πάζρνληεο, αιιά θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Μάιηζηα, ε απμαλφκελε εκπινθή 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο απνθαηαζηαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο βξέζεθε πσο επηδξά ζεηηθά 

ζηελ ελδννηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα εληζρχνληαο ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηεο ζε 

απηέο (Μαξηηλάθε θαη ζπλ. 2009: 150-151). 

Ζ εξγαζηαθή απαζρφιεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα. Δληνχηνηο, νη ςπρηθά αζζελείο 

ζπγθξνηνχλ κία επάισηε θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ρακεινχο 

δείθηεο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (ΤΤΚΑ 2011: 107, 

109). 

Οη εξσηήζεηο ηνπ άμνλα «Φπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε» 

ελζσκαηψζεθαλ ψζηε λα εμεηαζηνχλ ηα δεηήκαηα ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ ελνίθσλ ησλ δνκψλ κε ηνπο 

ζεκαληηθνχο Άιινπο, φπσο απηά έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. Μαο 

ελδηαθέξεη επίζεο, λα δηεξεπλήζνπκε ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ζην πεδίν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ελνίθσλ κέζα 

απφ ηελ εμέηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν εληφο, φζν θαη 

εθηφο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. 

  Πνην είλαη ην πξόγξακκα ησλ ελνίθσλ; 

  Τπάξρνπλ δξαζηεξηόηεηεο εθηόο πξνγξάκκαηνο; 

  Οη έλνηθνη έξρνληαη ζε επαθή κε άιια άηνκα εθηόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

δνκώλ; 
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   Καηά πόζν ζπκκεηέρνπλ νη νηθνγέλεηεο ησλ ελνίθσλ ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ δνκώλ; 

  Καηά πόζν εξγάδνληαη νη έλνηθνη ζε δνπιεηέο εθηόο πιαηζίνπ; 

 

 

2.2.5)  «Απναζπινπνίεζε» 

ηφρνη ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε θαη ε 

ρεηξαθέηεζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ ζηελ θνηλφηεηα. Όκσο, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζηελ 

πξάμε απφ ην ΤΤΚΑ (2011: 37) είλαη πνιχ κηθξή ε πξνψζεζε ησλ ελνίθσλ πξνο ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Δπίζεο, ε «πεξηζηξεθφκελε πφξηα» θαίλεηαη λα απνηειεί 

ζχλεζεο θαηλφκελν θαζψο δελ ππάξρεη δηαζχλδεζε ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ κε ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. 

Οη εξσηήζεηο ηνπ πέκπηνπ θαη ηειεπηαίνπ άμνλα «Απναζπινπνίεζε» 

ζηνρεχνπλ ζην λα δνζνχλ απαληήζεηο, κέζα απφ ην ιφγν ησλ ππνθεηκέλσλ, ζε 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ δηαζηάζεηο ηεο απναζπινπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, καο 

ελδηαθέξεη λα δνχκε θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο 

ησλ ελνίθσλ ζηελ θνηλφηεηα ή εάλ, απφ ηελ άιιε, πθίζηαηαη θίλδπλνο 

επαλεγθιεηζκνχ ηνπο ζην ςπρηαηξείν. Δπηπιένλ, καο ελδηαθέξεη λα δηεξεπλήζνπκε 

ηελ χπαξμε θαηλνκέλσλ λεντδξπκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη λεναπνθιεηζκνχ ησλ 

ελνίθσλ θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ησλ δνκψλ απέλαληη ζηα 

παξαπάλσ δεηήκαηα. 

 Πόζν θαηξό βξίζθνληαη ζηε δνκή νη έλνηθνη; 

  Πηζηεύεηε πσο ζα κπνξνύζαλ λα δήζνπλ νη έλνηθνη απηόλνκα εθηόο 

δνκήο; 

  Τπάξρνπλ έλνηθνη πνπ έρνπλ επηζηξέςεη ζην ςπρηαηξηθό λνζνθνκείν; 

(ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, γηα πνηνλ ιόγν;) 

  Με πνηνπο ηξόπνπο ζεσξείηε πσο βνεζάεη ε δνκή ηνπο ελνίθνπο; 

  Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε έλλνηα ηεο απναζπινπνίεζεο; 

  Σειηθά, πηζηεύεηε πσο επηηπγράλεηαη ε απναζπινπνίεζε κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δνκήο; Γηα πνηνπο ιόγνπο; 
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2.3) Δξεπλεηηθνί άμνλεο ελνίθσλ 

Ο δεχηεξνο νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ θαηαξηίζηεθε γηα ηνπο ελνίθνπο ησλ ππφ 

κειέηε δνκψλ απαξηίδεηαη απφ πέληε εξεπλεηηθνχο άμνλεο. Ζ αλάδεημε ηεο 

πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ησλ ελνίθσλ θαη ε πεξηγξαθή ηεο δσήο ηνπο κέζα απφ κηα 

ηζηνξηθή δηάζηαζε πνπ εγγξάθεηαη ρξνληθά ζην ζρήκα «Ζ δσή πξηλ ην ςπρηαηξείν» - 

«Ζ δσή ζην ςπρηαηξείν» - «Ζ δσή ζηε δνκή» - «Ζ δσή εθηφο δνκήο», ζα καο 

επηηξέςεη λα απνηππψζνπκε ην βίσκα ησλ ςπρηθά παζρφλησλ αλαθνξηθά κε ηα 

θαηλφκελα ηνπ εγθιεηζκνχ θαη ηεο απναζπινπνίεζεο. 

 Οη εξεπλεηηθνί άμνλεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, αλαιχζεθαλ ζε εηδηθφηεξεο 

αλνηθηέο εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, έρνπλ σο εμήο: 

 «Γλσξηκία κε ηνπο ελνίθνπο» 

 «Ζ δσή πξηλ ην ςπρηαηξείν» 

 «Ζ δσή ζην ςπρηαηξείν» 

 «Ζ δσή ζηε δνκή» 

 «Ζ δσή εθηόο δνκήο» 

 

 

2.3.1) «Γλσξηκία κε ηνπο ελνίθνπο» 

Πξψην εξεπλεηηθφ άμνλα απνηεινχλ νη «Δξσηήζεηο γλσξηκίαο» κε ηα 

ππνθείκελα. Μέζσ ησλ εξσηήζεσλ απηψλ ζα ζθηαγξαθεζεί ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι 

ηνπο, ελψ παξάιιεια ζα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη έλνηθνη δηαζέηνπλ ηα 

ππνζηεξηθηηθά δίθηπα ησλ ζεκαληηθψλ Άιισλ, πξνεξρφκελα είηε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

θαηαγσγήο είηε απφ ηελ νηθνγέλεηα πνπ ελδερνκέλσο δεκηνχξγεζαλ σο ελήιηθεο: 

 Πόζν εηώλ είζηε; 

 Πνύ γελλεζήθαηε; 

 Δίζηε παληξεκέλνο/ε; 

 Έρεηε παηδηά; 

 Έρεηε αδέξθηα; 

 Οη γνλείο ζαο; 
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2.3.2) «Ζ δσή πξηλ ην ςπρηαηξείν» 

Αλ θαη ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ε νηθνγέλεηα ζπζρεηίζηεθε κε ηελ πξφθιεζε 

ςπρνπαζνινγίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα πξνηάζεθε κέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ δηπινχ 

δεζκνχ ή ηεο ππφζεζεο ηεο ζρηδνθξεληθνγφλνπ κεηέξαο, ε ζχγρξνλε εξεπλεηηθή 

ηάζε αθελφο κελ πξηκνδνηεί ηελ απελνρνπνίεζή ηεο θαη αθεηέξνπ, πξνθξίλεη ηνλ 

πςειφ βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, σο έλα βαζηθφ γλψξηζκα ηεο νηθνγέλεηαο, 

πνπ είλαη ηθαλφ λα ππξνδνηήζεη ηελ ππνηξνπή ηνπ ςπρηθά πάζρνληνο κέινπο ηεο 

(Εήζε 2002: 168). 

Δπηδεκηνινγηθά, ε εκθάληζε ησλ ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, αλεπξίζθεηαη ζπρλφηεξα ζηηο νκάδεο κε ρακειφηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο (Sadock & Sadock 2007: 156). Ζ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή επαισηφηεηα θαη ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

άηνκα κε ζνβαξή ςπρηθή αζζέλεηα (McAlpine & Mechanic 2000: 282), ζχκθσλα κε 

ηελ «ππφζεζε ηεο θαηνιίζζεζεο», εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ςπρηθά πάζρνληεο 

αλαγθάδνληαη λα δηνιηζζήζνπλ ζηηο θησρφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο εμαηηίαο ηεο 

αζζέλεηαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ 

ςπρηθή επηβάξπλζή ηνπο απφ ηηο ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο (Σζαιίθνγινπ 2007: 62). 

Γηαρξνληθά, ε θηψρεηα απνηέιεζε θαη απνηειεί ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή ζηνπο ηνκείο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο δηακνλήο θαη ηεο θαηνηθίαο γηα ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ςπρηθά αζζελψλ πνπ εγθιείνληαη ζην ςπρηαηξείν (Γεκεξνχηε 2012: 

45). 

Μέζσ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ δεχηεξνπ άμνλα, «Ζ δσή πξηλ ην ςπρηαηξείν», 

επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή ηεο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην κεηαίρκην ηεο εθδήισζεο 

ηεο αζζέλεηαο. Δηδηθφηεξα, καο ελδηαθέξεη λα αλαζπγθξνηήζνπκε ην παξειζφλ 

εμεηάδνληαο θαη‟ αξρήλ ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ κε ηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο 

κέζα απφ ηα πεξηβάιινληα ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

εξγαζίαο. Ζ αλαζχλζεζε ηεο δσήο ησλ ελνίθσλ, πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ «θφζκν 

ηεο ςπρηαηξηθήο», πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ αθφινπζσλ εξσηήζεσλ: 

 Πνύ κεγαιώζαηε; 

 Έρεηε ηειεηώζεη ην ζρνιείν; (ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ηη 

είδνπο ζρνιείν; [γεληθό – εηδηθό]) 

 Πώο ζπκάζηε ηα παηδηθά ζαο ρξόληα; 
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 Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο ζαο κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

 Πνηα ήηαλ ηα ελδηαθέξνληά ζαο; 

 Δίραηε θίινπο; Έρεηε θξαηήζεη επαθέο; 

 Έρεηε ζπνπδάζεη; (ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, πνηεο είλαη νη 

ζπνπδέο ζαο;) 

 Έρεηε εξγαζηεί; (ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, πνην ήηαλ ην 

επάγγεικά ζαο;) 

 

 

2.3.3) «Ζ δσή ζην ςπρηαηξείν» 

Ζ αλαγθαζηηθή λνζειεία ζπληζηά ηε κφλε ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε απφ ηηο 

πνηληθέο δηαηάμεηο δηαδηθαζία, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη, a priori, ε αθνχζηα ζηέξεζε 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ, ρσξίο σζηφζν ην ίδην λα έρεη πξνβεί ζηελ ηέιεζε θάπνηαο 

λνκηθά αμηφκεκπηεο πξάμεο (Γνπδέλεο θαη Λχθνπξαο 2013: 948-949).   

χκθσλα κε ηελ Σζαιίθνγινπ (1987: 121) «ζηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο ηάμεηο, ε αλνρή ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ απνθιίλνπζα γεληθά 

ζπκπεξηθνξά κεηψλεηαη, ελψ ε αλάγθε γηα λνζειεία απμάλεηαη». Ο εγθιεηζκφο ζην 

ςπρηαηξείν απνηειεί ην θαηαιπηηθφ εθείλν γεγνλφο πνπ επηζθξαγίδεη κε επίζεκν 

ηξφπν ηελ είζνδν ηνπ αηφκνπ ζηνλ «θφζκν ηεο ςπρηαηξηθήο». Ζ δηαγσγή ηνπ βίνπ 

εληφο ησλ ηεηρψλ ηνπ ςπρηαηξηθνχ ηδξχκαηνο ζπληζηά θαηά ηνλ Goffman (1994: 33) 

ηελ «εζηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ ηξνθίκνπ». Δπίζεο, ν ηδξπκαηηζκφο έγθεηηαη ζηελ 

αιινηξίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ θαη ζηηο ςπρνθνηλσληθέο 

επηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη, σο απφξξνηα ηεο απνπξνζσπνπνηεκέλεο ηδξπκαηηθήο 

θξνληίδαο θαη ηεο θνηλσληθήο απνζηέξεζεο ζηνπο ηφπνπο εγθιεηζκνχ ησλ 

ςπρηαηξείσλ. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ Αζεκφπνπιν (2009: 

69), επήιζε κηα πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ ςπρηαηξηθψλ ηδξπκάησλ. Κξίζηκν ζηνηρείν γηα ηε κεηαβνιή ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ πξνηχπσλ ππήξμε ε αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε ζε θάζε επνρή φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ έγθιεηζησλ ςπρηθά αζζελψλ, κε απνηέιεζκα ε 

δηαξξχζκηζε ησλ ςπρηαηξείσλ αξρηθά λα πξηκνδνηεί ηελ «απφιπηε αηνκηθή 

απνκφλσζε», ελψ ζηε ζπλέρεηα ηελ «απνπξνζσπνπνίεζε θαη ηελ επηηήξεζε». 
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Σέινο, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ απντδξπκαηνπνίεζε 

θαηαδεηθλχνπλ (Εήζε 2002: 237-238), κεηαμχ ησλ άιισλ, πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ςπρηθά παζρφλησλ απνξξίπηεη σο επηινγή ηελ επαλαθνξά ζην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν, δειψλνληαο ζαθψο ηελ επηζπκία γηα ζπλέρηζε ηεο δσήο εληφο ησλ 

θνηλνηηθψλ δνκψλ ζηηο νπνίεο κεηεγθαηαζηάζεθαλ. 

Οη εξσηήζεηο ηνπ άμνλα «Ζ δσή ζην ςπρηαηξείν», απνζθνπνχλ ζην λα 

απνηππψζνπκε φςεηο ηεο ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο κέζα απφ ηελ άληιεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία ηεο έγθιεηζηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο πνπ δηήγαγαλ ζην ςπρηαηξείν πξηλ κεηαβνχλ ζηηο ππφ κειέηε 

ζηεγαζηηθέο δνκέο. 

 Πξηλ βξεζείηε ζην ςπρηαηξείν, είραηε έξζεη ζε επαθή κε θάπνηνλ 

επαγγεικαηία ςπρηθήο πγείαο (ςπρνιόγν, ςπρίαηξν, λεπξνιόγν θιπ.); (ε 

πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, γηα πνηνλ ιόγν;) 

 Πόηε βξεζήθαηε γηα πξώηε θνξά ζην ρώξν ηνπ ςπρηαηξείνπ; Γηα πνηνλ 

ιόγν; 

 Πόζν θαηξό κείλαηε εθεί; 

 Πώο ζαο θαηλόηαλ ν ρώξνο θαη ε πεξηνρή όπνπ βξηζθόηαλ ην 

ςπρηαηξείν; 

 Πώο πεξλνύζε ε εκέξα ζαο ζην ςπρηαηξείν; 

 Δίραηε θάλεη παξέεο; 

 Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο ζαο κε ην πξνζσπηθό; 

 Καηά πόζν ζπλαληηόζαζηαλ κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

 Θπκάζηε θάπνην επράξηζην γεγνλόο εθεί; 

 Θπκάζηε θάπνην δπζάξεζην γεγνλόο εθεί; 

 Ση ζα αιιάδαηε αλ κπνξνύζαηε ζην ςπρηαηξείν; 

 ηε ζπλέρεηα, βξεζήθαηε ζε άιινπο ρώξνπο ςπρηθήο πγείαο; (ε 

πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ζε πνηνπο;) 
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2.3.4) «Ζ δσή ζηε δνκή»
16

 

Ζ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε θαζηέξσζε ζηα πιαίζηα ηεο απναζπινπνίεζεο ηε 

κεηάβαζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο. Ζ εγθαζίδξπζε ησλ δνκψλ 

ζηελ θνηλφηεηα ζεκειηψζεθε ζηελ αλάγθε λα πξνζθεξζεί έλα ζηεγαζηηθφ πεξηβάιινλ  

ζηνπο ςπρηθά πάζρνληεο θαη εηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο (Καξχδε θαη ζπλ. 2013: 

645) «κεηά απφ καθξνρξφληα λνζειεία, πξνζσξηλήο απψιεηαο θαηνηθίαο, χπαξμεο 

ζπγθξνπζηαθψλ νηθνγελεηαθψλ πεξηβάιινλησλ θαη πξννδεπηηθήο απηνλφκεζεο 

νξηζκέλσλ αζζελψλ». Δπηπιένλ, αλ ην εζσηεξηθφ ηνπ ςπρηαηξείνπ απνηειεί ην ρψξν 

ζηνλ νπνίν ζπλαξζξψλνληαη ην «ςπρηαηξηθφ βιέκκα» κε ην «εγγχο βιέκκα» ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ην «βιέκκα ηεο δηνίθεζεο», ηφηε νη θνηλνηηθέο δνκέο απνηεινχλ ηνπο 

λένπο ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο επέξρεηαη ε αλαδηάηαμε απηψλ ησλ βιεκκάησλ, θπξίσο 

ιφγσ ησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ επήιζαλ ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ςπρηθά 

παζρφλησλ (Σδαλάθεο 2008: 137-160). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Levin & Brekke (φπσο 

παξαζέηεη ε Εήζε 2002: 49), νη θξίζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ νη έλνηθνη ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δνκψλ αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

ζπζρεηηδφκελεο κε ηα επίπεδα θνηλσληθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, θαηέδεημαλ απηά 

ήηαλ πςειφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ είραλ 

αμηνινγεζεί σο έρνπζεο ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο 

Sokalofsky & Cohen (φπσο αλαθέξεη ε Εήζε 2002: 30), ε  εηθφλα ησλ 

ζπξξηθλσκέλσλ θνηλσληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ ησλ ρξφλησλ ςπρηθά 

παζρφλησλ αληαλαθιάηαη κέζσ ησλ νιηγάξηζκσλ ζρέζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

δηαπξνζσπηθφ επίπεδν θαη πνπ πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηα άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ρσξίο σζηφζν λα ραξαθηεξίδνληαη απαξαίηεηα απφ πςειή 

ακνηβαηφηεηα. 

Δπίζεο, ε ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ηνπο 

πξνηείλεηαη, φπσο ζεκεηψλεη ν Σδαλάθεο (2012β: 318-319), «θηλείηαη ζπρλά αλάκεζα 

ζηελ πιήξε απνδνρή θαη ζηελ πιήξε απφξξηςε», θαζψο «ηα άηνκα πνπ εληάζζνληαη 

                                                 
16

 Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «δνκή» ζηηο εξσηήζεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ αμφλσλ αλαθέξεηαη είηε ζηνλ μελψλα 

είηε ζηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα θαη δηαθνξνπνηήζεθε αλάινγα κε ην ρψξν ζηνλ νπνίν 

θηινμελνχληαλ ηα ππνθείκελα θαηά ην ρξφλν ηεο ζπλέληεπμεο. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη ε εγθαηάζηαζε 

ζηα δηακεξίζκαηα πξνυπνζέηεη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πξνεγνχκελε παξακνλή ζηνλ μελψλα, αιιά θαη 

ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ απνθιείεηαη σο πηζαλφηεηα έλαο έλνηθνο ησλ δηακεξηζκάησλ λα 

κεηεγθαηαζηαζεί εθ λένπ ζηνλ μελψλα, δηαπηζηψζεθε πσο φια ηα ππνθείκελα είραλ δήζεη θαη ζηηο δχν 

δνκέο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηνπο δεηήζεθε λα εθζέζνπλ ζπλνιηθά ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ησξηλή θαη ηελ 

παξειζνχζα δηακνλή ηνπο ζε θάζε πιαίζην κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ζχγθξηζεο. 
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ζηνλ θφζκν ηεο θνηλνηηθήο εθδνρήο ηεο ςπρηαηξηθήο σο αζζελείο ζθπξειαηνχλ ζηελ 

πνξεία ηνπ ρξφλνπ κηα ζρέζε κε απηφλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη είηε απφ ην κέιεκα 

ηεο δηαηήξεζεο ησλ απνζηάζεσλ είηε απφ ηελ πιήξε απνδνρή ηεο ζεξαπεπηηθήο 

παξέκβαζεο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσληθήο δσήο».  

Μέζσ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηέηαξηνπ άμνλα «Ζ δσή ζηε δνκή», καο ελδηαθέξεη 

λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαξζξψλεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ελνίθσλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο ξπζκηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηνλ 

μελψλα θαη ηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηα εμσηεξηθά θαη ηα νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δνκψλ, αιιά θαη ησλ απφςεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ζπλνιηθά αλαπηχμεη: 

  Πόζν θαηξό κέλεηε ζηε δνκή; 

 Πώο ζαο θαίλεηαη ε πεξηνρή όπνπ βξίζθεηαη ε δνκή; 

 Πώο ζαο θαίλνληαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο; 

 Πεξηγξάςηε κνπ κία θαζεκεξηλή ζαο εκέξα. 

 Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο ζαο κε ην πξνζσπηθό ηεο δνκήο; 

 Καηά πόζν έξρεζηε ζε επαθή κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο; 

 Καηά πόζν έξρεζηε ζε επαθή κε αλζξώπνπο εθηόο ηεο δνκήο; 

 Έρεηε μαλαβξεζεί ζην ςπρηαηξείν; (ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, 

γηα πνηνλ ιόγν θαη πόζν θαηξό κείλαηε εθεί;) 

 Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηελ αγσγή πνπ ιακβάλεηε; 

 Με πνηνπο ηξόπνπο πηζηεύεηε όηη ζαο βνεζά ε δνκή; 

 Ση ζα ζέιαηε λα αιιάμεηε ή λα πξνζζέζεηε ζηελ δνκή; 

 

 

2.3.5) «Ζ δσή εθηόο δνκήο» 

Ζ αλαζεσξεκέλε πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο δελ ζηνρεχεη κφλν 

ζηε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε, αιιά επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην εξγαζηαθφ θαη ην ζηεγαζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ 

εθηφο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ. Έλα ζεκαληηθφ πεδίν ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο απνηεινχλ νη παξεκβάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απαζρφιεζε ηνπ ςπρηθά πάζρνληα ζε ζέζεηο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, φζν θαη ζηα 
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ελδηαθέξνληά ηνπ, ελψ αληίζηνηρα, ζην ζηεγαζηηθφ πεδίν, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

έλα πεξηβάιινλ πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπ (Εήζε 

2002: 20, 38-39). 

Μέζσ ησλ ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ ηνπ πέκπηνπ θαη ηειεπηαίνπ άμνλα «Ζ δσή 

εθηόο δνκήο», καο ελδηαθέξεη λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή ηεο απηνλφκεζήο ηνπο, εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ μελψλα 

θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ: 

 Καηά πόζν ζεσξείηε ηε δνκή ζπίηη ζαο; 

 Πηζηεύεηε πσο ζα κπνξνύζαηε λα δήζεηε εθηόο ηεο δνκήο; 

 Θα ζέιαηε λα εξγαζηείηε εθηόο ηνπ πιαηζίνπ; (ε πεξίπησζε ζεηηθήο 

απάληεζεο, ζε ηη είδνπο απαζρόιεζε;) 

 Πώο θαληάδεζηε ηελ δσή ζαο ζε έλα ρξόλν; 

 

 

2.4) Δξεπλεηηθή κέζνδνο 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο 

ππνθεηκέλσλ πνπ αθελφο εξγάδνληαη θαη αθεηέξνπ θηινμελνχληαη ζε δχν ζηεγαζηηθέο 

κνλάδεο, φπσο είλαη ν μελψλαο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδείμεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχληαη ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ απηψλ 

νξγαλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ απναζπινπνίεζε. Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ 

αλαπηχρζεθε ινηπφλ, είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο έηζη 

ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο θαη ζηνλ ηξφπν λνεκαηνδφηεζεο 

θαη δξάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο απναζπινπνίεζεο. Ζ 

θνηλσληθή θχζε ηνπ ζέκαηνο, ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ κειεηψκελσλ πιεζπζκηαθψλ 

νκάδσλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, αιιά θαη ε 

δηαπίζησζε φηη ε κειέηε ηεο ειιεληθήο ςπρηαηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηε δηεμαγσγή πνζνηηθψλ εξεπλψλ
17

, απνηέιεζαλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ. 

                                                 
17

 χκθσλα κε ηνλ Αζεκφπνπιν (2009: 32), νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη έλαο δπζαλάινγνο 

αξηζκφο πνζνηηθψλ εξεπλψλ έλαληη ησλ πνηνηηθψλ ζρεηίδνληαη «κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ζηε ρψξα, κε ηελ θπξηαξρία ηνπ κνληέινπ ηεο παξαδνζηαθήο θαη 

βηνινγηθήο ςπρηαηξηθήο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, κε ηελ ηαηξνθεληξηθή ζπγθξφηεζε ησλ 

ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζδίδεη απφιπηε ηαηξηθή εμνπζία θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ςπρηαηξηθνχ ζεζκνχ πνπ νδεγνχλ ζε αληίζηαζε θαη απνηξέπνπλ ν,ηηδήπνηε εκπεξηέρεη ηελ ελ δπλάκεη 

νπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ». 
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Χο εξγαιείν άληιεζεο ηεο γλψζεο επηιέρζεθε ε ζπλέληεπμε. Μέζσ ησλ 

πνηνηηθψλ ζπλεληεχμεσλ επηρεηξήζεθε ε θαηαλφεζε ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ απφ ηε 

ζθνπηά ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, ψζηε ε βησκέλε ηνπο εκπεηξία λα εμαρζεί ζε 

επηζηεκνληθέο εξκελείεο. Δπηπιένλ, φπσο είδακε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, 

ζρεδηάζηεθαλ δχν νδεγνί ζπλεληεχμεσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ πέληε εξεπλεηηθνχο 

άμνλεο, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ελνίθνπο αληίζηνηρα, νη νπνίνη αλαιχζεθαλ 

ζε επηκέξνπο αλνηθηέο εξσηήζεηο. 

Οη ζπλεληεχμεηο πνπ ιήθζεθαλ είραλ εκηδνκεκέλε κνξθή. Οπζηαζηηθά, ππήξρε 

κία πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα ζεκάησλ πνπ πηζαλφηαηα ζα θαιχπηνληαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλέληεπμεο, αιιά επηπιένλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα είηε λα 

κεηαβάιιεηαη ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ είηε λα ζπδεηψληαη πξφζζεηα δεηήκαηα, 

ζπλαθή κε ην ππφ κειέηε ζέκα, ηα νπνία πξνέθππηαλ θαηά ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ε πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία κε ηα ππνθείκελα 

παξείρε ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο γεγνλφησλ, πνπ ελδερνκέλσο λα 

κελ κπνξνχζαλ λα εηπσζνχλ ιεθηηθά, αιιά εμσιεθηηθά, αθξηβψο επεηδή ε 

ζπλέληεπμε εθηφο απφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ζπληζηά θαη κία δπλακηθή θνηλσληθή 

ζρέζε. 

 

 

2.4.1) Ζ ζπλέληεπμε κε ηνπο ελνίθνπο 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ελνίθσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ππφ κειέηε 

θνηλνηηθέο δνκέο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο ηάζεο πεξί κεζνδνινγηθνχ 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο (Σδαλάθεο 2012β: 237). Ζ έκθαζε ζην 

ιφγν ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ δνπλ εληφο ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ ησλ ζηεγαζηηθψλ 

κνλάδσλ πνπ εγθαζηδξχζεθαλ κε ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, αληαλαθιά κηα 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή επηζηεκνινγηθή κεηαηφπηζε αλαθνξηθά κε ηελ ζεκαζία πνπ 

απνδίδεηαη ζην ιφγν ησλ ςπρηθά παζρφλησλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηδενινγηθή κεηάβαζε 

απφ έλαλ ιφγν πνπ παξαδνζηαθά ζεσξείην ά-ινγνο θαη αλαμηφπηζηνο ζε έλα ιφγν-

καξηπξία πνπ φρη κφλν δελ ζηεξείηαη νξζνινγηθφηεηαο (Σδαλάθεο 2012β: 20-21), 

αιιά είλαη πιήξεο λνήκαηνο θαη βησκέλεο εκπεηξίαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη σο 

ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ηε ζεκαζηνδφηεζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζηηο επηκέξνπο 

εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 
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  Οπζηαζηηθά, ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηνπ κε 

εμνπζηαζηηθά δηακεζνιαβεκέλνπ ιφγνπ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ θαη ε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ θαηλνκεληθά παξάινγνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εξεπλεηηθή 

πξφζεζε λα αλαδεηρζεί ε ππνθεηκεληθή εξκελεία ηεο αξξψζηηαο, ε νπνία εγγξάθεηαη 

ζε έλα επξχηεξν εγρείξεκα επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ πάζρνληνο ππνθεηκέλνπ ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο.  

Καηαιεθηηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ επηιέρζεθε 

σο ζπκπιεξσκαηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο ε αξρεηαθή αλαδήηεζε ηνπ ςπρηαηξηθνχ 

ηζηνξηθνχ ησλ ελνίθσλ, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ δηαζέζηκν γηα κειέηε. ε 

ηδενινγηθφ επίπεδν, ν απνθιεηζκφο απηήο επηινγήο απνηππψλεη κία πξνζπάζεηα 

απνζχλδεζεο ηεο βηνγξαθηθήο ηζηνξίαο ησλ ελνίθσλ απφ ηελ εηηθεηνπνίεζε πνπ 

αλακθίβνια ηίζεηαη κέζσ ηεο ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο. 

 

 

2.5) Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Καηά ην ρεηκεξηλφ αθαδεκατθφ εμάκελν 2012-2013, ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο «Πνηνηηθή Κνηλσληθή Έξεπλα» ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο Τγείαο», εθπνλήζεθε ε εξεπλεηηθή εξγαζία κε ηίηιν 

«Φπραξγψο: Απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ μελψλα ηεο πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε 

ηελ απναζπινπνίεζε», ε νπνία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε εξεπλεηηθή αθεηεξία 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ηελ πηινηηθή απηή εξγαζία κειεηήζεθαλ 

αληίζηνηρα ηα δεηήκαηα ηεο απναζπινπνίεζεο θαη ηνπ λεντδξπκαηηζκνχ κέζα απφ 

ηελ πνηνηηθή δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ηξηψλ εξγαδνκέλσλ ηνπ μελψλα ππφ ηε κνξθή 

ζπλεληεχμεσλ, νη νπνίεο ειήθζεζαλ ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

2012. Καζψο ε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ζαθείο κεζνδνινγηθέο αληηζηνηρίεο κε 

ηελ πξνγελέζηεξε, κηθξφηεξε ζε θιίκαθα, εξγαζία θαη έρνληαο σο δεδνκέλν ηνλ 

θνηλφ εξεπλεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο, θξίζεθε επηζηεκνληθά ζθφπηκν νη ηξεηο 

αξρηθέο ζπλεληεχμεηο λα ελζσκαησζνχλ ζην εξεπλεηηθφ πιηθφ ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο. 

Ο ρξφλνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ ελνίθσλ 

ηνπνζεηείηαη απφ ην δηάζηεκα ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2013 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2014. 

Πξηλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ππήξμε ζπλάληεζε κε ηνλ επηζηεκνληθά 
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ππεχζπλν, ςπρνιφγν, ησλ δνκψλ, ν νπνίνο ελεκεξψζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

θαη δφζεθε ε ζρεηηθή άδεηα. 

Καηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ππνθεηκέλσλ, αξρηθά εξσηψληαλ αλ ελδηαθέξνληαλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

απναζπινπνίεζε θαη ηε δσή ησλ ελνίθσλ ζηηο δχν απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο. Δπίζεο, 

δφζεθαλ εμεγήζεηο γηα ην φηη ε έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηείην ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο 

Τγείαο». ε θάζε πεξίπησζε, δφζεθαλ ζαθείο δηαβεβαηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλσλπκία ησλ 

ππνθεηκέλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο φπνπ παξνπζηάδνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηνχληαη ςεπδψλπκα αληί ησλ πξαγκαηηθψλ 

νλνκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ε ζρέζε κε ηνλ ηφπν φπνπ έιαβαλ ρψξα νη ζπλεληεχμεηο, γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ δηέζεηαλ δηθφ ηνπο γξαθείν επηιέρζεθε απηφ σο ρψξνο δηεμαγσγήο 

ηεο ζπλέληεπμεο. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ ελνίθσλ πνπ δηακέλνπλ ζηνλ μελψλα 

δηεμήρζεζαλ ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη αληίζηνηρα, ζην ρψξν ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ γηα φζνπο ελνίθνπο θηινμελνχληαη ζε απηά. 

Ο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα θάζε ζπλέληεπμε θπκάλζεθε απφ είθνζη έσο 

εθαηφλ είθνζη ιεπηά. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ σο κέζνπ θαηαγξαθήο 

ησλ δεδνκέλσλ, θάζε ππνθείκελν δήισζε ξεηά ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλέληεπμεο. Με ηε ρξήζε ηνπ καγλεηνθψλνπ θαηέζηε εθηθηφ λα δνζνχλ αθξηβή 

δεδνκέλα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ κπνξνχζε λα αθνπζηεί πνιιέο θνξέο, ψζηε λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβήο ε απνκαγλεηνθψλεζε, ελψ ηα δεδνκέλα απηά 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα κφληκν αθνπζηηθφ αξρείν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο.
18
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 Παξφι‟ απηά, ε ρξήζε απηνχ ηνπ κέζνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν παξεκβνιήο ηνπ ζηε δηππνθεηκεληθή 

ζρέζε εξεπλεηή - ππνθεηκέλνπ. Δθφζνλ ην καγλεηφθσλν επελδπζεί κε αξρέγνλα θαληαζησζηθά άγρε 

είλαη πηζαλφλ λα κεηαηξαπεί ζε θνβνγφλν αληηθείκελν (Αζεκφπνπινο 2009: 48-49). Δλ πξνθεηκέλσ, 

ππήξμε ραξαθηεξηζηηθή ε έληνλε άξλεζε ελφο ελνίθνπ ηνπ μελψλα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα φηαλ 

αξρηθά ελεκεξψζεθε πσο ε θαηαγξαθή ηεο ζπλέληεπμεο επξφθεηην λα γίλεη κέζσ καγλεηνθψλνπ, αιιά 

θαη φηαλ ηνπ πξνηάζεθε ζηε ζπλέρεηα ε ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο θαηαγξαθήο κέζσ ρεηξφγξαθσλ 

ζεκεηψζεσλ. Δλδερνκέλσο, ε ηδέα ηεο θαηαγξαθήο λα θηλεηνπνίεζε έλα ήδε νξγαλσκέλν παξαλνεηδέο 

γλσζηηθφ ζρήκα, φπνπ εξεπλεηήο θαη κέζν, εληαζζφκελνη ζε έλα θαηαδησθηηθφ παξαιήξεκα, λα 

κεηαηξάπεθαλ αληίζηνηρα ζε δηψθηε θαη δησθηηθφ αληηθείκελν ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε κηα ππνζεηηθή 

πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ ηελ ζθέςε ηνπ ή λα ηνπ απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο. 
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2.6) Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

Γείγκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζαλ θαη‟ αξρήλ δέθα άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη ζε έλαλ μελψλα ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. ε κηα πξνζπάζεηα λα 

ππάξμεη πνιπκνξθία ζηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ απναζπινπνίεζε δελ επηιέρζεζαλ 

επαγγεικαηίεο πγείαο ελφο κφλν θιάδνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εξγαδνκέλσλ πνηθίινπλ ζην πιαίζην, ελψ νη ειηθίεο ηνπο θπκαίλνληαη απφ ηξηάληα έμη 

έσο πελήληα δχν εηψλ. Δθηφο απφ ην πξνζσπηθφ, ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ θαη έληεθα έλνηθνη, εθ ησλ νπνίσλ νη επηά θηινμελνχληαη ζηε δνκή ηνπ 

μελψλα, ελψ νη ππφινηπνη ηέζζεξηο δηακέλνπλ ζηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη 

ελζνπζηαζκφ γηα ηελ έξεπλα θαη δέρζεθαλ κε πξνζπκία λα δψζνπλ ζπλέληεπμε, 

πξάγκα ην νπνίν απνηέιεζε έλα ηδηαίηεξα επράξηζην γεγνλφο. Μάιηζηα, δχν 

εξγαδφκελεο αλαπιαηζίσζαλ ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα εθθξάδνληαο ηελ άπνςε πσο 

νπζηαζηηθά απνηέιεζε κηα επθαηξία γηα απηέο λα θάλνπλ έλαλ απνινγηζκφ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπο, αιιά θαη ηνπ ηη έρνπλ επηηχρεη απφ ηελ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ μελψλα έσο ζήκεξα. Καηαιεθηηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη ήδε 

εδξαησκέλεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο, ηφζν κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

φζν θαη κε ηνπο ελνίθνπο, ιφγσ ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπινθήο κε ηηο δνκέο ζηα 

πιαίζηα ηεο θιηληθήο εθπαίδεπζεο, θαίλεηαη πσο ππήξμαλ νη δηεπθνιπληηθέο εθείλεο 

παξάκεηξνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

 

2.7) Πεξηγξαθή ηνπ ππό κειέηε μελώλα 

Ζ πξψηε θνηλνηηθή δνκή πνπ κειεηάκε εληάζζεηαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

«Φπραξγψο» θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην γεληθφ λνζνθνκείν ηεο πξσηεχνπζαο ελφο 

λνκνχ ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ελψ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2000. Ο μελψλαο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πξσηεχνπζα 

ηνπ λνκνχ θαη ελλέα ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ. Ζ 

πξφζβαζε ζε απηφλ γίλεηαη νδηθψο, ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κέζσ 

ηεο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελψλα θαηά ην παξειζφλ 

ζηεγαδφηαλ ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην, ελψ ηδηαίηεξν ζεκεηνινγηθφ ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην κέζνλ ηεο δηαδξνκήο 
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πνπ ζπλδέεη δχν ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θνληηλή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο θαη νπζηαζηηθά, γεηηληάδνπλ κε ηελ ππφ κειέηε δνκή.  

Ο μελψλαο είλαη δπλακηθφηεηαο δψδεθα θιηλψλ θαη ν πιεζπζκφο πνπ θηινμελεί 

είλαη κηθηφο, απφ άπνςε θχινπ. Οη επηά απφ ηνπο ελνίθνπο είλαη άλδξεο, ειηθίαο 30 

έσο 78 εηψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ ζε καθξνρξφλην θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ζε κεγάια ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Αθφκα, ζηνλ μελψλα 

θηινμελνχληαη πέληε γπλαίθεο, ειηθίαο 42 έσο 74 εηψλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο έρνπλ επίζεο εγθαηαζηαζεί ζηε δνκή κεηά απφ καθξαίσλε παξακνλή ζε 

ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα. 

Ζ ζεξαπεπηηθή νκάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηεπηζηεκνληθφηεηα, θαζψο 

απνηειείηαη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο δηαθφξσλ θιάδσλ
19

. ηνλ μελψλα 

απαζρνιείηαη ςπρνιφγνο, θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, εξγνζεξαπεχηξηα, εθπαηδεχηξηα 

θνπηηθήο-ξαπηηθήο, θαζψο θαη λνζειεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Σν δε 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο δνκήο απαζρνιείηαη ζε εβδνκαδηαία εηθνζηηεηξάσξε 

βάζε. 

Αλαθνξηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελψλα, πξφθεηηαη γηα έλα δηψξνθν θηίξην, 

ζπλνιηθήο εθηάζεσο 400 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. ην ηζφγεην βξίζθεηαη ν ρψξνο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαη ην γξαθείν ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνχ, ελψ ζηνλ πξψην φξνθν 

βξίζθνληαη ε θνπδίλα, ην ζαιφλη θαη ε ηξαπεδαξία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

θνηλφρξεζηνη ρψξνη. Δπηπιένλ, ζηνλ φξνθν απηφ ππάξρνπλ δχν γξαθεία, απηά ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ςπρνιφγνπ ηεο δνκήο, θαζψο θαη ηα δσκάηηα ησλ 

ελνίθσλ, ηα νπνία είλαη δίθιηλα θαη δηαζέηνπλ μερσξηζηή ηνπαιέηα ην θαζέλα. 

Δμσηεξηθά, ν μελψλαο δηαζέηεη κεγάιν πξναχιην, ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλε κία 

ζπξφκελε ζηδεξέληα θαγθειφπνξηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην γξαθείν ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κέζσ ειεθηξηθνχ κεραληζκνχ έηζη ψζηε λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη θαηά 

βνχιεζε. 
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Γεδνκέλνπ φηη ζην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο ζπγθαηαιέγνληαη κφιηο ηξεηο άλδξεο ζε έλα ζχλνιν δψδεθα 

εξγαδνκέλσλ, ε επηζήκαλζε ηνπ Σδαλάθε (2008: 161) πεξί «εθζήιπλζεο ηεο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο» 

θαζίζηαηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμαηξεηηθά εχζηνρε. 
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2.7.1) Πεξηγξαθή ησλ ππό κειέηε πξνζηαηεπόκελσλ 

δηακεξηζκάησλ 

Παξάιιεια κε ηνλ μελψλα ιεηηνπξγνχλ δχν πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θηινμελήζνπλ νθηψ άηνκα. Ζ θνηλνηηθή απηή δνκή 

μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2004 θαη φπσο ν μελψλαο, εληάζζεηαη ζην Δζληθφ 

Πξφγξακκα «Φπραξγψο» θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζην γεληθφ λνζνθνκείν ηεο 

πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ. 

Σα δηακεξίζκαηα βξίζθνληαη ζε έλαλ νηθηζκφ ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, 

πεξίπνπ ηξία ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ην θέληξν ηεο πφιεο θαη ζε απφζηαζε έμη 

ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ μελψλα. Καζψο ε πξφζβαζε ζηα δηακεξίζκαηα πξνυπνζέηεη ηελ 

νδηθή κεηαθίλεζε, νη έλνηθνη απηψλ κεηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηα δηακεξίζκαηα 

πξνο ην εξγαζηήξην ηνπ μελψλα ρξεζηκνπνηψληαο ηαμί, δηφηη ε κεηαθίλεζε κέζσ 

αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο θαζίζηαηαη δπζρεξήο εθφζνλ ζπλεπάγεηαη ηελ ελαιιαγή 

ηεζζάξσλ ζπλνιηθά ιεσθνξείσλ: αθελφο απφ ηα δηακεξίζκαηα πξνο ην θέληξν ηεο 

πφιεο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ πφιε πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελψλα θαη 

αληηζηξφθσο γηα ηελ επηζηξνθή. 

ε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ελνίθσλ ζηα πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα έρεη κεζνιαβήζεη ε δηακνλή ηνπο ζην ρψξν ηνπ μελψλα. Σα 

δηακεξίζκαηα ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο εκηαπηφλνκεο δηαβίσζεο, ππνζηεξηδφκελα 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ μελψλα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζε θαζεκεξηλή βάζε νη έλνηθνη 

κεηαβαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ φπνπ απαζρνινχληαη ηηο πξσηλέο ψξεο ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο δνκήο, απηφο απνηειείηαη απφ δχν 

νξνθνδηακεξίζκαηα ζπλνιηθήο εθηάζεσο 200 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. ην ηζφγεην 

δηακέξηζκα δηακέλεη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξηο γπλαίθεο, 

ελψ ζην εκηππφγεην δηακέξηζκα θηινμελνχληαη νη ηξεηο άλδξεο. Κάζε δηακέξηζκα 

δηαζέηεη δχν κεγάια ππλνδσκάηηα, θνπδίλα, κπάλην θαη ζαιφλη, ελψ ζηνλ εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινληα ρψξν βξίζθεηαη ν θήπνο θαη ν αθάιππηνο. 
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Κεθάιαην 3
ν
 

Απνηειέζκαηα 

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

θαηφπηλ ηεο πνηνηηθήο κειέηεο ηνπο θαη φπσο απηά αλαδχζεθαλ απφ ην ιφγν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ελνίθσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνκήζεθε ε παξνπζίαζή ηνπο 

ζηεξίδεηαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο άμνλεο θαη ηα αληίζηνηρα εξσηήκαηά ηνπο, ηα νπνία 

πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά ζηηο ζρεηηθέο ελφηεηεο ηεο κεζνδνινγίαο. 

 

 

3.1) Ο ιόγνο ησλ εξγαδνκέλσλ 

3.1.1) «Δθπαίδεπζε» 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππνθεηκέλσλ πνηθίιεη ζην πιαίζην ηεο δνκήο. Οη βαζηθέο 

ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη‟ αξρήλ αθνξνχλ ηα αληηθείκελα ηεο εξγνζεξαπείαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο απφ ηα αληίζηνηρα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

ηεο Αζήλαο, ελψ ε πξνπηπρηαθή θαη ε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ηνπ ςπρνιφγνπ ηεο 

δνκήο έιαβε ρψξα ζηηο ΖΠΑ. Όζνλ αθνξά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, παξαηεξήζεθε κηα δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ αλάινγα κε ηνλ θνξέα πνπ παξείρε ηελ εθπαίδεπζε. Γχν λνζειεχηξηεο είλαη 

απφθνηηνη ηνπ αληίζηνηρνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, ελψ νη ππφινηπνη 

ηξεηο ζπκκεηέρνληεο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα 

δηεηνχο θνίηεζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα θξαηηθά ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηέρνπζα πνπ έρεη σο εξγαζηαθφ 

αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε ζηελ θνπηηθή-ξαπηηθή θαη ηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνο κε γεληθά θαζήθνληα ζηε δνκή, απηνί είλαη απφθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα. 

ε ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζή ηνπο ζηα ζέκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο δηαπηζηψζεθε 

πσο ζηηο αξρέο δεκηνπξγίαο ηνπ μελψλα, ην 2000, φινη νη εξγαδφκελνη ζηα πιαίζηα 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο παξαθνινχζεζαλ έλα νιηγφκελν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα πνπ δηεμαγφηαλ ζε κεγάιν ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ηεο πεξηθέξεηαο. Δθεί, 

ε εθπαίδεπζε έγηλε αλά εηδηθφηεηεο εξγαδνκέλσλ θαη πεξηιάκβαλε ηφζν ζεσξεηηθή 

φζν θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ απναζπινπνίεζε. Μάιηζηα, ε 

πξψηε εγγχο επαθή κε ηελ «ηξέια» γηα αξθεηά απφ ηα ππνθείκελα, ζπληειέζηεθε 

κέζα ζην ρψξν ηνπ ςπρηαηξείνπ πνπ παξείρε ηελ επηκφξθσζε θαη φπσο 
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εμνκνινγείηαη ν Πεξηθιήο, επξφθεηην γηα κηα ηδηαίηεξα νδπλεξή εκπεηξία: «Καη ήηαλε 

θφιαζε νη πξψηεο κέξεο. Ήηαλε πάξα πνιιά [κε έκθαζε] ηα άηνκα. Ήηαλ θιεηζκέλα… 

δεκέλα… ήηαλε δχζθνια, εηδηθά φηαλ, εγψ ζαλ εηδηθφηεηα γεληθψλ θαζεθφλησλ, έπξεπε 

λα ηνπο θάλσ κπάλην, λα ηνπο βγάδσ ξνχρα λα θνξάλε… Καη κε θαληαζηείο κπάλην, 

φηη κπαίλακε ζην δσκάηην ή άλνηγα κηα ληνπιάπα… κηα ζηνίβα ξνχρα, λα ηνπ βαζηάο 

ην ληνπο θαη’ αξρήλ θαη ην αθξφινπηξν λα θάλεη κπάλην θαη κεηά απ’ ηε ζηνίβα λα ην 

θνηηάο [παξαζηαηηθά] «Καιφ είλαη απηφ, θφξεζέ ην». Ήηαλε ηξνκαθηηθή εκπεηξία. Καη 

ηξαπκαηηθή ζα έιεγα, ηνλ πξψην θαηξφ ζην ςπρηαηξείν. […] Γηα έλαλ άλζξσπν ν 

νπνίνο δελ είρε μαλακπεί ζε ςπρηαηξείν νχηε ζαλ επίζθεςε. Ήηαλε ηξνκαθηηθή…». 

Δμίζνπ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαίλεηαη λα ππξνδνηεί ε αλάκλεζε ηεο 

ηδξπκαηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο ζην ςπρηαηξείν γηα ηε Εήλα θαη παξά ηε ζρεηηθή 

εμνηθείσζε πνπ είρε ήδε κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ζηα πιαίζηα ηεο λνζειεπηηθήο 

πξαθηηθήο θαηά ηηο ζπνπδέο ηεο: «Γελ ζέισ λα ηε ζπκάκαη… Ήηαλ πνιχ άζρεκα. […] 

Ση λα ζνπ πσ; Να ζνπ μεθηλήζσ απφ ην κπάλην ηνπο; [παχζε] Σν φηη δελ μέξαλε πψο λα 

θάλνπλε; Σξψγαλε ζαλ δψα. αλ δψα. Σν πξνζσπηθφ, δελ κπνξψ λα πσ φηη 

ππεπζπλφηαλε, φηη ήηαλ ππεχζπλνη γη’ απηφ. Γηαηί ήηαλ πάξα πνιιά, ήηαλ πάξα πνιινί. 

Καη ηξψγαλε ζαλ δψα. πκπεξηθεξφληνπζαλ ζαλ δψα. Γειαδή, ζνπ ιέγαλε «Γψζ’ κνπ 

έλα ηζηγάξν» θαη ζνπ ‘παηξλαλ ην παθέην φιν. Πέξλαγεο απ’ ην κπαιθφλη, ζε 

θαηνπξάγαλε ζην θεθάιη. νπ νξκνχζαλε αλ ηνπο έιεγεο, αλ ηνπο έθεξλεο θάηη ζαλ 

άξλεζε, νξκνχζαλ πάλσ λα ζε πλίμνπλε. Ση λα ζνπ πσ; Άζιηα θαηάζηαζε. Έηξσγεο 

ηπξφπηηα, εξρφληνπζαλ θαη ζνπ ‘παηξλαλ απ’ ηα ρέξηα ηελ ηπξφπηηα. Άζιηα θαηάζηαζε. 

Πνιχ [έληνλα]! Γελ ήμεξεο πψο λα ζπκπεξηθεξζείο, δελ ήμεξεο πψο λα… Καη λα ήζειεο 

λα πεηο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο ζα βάισ ηε θσλή, δελ γηλφηαλ. Γηαηί δελ γηλφηαλ! 

Κιεηδσλφζνπλα κεο ην γξαθείν! Γελ… δελ ζέισ λα ην ζπκάκαη…». 

Χζηφζν, ε εθπαίδεπζε ζην ςπρηαηξείν απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην αθεηεξηαθφ γεγνλφο πνπ ζα ζεκαηνδνηνχζε ηελ επεξρφκελε 

κεηάβαζε απφ ην ίδξπκα ζηελ θνηλφηεηα, ε γλσξηκία, δειαδή, ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ηνπο κειινληηθνχο ελνίθνπο πνπ ζα θηινμελνχληαλ ζηνλ μελψλα. Πξνο ην ηέινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Πεξηθιή: «Οη ςπρίαηξνη… ή απηνί νη 

ππεχζπλνη ηνπ «Φπραξγψο» είραλε βγάιεη ηα άηνκα, ηα νπνία ζα πεγαίλαλε ζηηο πφιεηο 

φπνπ ζα αλνίγαλε ηα «Φπραξγψο». […] Μεηά κπήθακε ζε κία δηαδηθαζία λα είκαζηε 

κφλν κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα θέξλακε εδψ θαη αξρίδακε λα γλσξηδφκαζηε κε ηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο θαη λα θάλνπκε παξέα θαη λα ζπδεηάκε…». 
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Πέξα απφ ηελ θαηάξηηζε ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, φπσο αλαθέξεη ε νθία, ε 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνπ μελψλα, ε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζέθεξε 

θαη κηα ζεκαληηθή επθαηξία ζε νξηζκέλνπο εξγαδφκελνπο λα ιάβνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα ζέκαηα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ππφ ην πξίζκα ηεο 

δηεζλνχο εκπεηξίαο: «…ηφηε νη απφθνηηνη ζρνιψλ ΣΔΗ θαη νη παλεπηζηεκηαθνί έθαλαλ 

έλα ηαμίδη ζηε Ναλζχ ηεο Γαιιίαο, φπνπ εθεί είδακε θάπνηεο δνκέο ςπρηαηξηθέο θαη 

θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ εθάξκνδαλ… Ζ επίζθεςε ήηαλ δεθαήκεξε θαη έγηλε ην Μάην 

ηνπ 2000. Ζ φιε εθπαίδεπζε ινηπφλ, έθιεηλε κε απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη. Απηφ ην 

ηαμίδη θαη ε εκπεηξία, φπνπ έγηλαλ θαη καζήκαηα βέβαηα, πνιιέο θνξέο ην έρσ 

αλαθηλήζεη ζην κπαιφ κνπ. Με έρεη βνεζήζεη. Ήηαλ πάξα πνιχ θαιφ». Καη βέβαηα, νη 

Δπξσπαίνη θαη πφζν κάιινλ νη Γάιινη ήηαλ πνιχ «κπξνζηά»… Γειαδή ηφηε εκείο 

ζπγθξίλνληαο ηελ πξαθηηθή πνπ θάλακε, ηηο ζπλζήθεο ηνπ ςπρηαηξείνπ κε ηηο δνκέο ηηο 

ςπρηαηξηθέο πνπ ζπλαληήζακε εθεί, ήηαλ ηεξάζηηα ε δηαθνξά!». 

Έθηνηε, ε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ςπρηθήο πγείαο θαίλεηαη 

λα επαθίεηαη ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Martin ην 1985 ζηε Βξεηαλία (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Pilgrim & Rogers 2004: 270-271), ε απνπζία θηλήηξσλ ζηελ εξγαζία θαη ε έιιεηςε 

εθπαηδεπηηθήο επηκφξθσζεο απνηεινχλ ηε δηαλνεηηθή απνκόλσζε πνπ απαληάηαη 

ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Όπσο επηζεκαίλεη ε εξγνζεξαπεχηξηα ηνπ μελψλα, ε 

Εσή: «Αλ κπνξνχζα ζα πξφζζεηα εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ. Γειαδή, είκαζηε δψδεθα 

ρξφληα ζε έλα ρψξν θαη πεξηκέλνπκε αλ ζα γίλεη έλα ζεκηλάξην ζην ρψξν καο αλά δχν 

ρξφληα ψζηε λα ζπκκεηέρνπκε, γηαηί ηα ππφινηπα γίλνληαη Αζήλα, Θεζζαινλίθε θιπ. 

πνπ είλαη δχζθνιν λα πάκε ιφγσ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ… 

Ναη, εκέλα απηφ πνπ κνπ ιείπεη πνιχ είλαη ε εθπαίδεπζε, λα θξεζθάξσ ζηε κλήκε κνπ 

πξάγκαηα φζνλ αθνξά ην ςπρηαηξηθφ πιαίζην, ίζσο γηα λα ελεκεξσζψ πην πνιχ γηα ην 

ηη γίλεηαη ζε ππφινηπνπο μελψλεο θαη λα έρνπκε κηα επαθή». 

Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο πξνζιακβάλεηαη απφ 

ηα λνζνθνκεία, ζηα νπνία ππάγνληαη δηνηθεηηθά, κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηε γεληθή ηνπο 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ρσξίο λα απαηηείηαη εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα ςπρηθήο 

πγείαο (ΤΤΚΑ 2011: 42). Όπσο παξαηεξεί ε νθία, απηφ ην γεγνλφο, ελδερνκέλσο, 

δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ εξγαζηαθή επάξθεηα: «Πηάλνληαο, ινηπφλ, 

δνπιεηά ζην πξφγξακκα, δελ είρα θακία εμεηδίθεπζε… θαηεπζείαλ ζηα βαζηά! Ήηαλ 

δχζθνια ζηελ αξρή γηαηί δελ είρακε εκπεηξία θαη είρακε άγρνο κέρξη λα 

νξγαλσζνχκε…». Ζ Δχα, λνζειεχηξηα ηνπ μελψλα, ζεσξεί πσο ε εηδίθεπζε πνπ 
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έιαβε ζηελ ςπρηαηξηθή λνζειεπηηθή ζπλέβαιε φρη κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηεο απέλαληη ζηνπο ελνίθνπο ηνπ 

μελψλα: «Πην πξηλ, δελ είρα δνπιέςεη ζε θακία άιιε ςπρηαηξηθή δνκή, είηε ζε 

ςπρηαηξείν ή είηε ζε εμσλνζνθνκεηαθή δνκή… Μπνξψ λα ζνπ πσ θηφιαο πσο φηαλ 

θνηηνχζα ζηε ζρνιή δελ ήζεια λα αζρνιεζψ κε ηελ ςπρηαηξηθή. Ήηαλ έλα αληηθείκελν 

πνπ κε ηξφκαδε. Γειαδή, είρα πεη «δελ ζα πάσ λα δνπιέςσ εθεί». Σειηθά, έθαλα ηα 

ραξηηά κνπ θαη καο πήξαλ εδψ… Καη κεηά, ζεψξεζα ζσζηφ, γηαηί δελ είρα επαθή κε 

ςπρηαηξηθνχο αξξψζηνπο -ηειεηψζακε ηε ζρνιή θαη ήξζακε κεηά θαη’ επζείαλ, δελ 

είρακε θακηά άιιε επαθή- λα θάλσ ηελ εηδηθφηεηα. Ζ εηδηθφηεηα κε βνήζεζε πάξα 

πνιχ θαη γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο θαη γηα λα μεπεξάζσ 

«ην θφβν ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελή». […] Θπκάκαη φηαλ καο είραλ θέξεη ηνπο αζζελείο, 

ηνπο πξψηνπο επηά απφ [ην ςπρηαηξείν]… Ήηαλ πάξα πνιχ θαινί αζζελείο, νχηε 

ππνηξνπή, νχηε ηίπνηα, ξπζκηζκέλνη, άξηζηνη θαη θάλακε ηελ πξψηε λχρηα κε κία 

ζπλάδειθν θαη πεγαίλακε καδί γηα λα ηνπο ειέγμνπκε γηαηί θνβφκαζηαλ. Γελ 

μέξακε…». 

 

 

3.1.2) «Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία» 

Ζ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ ζρεδφλ φια ηα ππνθείκελα ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, πξνέθπςε πσο ηαπηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθνκίζεη 

ζηα πιαίζηα ηνπ μελψλα, κε εμαίξεζε ηνλ ςπρνιφγν ηεο δνκήο, ν νπνίνο έρεη 

πνιχρξνλε επαγγεικαηηθή πείξα ζε αλάινγεο απνθαηαζηαζηαθέο κνλάδεο ησλ ΖΠΑ. 

Απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, πξηλ ηελ έλαξμε απαζρφιεζεο ζηνλ μελψλα, 

φζνη είραλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο βξίζθνληαλ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο, ελψ 

νξηζκέλνη εξγάδνληαλ ήδε ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ή ηεινχζαλ ππφ ην θαζεζηψο 

αλεξγίαο έρνληαο πξνυπεξεζία ζε αληηθείκελα πνπ δελ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ςπρηθή 

πγεία.  

Σν θίλεηξν ησλ πεξηζζνηέξσλ εξγαδνκέλσλ λα εξγαζηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή ζπλδέεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σν ζηίγκα πνπ ζπλνδεχεη ηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

απαηηεηηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, θαίλεηαη πσο απνηεινχλ απνηξεπηηθνχο 

παξάγνληεο ζην λα απνθαζίζνπλ ηα άηνκα λα απαζρνιεζνχλ ζε δνκέο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο (Οηθνλφκνπ-Λαιηψηε 2009: 141). Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ 
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παξνπζηάδεη ν ηξφπνο πνπ θνηλνπνηήζεθε ε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γηα ηε δνκή απφ 

ην λνζνθνκείν φπνπ ππάγεηαη ν μελψλαο θαη πνπ απνηππψλεη κηα κάιινλ 

αλαρξνληζηηθή θαη ζηηγκαηνπνηνχζα πξαθηηθή πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ απφ πιεπξάο 

ηεο δηνίθεζεο. Όπσο πεξηγξάθεη ε εθπαηδεχηξηα θνπηηθήο-ξαπηηθήο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ηεο δνκήο, ε Σφληα: «…Γελ καο ελεκέξσλαλ νχηε απφ ην λνζνθνκείν γηα πνχ ήηαλ ε 

ζέζε απηή πνπ θάλακε ηηο αηηήζεηο. Μαο έδηλαλ ηελ απάληεζε αφξηζηα, φηη «Μπνξεί λα 

‘ζηε εδψ ζην λνζνθνκείν. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θάπνηα άιιε δνκή…». Γελ καο 

‘ιεγαλ. Γελ καο είραλ δψζεη πιεξνθνξίεο. Γειαδή, φηαλ έθαλα ηα ραξηηά κνπ, ηελ 

αίηεζε, δελ ήμεξα φηη ήηαλ γηα ςπρηαηξηθή, γηα ςπρηαηξηθφ ηνκέα. Γηαηί φζν λα θάλεη, 

ππήξρε θαη… φηαλ είζαη εθηφο ππάξρεη, πψο λα ζην πσ ηψξα, δελ ζα ‘ιεγα ξαηζηζκφο... 

Ο θφβνο πνπ έρνπκε αθνχγνληαο «ςπρηαηξηθά αζζελείο» θαη φια απηά. […]Γελ έγξαθε 

[κε έκθαζε] γηα πνχ ήηαλε! […] Βέβαηα, κεηά πνπ κηιήζακε θαη κε ηα άιια παηδηά, 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δελ είραλ δψζεη απάληεζε, ψζηε λα γίλνπλ θάπνηεο αηηήζεηο. Γηαηί 

ήμεξαλ φηη αλ ην πνχλε, απηφ πνπ είπα θαη εγψ κεηά, ήηαλ φηη δελ ζα γηλφληνπζαλ 

θάπνηεο αηηήζεηο… Λφγσ ηνπ ζηίγκαηνο πνπ ππάξρεη…». 

Ζ ηερληθή ηεο απφθξπςεο απφ ην λνζνθνκείν εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

«απνθάιππηαλ» ηνλ ςπρηαηξηθφ ραξαθηήξα ηνπ πιαηζίνπ, κηαο πξσηφγλσξεο δνκήο 

γηα ηα δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αληαλαθιά ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ ζηίγκαηνο 

ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο πνπ πιήηηεη φρη κφλν ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο, αιιά θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. Όπσο παξαηεξεί ε νθία: «Ζ ςπρηθή 

λφζνο έρεη ην πην ηζρπξφ, κπνξψ λα πσ, ζηίγκα απ’ φιεο ηηο άιιεο κνξθέο αλαπεξίαο. 

ε εηζαγσγηθά ηνλ «ηξειφ», δελ ηνλ ζέιεη θαλείο λα ηνλ έρεη δίπια ηνπ θαη δελ ηνλ ζέιεη 

θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. ηηγκαηίδεηαη. Καη κπνξψ λα ζνπ πσ -θαη ην έρσ αηζζαλζεί- πσο 

ην ζηίγκα ηεο ςπρηθήο λφζνπ θηάλεη θαη ζηηγκαηίδεη θαη ηνλ εξγαδφκελν ηεο ςπρηθήο 

πγείαο… Σν έρσ αληηκεησπίζεη, φρη επζέσο, αιιά ζε ζηπι «θαιακπνπξάθη», αο πνχκε 

«έια κσξέ πνπ δνπιεχεηο ζην ηξεινθνκείν». Καη βέβαηα, ζεσξψ πσο δελ θηαίεη ηφζν ν 

θφζκνο, είλαη ζέκα θαη άγλνηαο θαη παηδείαο». 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εξγάδεηαη ζηε βάζε ηνπ θπθιηθνχ σξαξίνπ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε παξνπζία ηνπ ζηνλ μελψλα θαζ‟ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, ελψ νη 

ππφινηπνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζε πελζήκεξε πξσηλή βάξδηα. Βέβαηα, ηα 

πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, δελ ήηαλ δεδνκέλε απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

σξαξίνπ. Ζ εξγνζεξαπεχηξηα ηνπ εξγαζηεξίνπ αλαθέξεη πσο: «Δίλαη πξσηλφ ην 

σξάξην θαη απηφ βέβαηα, ην θαηαθηήζακε χζηεξα απφ θάπνηεο δπζθνιίεο, γηαηί ζηελ 

αξρή ήηαλ θπιηφκελν ην πξφγξακκα, αιιά δελ κπνξνχζε λα ζηαζεί έηζη ην εξγαζηήξην, 
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νχηε νη αζζελείο κπνξνχζαλ λα δνπιέςνπλ ην απφγεπκα φπσο δνπιεχνπλ ηα πξσηλά θαη 

βέβαηα, δελ κπνξνχζακε λα δνπιέςνπκε λπρηέξη…». Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ηνλίδεη ηα αθφινπζα: «Αξρηθά, επεηδή ζην πξφγξακκα είρακε 

μεθηλήζεη κε ηελ αξρή «φινη γηα φια», εθεί ρξεηάζηεθε λα δνπιέςνπκε άββαην ή θαη 

απνγεχκαηα. Βέβαηα, έρεηο έηζη φθεινο θαη απφ ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ αζζελή θαη 

απφ ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηηο άιιεο εηδηθφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνπο λνζειεπηέο 

πνπ είλαη επί 24ψξνπ. […] Οπφηε, μεθάζαξα ην πελζήκεξν πξσηλφ σξάξην, επηά κε 

ηξεηο, ην θάλσ ηα ηειεπηαία πέληε-έμη ρξφληα. […] Ήηαλ δχζθνια ζηελ αξρή γηαηί δελ 

είρακε εκπεηξία θαη είρακε άγρνο κέρξη λα νξγαλσζνχκε…». 

Ζ έιιεηςε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θηινζνθία ηνπ «φινη γηα φια» πνπ πηνζεηήζεθε αξρηθά απφ ηελ 

θνηλσληθή νξγάλσζε, θαίλεηαη πσο ήηαλ ε αθνξκή γηα λα ππξνδνηεζνχλ 

ελδννκαδηθέο ζπγθξνχζεηο, θαζψο φπσο παξαδέρεηαη ε Δχα: «Γελ ζνπ θξχβσ φηη ηνλ 

πξψην θαηξφ ππήξραλ θαη θαβγάδεο γηαηί ήκαζηαλ κφλνη καο θαη καο έβαιαλ λα 

δνπιέςνπκε φινπο φζνπο ήκαζηαλ θαηλνχξηνη επαγγεικαηίεο ρσξίο λα μέξνπκε ηίπνηα… 

Καη καο έβαιαλ λα δνπιέςνπκε θαη λα νξγαλψζνπκε έλα ρψξν κφλνη καο! Καη απηφ ην 

ζθεπηηθφ πνπ καο έιεγαλ απφ ην πξφγξακκα «Φπραξγψο» φηη φινη ηα θάλνπκε φια έρεη 

γίλεη αθνξκή γηα λα γίλνπλ νκεξηθνί θαβγάδεο κεηαμχ καο! Αιιά απηφ ζηγά-ζηγά 

δηνξζψζεθε, ππήξμε ηεξαξρία, ηέζεθαλ πξντζηάκελνη ψζηε λα κπνξείο λα απεπζχλεζαη 

ζε απηνχο φηαλ έρεηο θάπνην πξφβιεκα θαη λα ιχλνπλ έηζη θάπνηα πξνβιήκαηα κε ηε 

ζεηξά ηνπο». Ο Άξεο, ν ςπρνιφγνο ηεο δνκήο, αμηνινγψληαο ηνλ αξρηθφ ηξφπν 

νξγάλσζεο ζεκεηψλεη ηα εμήο: «Ζ αξρηθή εκπεηξία ήηαλε πνιχ σξαία. Οη ηδέεο, αο 

πνχκε φηη «φινη ήζαζηε ίδηνη θαη ηζφηηκνη» θαη ηα ινηπά, ζαλ εξγαδφκελνη, απηφ καο 

κπέξδεςε ιίγν ζηελ αξρή. Καη απηφ ήζειε ιίγν ρξφλν. Ήηαλ ε ηδέα ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ππεχζπλνπ ηφηε φηη «φινη θάλεηε ηα πάληα» [κε έκθαζε]. Καη έηζη, ν θάζε έλαο δελ 

ήμεξε πψο λα ρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε... κε ηνπο αζζελείο, κε ηεξαξρίεο θαη ηέηνηα... 

[…] Καη είρακε αξθεηά ρξφληα πξνβιήκαηα κε ην πξνζσπηθφ γηαηί δελ ππήξρε έλα... 

θεθάιη, έλα αθεληηθφ αο ην πνχκε έηζη, λα ην πνχκε ιατθά. […] Σν είδε θαη ην 

λνζνθνκείν. Σν παξαδέρζεθε θαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο φηη δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα ηκήκα κε δψδεθα άηνκα ρσξίο λα ππάξρεη ηεξαξρία! Υσξίο λα 

ππάξρεη έλαο επηθεθαιήο. Ο θάζε έλαο, φ,ηη ηνπ ‘ξρφηαλε, φ,ηη ήζειε έθαλε, έιεγε θαη... 

ιεηηνπξγνχζε. Γελ κπνξνχζεο λα απεπζπλζείο πνπζελά, αο πνχκε «Έρσ απηφ ην 

πξφβιεκα». Πνπζελά. Τπνηίζεηαη φηη ηα ιχλαλε φινη κφλνη ηνπο θαη δελ ιπλφηαλ ηίπνηα 

απνιχησο. Καη ηζαθσλφηαλε ην πξνζσπηθφ κεηαμχ ηνπο...». Καηά ηνλ Άξε, ε έιιεηςε 
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ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο δελ είρε αξλεηηθφ αληίθηππν κφλν ζην πξνζσπηθφ: «…Καη γηα 

ηνπο αζζελείο. «Θα βγεη ζήκεξα ν Θάλνο έμσ;». […] Πξέπεη λα είλαη θάπνηνο 

ππεχζπλνο γηα λα πεη «Ναη, λα βγεη ν Θάλνο έμσ». Γελ κπνξνχκε λα πάξνπκε φινη [κε 

έκθαζε] ηελ απφθαζε απηή. Πνηνο ζα... άκα ηνλ ρηππήζεη απηνθίλεην, φπσο ηνλ 

ρηχπεζε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, ζα είλαη ππεχζπλνο φηη... ηνλ αθήζαηε θαη βγήθε; Πνχ 

ζα απεπζπλζνχλε είηε νη ζπγγελείο είηε ν ίδηνο ν αζζελήο; Ήηαλ ιίγν... κηα θηινζνθία 

πνπ δελ ιεηηνχξγεζε εδψ ζηελ Διιάδα». 

 Όπσο δηαπηζηψζεθε, απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ μελψλα, εδψ θαη 

δεθαηέζζεξα ζρεδφλ ρξφληα, δελ έρεη ππάξμεη αιιαγή ηνπ εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, κεγάιν νξγαλσηηθφ πξφβιεκα πξνθχπηεη ζηηο 

κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ιφγσ ηνπ φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο δελ 

αλαπιεξψλνληαη ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο, θαζψο είλαη πξνζσπνπαγείο, κε 

απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ζπρλά ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ (ΤΤΚΑ 2011: 39). Ζ 

Άλλα, πξντζηακέλε λνζειεχηξηα ηνπ μελψλα, αλαδεηθλχεη απηφ ην δήηεκα: «Θα 

ήζεια ή λα βάινπλ θαη θάπνηεο λνζειεχηξηεο αθφκα ζηε δνκή ή φηαλ ιείπεη θάπνηα λα 

κπνξνχλ λα καο «δαλείδνπλ» θάπνηα άιιε απφ ην λνζνθνκείν, λα καο θαιχπηνπλ 

ηεινζπάλησλ. Μαο είραλ αθήζεη θαληάζνπ γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα -γηα πάλσ απφ έλα 

ρξφλν- κε ηξεηο λνζειεχηξηεο ιηγφηεξν. Λφγσ εγθπκνζχλεο». Μάιηζηα, ζηα ιφγηα ηεο 

κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ ζεκάδηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο: «…Μείλακε ηέζζεξα 

άηνκα θαη θαιχςακε ηνλ μελψλα ζε θπθιηθφ σξάξην! Απηφ ην πξάγκα είλαη 

εμαληιεηηθφ, δελ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, φπσο θαηαιαβαίλεηο! Απηφ κε ελνριεί εκέλα 

πνιχ! [κε ζπκφ]». χκθσλα κε ην Μνληέιν ησλ Απαηηήζεσλ-Πφξσλ ηεο εξγαζίαο 

(Demerouti et al, 2001), ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλαπηχζζεηαη φηαλ νη 

εξγαζηαθέο απαηηήζεηο είλαη πςειέο θαη παξάιιεια, φηαλ νη εξγαζηαθνί πφξνη είλαη 

πεξηνξηζκέλνη, κε απνηέιεζκα νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο λα νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Παξφι‟ απηά, ε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο  

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο ελνίθνπο θαίλεηαη πσο ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, κέζα απφ ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ απμεκέλνπ 

αηζζήκαηνο πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ, θάηη πνπ ελ ηέιεη, ζπληζηά πξνζηαηεπηηθφ 

παξάγνληα έλαληη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. Όπσο παξαηεξεί ε Εήλα: «…Θα 

κνπ πεηο θη εδψ θάλεηο ηε δνπιεηά, ην σξάξην θαη θεχγεηο… αιιά μέξεηο φηη φιν απηφ… 

πψο λα ζνπ πσ, γηα κεγάιν δηάζηεκα, ζα δνπιεχεηο κ’ απηνχο ηνπο αζζελείο, ζα δεηο κ’ 

απηνχο ηνπο αζζελείο. Δκείο νη λνζειεχηξηεο θάλνπκε θαη γηνξηέο καδί κε ηνπο αζζελείο. 
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Θεο Πάζρα, Υξηζηνχγελλα… θαη δελφκαζηε πεξηζζφηεξν. Δγψ ζηελνρσξηέκαη αλ 

αξξσζηαίλεη θάπνηνο ή πάζεη θάηη θάπνηνο». Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κέζα απφ κηα 

ππαξμηαθή πξννπηηθή (Pines & Keinan, 2005) ζπλαξηάηαη κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ βηψλεη ν επαγγεικαηίαο ζηε δνπιεηά ηνπ. Έηζη, ε ζεηηθή απηναμηνιφγεζε ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζπλπθαίλεηαη κε ην λφεκα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ηεο 

απνδίδεη ην άηνκν. Γηα ηνλ Πεξηθιή, ε ησξηλή «βειηησκέλε» εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη έλνηθνη απνηειεί πεγή ηθαλνπνίεζεο, ελψ θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ 

ζπλδέεηαη κε κηα καθξφρξνλε πξνζπάζεηα «εμαλζξσπηζκνχ» ηνπο: «Γηαηί θαη ηψξα 

άκα παο ζην ςπρηαηξείν, ζα δεηο αλζξψπνπο πνπ είλαη θπηά. Αιιά, αλ ζα πάλε ζε κία 

δνκή, έρνπλε ηελ ηαηξηθή ππνζηήξημε θαη έρνπλε θαη ηε θξνληίδα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ην πξνζσπηθφ ζέιεη [κε έκθαζε] λα δνπιέςεη, λα ηφλε θάλεη άλζξσπν... ηφλε θάλεη. 

[…] Γηα λα βγνχλε έμσ, πεξάζαλε απφ πνιιά ζηάδηα εθκάζεζεο. Ήηαλ ζαλ λα ‘ρεηο 

πάξεη κηθξά παηδηά. Άκα έρεηο πάξεηο έλαλ ηψξα απ’ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, δελ μέξεη λα 

δψζεη, λα ρεηξηζηεί ιεθηά θαη θαηαζηάζεηο... Κάηη ηέηνην ήηαλε φηαλ ηνπο πήξακε. […] 

Καη λα ζνπ πσ ηελ ακαξηία κνπ, εκείο θακαξψλνπκε γη’ απηφ, έηζη; Καη ιέκε φηη 

θάλακε ηε δνπιεηά καο. Να μέξεη λα δηαρεηξηζηεί ηα ιεθηά ηνπ, λα μέξεη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη έμσ, λα κελ ηνλ ελνρινχλε, λα κελ ελνριεί... θαη λα πεξάζεη απηφο, 

ηνπιάρηζηνλ, ηα φπνηα ρξφληα ηνπ έρνπλ απνκείλεη, λα πνχκε, λα ‘λαη φκνξθα. Καη λα 

κελ ιέλε «Να! Ο ηξειφο ηνπ Φπραξγψ!». Απηφ δελ ην δερφκαζηε κε ηίπνηα. ινη καο». 

Μάιηζηα, ε Σφληα θαηαιήγεη πσο: «Μεηά απφ ηφζα ρξφληα, δελ ζα άιιαδα ηε δνπιεηά 

απηή κε θακία άιιε [κε ρακφγειν]. Σν ιέσ. Μπνξεί λα έρεη ζπλαίζζεκα, λα δίλνπκε, λα 

θάλνπκε… αιιά πιένλ έρνπκε δεζεί κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Σψξα δειαδή, λα κνπ 

ιέγαλε γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε, ην ‘ρσ πεη, δελ ζα ηελ άιιαδα». 

 

 

3.1.3) «Αμηνιόγεζε ησλ δνκώλ» 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν μελψλαο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αμηνινγνχλ αξλεηηθά ην γεγνλφο φηη είλαη 

καθξηά απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ. Όπσο πξνθχπηεη, ε ρσξνηαμηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ μελψλα ζε απφζηαζε απφ ηελ πφιε, ζπλεπάγεηαη κία ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ φζν θαη γηα ηνπο ελνίθνπο. Ζ 

δηεπζέηεζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο είλαη ε αγνξά εηδψλ 

ζίηηζεο θαη έλδπζεο, πνπ φκσο πξνυπνζέηεί ηελ κεηαθίλεζε ζηελ πφιε, 
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δπζρεξαίλεηαη εμαηηίαο ηεο απνκαθξπζκέλεο ζέζεο ηεο δνκήο. Καηά ηα ιεγφκελα ηεο 

Εσήο, «Ζ πεξηνρή είλαη θνβεξά αθαηάιιειε. Αθαηάιιειε γηαηί είκαζηε απνκνλσκέλνη. 

Σν φηη είκαζηε έμσ απφ ηελ πφιε, ην φηη ρξεηαδφκαζηε γηα θάζε καο κεηαθίλεζε είηε λα 

πάξνπκε ηαμί είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα απηνθίλεηά καο, είλαη αξλεηηθφ. Σν φηη ν 

αζζελήο δελ κπνξεί λα βγεη έμσ κφλνο ηνπ λα πάξεη ηα ηζηγάξα ηνπ, πνπ ζα ηνλ έθαλε 

αθφκε πην απηφλνκν, ην ζεσξψ πάξα πνιχ αξλεηηθφ. Σν φηη δελ έρεη θάπνπ λα πάεη 

δειαδή, εθηφο απφ έλα θαθελείν πνπ ππάξρεη πην θάησ, αιιά απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη 

λα πεξπαηήζεη ζηελ άθξε-άθξε ηνπ δξφκνπ θαη πάληα ππάξρεη έλαο θίλδπλνο φηη θάπνην 

απηνθίλεην κπνξεί λα ηνπο ρηππήζεη. Ννκίδσ φηη θαη ζαλ ρψξνο είλαη ιηγάθη 

απνκνλσκέλνο… Αλ ήκαζηαλ ζε κηα γεηηνληά, ζα ην δνχζακε θη εκείο ζαλ γεηηνληά. Γελ 

ζα αηζζαλφκαζηαλ πάιη κφλνη καο. […] Καη βέβαηα, είλαη δχζθνιν γηα εκάο, ην 

πξνζσπηθφ, φηαλ ην θάζε ηη πνπ ρξεηάδνληαη, είηε θάηη πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ην εξγαζηήξην ή θάπνην θάξκαθν εθηάθησο, πάληα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ην απηνθίλεηά καο». ην ζεκείν απηφ ν Σίκνο, λνζειεπηήο ηνπ 

μελψλα, αλαθέξεη φηη: «Απηφ πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη είλαη έλα ακάμη βαλάθη γηα ηε 

κεηαθνξά, λα ρσξάεη δέθα άηνκα, λα πάλε ζηελ [πφιε] γηα θαθέ. Γηαηί επηβαξχλνληαη 

ηαμί θαη ηέηνηα. Μ’ απηφ ζα έκπαηλαλ κέζα, ζα είραλ έλαλ νδεγφ… Δίρακε θάλεη ηφηεο 

θάηη θηλήζεηο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο πνπ δίλαλε θάηη ακάμηα. Γελ κπνξέζαλε λα 

καο ζηείινπλ…». 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πεξηθιήο επηζεκαίλεη γηα ηελ απνκαθξπζκέλε 

γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ηεο δνκήο πσο: «…Απηφ ήηαλε δχζθνιν θαη γηα εκάο ζηελ 

αξρή γηαηί είλαη εξεκηά θαη νπσζδήπνηε, γηα ηα θνξίηζηα πνπ ήηαλε λπρηεξηλή βάξδηα, 

ππήξρε έλαο θφβνο. ρη απ’ ηνπο αζζελείο εδψ. Δίλαη εξεκηά εδψ. Δίκαζηε ζηελ 

εξεκηά. πσο θαη λα ην θάλεηο, ππάξρνπλε θάξκαθα λαξθσηηθά... Τπήξρε έλαο θφβνο. 

Δληάμεη, δελ είρακε ηίπνηα... δπζάξεζηεο επηζθέςεηο λπρηεξηλέο κέρξη ηψξα...». 

πκκεξηδφκελνο ηηο παξαπάλσ απφςεηο, ν Άξεο πξνζζέηεη  ηα αθφινπζα: «Δίλαη 

δχζθνιν γηα ηνπο αζζελείο λα ζπκκεηέρνπλε, λα... απναζπινπνηεζνχλε πην θαιά, πην 

εχθνια, πην ζσζηά. Γηαηί είκαζηε έμσ ζηα ρσξάθηα. ην πνπζελά... θαη είλαη δχζθνιν 

γηα λα πάλε κέζα, γηα λα έρνπλε επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν, πνπ απηφ είλαη ε ζεσξία, 

έηζη; Να ζπλεζίζνπλε, λα κηιάλε κε θφζκν πνπ ζα βγνχλε έμσ... Καη δελ ζα είλαη κφλν 

απνκαθξπζκέλνη ζε έλα ρσξάθη. Απηφ ήηαλε ιάζνο εμ αξρήο». πλερίδνληαο, 

επηζεκαίλεη φηη: «Σν έλα ζεηηθφ πνπ είλαη θαιφ εδψ, ζηε δνκή, είλαη πνπ είλαη ιίγν πην 

καθξηά ην θαθελείν […] Απηφ είλαη θαιφ. Μηζφ ρηιηφκεηξν λα παο θαη κηζφ λα έξζεηο, 

έλα ρηιηφκεηξν θάζε δπν-ηξεηο κέξεο... θάλεη θαιφ θαη γηα ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπο». 
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Χζηφζν, ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζσκαηηθή άζθεζε δελ 

ηα απνιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελνίθσλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Άξε: «Σψξα έρνπκε 

κεηψζεη ζε θαλά δπν αζζελείο πνπ έρνπλε κεγαιψζεη αξθεηά, ηνλ θχξην Νίθν θαη ηελ 

θπξία Μπία, πνπ δελ ηνπο αθήλνπκε πηα, ιφγσ αζηάζεηαο, ιφγσ ειηθίαο... δελ κπνξνχλε 

λα βγνχλε απηνί πηα». 

Σν θαηλφκελν «καθξηά από ηε γεηηνληά κνπ» (NIMBY-Not In My 

BackYard) αλαθέξεηαη ζηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ πνπ ηίζεληαη 

ελάληηα ζηελ εγθαηάζηαζε θνηλνηηθψλ δνκψλ ζηέγαζεο αηφκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα 

ζηελ πεξηνρή ηνπο (Οηθνλφκνπ-Λαιηψηε 2009: 140). Παξά ηε γεσγξαθηθή 

απνκφλσζε ηνπ μελψλα, φπσο αλαθέξεη ε νθία: «Τπήξμαλ αληηδξάζεηο, αιιά απηφ 

ιχζεθε, γηαηί ν ηφηε ππεχζπλνο ςπρίαηξνο επηζθέθζεθε ηνλ ηφηε δήκαξρν θαη ηνπο 

αληηδεκάξρνπο γηα ελεκέξσζε». Ζ ηδέα ηεο ζπλχπαξμεο κε ηνπο πξψελ «ελνίθνπο» 

ηνπ ςπρηαηξείνπ, θαίλεηαη πσο αλαδσπχξσζε ζην ζπιινγηθφ θαληαζησζηθφ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο αξρέγνλα αηζζήκαηα θφβνπ πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ «επηθίλδπλνπ ςπραζζελή». Δπεηδή, ινηπφλ, έπξεπε κε θάπνηνλ 

ηξφπν λα πεξηραξαθσζνχλ πξαθηηθά, αιιά θαη ζπκβνιηθά, ηα φξηα αλάκεζα ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε δνκή, φπσο παξαζέηεη ε Δχα: «Ο ηφηε δήκαξρνο έζεζε σο 

πξνυπφζεζε λα κπεη ε κεγάιε θαγθειφπνξηα θάησ πνπ αλνίγεη θαη θιείλεη… Γηαηί 

θαλνληθά ην πιαίζην είλαη αλνηθηφ. Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη… Ήηαλ ν θφβνο, 

θνβφληνπζαλ…». Παξφι‟ απηά, ε νθία αλαπιαηζίσζε ην γεγνλφο ηεο ρσξνηαμηθήο 

απνκφλσζεο, απνδίδνληάο ηνπ πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο, κέζα απφ κία κάιινλ 

λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε: «Λεηηνχξγεζε θαη πξνζηαηεπηηθά ιίγν απηφ… ηαλ 

αξρηθά ιεηηνχξγεζαλ νη μελψλεο άιισλ πεξηνρψλ είραλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα θαη 

αληηδξάζεηο απφ ηνπο θαηνίθνπο. […] Οπφηε, ζεσξψ πσο ε ζέζε καο εδψ είλαη 

θαιχηεξε γηαηί είκαζηε θαη πην θνληά ζηε θχζε. Θα ην δσ θαη απφ απηήλ ηελ πιεπξά». 

Τπφ ηε ζεψξεζε ηνπ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλνπ πιαηζίνπ σο ηνπ κφλνπ θνηλσληθά 

απνδεθηνχ ρψξνπ έθθξαζεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο, ε Εήλα ζπκπιεξψλεη πσο: «Δγψ 

δελ ζα κπνξνχζα λα ηνπο θαληαζηψ κέζα ζηελ πφιε, ζα ‘ηαλε πην καδεκέλνη… ζα ηνπο 

πεξηφξηδε λα βγνπλ έμσ. […] Δδψ, κπνξνχλε λα εθθξαζηνχλε θαη… θάπνηνο πνπ δε 

ληψζεη πνιχ θαιά, λα βάιεη κηα θσλή…». 

Γεπηεξεπφλησο, ε εγθαηάζηαζε ζηεγαζηηθψλ δνκψλ, αλάινγσλ ησλ ππφ κειέηε 

κνλάδσλ, ζπρλά ππξνδνηεί ηηο αλεζπρίεο ησλ θαηνίθσλ ζρεηηθά κε ελδερφκελε 

πηψζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο (Πνηακηάλνο 2000: 145). Όπσο δηεγείηαη ν 

Πεξηθιήο, ν ρψξνο φπνπ ζηεγάδεηαη ν μελψλαο, θαίλεηαη πσο δελ ήηαλ απφξξνηα 
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επηινγήο απφ κέξνπο ησλ ηζπλφλησλ, αιιά ιχζε αλάγθεο, εμαηηίαο ηεο απξνζπκίαο 

απφ πιεπξάο ησλ ηδηνθηεηψλ λα εθκηζζψζνπλ ηα αθίλεηά ηνπο: «…Γελ ηα δίλαλε 

εχθνια... γηα, γηα ηέηνηα δνκή. Γειαδή, γηα λα γίλεη ςπρηαηξηθφ. Κπθινθνξνχζαλε 

θήκεο πνιιέο… […] Γηαηί λνκίδαλε ζα ‘ξζνπλε λαξθσηηθά, λαξθνκαλείο, αιθννιηθνί... 

φηη ζα δεκηνπξγνχλ θαζαξίεο... Καη ππήξρε κία ςεπηναληίδξαζε, λα ην πνχκε έηζη. Καη 

βγήθακε εκείο, κηιήζακε: «Γελ έρνπκε νχηε ζρέζε κε λαξθσηηθά, νχηε κε αιθννιηθνχο. 

Καη δελ ζα ζαο ελνριήζνπλε θαζφινπ νη αλζξψπνη». Αιιά θαη κέζα [ζηελ πφιε], 

πεξηζζφηεξν δχν μελνδνρεία πνπ είρε θνηηάμεη ην λνζνθνκείν, ηα νπνία είλαη 

εγθαηειεηκκέλα, δελ ηα δίλαλε. Γελ μέξσ, θνβφληνπζαλ. […] Ναη, δελ ηα δίλαλε νη 

ηδηνθηήηεο. Ίζσο θαη γη’ απηφ βξήθακε απηφ ζηελ άθξε». Δμάιινπ, θαηά ηνλ Πεξηθιή, 

ε ίδηα δπζθνιία αλεχξεζεο ρψξνπ παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ: «Να ζνπ πσ φηη ςάρλακε πάλσ απφ έλα ρξφλν γηα 

ζπίηηα; Γελ ηα λνηθηάδαλε. Γηαηί έπξεπε λα εμεγήζεηο ζηνλ ηδηνθηήηε γηα πνην ιφγν ην 

ζέιεηο. Έηζη; Λνηπφλ, δελ λνηθηάδαλε. Τπήξρε κεγάιε αληίδξαζε». 

Αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή φπνπ εδξάδνληαη ηα δχν πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα, ε Σφληα αλαθέξεη ηα αθφινπζα: «Δίλαη ζε κία γεηηνληά. Δίλαη φηη είλαη 

καδεκέλνη πάλσ-θάησ, νπφηε ν έλαο ζπκπιεξψλεη ηνλ άιιν, ζα θάλνπλ θαη παξέα… ή 

ν,ηηδήπνηε ρξεηαζηνχλ ππάξρεη απηή ε αιιειεγγχε. Θεσξψ φηη είλαη θαιά. Καη ζε θαιφ 

ζεκείν, δειαδή ζην δξφκν. Οχηε απνκαθξπζκέλνη είλαη… αλ πεξηνρή, λαη, ζεσξψ 

είλαη θαιά. Έρνπλ θνηλσληθνπνηεζεί, ζχκθσλα θαη κε ην πξφγξακκα, κέζα ζε κηα 

γεηηνληά, έρνπλ θαιέο ζρέζεηο θαη κε ηνπο γχξσ… Θεσξψ φηη είλαη πνιχ θαιφ θαη 

αθφκε θαη κε ηα θαηαζηήκαηα, θηλεηνπνηνχληαη, ζα πάλε λα θάλνπλ θαη ηα ςψληα 

ηνπο…». Χζηφζν, ν Άξεο παξαηεξεί πσο: «Ζ πεξηνρή είλαη θαιή, αιιά πάιη είλαη 

φκσο εθηφο ηνπ θέληξνπ [ηεο πφιεο], πνπ πάιη έπξεπε λα ήηαλ κεο ην θέληξν θάπνπ. 

[…] Ηζρχεη θαη γηα ηνλ μελψλα θαη γηα ηα δηακεξίζκαηα. Θα ‘ηαλ σξαίν λα ‘ηαλε θάπνπ 

ζην θέληξν ηεο πφιεο, ηεο φπνηαο πφιεο αο πνχκε ιεηηνπξγεί έλαο μελψλαο ή 

δηακεξίζκαηα πξνζηαηεπφκελα. Καιφ είλαη λα είλαη κεο ηελ πφιε». 

Ζ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ησλ ελνίθσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηα δηακεξίζκαηα 

απφ θαη πξνο ην εξγαζηήξην ηνπ μελψλα ζπλεπάγεηαη έλα επηπξφζζεην νηθνλνκηθφ 

βάξνο, θαζψο ε ιχζε ηεο κεηαθίλεζεο κε αζηηθή ζπγθνηλσλία θαζίζηαηαη δπζρεξήο 

φπσο εμεγεί ν Άξεο: «Θέιεηο δπν-ηξία ιεσθνξεία γηα λα ‘ξζεηο. […] Καη δελ... 

πξνβιέπσ ηνπο αζζελείο απηνχο λα ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην, ζα είλαη πνιχ 

αξλεηηθνί. […] Γελ ππάξρεη, πιεξψλνπλε ηαμί θάζε κέξα αο πνχκε νη αζζελείο. Παιηά 

πιεξψλαλε δχν ηαμί ηελ εκέξα πήγαηλε θαη άιια δχν ηαμί έια. Σψξα ην κεηψζακε ιφγσ 
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ηεο θξίζεο λα ππάξρεη κφλν έλα ηαμί θαη κέλνπλε θαλά δπν αζζελείο πίζσ. Καη απηφ 

είλαη ιίγν αξλεηηθφ, ιφγσ ηεο θξίζεο πνπ δελ κπνξνχλ φινη νη αζζελείο απφ ηα 

δηακεξίζκαηα λα ‘ξρνληαη ζηνλ μελψλα λα εθπαηδεχνληαη, λα ηνπο βιέπνπκε, λα έρνπλε 

ηελ επαθή». πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο ε εγθαηάζηαζε ησλ δχν δνκψλ εθηφο 

ηεο πφιεο θαίλεηαη πσο ζπληζηά απηφ πνπ ν Martin (φπσο παξαζέηνπλ νη Pilgrim & 

Rogers 2004: 270-271) πεξηγξάθεη ζηελ ηππνινγία ηνπ σο γεσγξαθηθή απνκόλσζε. 

ε ζρέζε κε ηελ θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ μελψλα, ν Πεξηθιήο πεξηγξάθεη ηα 

εμήο: «Ήηαλ έλα θηίξην εγθαηαιεηκκέλν. Έμνδα είρε, έζνδα δελ είρε γηα ηνλ ηδηνθηήηε. 

Οπφηε, γη’ απηφλ ήηαλ κηα θαιή επθαηξία λα έρεη έλα εηζφδεκα, αο ην πνχκε έηζη, απφ 

έλα θηίξην ην νπνίν αλ έκελε θη άιια ρξφληα εγθαηαιεηκκέλν κπνξεί θαη λα γθξεκηδφηαλ. 

[…] αλ δνκή, εκάο καο έθαλε γηαηί θαη ηα ηεηξαγσληθά έηζη... κπνξνχζακε λα ‘ρνπκε 

θαη ηα δσκάηηα φπσο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ιέγαλε, λα ‘λαη δίθιηλα ηα δσκάηηα, λα 

ππάξρνπλε ηνπαιέηεο, ηα εξγαζηήξηα λα ‘λαη θάησ -ζεκαληηθφ θη απηφ- γηαηί 

ελδερνκέλσο αλ ζα ήκαζηαλ [ζηελ πφιε], ζε έλα κηθξφ θηίζκα λα κείλνπλε, ίζσο λα 

βξίζθακε θάπνπ καθξηά έλα άιιν γηα λα πεγαίλνπλε... νπφηε ζα ήηαλε ηαιαηπσξία. 

‘Νηάμεη είλαη έλα παιηφ θηίξην, ην νπνίν δελ έρεη ηε κφλσζε λα πνχκε, δελ, δελ... είλαη 

παιηφ ην θηίξην ξε παηδί κνπ, πελήληα ρξνλψλ θηίξην θαη...». χκθσλα κε ηε νθία, νη 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελψλα πξννξίδνληαλ γηα δηαθνξεηηθφ ζθνπφ ζην 

παξειζφλ: «Δίλαη έλα παιηφ θηίξην πνπ ήηαλ θηηαγκέλν γηα δεκνηηθφ ζρνιείν θαη έπεηηα 

δηακνξθψζεθε ζε δίθιηλα δσκάηηα ησλ αζζελψλ. […] Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε, αιιά ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ αθφκε θαιχηεξν, εθφζνλ ην επέηξεπαλ ηα νηθνλνκηθά. Κιείλνπκε 

δεθαηξία ρξφληα. Θα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ θάπνηα θξεβάηηα, ζηξψκαηα θιπ. Θα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ απηά; Τπάξρεη κηα γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, αιιά θαη επεηδή νη ζηξφθηγγεο έρνπλ θιείζεη σο πξνο ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη 

απηφ αθνξά θαη εκάο. Καη έρεη αληίθηππν θαη ζε εκάο». 

Καηά ηνλ Rapoport (φπσο αλαθέξεη ε Εήζε 2002: 129), «ην ζπίηη σο ζχκβνιν 

ηνπ εαπηνχ» έρεη ζεσξεζεί σο κηα ζεκαίλνπζα δηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Μία βαζηθή αξρή ηνπ ζηεγαζηηθνχ κνληέινπ (Εήζε 2002: 149-

151) έγθεηηαη ζηε «θπζηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηε θηιηθή εζσηεξηθή δηαθφζκεζε» πνπ, 

νπζηαζηηθά, πξνθξίλεη ηελ πςειή πξνζνκνίσζε ησλ εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ κε ηε θπζηνγλσκία ελφο ζπηηηνχ. Παξφι‟ απηά, φπσο 

επηζεκαίλεη ε Εσή, ε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ελνίθσλ ηνπ μελψλα: «Σν φηη βγαίλσ απφ ην δσκάηηφ κνπ θαη 

πεξπαηψ ζε εμσηεξηθφ δηάδξνκν γηα λα πάσ ζηελ ηξαπεδαξία ή ζην θαζηζηηθφ, εγψ ην 
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ζεσξψ αξλεηηθφ. Γειαδή, δελ είζαη θαζαξά ζε έλα ζπίηη φπνπ ππάξρεη κηα 

ζεξκνθξαζία ζε φιν ην ρψξν θαη είζαη κνλίκσο κε ην βάδσ-βγάδσ κπνπθάλ ή 

δεζηαίλνκαη-θξπψλσ». Όπσο ππνγξακκίδεη ε Δχα: «Σν ρεηκψλα, είλαη αδηαλφεην νη 

αζζελείο λα βγαίλνπλ απφ ην δσκάηην, λα πεξπαηάλε ζην κπαιθφλη κέζα ζην θξχν γηα 

λα πάλε ζηελ ηξαπεδαξία... Θα έπξεπε λα είλαη θιεηζηφο ν ρψξνο. Θα έπξεπε δειαδή λα 

είλαη ζαλ ζπίηη, ην νπνίν δελ έγηλε. Σψξα, επίζεο ζεσξψ αξλεηηθφ θαη ηα ζθαιηά, γηαηί 

έρνπκε αξθεηνχο ειηθησκέλνπο πνπ δελ ηνπο βνεζάεη ην λα αλεβαίλνπλ-θαηεβαίλνπλ. 

Θα έπξεπε λα είλαη ηζφγεην. […] Δίλαη έλα παιηφ θηίξην κε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα: 

πδξαπιηθά, ειεθηξηθά, ηα πάληα… ηα νπνία παιεχνπκε λα ηα μεπεξάζνπκε είηε κφλνη 

καο είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ λνζνθνκείνπ». 

Ζ Εήλα, αλαπνιψληαο επράξηζηεο ζηηγκέο, εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ μελψλα: «Παιηά, ηνπο θαηέβαδα θάζε Κπξηαθή θάησ, βγάδακε 

ηξαπέδηα, ηα πιαζηηθά θαη ηξψγακε Κπξηαθή θάησ, φρη ην θαινθαίξη, ηελ άλνημε ή ην 

ρεηκψλα πνπ ‘ρε ήιην θαη ηξψγακε θάησ κεζεκεξηαλφ. Καη ςήλακε θαη ζνπβιάθηα… 

Σψξα δελ ην θάλνπκε πιένλ… [κε ιχπε] Ξέξεηο φηη ην Πάζρα, θάπνηνο πνπ γηφξηαδε, ε 

[ηάδε έλνηθνο], έλαο άιινο πνπ έρεη πεζάλεη, βάδακε αξλί; Έβαδαλ αξλί γηα ηε γηνξηή 

ηνπο θαη ςήλακε θαη βγάδακε ηα ηξαπέδηα θαη νη αζζελείο κε ην πξνζσπηθφ, γηλφκαζηε 

έλα. Ξέξεηο ηη σξαία πνπ ήηαλ παιηά; Έρνπκε θνπξαζηεί θη εκείο ηψξα… έρνπκε 

κεγαιψζεη…».  Καη ζπλερίδνληαο, πξνηείλεη ηα εμήο: «Ο Ραθαήι θαη ν άθεο είλαη 

λέα παηδηά θαη ζεο θαη ν Μελάο, είλαη λέν παηδί. Θα κπνξνχζακε λα ην αμηνπνηήζνπκε 

ζεο, φρη ζε θνχληα, ζαλ κπαζθέηα, ζε έλα ηέξκα λα παίδεη κπάια… Καηάιαβεο, είλαη 

αθκεηάιιεπηνο απηφο ν ρψξνο. Γηα ηνπο άιινπο, ηνπο πην κεγάινπο, ειηθησκέλνπο, ην 

παγθάθη πνπ ζνπ είπα…». 

Όπσο δηαπηζηψζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε κε αλαπιήξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ απνρσξεί απφ ηνπο μελψλεο, εμαηηίαο ηνπ πξνζσπνπαγνχο 

ραξαθηήξα ησλ ζέζεσλ, δεκηνπξγεί κεγάιν νξγαλσηηθφ πξφβιεκα ζηηο δνκέο 

(ΤΤΚΑ 2011: 39). Δδψ θαη έλαλ ρξφλν πεξίπνπ, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2013, έρεη 

αλαθχςεη έλα κείδνλ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ δχν δνκψλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

ςπρηάηξνπ. Καζψο ν επί ρξφληα επηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηνπ μελψλα θαη ε ςπρίαηξνο 

πνπ ηνλ αλαπιήξσλε αζθνχλ πιένλ ην επάγγεικά ηνπο ηδησηηθά, ε δνκή παξακέλεη 

αζηειέρσηε απφ πιεπξάο ςπρηάηξνπ. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη νη έλνηθνη ζην ζχλνιφ 

ηνπο βξίζθνληαη ππφ ην θαζεζηψο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ε έιιεηςε επηζηεκνληθά 

ππεχζπλνπ ςπρηάηξνπ νδεγεί ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην λα θαηαθχγνπλ ζε άηππεο 

ιχζεηο θαη λα επαθίνληαη ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Όπσο αλαθέξεη ε 



 - 62 - 

Δχα: «Απηή ηε ζηηγκή εκείο βξηζθφκαζηε ρσξίο ςπρίαηξν. Γελ έρνπκε θαλ ςπρίαηξν λα 

έξρεηαη λα ηνπο βιέπεη! Δίκαζηε ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε [ην ςπρηαηξείν] θαη 

ζηελ θαιή ζέιεζε ηεο θπξίαο […], ε νπνία έξρεηαη ρσξίο λα πιεξψλεηαη θαη βιέπεη 

ηνπο αζζελείο…». 

Δπ‟ απηνχ, ε Δχα ζπκπιεξψλεη πσο ε έιιεηςε ςπρηάηξνπ απνηειεί έλα γεληθφ 

θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ λνκνχ: «Σίπνηα! 

[έληνλα] Σίπνηα… [κε ιχπε] Γελ ππάξρεη ςπρίαηξνο. Καη ν μελψλαο είλαη ρσξίο 

ςπρίαηξν θαη ην θέληξν ςπρηθήο πγείαο πνπ άλνημε θαη ζα ‘ηαλ κία δνκή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δνπιέςεη πνιχ θαιά γηα ηνπο αζζελείο ζηελ θνηλφηεηα, λα κελ πεγαίλνπλ 

ζην ςπρηαηξείν. Δπίζεο, ε ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ [γεληθνχ λνζνθνκείνπ] πνπ άλνημε, 

είλαη ρσξίο ςπρίαηξν, γηαηί δελ ππάξρεη ςπρίαηξνο…». Γηα ηνλ Πεξηθιή, ην 

ελδερφκελν πξφζιεςεο ςπρηάηξνπ θαληάδεη απίζαλν. Ο  ίδηνο εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ηεξεί απηή ηελ απαηζηφδνμε ζηάζε: «Σψξα, ηη θάλνπκε εκείο; Δκείο 

θάλνπκε έγγξαθα πξνο ηνπο δηνηθεηέο ησλ δχν λνζνθνκείσλ, πξνο ην Τπνπξγείν, πξνο 

ην ςπρηαηξείν, πξνο ηελ 6
ε
 Τ.Π.ΠΔ φηη δελ έρνπκε γηαηξφ, δελ έρνπκε 

ζπληαγνγξαθήζεηο θαξκάθσλ. […] Μαο έζηεηιε έλα ραξηί ην λνζνθνκείν [φπνπ 

ππάγεηαη δηνηθεηηθά ν μελψλαο] κε ην νπνίν ηνπο εθιηπαξεί: «Έλαλ γηαηξφ ξε παηδηά λα 

‘ξρεηαη κία ζην ηφζν!». Καη ηη λα ‘ξρεηαη, λα πάξεη ν γηαηξφο; Να ‘ξζεη ν άιινο απ’ ηελ 

[πφιε ηνπ ςπρηαηξείνπ] λα πάξεη είθνζη επξψ εθηφο έδξαο; ηαλ ινηπφλ, απηφο, γηα λα 

έξζεη ζα πιεξψζεη θαη απ’ ηελ ηζέπε ηνπ; Καη γηα πνην ιφγν; Γηα πνην ιφγν λα έξζεη; 

Έρεη αλνίμεη ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, ην νπνίν ζα θιείζεη... θαη κάιινλ έρεη θιείζεη, 

γηαηί απ’ ηνλ θαηξφ πνπ άλνημε δελ αμησζήθαλε λα θέξεη γηαηξφ. Ζ ςπρηαηξηθή θιηληθή 

[ηνπ γεληθνχ λνζνθνκείνπ], λνκίδεηο ζα αλνίμεη πνηέ; Έλαο... απηή ηε ζηηγκή, γηα λα 

‘ξζεη έλαο ςπρίαηξνο, ζα γίλεη δηεπζπληήο, εγψ ζνπ ιέσ ζε Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο, 

«Φπραξγψ», Πξνζηαηεπκέλα Γηακεξίζκαηα... Θα ηνπο έρεη φινπο. Να ηξέρεη απ’ ην 

πξσί κέρξη ην βξάδπ ζαλ ην ιάζηηρν θαη λα πάξεη ηη; Σίπνηα! Καη δελ πξφθεηηαη λα 

‘ξζεη!». 

Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο θελήο ζέζεο ςπρηάηξνπ 

εθηείλνληαη θαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο, φπσο απηήο ηεο ππνδνρήο λέσλ ελνίθσλ ζηηο 

δνκέο. Όπσο ππνγξακκίδεη ν Πεξηθιήο: «…Γελ έρνπκε γηαηξφ θη απνθεχγνπκε θάζε 

θαηλνχξηα εγγξαθή εδψ. Μπνξεί λα ‘ρνπκε δχν ζέζεηο θελέο, αιιά δελ μεθηλάκε θακία 

δηαδηθαζία. Έλαο θαηλνχξηνο αζζελήο... δελ ηνλ μέξνπκε, δελ καο μέξεη... ίγνπξα κέρξη 

λα πξνζαξκνζηεί ππάξρεη κηα δπζθνιία... ηαλ έρεηο ινηπφλ εδψ, ηνλ εηδηθφ, ην γηαηξφ, 

ν νπνίνο ζα αθαηξέζεη, ζα πξνζζέζεη, ζα θάλεη θάηη ζηελ αγσγή ηνπ... έξρεηαη πην 
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νκαιά ε κεηάβαζε εδψ πέξα. ηαλ δελ έρνπκε εδψ γηαηξφ, ηη ζα θάλνπκε; Θα ηνλ 

πεγαηλνθέξλνπκε [ζην ςπρηαηξείν] είηε κε αζζελνθφξν είηε κε θάπνην άιιν κεηαθνξηθφ 

κέζν; Γελ γίλεηαη απηή ε δνπιεηά. Πξέπεη λα ππάξρεη γηαηξφο. Καη απνθεχγνπκε, ζνπ 

ιέσ, έρνπκε δχν ζέζεηο θελέο θαη απνθεχγνπκε... Έλαο θαηλνχξηνο αζζελήο, δελ μέξεηο 

ηη ζα ζνπ παξνπζηάζεη». 

Δπηπιένλ, φπσο ζεκεηψλεη ε Σφληα, ην γεγνλφο ηεο απνπζίαο ςπρηάηξνπ κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη έλα αίζζεκα αλεκπνξίαο ζην πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ θαη λα 

εληζρχζεη ηελ αίζζεζε εγθαηάιεηςήο ηνπο απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο: «Θα ήζεια λα 

ππήξραλε, λα ππήξρε επαξθέο πξνζσπηθφ, ςπρηάηξνπ, φια απηά. Γειαδή, λα κελ 

αηζζαλφκαζηε ηελ αλαζθάιεηα θαη λα βνπηάκε ζηα βαζηά λα βξνχκε κφλνη καο ιχζε, 

γηαηί είκαζηε αξθεηνχο κήλεο ρσξίο ςπρίαηξν. […] ‘Νηάμεη, ε αγσγή ηνπο θαιχπηεηαη 

εζεινληηθά απφ κία ςπρίαηξν πνπ ζέιεη θαη ην θάλεη εζεινληηθά, δηαθνξεηηθά… Γελ 

ππάξρεη κέξηκλα απ’ ην θξάηνο γεληθφηεξα. Δίλαη απφλ ην θξάηνο. Γειαδή, ην 

Τπνπξγείν Τγείαο π.ρ. ζε εκάο…; Ο θνξέαο λα ην πνχκε…; Καη ‘ληάμεη, εθεί 

αηζζαλφκαζηε ιίγν κφλνη καο, ιίγν αβνήζεηνη…». 

Σν αίζζεκα ηεο γεληθφηεξεο εγθαηάιεηςεο ηεο δνκήο από ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε, πνπ βίσλαλ ήδε νξηζκέλνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ςπρηάηξνπ, θαίλεηαη πσο έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηνπ εμαηηίαο ελφο άιινπ 

γεγνλφηνο πνπ κεζνιάβεζε. Όπσο δηαπηζηψζεθε, θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνπ 

ιακβάλνληαλ νη ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, επήιζε κία ξήμε ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ μελψλα κε ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ φπνπ ππάγεηαη. Όπσο αλαθέξεη ν 

Πεξηθιήο ραξαθηεξηζηηθά: «Έρνπκε πεξηζηαηηθφ πνπ πεξλάκε ΔΓΔ, γηαηί αξλεζήθακε 

λα δψζνπκε έλα θαιφ ρξεκαηηθφ πνζφ ζηελ νηθνγέλεηα, ηεο ηάμεσο ησλ 60.000 επξψ. 

Καη δελ είρακε δηθαίσκα λα ην δψζνπκε εκείο. Δκείο είπακε «Απεπζπλζείηε ζην 

λνζνθνκείν». ηαλ εκείο έρνπκε ην ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν απφ ην 2005, έρνπκε ζηείιεη 

ζηελ νηθνγέλεηα εμψδηθα κε δηθεγφξν λα καο ζηείινπλε θάπνηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ 

αλζξψπνπ λα ηνπ βγάινπκε βηβιηάξην, λα ηνπ βγάινπκε ηαπηφηεηα... θαη δελ ήζειαλ 

θακία επαθή... Δκείο ηνπο ζηείιακε εμψδηθα, απηή ήξζε θαη δήηεζε εμήληα ρηιηάξηθα θαη 

γηαηί εκείο ηνπο είπακε φηη δελ έρνπκε ην δηθαίσκα θαη νχηε ζα αθήζνπκε ζηελ επρέξεηα 

ηνπ αζζελή λα πεη πάξηε ηα ή φρη. Σνπο είπακε λα απεπζπλζνχλ ζην λνζνθνκείν, πνπ 

έρεη θαη λνκηθφ ηκήκα λα ην... θαη νη δηεπζπληάδεο είλαη εθεί, λα ην ζπδεηήζνπλ. […] 

Δληάμεη θαη ηψξα πεξλάκε απφ ΔΓΔ. Γελ πεηξάδεη, ζα ‘ξζνχλε θη άιια ηέηνηα ζηε 

δηάξθεηα... Αξθεί ε φπνηα απφθαζε ηεο ΔΓΔ, λα κελ θνβίζεη ην πξνζσπηθφ δειαδή θαη 

αλελεξγνπνηεζεί θαη πεη φηη «Δγψ φ,ηη θαη λα θάλσ, ζην ηέινο θαη απφ ΔΓΔ ζα πεξάζσ 
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θαη θηλδπλεχσ λα ράζσ ηε δνπιεηά κνπ. Θα έξρνκαη ην πξσί θαη ζα θεχγσ ην κεζεκέξη 

θαη δελ πάεη ζην δηάνιν!». Δίλαη δειαδή, απηφ, ν κεγαιχηεξνο θφβνο...». 

Όκσο, ε αίζζεζε ησλ ππνθεηκέλσλ πεξί απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο 

ησλ απνθαηαζηαζηαθψλ κνλάδσλ απφ ηηο δηνηθνχζεο αξρέο κάιινλ πξνυπήξρε ηεο 

δηνηθεηηθήο εμέηαζεο φπσο δηαθαίλεηαη ζηα ιφγηα ηεο Εσήο: «…Καη βέβαηα, [ζα 

ήζεια] ίζσο θαη ηελ πεξηζζφηεξε ζπκπαξάζηαζε απφ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

αλήθνπκε, φπσο είλαη ην λνζνθνκείν. Απφ ηελ αξρή ζεσξνχζαλ νη πεξηζζφηεξνη φηη 

ήκαζηαλ έλαο «θφξηνο εξγαζίαο» γηα απηνχο, είηε γηα λα καο παξέρνπλ πιηθά αγαζά, 

είηε αθφκε θαη γηα λα καο εηνηκάζνπλ ηε κηζζνδνζία καο… Καη γεληθψο, φ,ηη αθνξά 

απηά πνπ ρξεηαδφκαζηε, δελ έρνπκε ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. Μαο ζεσξνχζαλ έλα 

βάξνο…». 

χκθσλα κε ηα ππνθείκελα, ε αδηάθνξε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο εθδειψλεηαη ζε 

πνιινχο ηνκείο αλαγθψλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ πιηθή θαη εζηθή ππνζηήξημε ηνπ 

μελψλα θαη πηζαλψο ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηαζε πνπ ζπλαληάηαη (Αζεκφπνπινο 

2009: 25) θαηά ηηο πξνζπάζεηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηδξπκαηηθνχ ηξφπνπ θξνληίδαο 

ησλ ςπρηθά παζρφλησλ απφ ηελ θνηλνηηθή θξνληίδα. Ο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο 

ιφγνο ηνπ Πεξηθιή απνηππψλεη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν κία ελδερφκελε εηθφλα πνπ έρεη 

ε δηνίθεζε γηα ηνλ μελψλα: «Δδψ δελ έρνπλε αθφκα απ’ ην λνζνθνκείν εκπεδψζεη φηη 

εδψ έρνπκε ςπρηαηξηθνχο αλζξψπνπο. Γελ ηνπο ελδηαθέξνπκε ζαλ κνλάδα ξε παηδί 

κνπ! […] Δίκαζηε ε θχξα [έληνλα] ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ νηθνλνκηθή θχξα ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη νη ηεκπέιεδεο. Σψξα, εκείο θάλνπκε ηε δνπιεηά καο, ηελ θάλνπκε φζν 

θαιχηεξα κπνξνχκε... Δίκαζηε πεξήθαλνη γηα απηφ πνπ θάλνπκε θαη δελ καο ελδηαθέξεη 

άκα θάπνηνη αηζζάλνληαη φηη... ηνπο «ηξψκε» νηθνλνκηθά. ηη ζα κπνξνχζαλ δειαδή ηα 

ιεθηά ηνπ «Φπραξγψο» λα πάλε ζην λνζνθνκείν αο πνχκε... […] νπ ιέσ, είκαζηε έλα 

ζππξί! Καθφ!». 

πκβνιηθά, ε δηελέξγεηα ηεο Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο θέξεηαη λα 

απνηειεί ην γεγνλφο εθείλν πνπ επηζθξάγηζε ζην ζπιινγηθφ αζπλείδεην ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηελ ήδε πθέξπνπζα πεπνίζεζε ηεο δηνηθεηηθήο απνκφλσζεο ηεο δνκήο 

θαη ηεο εγθαηάιεηςήο ηνπ απφ ηηο πξντζηάκελεο αξρέο ηνπ λνζνθνκείνπ. Έηζη, 

παξαηεξείηαη κηα ακθηζπκηθή ζηάζε ζε ζρέζε κε ην λνζνθνκείν σο πξντζηάκελε 

αξρή: ν θνξέαο απηφο ελψ νθείιεη λα έρεη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν θαη λα 

αλαγλσξίδεη κία ηζφηηκε ζέζε ζηνλ μελψλα, σο κνλάδα πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο, 

θαληάδεη ηαπηφρξνλα απεηιεηηθφο θαη θπξσηηθφο γηα ην πξνζσπηθφ. Σα αλάκηθηα 

απηά ζπλαηζζήκαηα απνηππψλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζηα ιεγφκελα ηνπ Άξε: «Μαο 
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έρνπλε, καο έρνπλε δειαδή, αθήζεη κφλνπο καο δεθαηέζζεξα ρξφληα ηψξα θνληά. 

Μπήθακε ζε κηα ΔΓΔ ηψξα γηαηί δελ ήμεξε ηίπνηα θαλέλαο, ηίπνηα, πψο ιεηηνπξγνχκε... 

[…] Δθεί αηζζαλζήθακε ιίγν ζαλ πξνδνκέλνη. Γηαηί θάλακε πνιχ θαιφ έξγν ζαλ 

εξγαδφκελνη ηφζα ρξφληα θαη ηψξα ην αηζζαλζήθακε... αηζζαλζήθακε φηη καο 

πνπιήζαλε. Παξφιν ην θαιφ έξγν θαη πνπ είρακε βγεη θαη απ’ ηνπο θαιχηεξνπο μελψλεο 

ηεο Διιάδνο θάπνηα ζηηγκή, φηαλ ήξζε επξσπατθή επηηξνπή, ην 2006, δελ ζπκάκαη 

πφηε. […] Καη απηφ, ε βάζε καο δελ ην εθηίκεζε απηφ αξθεηά γηα εκάο [έληνλα]. Καη 

έηζη ηψξα ζα... ζα αλαζεσξήζνπκε». 

 

 

3.1.4) «Φπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη επαλέληαμε» 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε έιιεηςε νηθνγελεηαθνύ ππνζηεξηθηηθνύ 

δηθηύνπ, κνηάδεη λα απνηειεί ηνλ θαλφλα γηα ηνπο ελνίθνπο. Ζ Άλλα αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο: «Σνπο βάδνπλ ζηηο δνκέο απηέο γηα λα ηνπο μεθνξησζνχλ θαη 

ηνπο μερλνχλ κεηά», ελψ αλαδεηθλχεη θαη κηα θαζαξά σθειηκηζηηθή ζηάζε ησλ 

νηθνγελεηψλ: «Κάπνηα ρξήκαηα ινηπφλ, ππάξρνπλ ζην ινγαξηαζκφ απφ ηε ζχληαμή 

ηνπο. Καη έξρεηαη σξαία-σξαία ε νηθνγέλεηα φηαλ πεζάλνπλ θαη βάδνπλ ην ρξήκα ζηελ 

ηζέπε ηνπο. Απηφ ζα έπξεπε λα ζηακαηήζεη απφ ην θξάηνο. Γελ κπνξνχλ λα ηα παίξλνπλ 

έηζη νη ζπγγελείο απφ έλαλ άλζξσπν πνπ δελ ηνλ έρνπλ δεη είθνζη ρξφληα! Δίθνζη ρξφληα 

έρεη λα ηνλ δεη, γηαηί λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ; Γελ ηα δηθαηνχηαη! Δίθνζη θαη ηξηάληα 

ρξφληα θαη έξρνληαη θαη παίξλνπλ ηα ιεθηά. ρη, λα ηα πάξεη ην θξάηνο». Καηά ηε 

Εσή, ε έιιεηςε απηή νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη: «Οη πεξηζζφηεξνη δελ έρνπλ 

νηθνγέλεηα, δειαδή ζε θάπνηνπο έρνπλ πεζάλεη νη γνλείο ηνπο γηαηί είλαη ήδε κεγάινη 

θαη νη ίδηνη νη αζζελείο. Οη πεξηζζφηεξνη ήηαλ γηα ρξφληα θιεηζκέλνη ζην ςπρηαηξείν θαη 

παξαηεκέλνη… Μεηά, θάζε πξνζπάζεηα πνπ θάλακε δελ επνδψζεθε. Μεξηθνί κάιηζηα, 

είραλ αληηδξάζεηο φηαλ νη έλνηθνη ήξζαλ θνληά ζηελ πφιε ηνπο, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη 

είλαη απφ ηελ πεξηνρή καο θαη θνβνχληαλ φηη ην επφκελν βήκα ζα ήηαλ λα ηνπο 

ζηείινπκε πίζσ ζην ζπίηη. Καη αθφκα απηφο ν θφβνο ππάξρεη θαη γη’ απηφ ίζσο λα 

πξνηηκνχλ λα θξαηάλε απνζηάζεηο…». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νθία αλαθεξφκελε ζηηο νηθνγέλεηεο επηζεκαίλεη ηε 

δηάζηαζε ηνπ ζηίγκαηνο: «Δίλαη θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ γπξίζεη ηελ πιάηε γηαηί δελ 

αληέρνπλ ηνλ πφλν, ην θνξηίν ηνπ λα έρεηο άλζξσπν κε ςπρηθή λφζν…», ελψ ν Άξεο 

πξνζζέηεη πσο: «Ο θφζκνο ληξέπεηαη γηα ηελ ςπρηθή πγεία, γηα ηνλ ςπρηθά αζζελή ηνπ. 

Αο είλαη κάλα, παηέξαο, αδεξθφο... Απνθεχγνπλε, ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο. Αο 
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πνχκε ην «ν δηθφο κνπ είλαη ηξειφο». Γελ ζέιεη ν θφζκνο λα ζπλδέεηαη κε θάηη ηέηνην. 

Λφγσ ηεο κηθξήο θνηλσλίαο εδψ. Αιιά δελ, δελ αζρνινχληαη κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

αξθεηά. Καη θάπνηνη θαη θαζφινπ. Κάπνηνη θαζφινπ δελ αζρνινχληαη. Υξφληα λα δνχλε 

ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο. Ζ Μπία, παξαδείγκαηνο ράξηλ. Έρεη λα δεη ηηο αδεξθέο 

ηεο είθνζη ρξφληα; Σηο αδεξθέο ηεο. […] Δίλαη ην δπζηπρέο ηνπ ζέκαηνο. Καη φινη απηνί 

νη άλζξσπνη, αλεμαηξέησο, κειεηάλε ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο. ινη. Αλεμαηξέησο. 

Καη νη πην πνιινί, ζέινπλε λα γπξίζνπλε πίζσ, ζπίηη ηνπο. Καη φηαλ ηνπο εμεγνχκε φηη 

«Γελ ππάξρεη ζπίηη, δελ ππάξρεη άλζξσπνο λα ζε θξνληίζεη»,  πάιη, δελ ην ζέινπλ. Δλψ 

νη ίδηνη νη αζζελείο αλαδεηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο, νη δηθνί ηνπο δελ...». 

Ζ εζσηεξίθεπζε ηνπ ζηίγκαηνο απφ πιεπξάο ηεο νηθνγέλεηαο νδεγεί ζηε 

δηάξξεμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ θαη ζηελ εδξαίσζε κηαο απνμελσηηθήο 

ζηάζεο απέλαληη ζην πάζρνλ κέινο ηεο. Οξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα, κπνξεί λα 

θηλεηνπνηήζεη αθφκε θαη ζπκπεξηθνξέο ερζξφηεηαο φπσο δηεγείηαη ν Πεξηθιήο: 

«Υξεηάζηεθε εγψ λα πάσ ζην ζπίηη, ην παηξηθφ, αζζελή θαη πέζακε λα ‘λαη παλεγχξη 

φηαλ πήγακε ζην ρσξηφ. Καη πήγακε ζηελ εθθιεζία θαη καο θνηηάγαλε ιεο θαη ήκαζηαλ 

εμσγήηλνη νη ππφινηπνη ζπγρσξηαλνί. Γηαηί ‘μεξαλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο 

ήηαλε πεζακέλνο... Ναη, ηα αδέξθηα ηνπ είραλ πεη φηη ήηαλ πεζακέλνο θαη φηη έρεη 

πεζάλεη ζε έλα... Καη φηαλ κε θψλαμε ν παπάο ηνπ ρσξηνχ θαη κνπ ιέεη... κνπ ιέεη 

«Δίλαη δσληαλφο; Δγψ ηφλε δηαβάδσ, ζηνπο πεζακέλνπο!». Σξειάζεθα, ηνπ ιέσ «Ο 

άλζξσπνο εληάμεη πέξαζε Λέξν, Γαθλί θαη ηψξα είλαη εδψ, ηνλ βιέπεηο, είλαη κηα 

ραξά...». νπ ιέσ, ηξειαζήθαλε νη αλζξψπνη εθεί πέξα! Καη ε αληίδξαζε ηνπ αδεξθνχ; 

Αλ είρε θαξακπίλα λα καο, λα κε ληνπθεθίζεη, γηαηί ηνλ πήγα εθείλε ηε κέξα, ζα κε 

ληνπθέθηδε... έηζη; Σν νπνίν, ήηαλε εληνιή ηνπ δηεπζπληή ηνπ [ηφηε επηζηεκνληθά 

ππεχζπλνπ ςπρηάηξνπ] φηη έπξεπε λα πάεη ζην ρσξηφ. Σξειαζήθαλε! Δίρε κηιήζεη ν 

θχξηνο Νίθνο κε ηνλ αδεξθφ ηνπ φηη ζα ‘ξζνπκε ηε Γεπηέξα. Αιιά γηαηί εγψ είρα 

δνπιεηά Γεπηέξα-Σξίηε, δελ κπνξνχζα λα θχγσ, πήγακε Σεηάξηε, απξνεηδνπνίεηα. 

Πέζακε θαη ζην παλεγχξη, δελ βξήθακε θαλέλα ζην ρσξηφ, αλεβήθακε ζηελ εθθιεζία 

θαη καο θνηηάγαλ, «Ση είλαη απηνί;», «Πνηνη είλαη;», «Απφ πνχ;». […] Ζ αληίδξαζε 

ήηαλε λα πάξνπλ ηνλ [ηφηε επηζηεκνληθά ππεχζπλν] γηαηί εγψ ηνλ επήγα…  Καη κνπ 

ιέεη: «Ση ηνπο είπεο; Θα ηνπο ηξειάλεηο;» […] «Γηαηί», ηνπ ιέσ, «εθείλν πνπ κε ζφθαξε 

πην πνιχ ήηαλ [πνπ είπαλ] φηη ήηαλ πεζακέλνο ν άλζξσπνο...». 

Όπσο θάλεθε παξαπάλσ, ζην παξάδεηγκα ηνπ θχξηνπ Νίθνπ, ε απφθαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ην πάζρνλ κέινο ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

έλαλ ξεηφ θαη ζαθψο εθπεθξαζκέλν ηξφπν. Παξφι‟ απηά, ε απξνζπκία επαθήο, 
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φπσο δηαπηζηψλεη ε Σφληα, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζα απφ κηα 

ζπκβνιηθή ρεηξνλνκία άξλεζεο αθφκε θαη πξαγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δνκή 

θαη πνπ ππελζπκίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηελ χπαξμε ελφο ιεζκνλεκέλνπ κέινπο ηεο: 

«Δίρακε θαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Να ηνπο ζηέιλνπκε θάπνηεο θάξηεο θαη λα ηηο 

επηζηξέθνπλ πάιη πίζσ, λα κελ ζέινπλ επαθή θακία… Υξηζηνπγελληάηηθεο, παζραιηλέο, 

ηηο νπνίεο θαη νη ίδηνη νη έλνηθνη ζέινπλ λα ηηο ζηέιλνπλ ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά 

είλαη θάπνηνη πνπ νχηε θαλ απηφ δέρνληαη! Ή δελ ηνπο βξήθαλ ή καο είραλ δψζεη ιάζνο 

δηεχζπλζε, επίηεδεο… Καη γπξλάλε πίζσ νη θάξηεο, θάπνηεο. Έρεη ζπκβεί θη απηφ… [κε 

απνγνήηεπζε] Καη ην επηβεβαίσζαλ θαη νη ίδηνη νη ζπγγελείο ηνπ. Γειαδή, φηη απηή ε 

δηεχζπλζε ήηαλ πνιιά ρξφληα πξηλ θαη έρνπλ αιιάμεη θαη καο έδσζαλ εκάο ηελ παιηά 

πνπ μέξνπλ φηη δελ ζα ηνπο βξνχκε πνηέ [έληνλα]…» 

Αλ θαη ε νηθνγέλεηα ζπληζηά έλαλ ζεκαληηθφηαην ππνζηεξηθηηθφ πφξν, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεηαη έλα επαλαιακβαλόκελν κνηίβν «παξνύζαο 

απνπζίαο» ηεο απφ ηηο δσέο ησλ ελνίθσλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απνεπέλδπζε ησλ 

ζεκαληηθψλ Άιισλ ζπληείλεη ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή απνδηνξγάλσζε ησλ 

ελνίθσλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ην πξνζσπηθφ, ε επαλαζχλδεζε κε 

ηελ νηθνγέλεηα παξακέλεη έλαο δχζθνινο ζηφρνο. Μάιηζηα, φπσο αθεγείηαη ε Εήλα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε έζησ θαη πξφζθαηξε δηακνλή ηνπ Ραθαήι ζηελ παηξηθή 

νηθία, έρεη ήδε πξνεγεζεί έλα ηδηφηππν πιαίζην δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ νηθνγέλεηαο 

θαη πξνζσπηθνχ, ζην νπνίν νη εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ έλα «ηθεηεπηηθφ» 

επηθνηλσληαθφ κνηίβν, ελψ ε νηθνγέλεηα εκθαλίδεηαη λα ηεξεί κία κάιινλ ρεηξηζηηθή 

επηθνηλσληαθή ζηάζε: «…πσο κε ηνλ Ραθαήι, έθηαζα ζε ζεκείν, εγψ πξνζσπηθά, λα 

πάξσ ηνλ αδειθφ ηνπ λα έξζεη λα ηνλε πάξεη, γηαηί έλα βξάδπ ήηαλε πάξα πνιχ… 

Έθιαηγε ρσξίο ιφγν, δελ ήζειε λα πάξεη ηα θάξκαθά ηνπ, δελ ήζειε λα θάεη, είρε 

ηξππήζεη κε ζηπιφ ηα ρέξηα ηνπ… Κη φηαλ ηνπ είπα «Θεο λα πάξνπκε ηνλ αδεξθφ ζνπ;» 

θαη ηνλ πήξακε θαη κίιεζε, εξέκεζε. Καη κνπ ‘πε ν ίδηνο ν αδεξθφο ηνπ «Θα ‘ξζσ λα 

ηνλε πάξσ -Παξαζθεπή ήηαλ ζπγθεθξηκέλα- θαη ζα ηνλ επηζηξέςσ Γεπηέξα». […] 

Ξέξεηο, έθηαζα ζε ζεκείν δειαδή, λα ηνλ παξαθάιαγα αλ δελ ην έθαλε απφ κφλνο ηνπ 

θαη ηνπ έζεζα, φηη ‘ληάμεη, δελ ζέισ λα ην θάλεη θάζε ζαββαηνθχξηαθν, δελ ζέισ λα ην 

θάλεη… κηα θνξά ην κήλα λα ην θάλεη απηφ. […] Σνπο δίλνπκε πελήληα επξψ γηα λα 

έξρνληαη λα ηνλ βιέπνπλ γηα λα ληψζεη θαιά ν Ραθαήι. […] Μέρξη θη απηφ: ην Πάζρα 

γηα λα ‘ξζνπλ λα ηνλε πάξνπλ, πάιη ρξήκαηα ηνπο δψζακε. Υξήκαηα είρακε δψζεη ζηνλ 

Ραθαήι γηα λα κελ ηνπο επηβαξχλεη ν Ραθαήι νηθνλνκηθά, φ,ηη ζέιεη ν Ραθαήι λα 

ςσλίδεη… Θεο γηα έλαλ θαθέ –ε, ζα ηνλ βγάινπλ γηα έλα θαθέ, ζα ηνλ πιεξψζεη. Οχηε 
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θαπλίδεη. Γελ θαπλίδεη. Ή ζέιεη λα πάξεη ηε ζνθνιάηα ηνπ λα κελ ηνπο επηβαξχλεη. Σνπο 

δψζακε ρξήκαηα γηα λα έξζνπλε. Σνπο πιεξψζακε ηε βελδίλε ηνπο λα έξζνπλ λα ηνλ 

πάξνπλε. Καηάιαβεο; Γελ ζέισ λα ηνπο επηβαξχλνπλ. Μνλαρά λα ‘ξζνπλ λα ηνπο 

δνχλε. Να πνχλε θη απηνί έρνπλ νηθνγέλεηα. […] Σν θαινθαίξη πέξαζε, δελ έθπγε 

θάπνηνο [απφ ηνπο ελνίθνπο] γηα δηαθνπέο. […] Παξφιν ηνπ Ραθαήι ηνλ αδεξθφ ηνπ 

πνπ ηνπ κίιεζα, πέξαζε νιφθιεξν ην θαινθαίξη θαη δελ ήξζε έλα ζαββαηνθχξηαθν…». 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Pilgrim & Rogers (2004: 341), «ε έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θξνληίδαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε ζε κηα νηθνγελεηαθή 

ζρέζε. Οη ζπγγελείο κπνξεί λα πξνζθέξνπλ ή λα κελ πξνζθέξνπλ έλα θαηαθχγην, 

φπνπ λα παξέρνληαη πξαθηηθή θξνληίδα, έκπξαθηε ππνζηήξημε θαη νηθηαθή ζαιπσξή. 

Δπίζεο, νη ίδηνη νη αζζελείο κπνξεί, φηαλ δελ βξίζθνληαη ζην λνζνθνκείν, λα είλαη 

εθείλνη πνπ θξνληίδνπλ ηνπο κε ςπρηθά αζζελείο ζπγγελείο ηνπο». Όπσο δηεγείηαη ε 

νθία: «Γηα έλα δηάζηεκα, ε Βίβηαλ πήξε εμηηήξην ην θαινθαίξη θαη πήγε ζην ζπίηη. Καη 

ηελ πήξε ζην ζπίηη ν παππνχο γηα λα θξνληίδεη ηε κακά ηεο κε πξνβιήκαηα ςπρηαηξηθά, 

κέρξη πνπ αξξψζηεζε, θνπξάζηεθε ε Βίβηαλ. Καη πάιη ε θνπέια ππνηξνπίαζε άζρεκα, 

ρξεηάζηεθε λα λνζειεπηεί ζην ςπρηαηξείν θαη πάιη εδψ». 

ε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε ησλ ελνίθσλ θαίλεηαη λα 

αθνινπζείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ην κνληέιν 

ηεο πξνζηαηεπκέλεο απαζρόιεζεο (ΤΤΚΑ 2011: 110). ην εξγαζηήξην πνπ 

ιεηηνπξγεί, νη έλνηθνη ηφζν ηνπ μελψλα φζν θαη ησλ δηακεξηζκάησλ επηδίδνληαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο δσγξαθηθήο, θεληήκαηνο θαη θνπηνξαπηηθήο θαη ηα δεκηνπξγήκαηά 

ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, πξνσζνχληαη ζε εθζέζεηο πξνο πψιεζε. 

Καηά ηνλ Lehman (φπσο αλαθέξεη ε Εήζε 2002: 54), ην κνληέιν ηεο 

ππνζηεξηδφκελεο απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ςπρηθά πάζρνληεο 

πξνζρσξνχλ άκεζα ζηελ ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο, ζπλεπάγεηαη ζεηηθφηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζηαδηαθή εξγαζηαθή επαλέληαμε. Παξά ηηο αξρηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνχλ νη έλνηθνη ζε 

ακνηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο εθηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ μελψλα, θαλέλαο έλνηθνο 

κέρξη ζήκεξα δελ έρεη απαζρνιεζεί πέξαλ ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ πιαηζίνπ πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ηηο δνκέο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε νθία: «Καλέλαο δελ 

εξγάδεηαη εθηφο… Καλέλαο. Έγηλαλ αξρηθά θάπνηεο πξνζπάζεηεο. Δίρε γίλεη ζηα πέληε 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελψλα κία ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ, γηαηί ήηαλ πξφζεζή καο 

αλ γηλφηαλ λα εληαρζνχλ θάπνηνη π.ρ. ζηελ θαζαξηφηεηα νη πην ιεηηνπξγηθνί ή ζηα 

πξνγξάκκαηα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο… Σειηθά, δελ κπφξεζε λα επνδσζεί 
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ηίπνηα απφ φια απηά, γηαηί ήηαλ έλα πξφγξακκα φιν ζεσξία θαη αλεθάξκνζην ζηελ 

πξάμε. Γηαηί πξνέβιεπαλ θάπνηεο ζέζεηο αιιά δελ έιεγαλ πνχ… ζην δήκν, ζην 

λνζνθνκείν, ζηε λνκαξρία, ζε ηδηψηεο; ηε ζεσξία είκαζηε πάξα πνιχ θαινί, αιιά 

πάζρνπκε ζηελ πξάμε…». 

ε ζχγθξηζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νθία αλαθεξφκελε ζηελ 

εκπεηξία πνπ απνθφκηζε απφ ην εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2000 

ζηε Γαιιία, επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα: «Δθεί έρσ λα ζνπ ζπγθξίλσ κε ην Ναλζχ πνπ 

είρακε πάεη. Δθεί δνχιεπαλ ζε νιφθιεξν εξγνζηάζην δηάθνξεο εηαηξίεο αλαπήξσλ θαη 

κέζα ζε απηνχο ππήξραλ θάπνηνη πνπ έθηηαρλαλ εμαξηήκαηα θαη νη νπνίνη ήηαλ ςπρηθά 

αζζελείο! Βέβαηα, κε πεξηζζφηεξα δηαιείκκαηα, γηαηί πξέπεη λα πξνζαξκφδεηο θαη ηε 

δνπιεηά ζηα κέηξα ηνπ ςπρηθά αζζελή, γηαηί, κελ μερλάο, πσο ν άλζξσπνο ζα πάξεη ηα 

θάξκαθά ηνπ θαη ζα ηνλ έρνπλ ιίγν-πνιχ ζε κία θαηαζηνιή. Ή ζήκεξα ζα εξγαζηεί, 

αχξην κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε…». 

Παξφι‟ απηά, ε ππνζηεξηδφκελε απαζρφιεζε εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δνκήο 

θαληάδεη αλέθηθηε γηα πνιινχο ιφγνπο. Όπσο παξαηεξεί ε Εσή: «Δίλαη δχζθνιν λα 

βξεζεί ρψξνο γηα λα ηνλ βάιεηο λα δνπιέςεη θάπνπ πξνο ηα έμσ. Καη ην πξψην πνπ ζα 

γηλφηαλ ήηαλ φηη ζα έραλε ηε ζχληαμε πνπ έπαηξλε. Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, δελ 

κπνξνχλ λα είλαη ηππηθνί ζηα σξάξηα θαη λνκίδσ, φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο 

πάληνηε ζα ρξεηάδνληαη θάπνην άηνκν δίπια ηνπο, είηε γηαηί ληψζνπλ αλαζθάιεηα, είηε 

γηαηί δελ αηζζάλνληαη φηη είλαη έηνηκνη λα δνπιέςνπλ θάπνπ αιινχ εθηφο ηνπ 

πξνζηαηεπκέλνπ απηνχ ρψξνπ πνπ έρνπκε. Καη ην άιιν βέβαηα, είλαη φηη έρνπλ θαη 

θάπνηεο επηπηψζεηο απφ ηα θάξκαθα, ηηο νπνίεο απηέο δελ κπνξείο πάληα λα ηηο 

πξνβιέςεηο. Καη ν θαζέλαο πνπ ηνπ θάλεηο ηελ πξφηαζε λα δνπιέςεη γηα δπν-ηξεηο ψξεο 

είλαη ζε κηα επηθπιαθή φηη «δελ ζα είλαη θαιπκκέλνο», αλ ζπκβεί θάηη. Γηα λα πεηο φηη 

ζηέιλεηο θάπνηνλ, νπζηαζηηθά, ζα πξέπεη λα πάεη θαη θάπνηνο απφ εδψ καδί ηνπ γηα λα 

έρεη ηνλ έιεγρν. Καη εθεί κπαίλεη ην δίιεκκα ηνπ θαηά πφζν ζα πξνσζήζεηο έλαλ θαη ζα 

αθήζεηο κεηά ηελ ππφινηπε νκάδα πίζσ. Αιιά έκπαηλαλ θαη λνκηθά-δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα φζνλ αθνξά κηζζνχο, αζθάιεηεο, λνκηθέο θαιχςεηο θιπ.». Δηζάγνληαο ηε 

δηάζηαζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

ηελ νπνία δηαλχεη ε ρψξα, ε Άλλα ζεκεηψλεη ηα εμήο: «Γελ εξγάδεηαη θαλείο. Καη δελ 

είλαη θαη ζε ζέζε θαλείο λα εξγαζηεί. Απφ απηνχο πνπ έρνπκε εδψ πέξα ηνπο ελνίθνπο, 

θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηεί εθηφο ησλ εξγαζηεξίσλ θάησ, ησλ δηθψλ καο. 

Γηαηί δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ θάηη θαη γηαηί, εδψ ηψξα δελ έρεη δνπιεηέο γηα ηνπο 

θαλνληθνχο αλζξψπνπο… ζα έρνπλ γηα ςπραζζελείο; Γελ έρνπκε ηέηνηεο ππνδνκέο ζηελ 
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Διιάδα. Σα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη αθφκα ρεηξφηεξα ηψξα κε ηελ θξίζε. Δδψ δελ 

βξίζθνπλ δνπιεηά νη θαλνληθνί άλζξσπνη ζα βξνπλ απηνί πνπ έρνπλ εηδηθά 

πξνβιήκαηα; Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε…». 

Χζηφζν, φπσο δηαπηζηψλεη ε Δχα, ππάξρνπλ έλνηθνη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο κηαο εξγαζίαο: «Θα κπνξνχζαλ θάπνηνη απ’ απηνχο, 

ηνπο έλνηθνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ μελψλα, άλεηα [κε έκθαζε], λα εξγαζηνχλ έμσ. 

Απιψο δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα δήηεζε. Ο Φψηεο άλεηα ζα κπνξνχζε… ε Έθε θαη ν 

άθεο… θαη ν άθεο, δελ είλαη θαθφο. Ο Μελάο, ν Κνζκάο απφ ηα δηακεξίζκαηα, ν 

Λνπθάο θαη ηα θνξίηζηα [ησλ δηακεξηζκάησλ]!». πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί πσο νη παξαηεξήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

απνθαηάζηαζε ησλ ελνίθσλ, δπζηπρψο, επηβεβαηψλνπλ ηε δηαπίζησζε πσο ν ζηφρνο 

ηεο πιήξνπο εξγαζηαθήο επαλέληαμεο δελ επηηπγράλεηαη παξά γηα κηα κηθξή κεξίδα 

ςπρηθά παζρφλησλ (Καξχδε θαη ζπλ. 2013: 644), κε ηελ πιεηνςεθία απηψλ λα 

θηλείηαη ζην θάζκα ηεο αλεξγίαο (Εήζε 2002: 51). 

Οη ζρέζεηο ησλ ελνίθσλ κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα θαίλεηαη λα 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ 

πιαηζίνπ. Όπσο αλαθέξεη ε νθία: «Δίλαη θάπνηεο έμνδνη πνπ κπνξεί λα έρνπκε φινη 

καδί γηα έλα γεχκα ή έλα θαθέ. Παιαηφηεξα, φηαλ καο ην επέηξεπαλ ηα νηθνλνκηθά, 

παξαθνινπζνχζακε θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. […] Φηάλακε λα θάλνπκε θαη 

εθδξνκέο ζηνπο φκνξνπο λνκνχο. Δίρακε θηάζεη λα πάκε ζηα Καιάβξπηα ή ζηελ 

Δπίδαπξν… Καη πην παιηά, ην ζπκάκαη κε πνιχ θαιέο αλακλήζεηο, ηφηε πνπ ην 

επέηξεπαλ νη ζπλζήθεο, ηα νηθνλνκηθά θαη νη αζζελείο ήηαλ πην λεαξνί, θάλακε κπάληα 

ζηε ζάιαζζα». Σα ιφγηα ηεο Άλλαο, θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

κνηάδεη λα αληαλαθινχλ κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα κεηαθνξά ηεο αληίζεζεο 

αλάκεζα ζην «κέζα» θαη ην «έμσ» θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν, λα απερνχλ ηελ 

αληίιεςε ελφο αλνκνιφγεηνπ επηηεξεηηθνχ ξφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ: «...Σαθηηθά ηνπο 

βγάδνπκε έμσ γηα βφιηα, γηα θαθέ. Σνπο βγάδνπκε έμσ γηα λα πάλε λα θάλε ζηελ 

ηαβέξλα, ηνπο βγάδνπκε έμσ γηα λα πάλε βφιηα απιψο… Έρνπκε δεη θαη ζέαηξν θάπνηα 

ζηηγκή. […] Καη εθδξνκέο ηνπο έρνπκε πάεη κε ιεσθνξείν, έρνπκε πάεη θαη ζηελ 

Δπίδαπξν, έρνπκε θάλεη πνιιά πξάγκαηα!».  

Όπσο δηαπηζηψζεθε, ε ξύζκηζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζηνλ μελψλα πξνθχπηεη 

ζηε βάζε ελφο αξθεηά δνκεκέλνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν νθείινπλ λα 

αθνινπζνχλ φινη νη έλνηθνη απαξέγθιηηα. Έηζη, νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

θηινμελνχκελσλ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ 
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Πεξηθιή, ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ εθηέιεζε ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ: «Δδψ, 

εθπαηδεχεηαη [ν έλνηθνο] θαη ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζηελ αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα θαη 

ηα ξνχρα ηνπ λα βάιεη ζην πιπληήξην, λα ηα καδέςεη. Γελ ζηακαηάεη ε εθπαίδεπζε απηή. 

Δίλαη έλα ζπίηη πνπ πξέπεη λα θάλνπλε πνιιά άηνκα πνιιέο δνπιεηέο. Καη είλαη βαζηθφ 

απηφ θαη ην νπνίν γίλεηαη κε πξφγξακκα, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ βάδνπκε φηη «Δγψ 

απηφ ην κήλα, αο πνχκε, είκαη ζην πιπληήξην. Σνλ άιιν κήλα ζα ‘καη ζην καγείξεκα». 

Έλα πξφγξακκα ην νπνίν αλαθπθιψλεηαη θάζε κήλα ή δίκελν θαη αιιάδνπλ φινη ηηο 

δνπιεηέο θαη πεξλάλε απ’ φια ηα ζηάδηα». Γηα ηε Εήλα, ε επηηέιεζε ησλ νηθηαθψλ 

εξγαζηψλ κνηάδεη λα ζπκπιέθεηαη κε ηνλ ζεξαπεπηηθφ ζηφρν, απνθηψληαο κηα πθή 

δπλάκεη ηακαηηθή: «Θα αζρνιεζνχλ θάπνηνη κε ηα πιπληήξηα, λα βάινπλ πιπληήξηα, ζα 

θαζαξίζνπλ, ζα ζθνπγγαξίζνπλ ην δσκάηηφ ηνπο, καδί, παξνπζία θαη ‘κέλα. Θα 

πνηίζνπκε ηα ινπινχδηα, κεηά ζα πάκε, ζα πηνχλε ηνλ θαθέ ηνπο, ζα θάλε ην θξνχην 

ηνπο… Έρνπκε καγείξεκα; Θα καγεηξέςνπκε. Θα θάλνπκε δνπιεηέο εμσηεξηθέο. Θα 

ζθνππίζνπκε ην πξναχιην ή ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο απνζήθεο, λα ηαθηνπνηήζνπκε ηελ 

απνζήθε. […] Να ηαθηνπνηήζνπλ ηε ληνπιάπα ή λα πιχλνπκε ηε βεξάληα θαη ηα 

ζθαιηά. Κάλνπκε δνπιεηέο, λαη. Κάλνπκε δνπιεηέο. Μπνξεί λα πιχλνπκε ηα ηδάκηα ή λα 

θαζαξίζνπκε ηελ ηξαπεδαξία. […] Γηαηί θαη απηφ πνπ θάλνπλ νη αζζελείο, ην λα 

πιχλνπλ ηα παξάζπξα, είλαη εξγαζηνζεξαπεία. Μελ θάζνληαη φιε ηελ ψξα, λα 

δνπιέςνπλ κε ην ρέξη ηνπο, θαηάιαβεο;». 

Ζ δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζα απφ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ην εκεξήζην 

πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ ελζηάιαμε ελφο «έζνπο ππεπζπλφηεηαο πνπ ζπλάδεη κε 

κηα εζηθή ηεο επζχλεο» (Σδαλάθεο 2008: 172-173) θαη πνπ ππαγνξεχεηαη ελ ηέιεη, 

απφ ην «πξφηαγκα ηεο απηνλνκίαο» ησλ ελνίθσλ (Σδαλάθεο 2012α: 259). Όκσο, ε 

επαλαιεπηηθόηεηα θαίλεηαη λα απνηειεί πξνεμάξρνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ελνίθσλ, πνπ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο Δχαο έρεη σο εμήο: 

«Ξππλάλε, παίξλνπλ ην πξσηλφ ηνπο, παίξλνπλ ηα θάξκαθα, ππάξρεη πξφγξακκα ζηελ 

θνπδίλα, θάζε αζζελήο θάλεη θάηη: ζα πιχλεη ηα πηάηα θιπ. Τπάξρεη ινηπφλ ην 

πξφγξακκα ζηελ θνπδίλα θαη κφιηο ηειεηψζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, ππάξρεη ην πξφγξακκα 

ησλ εξγαζηεξίσλ, φπνπ ζπγθεθξηκέλεο κέξεο δνπιεχνπλ ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο. 

Κάπνηνη παίξλνπλ ξεπφ θαη θάπνηνη εξγάδνληαη. Απηνί πνπ παίξλνπλ ξεπφ, κπνξνχλ λα 

βγνπλ κηα βφιηα, λα πάλε γηα έλαλ θαθέ ζηελ θνηλφηεηα, γηα ςψληα. […] ηαλ 

επηζηξέςνπλ ινηπφλ θαη φηαλ ηειεηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, θαγεηφ, θάξκαθα θαη 

μεθνχξαζε. [...] Σν βξάδπ, πάιη βξαδηλφ, θάξκαθα θαη μεθνχξαζε. Βιέπνπλ ηειεφξαζε 

κέρξη ηηο δέθα θαη κεηά θιείλεη ε ηξαπεδαξία θαη απνζχξνληαη ζηα δσκάηηά ηνπο. 
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Γεληθά, ζέινπλ λα είλαη πιαηζησκέλνη απφ έλα πξφγξακκα, γηαηί είλαη… ην ρξεηάδνληαη 

απηφ, λα μέξνπλ φηη «ζε κία ψξα ζα θάλσ απηφ», «γηα δχν ψξεο ζα θάλνπλ απηφ». 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπληεινχληαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ζηνλ μελψλα, φπσο είλαη ε ζίηηζε, ε ςπραγσγία, ε εξγαζία θαη ε 

αλάπαπζε, παξνπζηάδεη αδξέο αλαινγίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ δηεμάγνληαη νη αληίζηνηρεο 

εθδειψζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ ν Goffman (1994: 24-

25) ραξαθηήξηζε σο «νινπαγή ηδξχκαηα». Με εμαίξεζε ηε κεληαία νκαδηθή έμνδν γηα 

θαγεηφ θαη ηηο αηνκηθέο εμφδνπο γηα θαθέ, φιεο νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ελνίθσλ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

μελψλα, ελψ ηφζν ν ρξφλνο φζν θαη ν ηξφπνο πξαγκάησζήο ηνπο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ην νπνίν αθνξά φινπο ηνπο ελνίθνπο 

ζπλνιηθά, αιιά θαη θάζε έλαλ μερσξηζηά, κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ε απφθιηζε απφ ην 

πξφγξακκα λα θαζίζηαηαη νξαηή ζην πξνζσπηθφ. 

χκθσλα κε ηε Εήζε (2002: 44, 163) ηα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ελνίθσλ 

βξίζθνληαη ζε αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε κε ην βαζκφ επνπηείαο ησλ θνηλνηηθψλ 

δνκψλ. Γειαδή, φζν πην ρακειά είλαη ηα επίπεδα απηνθξνληίδαο ησλ 

θηινμελνχκελσλ, ηφζν πην πςειή είλαη ε επίβιεςε πνπ απαληάηαη ζην πιαίζην. Δλ 

πξνθεηκέλσ, ε επηηήξεζε ησλ ελνίθσλ ηνπ μελψλα ππφ ην ζπλερέο βιέκκα ηνπ 

πξνζσπηθνχ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη αλαπαξάγεηαη έλαο ηδξπκαηηθφο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ θαηαιχεη ηε ζπλζήθε ηεο ηδησηηθφηεηαο, 

εθφζνλ ε δηείζδπζε ηνπ βιέκκαηνο φρη κφλν επηηξέπεηαη, αιιά θαη επηβάιιεηαη, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Σίκνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ε θξνληίδα: «Σ’ 

απφγεπκα έξρνκαη εδψ πέξα. Θα βγάισ ηα θάξκαθα ηνπ 24ψξνπ, κε ελδηαθέξνπλ νη 

άξξσζηνη λα είλαη θαζαξνί, λα ηξψλε θαη λα παίξλνπλ ηα θάξκαθά ηνπο, γηαηί νη 

πεξηζζφηεξνη δελ ηα παίξλνπλε. Γειαδή, ηα βάδνπλ θάησ απφ ηε γιψζζα, ηα θηχλνπλ 

θαη ηέηνηα… Βγάδσ ηα θάξκαθα ηα πξσηλά, ηα βξαδηλά θαη ηα κεζεκεξηαλά. Αθφκε, 

κπαίλσ κέζα ζηα κπάληα. Να κπαίλεηο κέζα ζε άληξεο θαη ζε γπλαίθεο, λα δεηο άκα 

θάλνπλ θαιά ην κπάλην –νη πεξηζζφηεξνη θνβφληαη ην λεξφ, ηα άηνκα απηά… Σν 

θνβφληαη ην λεξφ, δελ μέξσ. Δίλαη άηνκα πνπ ζα μεθηλήζνπλε ηα κπάληα 16.30΄ ψξα, 

είλαη άιινη πνπ ην έρνπλ αγσλία, είλαη άιινη πνπ θάλνπλ φηη πιέλνληαη. Γειαδή, ζα 

κπεηο κεο ην κπάλην λα ηνπο ειέγρεηο. Βάδεηο ην ρέξη, λα ηνλ πιχλεηο θαιά…». 

Δπηπιένλ, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ θελνχ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο 

θαζηεξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκέξαο, δειαδή ζην θαγεηφ, ηε θαξκαθνιεςία 

θαη ηελ επηηέιεζε ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ, επαθίεηαη ζηελ πξνζσπηθή θξίζε ηνπ 
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θάζε ελνίθνπ. Όκσο, κε δεδνκέλε ηελ απφζηαζε ηνπ μελψλα απφ ηελ πφιε θαη ηελ 

ηζρλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο, ζηνλ θελφ ρξφλν 

πνπ κεζνιαβεί νη έλνηθνη παξακέλνπλ ζην ρψξν ηεο δνκήο θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο 

ηνπο κάιινλ κεηαθξάδεηαη ζε κηα «δηαρείξηζε ηνπ ηίπνηα». Έηζη, ζε ζρέζε κε ηελ 

χπαξμε δξαζηεξηνηήησλ εθηφο πξνγξάκκαηνο, ε Εήλα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Δθηφο ηνπ μελψλα, εθηφο απφ ‘δσ…; Γελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη άιιν… ην λα πάλε 

βφιηα, λα πηνπλ έλα θαθέ ή λα πάλε λα ςσλίζνπλ; […] Γελ θάλνπλ θάηη άιιν ζε 

δξαζηεξηφηεηα. Να πάλε κία βφιηα κφλνη ηνπο…; Γελ θάλνπλ θάηη άιιν. Δθηφο απφ 

δνπιεηά θαη εθηφο απ’ ηνλ μελψλα. Γελ θάλνπλ θάηη άιιν, ηη άιιν λα θάλαλε…; Κάηη 

άιιν, ηη;». 

 

 

3.1.5) «Απναζπινπνίεζε» 

Παξφηη δηαπηζηψλνληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ζηηο ππφ κειέηε δνκέο, γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ελνίθσλ, ν ρξφλνο 

παξακνλήο ηνπο ζε απηέο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ δχν 

κνλάδσλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Σίκνπ: «Οη πεξηζζφηεξνη είλαη απ’ ηνλ 

θαηξφ πνπ άλνημε ν μελψλαο. Γψδεθα ρξφληα πεξίπνπ, αιιά ζην ηζηνξηθφ ηνπο κέζα 

είλαη θαη είθνζη θαη ηξηάληα ρξφληα κέζα ζην ςπρηαηξείν. Γειαδή, ην ζπίηη ηνπο είλαη ην 

ςπρηαηξείν… Καη κεηά είλαη ν μελψλαο «Φπραξγψο» ην ζπίηη ηνπο. Ναη, λαη… ηξηάληα 

ρξφληα, φπσο ν θχξηνο Νίθνο, ε Αγάπε. Δίλαη… είλαη πνιιά ηα ρξφληα. Καη πνιιέο 

θνξέο ην ιέλε θηφιαο φηη «Κνπξάζηεθα, ζέισ λα θχγσ». Κνπξάζηεθαλ λα δνπλ ζε 

ηέηνηα ηδξχκαηα…». πκκεξηδφκελε ηελ άπνςε ηνπ Σίκνπ, ε Δχα πξνζζέηεη: «Απηφ 

πνπ κε αλεζπρεί θαη ζα ήζεια λα αιιάμεη, είλαη ε ζηαζηκφηεηα ησλ αζζελψλ ζην ρψξν. 

[…] Απηφ φκσο δελ γίλεηαη… Γειαδή, έρνπκε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη δεθαηξία 

ρξφληα εδψ. Τπάξρεη κηα ζηαζηκφηεηα ζην πξφγξακκα. Γειαδή, νη αζζελείο 

απναζπινπνηνχληαη φλησο βγαίλνληαο απφ ην ςπρηαηξείν, αιιά εδψ είλαη ην ηειεπηαίν 

ζεκείν πνπ θηάλνπλ. Γελ πάλε παξαπέξα. Απηφ ζα ‘ζεια λα αιιάμεη. Να ‘βγαηλαλ νη 

αζζελείο θαη λα έξρνληαη θαηλνχξηνη γηαηί ππάξρεη κεγάιε αλάγθε […] Γηαηί δελ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί άιιεο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα ψζηε, αο πνχκε, νη πην ειηθησκέλνη λα 

θχγνπλ απφ εδψ θαη λα πάλε ζε έλα νηθνηξνθείν. […] Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη 

φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο ςπρηαηξηθέο δνκέο. Ζ ζπλέρεηα δειαδή, ε εμέιημε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο,  έρεη ζηακαηήζεη». 
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Ζ άλνηα, ε θαηάζιηςε, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη νη ειηθησκέλνη κε 

ζρηδνθξέλεηα, δειαδή νη ελήιηθεο κε ζρηδνθξέλεηα πνπ γέξαζαλ, απνηεινχλ ήδε 

λνζήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ επηδεκηνινγηθνχ πξνηχπνπ ησλ ειηθησκέλσλ (ΤΤΚΑ 2011: 

62). Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αλαδείρζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα πιαίζηα 

ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ δνκώλ ςπρνγεξηαηξηθήο 

θξνληίδαο. Όπσο ζεκεηψλεη ε Εσή: «ηε δνκή ζα άιιαδα, αλ κπνξνχζα, ηηο ειηθίεο 

θάπνησλ αζζελψλ, νη νπνίνη έρνπλ θηάζεη πιένλ λα είλαη εβδνκήληα-εβδνκήληα πέληε 

ρξνλψλ θαη… ζεσξψ φηη δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ ππφινηπε νκάδα. Γειαδή, ζεσξψ φηη ην 

εξγαζηήξην θαη ν ρψξνο γεληθά, ζαλ μελψλαο, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κε πην 

κεζαίεο ειηθίεο, απφ ηξηάληα κέρξη ζαξάληα ρξνλψλ. Ννκίδσ φηη είλαη νη ηδαληθφηεξνη, 

πνπ έρεηο θαη πξάγκαηα λα δνπιέςεηο καδί ηνπο βάζεη δεμηνηήησλ», ελψ ζε ζρέζε κε 

ηνπο γεξαηφηεξνπο ελνίθνπο, ηνλίδεη πσο «κέξηκλα εθ κέξνπο καο ππάξρεη, αιιά δελ 

ππάξρνπλ πιαίζηα γηα λα πάλε». Σα ιφγηα ηεο νθίαο, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη 

απνθαιππηηθά: «Θα ήζεια ν μελψλαο λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο 

πνπ είρε αξρηθά. Γειαδή λα ιεηηνπξγεί απφ ηξεηο έσο ηξηάληα έμη κήλεο. Με ζηελνρσξεί 

ην γεγνλφο φηη ν μελψλαο θαιχπηεη αλάγθεο γεξηαηξηθνχ νηθνηξνθείνπ. Απηή ηε ζηηγκή 

ιείπεη απφ ηελ πεξηνρή καο –θαη λνκίδσ απ’ φινπο ηνπο λνκνχο παλειιαδηθά- ην λα 

ππάξρνπλ γεξνθνκεία πνπ λα είλαη γηα ςπρηθά αζζελείο. Αλ πξέπεη λα θχγεη έλαο 

αζζελήο πνπ δελ έρεη νηθνγέλεηα, δελ κπνξεί λα πάεη ζην γεξνθνκεία ηεο κίαο πφιεο ή 

ηεο άιιεο, γηαηί κέζα ζηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη λα κελ ππάξρεη ςπρηθή λφζνο. Οπφηε, 

αξρηθά ην πξφγξακκα «Φπραξγψο» μεθίλεζε κε ηε ινγηθή φηη ζα θηηαρηνχλ 

πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, ζα θηηαρηνχλ θαη γεξηαηξηθά νηθνηξνθεία… Καη 

βιέπνπκε ηψξα φηη νη έλνηθνη κεγαιψλνπλ θαη φρη κφλν κεγαιψλνπλ, πεζαίλνπλ θηφιαο 

ιφγσ ειηθίαο». 

Ζ ρξνληφηεηα κνηάδεη λα αθνινπζεί ηνπο ελνίθνπο, ελψ ν ζηφρνο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ζε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηνλ μελψλα θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

δηαβίσζεο ζηελ θνηλφηεηα ππφ θαζεζηψο απηνλνκίαο θαίλεηαη αηειέζθνξνο. Όπσο 

αλαθέξεη ε νθία: «Οη αξρηθνί καο αζζελείο είλαη δεθαηξία ρξφληα… Γελ θεχγεη 

θαλείο λα γπξίζεη ζην ζπίηη. Γελ ηνλ έρνπκε πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηξεηο έσο ηξηάληα έμη 

κήλεο». Δληνχηνηο, φπσο δηαπηζηψζεθε, ε πξννπηηθή ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ 

θνηλφηεηα ππφ ην θαζεζηψο απηνλνκίαο θαληάδεη λα είλαη πην εθηθηή γηα ηνπο 

ελνίθνπο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ, θαζψο φπσο παξαηεξεί ε Εήλα: 

«Απηνί πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ απηφλνκα είλαη απηνί πνπ είλαη ζηα δηακεξίζκαηα. 

Απηνί εδψ, νη ζπγθεθξηκέλνη [ηνπ μελψλα], φρη. Θέιεη πνιιή δνπιεηά αθφκε. Θέιεη 
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δνπιεηά. ρη. Γηαηί θάπνηνπο ηνπο έρνπκε δνθηκάζεη. πσο ηνλ άθε, ππήξρε ζηα 

δηακεξίζκαηα. Σνλ δνθηκάζακε. Γελ ηα θαηάθεξε φκσο. Γελ ηα θαηάθεξε. Δλνρινχζε ηε 

γεηηνληά, δελ ζέινπκε λα ελνρινχλε…». 

Γεδνκέλνπ φηη «ε θαξκαθνζεξαπεία ζεσξείηαη παξέκβαζε πνπ θαζηζηά δπλαηή 

θάζε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαλέληαμεο» (Σδαλάθεο 2008: 

100), ε κε ηήξεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο απφ πιεπξάο ησλ ελνίθσλ απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαζηέιινπλ ην ελδερόκελν ηεο απηόλνκεο 

δηαβίσζεο. Ζ αληίιεςε φηη ε δπλαηφηεηα απηνλφκεζεο βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ιήςε ηεο αγσγήο, νδεγεί ηε Υξχζα, λνζειεχηξηα ηνπ μελψλα, ζην 

λα δηαηεξεί κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξννπηηθή ηεο πιήξνπο 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ ελνίθσλ: «Βέβαηα, ην κφλν πνπ κε θξαηάεη είλαη κήπσο δελ 

παίξλνπλ ηα ράπηα ηνπο, ακειήζνπλ. Δλψ αλ είραλ θάπνηνλ καδί ηνπο, πηζηεχσ φηη ζα 

ήηαλ κία ραξά! [κε έκθαζε] Σν κφλν πνπ, έηζη, κελ ακειήζνπλ ηα ράπηα ηνπο θαη… 

ππνηξνπηάζνπλε. Ναη, πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ άηνκα απφ ‘δσ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

κείλνπλε απηφλνκα. […] νπ ιέσ, ην κφλν πνπ κε ηξνκάδεη… Γειαδή, ε Μίλα, πηζηεχσ 

φηη ζα κπνξνχζε θαη πηζηεχσ ζα ηα ‘παηξλε ηα ράπηα ηεο. Μελ ακειήζνπλ κφλν ηα 

ράπηα ηνπο, ηίπνηα άιιν. Καη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ζα ηηο θάλαλε θαη απηά… Μφλν 

κε ηα ράπηα ιέσ, έηζη, κελ ακειήζνπλ». Ο Πεξηθιήο, πηνζεηψληαο κία ζηάζε απνδνρήο 

ηεο ρξνληφηεηαο θαη ηεο ηζφβηαο ζρέζεο ησλ ελνίθσλ κε ηνλ ςπρηαηξηθφ ζεζκφ, εμεγεί 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ηε ζπκκφξθσζε ζηελ αγσγή αλέθηθηε εθηφο 

ηνπ πιαηζίνπ ησλ δνκψλ, θάηη πνπ, σο εθ ηνχηνπ, ζπλεπάγεηαη θαη ην αλέθηθην ηεο 

απηνλφκεζεο γηα ηνλ ίδην: «Κνίηα, πηζηεχσ φηη δελ ζα ‘παηξλαλ ηα ράπηα ηνπο θαη ζα 

θαηαιήγαλ εδψ. Δάλ φκσο, ήηαλε ζε έλα πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θάπνηνο ζα ηνπ ζχκηδε 

λα πάξεη ηα θάξκαθα ή λα ηνπ ηα δψζεη, ζα κέλαλε. Κάπνηνη, φρη φινη. Έηζη; Αιιά, 

πηζηεχσ, φηη φινη απηνί, άκα πάλε λα δήζνπλε κφλνη ηνπο, ζα επηζηξέςνπλε γξήγνξα 

πίζσ ζε ππνηξνπή. Γηαηί δελ λνκίδσ φηη θαλείο απ’ απηνχο ζα πάξεη ηα ράπηα ηνπ φηαλ 

κέλεη κφλνο ηνπ. […] Δίλαη ε αγσγή, είλαη ε αγσγή… Καη ζνπ ιέσ φηη εδψ πεξηκέλνπλ 

κε ην ρέξη αλνηρηφ λα πάξνπλ ηα ράπηα ηνπο... Αλ πεγαίλνπλε ζηα ζπίηηα ηνπο, ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα, δελ ηα παίξλνπλ ηα ράπηα ηνπο. Καη 

δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα κε ηελ νηθνγέλεηα. Γειαδή, έρνπκε πεξηζηαηηθά, ηα νπνία φηαλ 

πεγαίλαλε κε άδεηα ζηα ζπίηηα ηνπο, δελ ηα ‘παηξλαλ ηα ράπηα. Γηλφηαλ ζθνησκφο. Καη 

αλαγθαδφκαζηαλ θαη πεγαίλακε θαη ηνλ παίξλακε πίζσ. Δλψ εδψ, μέξεη φηη ζα ην πάξεη 

ην ράπη. […] Γελ λνκίδσ, φρη, φρη... Πηζηεχσ φηη φινη ζα επηζηξέθαλε πίζσ. ε θαθή 

θαηάζηαζε. […] Βαζηθφ θξηηήξην ινηπφλ, είλαη κφλνη ηνπο λα παίξλνπλ ηελ αγσγή ηνπο. 
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Μφλνη ηνπο δελ ζα ηελ παίξλνπλε, ε νηθνγέλεηα ζπλήζσο δελ ππάξρεη λα επηβιεζεί, 

νπφηε... ζα εξρφληνπζαλ πίζσ φινη». 

 Σν δήηεκα ηεο απηνλφκεζεο ζρεηίδεηαη κε αθφκε κία παξάκεηξν θνηλσληθήο 

πθήο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ελνίθσλ. Όπσο ππνζηεξίδεη ε Σφληα: «Πξέπεη 

λα έρνπλ ηα θαηάιιεια νηθνλνκηθά. Γειαδή, θάπνηνη απ’ απηνχο κπνξνχλ λα δήζνπλ 

έηζη φπσο είλαη ε ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε, αιιά ηα νηθνλνκηθά ηνπο, κε δηαθφζηα επξψ 

πνπ παίξλνπλ ή εθαηφλ πελήληα ην κήλα ή ηξηαθφζηα, δελ κπνξνχλ λα δήζνπλε. Να 

έρνπλ έλα ζπίηη λα λνηθηάζνπλ, λα έρνπλε θσο, λεξφ… Οπφηε, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα». 

Ζ νθία απφ ηελ πιεπξά ηεο, επηζεκαίλεη ηελ αζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα, αληηπαξαβάιινληαο ζπγρξφλσο ηελ θαηάζηαζε πνπ 

πθίζηαηαη ζηε Γαιιία εδψ θαη πνιιά ρξφληα: «ηε Γαιιία εθάξκνδαλ, αο πνχκε, πξηλ 

απφ δεθαηξία ρξφληα ην ζεζκφ ηεο αλαδνρήο. Δθεί ζην Ναλζχ ήηαλ πάξα πνιιέο 

νηθνγέλεηεο, απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο, πνπ έπαηξλαλ χζηεξα απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Βέβαηα, ππήξρε θαη έλα ζχζηεκα πνπ ππνζηήξηδε ηνλ αζζελή 

ζην ζπίηη απηφ θαη είρε θαη θξνληίδα ε ίδηα ε νηθνγέλεηα πνπ θξφληηδε. Τπήξρε έλα 

νιφθιεξν δίθηπν. Δδψ, δελ ππάξρεη κηα ζπλέρεηα, δελ έρεη έλα δίθηπν. Να ππάξρεη ην 

ςπρηαηξείν, ν μελψλαο, ην θέληξν ςπρηθήο πγείαο, ην θέληξν εκέξαο, ην γεξηαηξηθφ 

νηθνηξνθείν… Λείπνπλ δνκέο γηα λα κπνξέζεηο λα παξαθνινπζήζεηο ηνλ αζζελή 

νινθιεξσκέλα. Έρνπκε ειιείςεηο… [κε απνγνήηεπζε] Γηα λα είλαη αλεμάξηεηνη ζηελ 

θνηλφηεηα, ζα πξέπεη λα είλαη πάξα πνιχ επαηζζεηνπνηεκέλε ε γεηηνληά, ε 

πνιπθαηνηθία φπνπ κέλεη.  Να ππάξρεη κηα θηλεηή κνλάδα πνπ λα ηνλ επηζθέπηεηαη. Γελ 

ππάξρεη δίθηπν. Γηα λα κπνξέζνπκε λα πνχκε φηη επηζηξέθεη θάπνηνο αζζελήο ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα δίθηπν πνπ ζα έρεη κηα έγλνηα γηα ηνλ αζζελή θαη 

κηα θξνληίδα, κηα ππνζηήξημε γηα ηελ νηθνγέλεηα». 

Καηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε δσή εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο δνκήο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ύπαξμε πξνζώπσλ θξνληίδαο ζηελ θνηλόηεηα. Όπσο 

ζεκεηψλεη ε Άλλα: «Θα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ θάπνηνη απφ απηνχο κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Απηφλνκα, δελ ζα κπνξνχζε θαλέλαο. […] Γειαδή, εθηφο πιαηζίνπ κε ηνπο δηθνχο 

ηνπο αλζξψπνπο λα ηνπο θξνληίδνπλ φπσο πξέπεη». Ο Άξεο, αλαθέξεη ηε Μίλα σο 

παξάδεηγκα αηφκνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα δήζεη εθηφο πιαηζίνπ: «Ζ θπξία Μίλα, πνπ 

είλαη, αο πνχκε [ζηα δηακεξίζκαηα] έηζη; Κάιιηζηα έρεη ηελ θφξε ηεο... Μπνξεί λα 

βνεζήζεη θηφιαο ηελ θφξε ηεο. Καη βνεζάεη ηψξα ηελ θφξε ηεο κε ηα παηδάθηα θαη ηα 

ινηπά. Γελ παίξλεη, δελ είλαη ηφζν βαξηά... δηαηαξαγκέλε πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα... λα 
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επηβηψζεη ζην ζπίηη» θαη ζπλερίδνληαο ηελ αθήγεζή ηνπ, εμεγεί γηαηί παξφι‟ απηά ε 

ίδηα παξακέλεη αθφκε ζηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα: «Φνβάηαη ε θφξε ηεο λα 

ηελ πάξεη. Φνβάηαη. Γηαηί ηελ είρε δεη ζηηο... ζηελ ππνηξνπή ηεο πνιχ άζρεκα, ηεο 

δεκηνχξγεζε πάξα πνιχ πξνβιήκαηα θαη ηψξα... έρεη θνβεζεί. Ζ εμήγεζή ηεο δειαδή. 

[…] Οη ζπγγελείο θνβφληαη. Φνβφληαη. Γελ κπνξνχλ λα ην ρεηξηζηνχλ. «Καη αλ 

ππνηξνπηάζεη πάιη ε κακά κνπ, πψο ζα κε δεη εκέλα ε γεηηνληά ηψξα πνπ είκαη 

παληξεκέλε;» θαη ηα ινηπά θαη, θαη, θαη...». 

Σν γεγνλφο ηεο ζχλδεζεο, εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ, ηεο απναζπινπνίεζεο 

κε ηελ επηζηξνθή ζηα νηθνγελεηαθά πιαίζηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλαθφινπζε 

δηαπίζησζε φηη απηφ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη νπζηαζηηθά, νη έλνηθνη 

παξακέλνπλ ζηνλ μελψλα επί καθξφλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή 

εγθαηάζηαζεο εθηφο ηεο δνκήο, απφ ηε κία καηαηψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη απφ 

ηελ άιιε, ζπληείλεη ζηελ εκθάληζε ηνπ μελψλα έσο έλα βαζκφ, ζαλ λεντδξπκαηηθή 

δνκή θχιαμεο. Όπσο αλαθέξεη ε νθία:  «Θεσξψ πσο κεηά ην ςπρηαηξείν, πνπ είλαη 

κηα θιεηζηή δνκή, εδψ ζα έπξεπε λα ππάξρεη έλα είδνο «απνζεξαπείαο» θαη χζηεξα λα 

πεγαίλνπλ ζπίηη. Δδψ, κπινθάξνπλ θαη εγθισβίδνληαη, ζαλ ίδξπκα». 

Ο θίλδπλνο επαλεγθιεηζκνύ ζην ςπρηαηξείν, έζησ θαη γηα πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην θαηλφκελν ηεο «πεξηζηξεθφκελεο πφξηαο», δελ θαίλεηαη λα 

έρνπλ εμαιεηθζεί, αθφκε θαη γηα ηνπο ελνίθνπο πνπ δνπλ ζε κηα θνηλνηηθή δνκή, φπσο  

είλαη ν μελψλαο, θαζψο ζχκθσλα κε ηε νθία: «Τπήξραλ θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ρξεηαδφηαλ θάπνηα αιιαγή ζηα θάξκαθα θαη ε αιιαγή απηή ζα έπξεπε λα γίλεη γηα 

έλα δηάζηεκα λνζειείαο ζην ςπρηαηξείν. Τπήξραλ αζζελείο πνπ πήγαλ θαη έλα θαη δχν 

κήλεο ζην ςπρηαηξείν. Βειηηψζεθε ε θαηάζηαζή ηνπο, μεπέξαζαλ ηελ ππνηξνπή ηνπο θαη 

ήξζαλ πάιη πίζσ». Δλδερνκέλσο, απηφ νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ν μελψλαο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε πεξηνρή φπνπ δελ ππήξρε ςπρηαηξηθή ππεξεζία, ελψ φπσο 

ζεκεηψλεη ν Μαδηαλφο (2006: 425) «ε κε ςπρηαηξηθή θάιπςε απφ θνξείο πνπ λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο θαη λνζειείαο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα ζην 

πξνζσπηθφ ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ ή ππνηξνπψλ ησλ ελνίθσλ». 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηε Εήλα: «ε κία ππνηξνπή, εκείο [νη εξγαδφκελνη], 

θιεηδσλφκαζηε κεο ην γξαθείν». Αληηζέησο, ζπλερίδνληαο ηα ιεγφκελά ηεο, κέζα απφ 

κηα ζηεξενηππηθή αληίιεςε πεξί ππεξθπζηθήο δχλακεο ηνπο ςπραζζελνχο, παξαζέηεη 

ηα αθφινπζα γηα ηνπο έλνηθνπο: «Απηνί δελ θνβνχληαη. Γελ θνβνχληαη. Ναη, δελ 

θνβνχληαη. ηαλ είλαη κε κία ππνηξνπή, κπνξεί λα ρηππήζεη έλαλ αζζελή. Έλαλ άιιν 

έλνηθν. […] Γελ θνβνχληαη απηνί ξε! [κε αζηείν ηφλν] Απηνί, κεηαμχ ηνπο, δελ 
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θνβνχληαη. Γελ θνβνχληαη. Καη αλ ηνλ ρηππήζεη… Καη; […] Δκείο θνβφκαζηε φκσο, 

γηαηί έλαο ζπγθεθξηκέλνο έπαηξλε ηα θνκνδίλα, ηα πέηαγε απ’ ην κπαιθφλη… Δθεί, δελ 

κπνξείο λα αληηδξάζεηο εζχ. Αλ ηζαθψλνληαη δχν κεηαμχ ηνπο, αζζελείο, δελ κπνξείο λα 

παο ζηε κέζε λα ηνπο ρσξίζεηο. Ζ δχλακή ηνπο είλαη ηφζν πνιιή πνπ ζα θαο εζχ μχιν. 

Δγψ, ην κφλν πνπ κπνξψ λα θάλσ: Γελ ζα κπσ πνηέ ζηε κέζε ζηνλ ηζαθσκφ…». 

ε ζρέζε κε ην ρξφλν εθδήισζεο ηεο ππνηξνπήο, ν Πεξηθιήο εληνπίδεη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο, δίλνληαο ηελ αθφινπζε εκπεηξηθή εμήγεζε: «Γηαηί ην 

θαινθαίξη, δελ μέξσ, ιφγσ ηεο δέζηεο… Έρνπκε θάπνηεο ππνηξνπέο θαη ηα 

Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα. Γηαηί θάπνηνη ζα θχγνπλε λα πάλε κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπ 

θαη θάπνηνη ζα κείλνπλε πίζσ. Απηνί πνπ κέλνπλε πίζσ, ινηπφλ, πέθηνπλε ζε κία 

θαηάζιηςε, φπσο θαη λα ην θάλεηο… Ή είλαη ζπκσκέλνη, γηαηί, εληάμεη, κέλνπλε 

θιεηζκέλνη ηηο γηνξηέο κέζα. Καη ην θαινθαίξη, κάιινλ, ιφγσ ηεο δέζηεο. Έρνπκε 

ππνηξνπέο. Δίρακε δειαδή, ζπγθεθξηκέλν αζζελή πνπ θάζε θαινθαίξη έπξεπε λα πάεη 

[ζην ςπρηαηξείν], κέρξη πνπ… απηνθηφλεζε ή πέζαλε ηεινζπάλησλ [ζην ςπρηαηξείν]. 

Ναη, πήγαηλε ζρεδφλ θάζε θαινθαίξη, ηνπ γηλφηαλε κηα άιιε αγσγή, ηνλ μαλαθέξλακε 

εδψ, αιιά μέξακε φηη θάζε θαινθαίξη ζα πξέπεη λα πάεη νπσζδήπνηε [ζην 

ςπρηαηξείν]». 

Όπσο δηαπηζηψζακε λσξίηεξα, ε ζπκκόξθσζε ζηελ αγσγή ζπλδέεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηα απηνλφκεζεο ησλ ελνίθσλ. χκθσλα κε ηα ππνθείκελα, ε ηήξεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο. Γηα 

απηφλ ην ιφγν, θαίλεηαη πσο έρεη αλαπηπρζεί έλαο πςειφο βαζκφο ειέγρνπ θαη 

επίβιεςεο ησλ ελνίθσλ απφ ην πξνζσπηθφ ζε ζρέζε κε ηε ιήςε ηεο αγσγήο. Καηά 

ηνλ Άξε, ην επηηεξεηηθφ θαζήθνλ ηεο θαξκαθνιεςίαο θαη ην «ειεγθηηθφ βιέκκα» 

ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ θαζηζηά δηαπεξαηνχο ηνπο ελνίθνπο ησλ δχν δνκψλ, 

πξνβάιινπλ σο νξγαλσζηαθέο αλαγθαηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί δπλεηηθά ε 

ππνηξνπή: «…Μφλν πξσί θαη βξάδπ πνπ πεγαίλσ εγψ [ζηα δηακεξίζκαηα] θαη 

επηβιέπσ ηα θάξκαθα, φηη φλησο παίξλνπλ ηε θαξκαθεπηηθή ηνπο αγσγή. Απηφ είλαη 

ζεκαληηθφηαην. Γειαδή, ζπγθεληξσλφκαζηε πάξα πνιχ επάλσ ζηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή θαη ηε ιήςε ηνπ. Δίηε εδψ [ζηνλ μελψλα] είηε ζηα δηακεξίζκαηα. […] Γηαηί δελ 

ζέινπκε ππνηξνπέο. Πξέπεη λα μέξνπκε φηη ν αζζελήο παίξλεη ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ 

ζπληαγνγξαθεζεί γηα απηφλ. Γηα λα μέξνπκε λα ηα ξπζκίζνπκε, λα πξνιάβνπκε 

ππνηξνπέο. Έηζη; Δίλαη ην ζεκαληηθφηαην πξάγκα. Γη’ απηφ ππάξρεη θάπνηνο εθεί πάληα 

[κε έκθαζε]. Γειαδή, φινη απηνί νη αζζελείο, ηφζα ρξφληα πνπ είλαη εδψ, πάληα ηνπο 
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επηβιέπεη θάπνηνο πνπ παίξλνπλε ηα θάξκαθά ηνπο. Σνπο βιέπεη. ηα κάηηα. ην ζηφκα. 

Διέγρεη. Γηα λα κελ μεθχγεη θάηη…». 

Ο νξηζκφο ηεο ππνηξνπήο αθνξά ην λα επαλεκθαληζηνχλ ή λα εληαζνχλ ηα 

ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα ή ην λα επέιζεη κηα δνζνινγηθή αιιαγή ζηελ αγσγή (Εήζε 

2002: 195). χκθσλα κε ηελ Δχα: «…φηαλ έλαο αζζελήο αξρίδεη θαη ππνηξνπηάδεη 

θάλνπκε πξνζπάζεηεο, ε νκάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ςπρίαηξν λα ηνλ επαλαθέξνπκε 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ. […] Φαξκαθεπηηθά. Δάλ απηφ δελ γίλεη, δελ ην 

πεηχρνπκε δειαδή, πάεη [ζην ςπρηαηξείν] γηα έλα δηάζηεκα. Οπφηε, έρνπλ εθεί, [ζην 

ςπρηαηξείν], ηελ νκάδα ησλ ςπρηάηξσλ θαη ησλ γηαηξψλ θαη ηνλ βάδνπλ ζε κηα πην 

εληαηηθή ζεξαπεία». Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο ππνηξνπήο, θαίλεηαη πσο, νπζηαζηηθά, ν 

ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ απφξξηςε ηεο αζζέλεηαο, θαζψο ε 

έμαξζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο δελ λνείηαη σο έλαο απνδεθηφο φξνο χπαξμεο πνπ ζα 

επέηξεπε ηε ζπλέρηζε ηεο παξακνλήο ζηε δνκή. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε 

ππνηξνπήο ελφο ελνίθνπ, ην ςπρηαηξείν αλαδεηθλχεηαη γηα κία αθφκε θνξά, σο ν 

κνλαδηθφο ρψξνο πνπ κπνξεί λα «θηινμελήζεη» ηελ ςπρνπαζνινγηθή ζπκπεξηθνξά. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ελνίθσλ, απηή δελ πξνθχπηεη απ‟ 

επζείαο κε ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ζηηο ππφ κειέηε δνκέο, 

δηφηη φπσο εμεγεί ε νθία: «πλήζσο, φηαλ έξρνληαη απφ ην ςπρηαηξείν ζηνλ μελψλα, 

έρνπλ πάξεη άδεηα απφ εθεί θαη πεξλνχλ κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν εδψ. Γειαδή, δελ 

έξρεηαη θαη γίλεηαη απεπζείαο ε εγθαηάζηαζε, αιιά έξρεηαη γηα λα δεη ην ρψξν, ην 

πεξηβάιινλ, λα γλσξηζηεί κε ηνπο ππφινηπνπο, γηα λα δεη αλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί. 

[…] Πάληα επηιέγνληαη ηα πεξηζηαηηθά απφ ηνλ ςπρίαηξν πνπ μέξεη θαη έρεη κία εηθφλα 

ηεο λφζνπ γηα ηνλ αζζελή. Οπφηε, πξέπεη λα έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, λα κπνξεί λα 

είλαη ζπλεξγάζηκνο, λα κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζην εξγαζηήξην». 

Σα ιφγηα ηνπ Άξε ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςήθησλ ελνίθσλ, 

απνθαιχπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ απνθιεηζκνχ, πνπ ελεξγνπνηείηαη γηα 

φζνπο ςπρηθά αζζελείο δελ πιεξνχλ ην θξηηήξην ηεο πεηζάξρεζεο ζηελ θνηλσληθή 

λφξκα θαη ηελ θαλνληθφηεηα, απνηππψλνληαο έηζη κηα εζσηεξηθή δηεξγαζία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ, νπζηαζηηθά, νδεγεί ζε έλα είδνο λεν-δηαινγήο ησλ ςπρηθά 

παζρόλησλ: «…Καη γη’ απηφ πήγαηλα εγψ επάλσ [ζην ςπρηαηξείν] θαη «επέιεγα», ζε 

εηζαγσγηθά, ηνπο αζζελείο πνπ ζα ‘ξζνπλε θάησ, γηα λα ‘λαη θαηάιιεινη γηα ηελ 

θνηλσλία καο εδψ. Έηζη; Γηα λα κελ βγεη... ην ζηίγκα φηη θέξακε ηνπο ηξεινχο θάησ 

[ζηελ πφιε]. [...] Δμεηάδακε ηνλ αζζελή. Δάλ είλαη θαιά, εάλ παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ, 

εάλ δελ είλαη βίαηνο... Γειαδή έλα θξηηήξην πνπ βάδσ εγψ πάληα είλαη εάλ είλαη βίαηνο 
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ν αζζελήο. Δάλ είλαη βίαηνο δελ ζέινπκε λα ‘ξζεη θάησ. […] Να κε θσλάδεη, λα κελ 

είλαη θνηλσληθά... Να είλαη θνηλσληθά απνδεθηφο. Να πάκε ζηελ πιαηεία [ηεο πφιεο], 

λα θάηζεη λα πηεη ηνλ θαθέ ηνπ θαη λα είλαη κηα ραξά ν άλζξσπνο. Οχηε λα παξακηιάεη, 

λα παξαινγίδεηαη... Σνπο ζέινπκε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, αιιά δελ κπνξνχζακε λα 

ηνπο θέξνπκε θάησ, εδψ ζηελ θνηλσλία ηε κηθξή [ηεο πφιεο], πνπ δελ ζα ηνπο 

δερφηαλε. Έηζη;». 

Όζνλ αθνξά ηνπο «δχζθνινπο πξνο κεηάβαζε ςπρηαηξηθνχο λνζειεπφκελνπο», 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε κε ηήξεζε ή ε 

αληίζηαζε ζηελ αγσγή θαη νη δπλεηηθά επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο είηε 

απηνθαηεπζχλνκελεο είηε εηεξνθαηεπζπλφκελεο, βξέζεθε (θαηά ηνλ Bigelow et al., 

φπσο παξαζέηεη ε Εήζε 2002: 32-35) πσο ε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπο ζην ςπρηαηξείν 

εθηεηλφηαλ πέξαλ ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηε ζεξαπεία, αθξηβψο επεηδή νη δνκέο 

ζηελ θνηλφηεηα δελ κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζπκπεξηθνξέο αληίζηνηρεο κε απηέο 

πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα, ηα γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν 

ςπρηθά αζζελήο ηνπ ςπρηαηξείνπ θαη πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα απνθηήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηε λέα ηαπηφηεηα ηνπ ελνίθνπ, θαίλεηαη λα αληηζηνηρνχλ ζε εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ «πεηζήληνπ» αζζελή. Έηζη, φπσο 

αλαθέξεη ν Σίκνο, ηπρφλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ππφ δνθηκή» ελνίθσλ πνπ δελ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαη ζπλεπψο, θξίλνληαη σο αθαηάιιεια γηα 

ηελ πεξαηηέξσ παξακνλή ζηηο δνκέο, νδεγνχλ αλαπφθεπθηα, ζε έλαλ λεναπνθιεηζκό 

ησλ ςπρηθά παζρφλησλ: «Οη δχν θχγαλε ζην ςπρηαηξείν, γχξηζαλ εθεί πνπ ήηαλε… 

Πξηλ έξζνπλε εδψ πέξα, έξρνληαη γηα δχν κήλεο, ηξεηο κήλεο δνθηκαζηηθά. […] Ναη, 

έρνπλε θχγεη γηαηί δελ θάλαλε γηα μελψλα. Γελ θάλαλε, δελ θάλαλε. Έπξεπε λα ήηαλε ζε 

θιεηζηφ ρψξν. […] Ήηαλ ε αξξψζηηα ηνπο ηέηνηα. […] Ήηαλ θαη θσλαθιάδεο, ήηαλε 

επηζεηηθνί… […] Έθπγαλ γηαηί δελ θάλαλε γηα μελψλα. […] Δπεξεάδνπλ θαη ηα 

ππφινηπα άηνκα. ηαλ είλαη θσλαθιάο έλαο, φηαλ ζνπ παίξλεη ηα ηζηγάξα… ν άιινο 

θνβάηαη ζνπ ιέεη. Δπεξεάδεη θαη ηνπο άιινπο». 

Μάιηζηα, ε απεηιή ηεο επηζηξνθήο ζην ςπρηαηξείν θαίλεηαη πσο απνηειεί έλα 

είδνο ζσθξνληζηηθήο απάληεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδειψλνληαη αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξέο απφ πιεπξάο ησλ ελνίθσλ. Όπσο ππνζηεξίδεη ε Εήλα: «Θέιεηο άιιε 

δνπιεηά ζε έλαλ αζζελή, άιιε ζε άιινλε. Ξέξσ φκσο πψο ζα ρεηξηζηψ ηνλ θάζε έλα. 

ηνλ έλα μέξσ φηη κε ηε θσλή [έληνλα], λα ηνπ βάισ ηηο θσλέο, δελ ζα ην θαηαθέξσ. 

Δλψ ζε άιινλ κε ηε θσλή, ζα ην θαηαθέξσ. […] Ξέξσ πψο ζα ζπκπεξηθεξζψ ζηνλ 

θάζε αζζελή. Ξέξσ… ζεο κε ηελ απεηιή… Ή ζηνλ Φψηε, καο είρε πεη θαη ε ςπρίαηξνο 
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ε θπξία […], φηη κφλν κε απεηιή κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ θαη λα ηνλ εξεκήζσ. Ή ην φηη 

ζα ηνλ δηψμσ [ζην ςπρηαηξείν] «Αλ ζα θάλεηο απηφ» ή «Θα ζεθψζεηο ρέξη ζε θάπνηνλ 

άιινλ ή ζπγθάηνηθν ζνπ, λα μέξεηο ζα παο [ζην ςπρηαηξείν]». Καηά ηε Εήζε (2002: 

145-146, 194) ν πςειφο βαζκφο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη θξηηηθά ζρφιηα, πςειφ ηφλν θσλήο, επηζεηηθφηεηα θαη ελ 

νιίγνηο, κία απνξξηπηηθή ζηάζε πξνο ηνπο ελνίθνπο, βξέζεθε λα επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ πνηφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο θαζψο θαη ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα.  

Δμάιινπ, ε θαζεκεξηλή δσή ζηηο δνκέο επηβάιιεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ 

ελνίθσλ, ηφζν ησλ κφληκσλ φζν θαη ησλ ππνςήθησλ, κε ηηο θαλνληθφηεηεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ επηηέιεζε ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηε ζπλνιηθή, ελ 

ηέιεη, δηαγσγή. Μέζα απφ ηνλ παξαζηαηηθφ ιφγν ηνπ Πεξηθιή, ζθηαγξαθνχληαη 

νξηζκέλεο πηπρέο απηνχ πνπ ν Goffman (1994) πεξηέγξαςε σο «εζηθή ζηαδηνδξνκία» 

ησλ ςπρηαηξηθψλ ηξνθίκσλ θαη παξάιιεια, ζπκππθλψλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα «λέα εζηθή ζηαδηνδξνκία» ησλ ελνίθσλ ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο: 

«Έλαο θαηλνχξηνο αζζελήο, δελ μέξεηο ηη ζα ζνπ παξνπζηάζεη. Έηζη; πσο καο έρεη 

ζηείιεη [ην ςπρηαηξείν] αζζελείο, νη νπνίνη έλα-δχν κήλεο, δελ θάηζαλε παξαπάλσ, 

γηαηί δελ κπνξνχζαλε λα πξνζαξκνζηνχλε ζηα δεδνκέλα εδψ. Γηαηί είλαη λα ζέιεη λα 

θάλεη θαη ηηο δνπιεηέο. Έρνπλε κάζεη ζην ςπρηαηξείν λα είλαη ηεκπέιεδεο. Απ’ ην πξσί 

κέρξη ην βξάδπ, θαθέ θαη ηζηγάξν. Γελ ζα πιχλνπλ ην πηάην ηνπο, δελ ζα πιχλνπλ ηα 

ξνχρα ηνπο. Σίπνηα. Δίλαη δχζθνιε ε κεηάβαζε, ην λα ηνλ βάιεηο ζηε δηαδηθαζία φηη ηα 

ξνχρα κνπ πξέπεη λα ηα βάισ ζην πιπληήξην ή φηη πξέπεη λα ζθνππίζσ ή λα 

ζθνπγγαξίζσ ή λα βγάισ ηα ζθνππίδηα. Γηα έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη είθνζη-ηξηάληα 

ρξφληα ζ’ έλα άζπιν... θαη θνηκάηαη λαξθσκέλνο απ’ ηα θάξκαθα, είλαη δχζθνιν, κηα 

ηέηνηα κεηάβαζε. Έηζη; Γειαδή, δεο ην θαη εζχ απφ κφλε ζνπ ηε δπζθνιία ηεο 

κεηάβαζεο. Δίκαη έλαο άλζξσπνο πνπ θνηκάκαη φιε κέξα θη έξρνκαη εδψ θαη κνπ ιέλε 

«Βγάι’ ηα ζθνππίδηα έμσ. θνχπηζε. θνπγγάξηζε...». «Ρε κεγάιε! ρη, ζέισ λα θχγσ! 

Θέισ λα θχγσ!». «Πάξε έλα παθέην ηζηγάξα...», «Ση; Δγψ θάπληδα πέληε παθέηα!». 

«Πάξε έλαλ θαθέ ζηηο δέθα θη έλαλ θαθέ ζηηο πέληε», «ρη! Δγψ ήκνπλα κε έλαλ θαθέ 

φιε κέξα! Σειείσλε ν έλαο, έπαηξλα άιινλα!». Γελ είλαη εχθνια πξάγκαηα, έηζη; Κη 

φηαλ δελ έρεηο έλαλ γηαηξφ λα ζε ζηεξίδεη επηζηεκνληθά...». 

πκπεξαζκαηηθά, ζα παξαηεξνχζακε πσο ν θίλδπλνο επηζηξνθήο ζην 

ςπρηαηξείν είλαη εμίζνπ πηζαλφο φρη κφλν γηα ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ζηηο δνκέο 

ελνίθνπο, αιιά θαη γηα απηνχο πνπ δηαλχνπλ ηε δνθηκαζηηθή πεξίνδν παξακνλήο ζε 
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απηέο. Μάιηζηα, νη επηινγέο πνπ δηαθαίλνληαη γηα ηνπο ηειεπηαίνπο είλαη δχν: είηε 

πεηζάξρεζε πξνο ηηο θαλνληθφηεηεο θαη ηα πξνηάγκαηα ησλ ππφ κειέηε δνκψλ, είηε 

επηζηξνθή ζην ςπρηαηξείν. Παξφηη ινηπφλ, ην ςπρηαηξείν έρεη ζεσξεζεί σο έλαο 

αληηζεξαπεπηηθφο ρψξνο θαη σο ρψξνο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε πξαθηηθή ηνπ 

επαλεγθιεηζκνχ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη σο επηινγή αθφκε θαη γηα ηηο 

απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη αθελφο κελ ηε 

δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθά εγεκνληθήο ζέζεο ηνπ ςπρηαηξηθνύ ηδξύκαηνο θαη 

αθεηέξνπ, ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο απηφ ξφιν ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ.   

Σα ππνθείκελα ζην ζχλνιφ ηνπο ζπλαηλνχλ ζην γεγνλφο πσο ηα ππφ κειέηε 

πιαίζηα έρνπλ κηα ζεηηθή ζπκβνιή ζηηο δσέο ησλ ελνίθσλ ε νπνία απνηππψλεηαη 

πνηθηινηξφπσο. Πξσηίζησο, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αλαδεηθλχεηαη σο έλα 

απφ ηα θπξηφηεξα επηηεχγκαηα πνπ έρεη ζπληειεζζεί ζηα πιαίζηα ησλ δνκψλ. Καηά ηα 

ιεγφκελα ηεο Σφληαο: «Έρνπλ έλα ρψξν, ν νπνίνο, ζεσξψ, είλαη πνιχ θαιχηεξνο απ’ 

φ,ηη είραλ δήζεη γηα ρξφληα ζηα ςπρηαηξεία… Έρνπλ θνηλσληθνπνηεζεί, έρνπλ κάζεη 

βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη θάπνηνη έρνπλ πξνρσξήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηα βαζηθά… 

[…] Πνπ πξηλ δελ είραλ, ιφγσ ηνπ φηη ήληνπζαλ ζην ςπρηαηξείν ή ζην ζπίηη ηνπο κε 

αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηνπο παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη θάπνηα 

ελεξγνπνίεζε. Θεσξψ φηη έρεη ε δσή ηνπο θαιπηεξέςεη θαηά πνιχ ζε πνηφηεηα. […] 

Έρνπλ απνθηήζεη δεμηφηεηεο, αθφκε θαη ζην πψο ζα θάλε, πψο ζα πιπζνχλε, πψο ζα 

ληπζνχλε, λα βγνπλ λα επηιέμνπλ ηα ξνχρα ηνπο… έρνπλ άπνςε! αο ιέσ, έρνπλ θάλεη 

βήκαηα!». 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Σίκνο, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηελ θάιπςε ησλ 

βαζηθψλ δεηεκάησλ ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο ζίηηζεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ελνίθνπο, 

παξνκνηάδεη ηηο δνκέο κε ην πιαίζην ηνπ γεξνθνκείνπ, θαζξεθηίδνληαο δπλεηηθά ηνλ 

ζηεγαζηηθφ θαη θπιαθηηθφ ξφιν πνπ ελδερνκέλσο ηνπο έρεη απνδνζεί: «Δεε… εδψ 

είλαη, λα ην πσ έηζη έλα, ζαλ γεξνθνκείν θάπσο. […] αλ γεξνθνκείν, γηαηί βξίζθνπλε 

ηε δέζηε, ηε δξνζηά ηνπο, ην θαΐ ηνπο… έλαλ θαθέ πνπ βγαίλνπλ έμσ, ηα ηζηγάξα ηνπο, 

πνπ κπνξεί λα θαπλίδνπλ θαη έλα θαη δχν θαη ηξία παθέηα ηελ εκέξα. […] Σν είπα 

«γεξνθνκείν», γηαηί φπσο ζην γεξνθνκείν νη παππνχδεο, νη γηαγηάδεο, βξίζθνπλε θαΐ… 

είλαη δπν ζθάιεο δειαδή θαιχηεξα απφ έλα γεξνθνκείν, ηψξα πψο λα ζην πσ... […] 

Πεηακέλνη άλζξσπνη απηνί ζην δξφκν απ’ ηνπο δηθνχο ηνπο θαη απφ ηελ θνηλσλία, 

βξήθαλ έλα απνθνχκπη εδψ…». 

Γηα ηε Εσή, ην πιαίζην πξνζθέξεη ζηνπο ελνίθνπο κηα πξνζνκνίσζε 

θπζηνινγηθφηεηαο, κέζσ ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, νη νπνίεο 
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ηειηθά πξνζιακβάλνπλ έλαλ ραξαθηήξα ζεξαπεπηηθφηεηαο: «Ννκίδσ φηη ηνπο βνεζάεη 

θαη εληάζζνληαη ζε θάπνηα πιαίζηα θπζηνινγηθήο δσήο. Σν φηη έρνπλ δηδαρζεί λα 

βνεζνχλ ζε δνπιεηέο φζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. […] 

Ννκίδσ θαη ην φηη έρνπλ θαη κηα θαιή εξγαζία, ηεινζπάλησλ, κηα αζρνιία λα θάλνπλ 

ζηα εξγαζηήξηα, ην φηη έρνπλ ηηο ψξεο ηνπο λα βγνπλ λα πάλε ηε βφιηα ηνπο θαη λα 

γπξίζνπλ, ην φηη βνεζάλε ζηηο ππφινηπεο δνπιεηέο, ιίγν ζην καγείξεκα, ζην ζηξψζηκν ή 

ζην κάδεκα ηνπ ηξαπεδηνχ, είλαη πξάγκαηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ εκάο, αιιά ηα 

εθηεινχλ νη αζζελείο… Ννκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ θνληά ζηα πιαίζηα δσήο 

θπζηνινγηθψλ αλζξψπσλ. […] Ννκίδσ φηη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη πνιχ αλζξψπηλεο 

νη ζπλζήθεο πνπ δνπλ». Δπ‟ απηνχ, ν Σδαλάθεο παξαηεξεί (2008: 194) πσο ζηηο 

θνηλνηηθέο δνκέο, φιεο νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο κε 

ηδξπκαηηθέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, θαίλεηαη πσο, ηειηθψο, πξνζιακβάλνπλ έλαλ νηνλεί 

ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Ζ επίηεπμε νηθνγελεηαθήο αηκφζθαηξαο ζηε δνκή ζπγθαηαιέγεηαη ζηα νθέιε 

πνπ απνθνκίδνπλ νη έλνηθνη απφ απηήλ, θαζψο φπσο ηνλίδεη ν Άξεο: «Πξψη’ απ’ φια 

είκαζηε ε νηθνγέλεηά ηνπο. Αηζζάλνληαη δειαδή, εκάο, ζαλ νηθνγέλεηά ηνπο. Δκείο ηνπο 

θξνληίδνπκε, ηνπο ζπκπαζνχκε, πνιινχο ηνπο αγαπάκε θηφιαο. Γηαηί είλαη θαινί 

ραξαθηήξεο. […] Δίλαη πνιιά άηνκα πνπ είλαη θαινί άλζξσπνη. Σνπο ιππάζαη, ηνπο 

αηζζάλεζαη. Σνπο δίλνπκε απηφ, δειαδή ην πξνζσπηθφ έηζη ελδηαθέξνλ, φηη «εγψ 

ελδηαθέξνκαη γηα ‘ζέλα». Σνπο θξνληίδνπκε. Ζ βαζηθή θξνληίδα πνπ έρνπλε αο πνχκε, 

πνπ δελ ζα ην είραλε θάπνπ αιινχ, εάλ ήληνπζαλ. […] Κάπνηα ζεκαληηθά πξάγκαηα... 

πνπ ηνπο βνεζάκε λα είλαη άλζξσπνη θαη φρη λα είλαη... φπσο ήηαλ επάλσ ζην άζπιν, 

πνπ ηνπο βάδαλε ζε έλα δσκάηην κέζα κ’ έλα ιάζηηρν, ηνπο ‘γδπλαλ άληξεο θαη γπλαίθεο 

καδί θαη ηνπο ξίρλαλε λεξφ κε ην ιάζηηρν. Έηζη; Γηαηί απηφ επέηξεπε ηφηε ε θαηάζηαζε 

λα γίλεη. Καη ν θαζέλαο θφξαγε ηα ξνχρα ηνπ αιινπλνχ, είηε αξζεληθφ είηε ζειπθφ, φ,ηη 

λα ‘λαη. Έηζη;». 

Σν νηθείν θιίκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο 

ππνγξακκίδεηαη εμίζνπ ζηα ιεγφκελα ηεο νθίαο: «Δδψ, ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεηαη 

δηαθνξεηηθά. Δίλαη κηθξφηεξε κνλάδα θαη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξηδφκαζηε θαη 

λα έρνπκε θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλζήθεο». Χζηφζν, ζηα ιφγηα ηεο αληαλαθιάηαη 

έλα είδνο απνδνρήο ηεο ρξνληφηεηαο, πνπ απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ε πίζηε ζηελ 

ίαζε ησλ ελνίθσλ έρεη θινληζηεί, κε απνηέιεζκα ν ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο ηεο 

αλάξξσζεο λα έρεη απνεπελδπζεί θαη πξαθηηθά, λα έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην ζηφρν 
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ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο: «Γελ ππάξρεη ίαζε, αιιά ζεσξψ πσο ν 

ζπλδπαζκφο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη ελφο 

ςπρνζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε ηηο νκάδεο απαζρφιεζεο θαη γεληθφηεξα, φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη εδψ, θηλεηνπνηνχλ θαη θξαηνχλ ηνπο 

θηινμελνχκελνπο ζε θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα, ζπγθξηηηθά κε ην ςπρηαηξείν. Έρσ θαη 

εηθφλα αλζξψπσλ κε ςπρηθή λφζν πνπ παξακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη εθηφο απφ έλα 

πηάην θαΐ, έρνπλ κηα αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά απφ ηελ νηθνγέλεηα». 

Όπσο θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηε θξάζε ηεο Δχαο, ε δνκή, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο κε-άζπιν, θαληάδεη απηφκαηα θαη σο ηθαλή λα αζθήζεη ζεκαληηθά 

ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θηινμελεί: «…Σν πην βαζηθφ πνπ γίλεηαη εδψ 

πέξα θαη βνεζάεη ηνπο αζζελείο είλαη φηη μεθεχγνπλ απφ ην άζπιν, έηζη; Γελ είλαη εδψ 

ην «άζπιν». εκεηνινγηθά, απηή ε επηζήκαλζε ηεο κε ηαχηηζεο ηνπ μελψλα κε ηελ 

θιαζηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αζχινπ, εληνπίδεηαη αληίζηνηρα θαη ζηα ιφγηα ηεο 

Υξχζαο: «Γελ είλαη άζπιν. Γελ είλαη φπσο είλαη [ζην ςπρηαηξείν]». Μνηάδεη ινηπφλ, 

ζε αλαπαξαζηαζηαθφ επίπεδν, ζαλ απφ κφλνο ηνπ ν ραξαθηεξηζκφο «μελψλαο» λα 

πξνζδίδεη ζην ππφ κειέηε πιαίζην ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη 

απηαπφδεηθηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ην άζπιν-ςπρηαηξείν.  

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο νη κειεηψκελεο δνκέο, πέξαλ ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο ελνίθνπο ηνπο νπνίνπο θηινμελνχλ, 

πξνζθέξνπλ επίζεο έλα νηθείν θαη αζθαιέο πιαίζην ζην νπνίν δίδεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην δηαπξνζσπηθφ παξάγνληα, αιιά θαη ζηελ εθκάζεζε πξαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί θπξίσο ν ζηφρνο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο. 

Ζ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο απναζπινπνίεζεο κέζα απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή εξκελεία πνπ δίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ζεκειηψλεηαη θαη‟ 

αξρήλ ζηνλ άμνλα ηεο κεηεγθαηάζηαζεο απφ ην άζπιν ζηελ θνηλφηεηα. Καηά ηνλ 

Πεξηθιή, «Ζ έλλνηα ηεο απναζπινπνίεζεο... είλαη λα θχγεη έλαο άλζξσπνο απφ έλα 

ςπρηαηξείν, ζην νπνίν έρεη κεγαιψζεη, ζε έλα άζπιν [κε έκθαζε], φρη ςπρηαηξείν, ζε 

έλα άζπιν... Αο πνχκε, ν Νίθνο πνπ ήηαλε ζηε Λέξν, ζηηο επνρέο ηηο θαιέο ζηε Λέξν, 

πνπ ήηαλε δεκέλνη, πνπ ήηαλε μεβξάθσηνη...». ε έλα δεχηεξν επίπεδν, γηα ηνλ 

Πεξηθιή, ε έλλνηα ηεο απναζπινπνίεζεο θαίλεηαη πσο ζπκπιέθεηαη κε ην ζηφρν ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο κέζα απφ κηα «δηαδηθαζία εμαλζξσπηζκνχ» πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ κνλάδσλ: «…Να έξζεη εδψ θαη λα γίλεη άλζξσπνο. 

[…] Να θχγεη απφ εθεί πνπ ήηαλε μεβξάθσηνο, δεκέλνο θαη λα γίλεη άλζξσπνο [κε 
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έκθαζε]. Απηφ, ην έρεη θαηαθέξεη ην «Φπραξγψο». ρη εκείο, ην πξφγξακκα 

«Φπραξγψο». Να θιείζεη πνιχ θξηρηά άζπια, λα ηνπο ζηείιεη ηνπο αλζξψπνπο ζε 

μελψλεο... λα δνπιέςεη ην πξνζσπηθφ ηνπ μελψλα, λα ηνλ θάλεη άλζξσπν». 

Γηα ηε Υξχζα, ε δηαδνρηθή κεηάβαζε απφ ην άζπιν ζηηο απνθαηαζηαζηαθέο 

δνκέο θαη απφ εθεί ζε έλα θαζεζηψο απηνλνκίαο, εληφο φκσο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ, ζπκππθλψλεη ηελ νπζία ηεο απναζπινπνίεζεο: «Ζ έλλνηα ηεο 

απναζπινπνίεζεο ζεκαίλεη γηα εκέλα λα θχγεη απφ ην άζπιν… Ήξζε εδψ ζ’ εκάο, αιιά 

λα βξεζεί θάπνηα ζηηγκή ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηφ. ρη λα κείλεη θαη λα 

πεζάλεη ζε έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ απφ ην πεξηβάιινλ [ηνπ ςπρηαηξείνπ]. Απηφ. 

Γειαδή, αλ θαηαθέξλακε θάπνηα ζηηγκή λα πείζνπκε [κε έκθαζε] ηνπο ζπγγελείο λα 

ηνπο πάξνπλ […] ζα ήκαζηαλ αο πνχκε, πεηπρεκέλνη! ηη θάλακε θάηη [έληνλα] απηά ηα 

ρξφληα». Δληνχηνηο, φπσο ε ίδηα δηαπηζηψλεη, ηα δεδνκέλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαίλεηαη λα επηθπξψλνπλ ην αλέθηθην ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ: «…Καη ν θχξηνο 

Νίθνο, ζνπ ιέεη: «Θέισ λα θχγσ». Πνχ λα ηνλ πάσ; Πνχ λα ηνλ πάσ; Κη ε Νίθε ζνπ 

ιέεη: «Θέισ λα θχγσ». Σελ πήξαλ δπν κέξεο, ηε θέξαλε. […] Πνιχ δχζθνιν. Μ’ απηέο 

ηηο νηθνγέλεηεο [ησλ ελνίθσλ] πνπ έρνπκε ηψξα. Μνπ θαίλεηαη δχζθνιν, γηαηί δελ 

έρνπλε δείμεη ελδηαθέξνλ. Αλ εξρφληνπζαλ θαη ηνπο παίξλαλε πην ζπρλά, έζησ Πάζρα 

θαη Υξηζηνχγελλα ξε παηδί κνπ, ζα ‘ιεγεο φηη, μέξσ ‘γσ, ελδηαθέξνληαη. Δγψ δελ έρσ 

δεη θάηη ηέηνην…». 

Όπσο αλαθχπηεη απφ ηε ζπιινγηζηηθή ηεο Σφληαο θαη ζε ζχλδεζε κε ηα 

πξνεγνχκελα, ε απηνλφκεζε ησλ ελνίθσλ, σο δήηεκα πνπ παξακέλεη αλεπίιπην, 

πξνβιεκαηνπνηεί ηελ απναζπινπνηεηηθή δηαδηθαζία: «Γηα ‘κελα ε έλλνηα ηεο 

απναζπινπνίεζεο ζα έπξεπε λα ήηαλε θαη πην πξαθηηθή. Γειαδή, φρη κφλν ζηε ζεσξία 

φπσο ηελ έρνπκε γλσξίζεη θαη φπσο είλαη ην Πξφγξακκα. Γηαηί, ζαο είπα, ππάξρνπλ 

θάπνηνη άλζξσπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ αθφκε πην πέξα… Γειαδή, 

λα… λα κεηαβνχλ θαη ζε άιιν ζηάδην. Δίηε λα κείλνπλ ζε πην απηφλνκα ζπίηηα, πην 

απηφλνκα κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ νκπξέια απηή. Να κελ κέλνπλ κφληκα εδψ… Γηαηί ηα 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα έρνπλ κείλεη ζηε ζεσξία. Γειαδή θαη εδψ ήηαλ κηα 

βξαρππξφζεζκε παξακνλή θαη φκσο, έρεη γίλεη κφληκε ε παξακνλή ηνπο», ελψ 

εηζάγνληαο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηηο φςεηο ηεο 

απηνλνκίαο: «ην λα είλαη πην… [παχζε γηα λα ζθεθηεί] ην λα πξνρσξήζεη απηφ πνπ 

ιέκε απναζπινπνίεζε. Ναη, λα είλαη ζηελ θνηλσλία, πην απηφλνκνη. ρη κφλν 

νηθνλνκηθά, αιιά θαη εζηθά θαη θνηλσληθά… λα ηνπο βιέπνπλ ζαλ ηζφηηκα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο». 
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Θίγνληαο ην δήηεκα ηεο ζηαζηκόηεηαο ησλ ελνίθσλ κέζα απφ κηα 

πξαγκαηηζηηθή ζεψξεζε, ν Άξεο ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ην απνηέιεζκα ηεο 

απναζπινπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπληειείηαη ζηνλ μελψλα θαη παξάιιεια 

πεξηγξάθεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ελ ιφγσ δνκή πξνζνκνηάδεη ιεηηνπξγηθά 

κε ην ςπρηαηξηθφ άζπιν: «Ζ θαλνληθή έλλνηα ήηαλ λα εξρφληνπζαλ νη αζζελείο εδψ, 

λα ηνπο εθπαηδεχακε, λα ηνπο θνηλσληθνπνηνχζακε θαη λα βγαίλαλε κεηά απφ ηξηάληα 

έμη κήλεο, ηξία, ηέζζεξα-πέληε ρξφληα ζηελ θνηλσλία [κε έκθαζε]. Έμσ [έληνλα]. ρη 

λα κέλνπλε εδψ, λα ‘λαη κηθξφ άζπιν εδψ... πεξηπνηεκέλν κελ απφ ηα άιια -πψο είλαη 

ην ςπρηαηξείν- αιιά πάιη άζπιν φκσο. Έηζη; Δίλαη αζπινπνηεκέλνη αθφκα... Γηαηί δελ 

είλαη θαηάιιειν ην πιηθφ. Οη αζζελείο απηνί δελ είλαη θαηάιιεινη λα 

απναζπινπνηεζνχλε. Γελ είλαη θαηάιιεινη νη αζζελείο». Ο Άξεο, ππφ ην πξίζκα κηαο 

κάιινλ ληεηεξκηληζηηθήο θαη ςπρνινγηνπνηεκέλεο νπηηθήο, νπζηαζηηθά, κεηαηνπίδεη 

ην βάξνο ησλ αηηηαθψλ απνδφζεσλ ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελνίθσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ην γηαηί δελ επηηπγράλεηαη ε απναζπινπνίεζε ζηνλ μελψλα: 

«…Γηαηί είλαη αζπιηθνί νη αζζελείο, πνπ δελ κπνξνχλε. Ζ δηαηαξαρή ηνπο δελ ηνπο 

επηηξέπεη λα βγνχλε πάιη έμσ ζηελ θνηλσλία. Μαο δίλνπλε αζζελείο -γηαηί κφλν απηφ 

ππάξρεη ηψξα- πνπ είλαη κφλν γηα κηθξφ άζπιν. Γελ είλαη γηα απναζπινπνίεζε. […] Ζ 

ζεσξία ηνπο ήηαλ «Ναη, ζα απναζπινπνηήζεηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο», αιιά απηνί νη 

άλζξσπνη δελ είλαη γηα απναζπινπνίεζε. Δίλαη γηα κφληκνη θάηνηθνη. Να κέλνπλε ζαλ 

κφληκνη έλνηθνη ζε έλαλ μελψλα θαη φρη λα μαλαβγνχλε. […] Γψζε καο ζσζηφ πιηθφ, λα 

απναζπινπνηήζνπκε…». 

πλνςίδνληαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε έλλνηα ηεο απναζπινπνίεζεο 

ζπλδέεηαη ελ πξψηνηο κε ηε κεηεγθαηάζηαζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ απφ ην ρψξν ηνπ 

αζχινπ ζε λένπο ζεξαπεπηηθνχο ηφπνπο θαη ελ ζπλερεία, κε ηελ εγρεηξεκαηνπνίεζε 

ησλ πξαθηηθψλ εθείλσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ αζπιηαθή ινγηθή θαη πνπ νδεγνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθή επαλέληαμή ηνπο εληφο ηεο θνηλφηεηαο. Δληνχηνηο, απφ ηα ιφγηα ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηνηρεηνζεηείηαη κηα εηθφλα ζηαζηκφηεηαο ησλ ελνίθσλ, πνπ 

απνηππψλεη αθξηβψο ην αδηέμνδν ζην νπνίν έρεη πξνζθξνχζεη ε απναζπινπνηεηηθή 

δηαδηθαζία. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ην αλ έρεη πεηχρεη ην ζηόρν 

ηεο απναζπινπνίεζεο, νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ μελψλα αλαδεηθλχνληαο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Όπσο 

δηαπηζηψλεη ε Εσή: «Ννκίδσ πσο κέρξη ελφο ζεκείνπ έρεη επηηχρεη πάξα πνιχ. […] Αλ 

ζπκεζψ ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο πξψηνπο έλνηθνπο πνπ ήξζαλ εδψ, πνπ ήηαλ ρξφληα 
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έγθιεηζηνη θαη εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα ηεο απναζπινπνίεζεο, λνκίδσ φηη είλαη ε 

απηνλνκία πνπ έρνπλ απνθηήζεη, ζηα κέηξα πνπ κπνξνχλ θαη ην ρακφγειν πνπ έρνπλ 

ζήκεξα θαη ην φηη δεηάλε πξάγκαηα […] Ννκίδσ φηη απηέο ηηο θνξέο ην ρακφγειφ ηνπο 

θαη ε θαιεκέξα πνπ ζα πνχκε, είλαη δσή γηα απηνχο θαη δσή γηα εκάο…». 

Γηα ηελ Άλλα, ν βαζκφο απναζπινπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ μελψλα 

πξνθχπηεη επίζεο απφ ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ην ςπρηαηξείν, αιιά θαη κε έλα άιιν 

πιαίζην, απηφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ: «ε ζρέζε κε ην ςπρηαηξείν, 

απηφ πνπ μέξνπκε σο ςπρηαηξείν… ε, είλαη ζίγνπξα απναζπινπνίεζε εδψ πέξα. Δίλαη 

ζίγνπξν [έληνλα]. Ενπλ πνιχ θπζηνινγηθά. […] Αο πνχκε, ηα δηακεξίζκαηα… […] 

Τπάξρεη αθφκε κεγαιχηεξε απναζπινπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνλ μελψλα… Ναη, βεβαίσο. 

Αθφκε πην πνιχ ππάξρεη ζηα δηακεξίζκαηα, γηαηί εθεί δνπλ κέζα ζηε γεηηνληά, ζηελ 

θνηλφηεηα, νη άλζξσπνη». 

Καηά ηα ιεγφκελα ηνπ Πεξηθιή, ηα δεηνχκελα ηεο απηνλφκεζεο θαη ηεο 

νπζηαζηηθήο επαλέληαμεο ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ππφ κειέηε δνκέο 

θαίλεηαη πσο επηηπγράλνληαη κφλν κεξηθψο, θαζψο παξνκνηάδνληαο ηελ 

απναζπινπνηεηηθή δηαδηθαζία σο κηα καθξφρξνλε πνξεία πξνζπάζεηαο πνπ έρεη 

πεηχρεη κφλν θαηά ην ήκηζπ ην ζηφρν ηεο, ζεσξεί πσο θάζε επηπιένλ βήκα 

πξνζθξνχεη ζε αδηέμνδν: «Γελ επηηπγράλεηαη εθαηφ ηνηο εθαηφ, δειαδή λα πάεη ζην 

ζπίηη ή λα βξνχκε δνπιεηά... Σν αγξίκη γίλεηαη άλζξσπνο, δεκηνπξγεί θάπνηεο επαθέο κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ζηακαηάκε εθεί. […] Ναη, δελ κπνξνχκε λα πάκε παξαπέξα. Γελ 

κπνξεί λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ, δελ ηνλ δέρεηαη ε νηθνγέλεηα πίζσ... Γελ κπνξεί λα πάεη 

γηα δνπιεηά γηαηί δελ ηνλ εκπηζηεχεηαη ν θάζε θαηαζηεκαηάξρεο... έηζη; Αιιά θχγακε 

απφ ην άγξην, ήξζακε ζην ήξεκν θαη ζηακαηάκε εθεί. Γελ κπνξνχκε λα θάλνπκε... ηα 

άιια ηα βήκαηα είλαη δξαζθειηέο... […] Ναη, εγψ πηζηεχσ φηη πεηπραίλεη ε 

απναζπινπνίεζε, κέρξη έλα ζεκείν. Έηζη; Καη ν ζθνπφο ηεο απναζπινπνίεζεο δελ ήηαλ 

λα ηνπο πάξνπκε απ’ ην ςπρηαηξείν, λα ηνπο θέξνπκε εδψ θαη... λα πεζάλνπλ εδψ. 

θνπφο ήηαλ λα ηνπο πάξνπκε απφ εθεί, λα ηνπο θέξνπκε εδψ θαη λα ηνπο 

κεηαβηβάζνπκε θάπνπ θαιχηεξα. Έηζη; Απηφ δελ πεηπραίλεη, ζηελ Διιάδα [κε έκθαζε]. 

[…] Να πάλε ζην ζπίηη ηνπο. Ή αλ έρνπλε ζπίηη λα πάλε λα κείλνπλε κφλνη ηνπο. Έηζη; 

Απηφ, θαληάδεη αθφκα καθξηλφ. Φαληάδεη πνιχ καθξηλφ αθφκα. Αιιά έρνπκε θάλεη ηε 

κηζή δηαδξνκή θαη κάιινλ απηή ε κηζή δηαδξνκή έρεη έλα ζηνπ γηα ην άιιν κηζφ. […] 

Αιιά ζε απηή ηε θάζε, εκείο εδψ πνπ είκαζηε, έρνπκε θάλεη ηα βήκαηά καο θαη είκαζηε 

ζην ζηνπ. Σέξκα. Σψξα θνπηνπιάκε ηνλ ηνίρν, «κπνππ!», λα πάκε λα ηνλ ζπξψμνπκε. 

Γελ ζπξψρλεηαη. Γελ ζπξψρλεηαη, δελ γίλεηαη...». 
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Δληζρχνληαο ηελ άπνςε ηνπ Πεξηθιή πεξί κεξηθήο επίηεπμεο ηεο 

απναζπινπνίεζεο, ε Σφληα θαηαζέηεη ηα εμήο: «Δ, ζαο είπα, ζηε ζεσξία λαη... 

Πξαθηηθά, φρη. ηαλ άλζξσπνη ησλ ηξηάληα-ζαξάληα εηψλ, φπνπ έρνπλ πξννπηηθέο λα 

απναζπινπνηεζνχλ, ηειηθά κέλνπλ ζε έλα ρψξν… ιφγσ ησλ ζπγθπξηψλ φισλ, πνπ 

είπακε πξνεγνπκέλσο… επηηπγράλεηαη σο έλα ζεκείν [ε απναζπινπνίεζε] θαη δελ 

θηάλεη κέρξη ην ηέινο ηεο, έηζη ζεσξψ εγψ…». 

Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηε Εήζε (2002: 162), ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ ςπρηθά 

παζρφλησλ απφ ην ρψξν ηνπ ςπρηαηξείνπ ζηηο θνηλνηηθέο κνλάδεο δελ εγγπάηαη 

απηφκαηα ηελ πξαγκάησζε ηεο απναζπινπνίεζεο θαη ηεο επαλέληαμεο, δεδνκέλνπ 

φηη πθίζηαηαη ν θίλδπλνο, απηέο, λα κεηαηξαπνχλ ζε λεντδξπκαηηθνχ ηχπνπ δνκέο. Ο 

απνθαιππηηθφο ιφγνο ηνπ Άξε, ζηελ νπζία, αλαπαξάγεη ηνλ θεληξηθφ εξεπλεηηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, δειαδή αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κειεηψκελνπ μελψλα σο 

απναζπινπνηεηηθνχ ή θπιαθηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο ππνγξακκίδεη ηα εμήο: «…Αιιά 

δελ κπνξνχκε λα ην νλνκάδνπκε εδψ πέξα, «απναζπινπνηεκέλν», «απναζπινπνηεκέλε 

δνκή». Γηαηί δελ είλαη απηφ ην έξγν ηεο. Δίλαη λα ζπληεξήζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ δελ κπνξνχλε λα πάλε θάπνπ αιινχ. Έηζη; Δπεηδήο ρξεζηκνπνηείο απηή ηε ιέμε 

[ηελ απναζπινπνίεζε] θαη ην μεθαζαξίδνπκε φηη δελ ηζρχεη [κε έκθαζε] γηα εδψ. Έηζη; 

Γελ ηζρχεη γηα εδψ. […] Δδψ είλαη νηθνηξνθείν ηψξα. Έηζη. Δίλαη νηθνηξνθείν, δελ 

είλαη μελψλαο απναζπινπνίεζεο. Οηθνηξνθείν-μελψλαο πνπ δηακέλεη ν θφζκνο εδψ. 

Με νηθνηξνθηθνχο αζζελείο. Έηζη; ρη κε απναζπινπνηεκέλνπο θαηάιιεια αζζελείο». 

Ο Άξεο, ζπγθξίλνληαο ηελ ησξηλή κε ηελ παξειζνχζα εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία, 

επηζεκαίλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ππφ κειέηε μελψλα θαη ελφο αληίζηνηρνπ ηππηθά 

πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ: «Δ, ζηελ Ακεξηθή είλαη πνιχ πην πξνρσξεκέλα ηα 

πξάγκαηα, πην νξγαλσκέλα... Οη θαηάιιεινη αζζελείο πάλε ζηηο θαηάιιειεο δνκέο θαη 

αληίζηνηρα δνχλε φπνπ πξέπεη λα δνχλε ή θεχγνπλε απφ εθεί πνπ πξέπεη λα θχγνπλε. 

Έηζη; Άκα είλαη λα πάεη έλαο αζζελήο γηα απναζπινπνίεζε, πάεη ζε δνκή 

απναζπινπνίεζεο. Δάλ είλαη λα κείλεη, αο πνχκε κφληκα ζε έλαλ μελψλα -φπσο 

δνχιεπα εγψ- κέλεη εθεί. Έηζη; Δίλαη μεθάζαξα ηα πξάγκαηα. Δλψ εδψ, ζηελ Διιάδα, 

δελ είλαη. Άιιν νλνκάδεηαη, άιιν ιεηηνπξγεί. ‘Νηάμεη; Κάλνπκε δνκέο αο πνχκε γηα λα 

δηψμνπκε θφζκν, αιιά ηνπο πήγακε ζε άιιν κηθξφ άζπιν. αλ κηθξφ ςπρηαηξείν πνπ 

είλαη απηφ. Δδψ. […] Αιιά πάιη φκσο πξέπεη λα γεκίζνπκε εδψ ηνλ μελψλα, πξέπεη λα 

θχγνπλ απ’ ην ςπρηαηξείν θαη ηα ινηπά. Σν κεγάιν ςπρηαηξείν θιείλεη θαη ηα κηθξά 

ςπρηαηξεία πξέπεη λα... γεκίζνπλε. Να ζην πσ έηζη απιά θαη σκά». 
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3.2) Ο ιόγνο ησλ ελνίθσλ 

3.2.1) «Γλσξηκία κε ηνπο ελνίθνπο» 

Με ηελ αθεηεξηαθή απηή ελφηεηα, ηεο «Γλσξηκίαο κε ηνπο ελνίθνπο», μεθηλά ε 

παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ην ιφγν ησλ 

ππνθεηκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο ππφ κειέηε απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο. 

Πξνθεηκέλνπ ε ελαξθηήξηα γλσξηκία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ελνίθνπο λα 

απνθηήζεη κηα πην εμαηνκηθεπκέλε θαη νηθεία πθή, ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο ηέζζεξηο πνπ 

ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Σν πεξηερφκελν ινηπφλ ηεο παξνχζαο, 

επηιέρζεθε λα δνκεζεί έρνληαο σο επίθεληξν ηνλ θάζε έλνηθν μερσξηζηά, σο νηνλεί 

πξνζσπηθέο ζπζηάζεηο γλσξηκίαο, ελζσκαηψλνληαο παξάιιεια ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ απνηππψλνπλ επθξηλέζηεξα ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ηνπ εθάζηνηε 

ππνθεηκέλνπ θαη πνπ, ζπλάκα, αλαδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο φςεηο ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ. 

Ζ Αλζή, πελήληα έμη εηψλ, θαηαγφκελε απφ ηελ Πεινπφλλεζν, παληξεχηεθε ζε 

ειηθία δεθαελληά εηψλ θαη ελ ζπλερεία απέθηεζε δχν παηδηά. Όπσο εμνκνινγείηαη, ε 

ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηεο δελ ήηαλ απφξξνηα ειεχζεξεο επηινγήο ηεο, αιιά πξντφλ 

πίεζεο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηεο: «Ζ κεηέξα κνπ κνπ ηνλ εθφιιεζε απάλσ κνπ. […] Γελ 

ηνλ ήζεια! Γεθαελληά ρξνλψλ παληξεχηεθα. Με ζπλνηθέζην. Γελ ηνλ ήμεξα. Οχηε θαη 

ηνλ είρα ζπκπαζήζεη νχηε… θαη κνπ ‘θαλαλ φπσο θάλνπλ ζηα παηδηά. […] Έθπγα 

ζπκσκέλε, πήγα ζην ζπίηη, πέηαμα ηα ξνχρα κνπ, πέηαμα ηα παπνχηζηα κνπ, έπεζα πάλσ 

ζην θξεβάηη… έθιεηζα, θιείδσζα, θιεηδψζεθα κέζα. «Ατ ζην θαιφ! Καη ηψξα ηη κνπ 

βγάλαλε…», ιέσ. Ήκνπλ δεθαελληά ρξνλψλ, αθφκε δελ βγήθα απ’ η’ απγφ κνπ, 

παληξνινγήκαηα! […] Γελ κπνξνχζα λα θάηζσ ιίγν αθφκα θαη ηξηάληα θαη ζαξάληα λα 

παληξεπηψ; Καη λα πάσ φπνπ κ’ αξέζεη θαη ζηελ Αζήλα! […] Σφλε ρψξηζα, ηνλ 

θαηξφ… ην ’97. Γέλλεζα έλα αγφξη θαη έλα θνξηηζάθη. Δίρα θαη δπν-ηξεηο [απνβνιέο]… 

Γελ κπφξεγα, γηαηί θνπξαδφκνπλα ζην ζπίηη. ην ρσξηφ κ’ είρε βάλεη…». Ζ θαηαπίεζε 

πνπ βίσζε ε Αλζή ζηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηεο θαίλεηαη πσο αλαπαξάρζεθε ζηε 

ζπλέρεηα, κε αθφκε κεγαιχηεξε έληαζε, θαζψο ηα ιφγηα ηεο καξηπξνχλ κία 

θαθνπνηεηηθή ζηάζε απφ πιεπξάο ηνπ πξψελ ζπδχγνπ ηεο: «Γηα λα κνπ θάλεη ηνλ 

αξρεγφ θαη λα δέξλεη; Μεηά πνπ κε πήξε απφ θάκπνζα ρξφληα, λα κε γακνζηαπξεί, λα 

κνπ ιέεη Παλαγίεο, Υξηζηνχο, λα κνπ δίλεη ραζηνχθηα, λα κε θισηζάεη… Να κε πνλάεη! 

ην θξεβάηη, ζαδηζηήο, ζηε δσή ζαδηζηήο, ζηηο βφιηεο ζαδηζηήο! Βγαίλακε ζηα 
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παλεγχξηα, ραξνχκελε, πξφζραξε θνπέια… ήκνπλ αλαλεσκέλε, πέηαγα ζαλ πνπιάθη. 

Καη ιέσ, «Κνίηαμε ηψξα… πεγαίλνπκε ζην παλεγχξη, γπξίδνπκε ζην ζπίηη…» [ρηππάεη 

ηηο παιάκεο ηεο θαη αθνχγεηαη ζαλ ραζηνχθη] Καη εθεί, μχιν! Γηαηί, εθεί! [μαλαρηππάεη 

ηα ρέξηα θαη αθνχγεηαη δπλαηφο θξφηνο] «Κνηηάο απηφλ!». «Καη ηα κάηηα ζα κνπ 

βγάιεηο;» ηνπ ιέσ, «Θα κνπ βγάιεηο ηα κάηηα κνπ; Γελ έθαλα ηίπνηα! [δπλαηά]». 

Ο πελεληαεμάρξνλνο Θάλνο πξνέξρεηαη απφ κηα αγξνηηθή νηθνγέλεηα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. ηα δεθανθηψ ηνπ έθπγε γηα ζπνπδέο ζηελ πξσηεχνπζα, ελψ ζε 

λεαξή ειηθία γλσξίζηεθε κε ηελ ελ δηαζηάζεη ζχδπγφ ηνπ: «[Παληξεχηεθα ζηα] είθνζη 

ηέζζεξα. Ήηαλ έγθπνο φηαλ παληξεπηήθακε. πδνχζακε καδί έμσ ζηηο Βξπμέιιεο.. ην 

αεξνπιάλν γλσξηζηήθακε. ηαλ εξρφκνπλα ζηελ Διιάδα. Καη… ζπκάκαη… είρε 

πνιινχο επηβάηεο θαη καο πήγαλε ζηε Βηέλλε γηα λα πάξνπκε άιιν αεξνπιάλν απφ εθεί 

γηα λα έξζνπκε ζηελ Διιάδα θη εθεί ηε γλψξηζα. Καη κεηά ήξζα θάησ θαη μαλαέθπγα 

θαη πήγα ζηηο Βξπμέιιεο γη’ απηή». Αλ θαη απφ ηνλ γάκν ηνπ απέθηεζε ηξία παηδηά, 

θαίλεηαη πσο νη επαθέο ηνπο είλαη αξθεηά ηζρλέο, θαζψο δελ έρεη ζπλαληεζεί κε ηνλ 

κηθξφηεξν γην ηνπ εδψ θαη πνιιά ρξφληα: «[Σα παηδηά κνπ] είλαη ηξηάληα, είθνζη πέληε 

θαη δεθανρηψ. Καη ηνλ [πξσηφηνθν] γην κνπ πνπ είδα, έγηλε θαζεγεηήο έμσ… γξάθεη 

άξζξα. ην έθην δηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ. Κάηη βξήθε. Ήηαλε πνιχ θαιφο κνπ είπε. 

Καη ηνλ θξαηήζαλε εθεί. Έηζη θάλνπλ νη μέλνη. Αλ ζε δνχλε φηη, πψο ην ιέλε, μερσξίδεηο 

ιίγν, ζε αξπάδνπλε, ζε βνπηάλε, θαηάιαβεο; […] Καη ηνπ είπα, «Να κελ έξζεηο ζηελ 

Διιάδα. Γελ ππάξρεη δνπιεηά εδψ. Με ζε θνξντδέςεη θαη ‘ξζεηο εδψ θάησ. Καη ζ’ έρεη 

ζην ζπίηη [ε ελ δηαζηάζεη ζχδπγνο], ζε ξίμεη ζηα θάξκαθα θαη εζέλα. [Ζ θφξε κνπ] 

δνπιεχεη ζε κηα εηαηξεία. Δίλαη ζην Παξίζη καδί κε ην γην κνπ. [Ο κηθξφηεξνο γηνο] 

πέξαζε ζην [παλεπηζηήκην], πψο ην ιέλε, κεραλνιφγνο. Έρσ λα ηνλ δσ απφ ην 

ςπρηαηξείν. Γέθα ρξφληα. Χξαίν παηδάθη ήηαλε. Ση λα θάλεη…;». 

Ο ηξηαληάρξνλνο άθεο είλαη άγακνο θαη θαηάγεηαη απφ κία πφιε πνπ 

γεηηληάδεη ζηε δνκή ηνπ μελψλα. ηα ιφγηα ηνπ είλαη δηάρπην ην πέλζνο θαη ε αίζζεζε 

ηεο απψιεηαο, πνπ απνξξένπλ φρη κφλν απφ ην ζάλαην ησλ γνληψλ θαη ηνπ ηξίηνπ ζε 

ζεηξά αδειθνχ ηνπ, αιιά θαη απφ ηε ζιίςε γηα φια ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα πνπ 

έθπγαλ απφ ηε δσή. Ο εχζξαπζηνο ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο ηνπ άθε πνπ 

ζεκαδεχηεθε απφ ηελ απψιεηα θαίλεηαη λα αλαδχεηαη ζηηο δηάζπαξηεο θαηαιηζηηθέο 

επηζεκάλζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαζ‟ φιε ηε ξνή ηεο ζπλέληεπμεο: «Έρσ ράζεη θαη 

έλα αδεξθάθη. Σνλ ιέγαλε Θσκά. Δίρε κπιέμεη κε παξέα. Ο ηξίηνο είλαη. Ζ κάλα κνπ… 

έρεη πεζάλεη. Αξξψζηεζε. Ο κπακπάο κνπ ηψξα, πέξπζη πέζαλε, πξφπεξζη. Έρεη δχν 

ρξφληα πεζακέλνο. Απ’ ην ηζηγάξν. Καη εκείο πνπ θαπλίδνπκε, θαθψο θάλνπκε. Κάπνηα 
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ζηηγκή ζα πεζάλνπκε φινη. […] ηαλ ήκνπλα κηθξφο, ηεζζάξσλ-πέληε ρξνλψλ, πέζαλε 

ε γηαγηά κνπ ε Φσηνχια, ηνπ παηέξα κνπ ε κάλα. Κη φηαλ ήκνπλα κηθξνχιεο έθιαηγα. 

Ήκνπλα ζην λήπην, ήξζε κε πήξε ε κάλα κνπ απ’ ην λήπην γηα λα πάκε ζηελ πεζεξά ηεο. 

Δ, θη αθφκα αθνχγεηαη απφ ‘θεη πέξα… […] Καη ηνλ παππνχ κνπ ην ηξάην πάιη ηνλ 

ζθνηψζαλε -πέζαλε, απφ δπζηχρεκα πήγε ν άλζξσπνο… Σνλ αγάπαγα πνιχ ηνλ παππνχ 

κνπ, ην ηξάην, ηνλ αγάπαγα… Αησλία ε κλήκε ηνπ...». Χο εθ ηνχηνπ, ηα κφλα 

ελαπνκείλαληα ζπγγεληθά πξφζσπα είλαη νη δχν αδειθέο ηνπ θαη ε ζεία ηνπ, ελψ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν άθεο θαη ε κηθξφηεξε αδειθή 

ηνπ κνηάδεη λα αθνινπζνχλ δχν παξάιιεινπο βίνπο: «Μεγαιχηεξε είλαη ε αδεξθή 

κνπ. Ζ άιιε, ε κηθξή, είλαη ζηελ Πάηξα. Γεθαπεληάξα είλαη… ε Φσηεηλή. πσο έρεη 

εδψ, μελψλα είλαη θαη εθείλε. Μαζαίλεη γξάκκαηα, ηε βάδνπλε θαη πιέλεη θαη πηάηα, 

θαζαξίδεη. […] Βάξαγε ηε γηαγηά κνπ ε κηθξή, ε Φσηεηλή. Γη’ απηφ ηελ πήγακε ζε έλα 

μελψλα… Μαζαίλεη γξάκκαηα, θάλεη ηα πάληα, ζθνππίδεη, θαζαξίδεη, πιέλεη πηάηα, 

βάδεη ξνχρα ζην πιπληήξην. ,ηη ηεο ιέλε εθεί θάλεη». 

Ζ Έθε είλαη ζαξάληα ηξηψλ εηψλ, άγακε θαη θαηάγεηαη απφ κία ζρεηηθά 

απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ηνπ λνκνχ. Όληαο ε κνλαρνθφξε κηαο κάιινλ θνηλσληθά 

εζσζηξεθνχο νηθνγέλεηαο θαη έρνληαο απσιέζεη ηνπο γνλείο ηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θηινμελείηαη ζηε δνκή ηνπ μελψλα ειιείςεη άιισλ ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ: «ρη, 

αλχπαληξε είκαη. Γελ έθαλα νηθνγέλεηα. Με ηνπο γνλείο κνπ δνχζα. Σψξα φκσο 

πεζάλαλε θη νη δχν. Δίκαη κφλε κνπ. Έρσ θαη ζπγγελείο, αιιά εληάμεη, δελ είλαη ην 

ίδην… ρη, φρη. Μφλε κνπ, κνλαρνθφξε». Ζ δπζθνιία ζηε ζχλαςε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη έσο ζήκεξα ε Έθε, θαίλεηαη λα πεγάδεη απφ έλα ήδε 

καζεκέλν νηθνγελεηαθφ ζπκπεξηθνξηθφ πξφηππν πνπ επλννχζε ηε κνλαμηά: 

«Μεγάισζα ζην ζπίηη θαη δελ… Ήκνπλ, είκαη θιεηζηφο άλζξσπνο θαη έηζη θη αιιηψο 

δελ κπφξεζα λα θάλσ εχθνια θηιίεο θαη δελ έθαλα… Μφλε… Μφλνη καο. Καη ζπλήζηζα 

κφλε κνπ. Γελ θάλσ παξέεο. Γεληθψο. Καη έηζη κέλσ κφλε δπζηπρψο, δελ θάλσ 

παξέεο… [κε απνγνήηεπζε] Έκαζα ζην ζπίηη κφλε θαη παληνχ κφλε κέλσ…». 

Ζ Νίθε, ζαξάληα δχν ρξνλψλ, θαηάγεηαη απφ έλα ρσξηφ πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ 

ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ θαη είλαη ην κνλαδηθφ παηδί ησλ ελ δσή γνληψλ ηεο. Ζ 

παηξηθή ηεο νηθνγέλεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ αζρνιείην κε 

ρεηξσλαθηηθέο θαη αγξνηηθέο εξγαζίεο: «ρη, δελ έρσ αδέξθηα. ρη, δελ εξγάδνληαη. 

Δίλαη γέξνη αλζξψπνη, ηη λνκίδεηε; Δίλαη κεγάινη ζε ειηθία, λαη. Δ, ε κακά λνκίδσ είλαη 

πην κεγάιε απ’ ηνλ κπακπά. Ναη. Ζ κακά κνπ είλαη, λνκίδσ εβδνκήληα ελληά. Μπαίλεη 

ζηα εβδνκήληα ελληά, κπαίλεη κε ηνλ θαηλνχξην ρξφλν… Καη ν κπακπάο είλαη 
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εβδνκήληα εθηά. Δίλαη αξθεηά κεγάινη. Δίλαη ειηθησκέλνη. […] Ννκίδσ εξγάδνληαλ. Ζ 

κακά λνκίδσ εξγαδφηαλ ζε θάπνην εξγνζηάζην εδψ [ζηελ πφιε]…; Καη ν κπακπάο 

είρε… πψο ην ιέλε… Πεο ην ληε! Πέζηε ην… πεξηβφιη κε ληνκάηεο! Θεξκνθήπην κε 

ληνκάηεο. Ναη, αγξφηεο, κε ληνκάηεο. Καιιηεξγνχζε ληνκάηεο». Ζ ίδηα, κνινλφηη δελ 

έρεη παληξεπηεί, δελ ζα ήζειε λα απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπλάςεη κηα ζνβαξή 

ζρέζε ζην κέιινλ: «Πξνο ην παξφλ δελ έρσ [αγφξη]. Γελ έρσ, φρη. Δ, λαη… Θα ήζεια. 

Δ, λα παληξεπ… ήζεια θαη λα παληξεπηψ. Δ, θαη ηψξα λαη. Θα ήζεια θαη λα 

παληξεπηψ». 

Ο Φώηεο, πελήληα ελφο εηψλ, είλαη άγακνο, θαηάγεηαη απφ ηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα θαη ππήξμε ν πξσηφηνθνο γηνο κηαο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο πνπ 

αξηζκνχζε έμη παηδηά. Έρνληαο απσιέζεη απφ λσξίο ηνλ παηέξα θαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζεη νηθνλνκηθά αλαγθάζηεθε λα εξγαζηεί απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζε 

δηάθνξεο δνπιεηέο: «[Ο παηέξαο κνπ] πέζαλε ζην ιεσθνξείν φηαλ πήξε κπξνο. 

Αλαθνπή θαξδηάο. Γελ μέξσ, δελ μέξσ. Δγψ ήκνπλα ζπίηη, εγψ ήκνπλα ζπίηη. Γελ ήμεξα 

εγψ ηίπνηα. [Ήκαζηε] έμη παηδηά. Σα δχν πεζάλαλε. Σν έλα αγφξη, ην έλα θνξίηζη. Ήηαλ 

λα πάεη θαληάξνο, αιιά είρε πεζάλεη. […] Πήγαηλα ζηα ηξέλα, ζηα ιεσθνξεία… 

Μπνπθέηα έθηηαρλα, πνχιαγα, ηζφθαξα. Κάξθσλα ηζφθαξα. Απ’ φια, απ’ φια. Έλα 

θαηνζηάξηθν ηελ εκέξα, κνχ ‘δηλαλ θη νη πειάηεο κπνπξκπνπάξ. Έβγαδα θαη 

κπνπξκπνπάξ ζηα παπνπηζάδηθα. Απ’ φια, απ’ φια. Έβγαδα έλα πεληαθνζάξηθν, πνιιά, 

πνιιά… Δγψ είρα ην αθεληηθφ κνπ θαη άιιν αθεληηθφ είρα, αιιά πήγαηλα θξπθά-θξπθά 

θαη δνχιεπα θαη αιινχ. Μεηά, φηαλ δνχιεπα θαη ηειείσλα, θέξλαλε θαθεδάθη, 

θξαπεδάθη έπηλα, ηζηγαξάθηα έθαλα, κάικπνπξν. Μάικπνπξν καθξχ. Μάικπνπξν ιάηηο 

θάπληδα. Απ’ φια...». 

Ο θ. Νίθνο είλαη ν γεξαηφηεξνο έλνηθνο ηνπ μελψλα, ειηθίαο εβδνκήληα νθηψ 

εηψλ θαη πξνέξρεηαη απφ κία εχπνξε ηξίηεθλε νηθνγέλεηα ηνπ λνκνχ. Αθνχ 

νινθιήξσζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, αλέιαβε ηελ επηζηαζία ησλ αγξνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο, έσο φηνπ ε εκθάληζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο λα 

αλαθφςεη πξψηκα ηελ εξγαζηαθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη λα ζεκάλεη ηελ απνμέλσζε 

κε ηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο. Αμηνζεκείσην γεγνλφο απνηειεί ην φηη ε θαηάζηαζε 

ηνπ εγθιεηζκνχ ζε δηάθνξα ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δσήο ηνπ θ. Νίθνπ, εδψ θαη ζρεδφλ πελήληα ρξφληα. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζρέζεηο ηνπ 

κε ην άιιν θχιν πεξηνξίδνληαλ απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ςπρηαηξείνπ, 

ρσξίο φκσο λα θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεη ηελ επηζπκία ηνπ λα δεκηνπξγήζεη 

νηθνγέλεηα: «Δίρα κηα θνπέια, αιιά δελ είρα νινθιεξσηηθφ δεζκφ. Ήκαζηαλ καδί, λαη. 
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Πνιχ θαηξφ. Ήηαλ ζηελ ΑΓΔΓΤ ππάιιεινο… Σε γλψξηζα ζην δεθαελληά. ε έλα 

θαηλνχξην, πνιπηειέζηαην… ην «19» ην θηίξην. Ήηαλ λνζειεπφκελε». 

Ο ζαξαληαεμάρξνλνο Κνζκάο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ελνίθνπο πνπ 

θηινμελήζεθαλ ζηελ ηφηε λενζχζηαηε δνκή ηνπ μελψλα ζηα ηέιε ηνπ 2000, ελψ απφ 

ην 2004 έσο θαη ζήκεξα δηακέλεη ζηε δνκή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ. 

Καηάγεηαη απφ κηα καθξηλή πεξηνρή ηνπ λνκνχ θαη είλαη ην κεζαίν παηδί κηαο 

ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο ηνπ έρνπλ θχγεη απφ ηε δσή εδψ θαη αξθεηά έηε, ελψ 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη επαθέο κε ηα αδέιθηα ηνπ ειαρηζηνπνηήζεθαλ θαη έηζη, 

ην κνλαδηθφ πιαίζην απφ ην νπνίν κπνξεί λα αληιήζεη ππνζηήξημε είλαη απηφ ησλ 

δνκψλ: «Έρνπλ πεζάλεη. Καη νη δχν, λαη. Έρνπλε πνιχ θαηξφ... Ζ κεηέξα κνπ ζαξάληα 

δχν... ν παηέξαο κνπ πελήληα πέληε. Ναη, πνιχ κηθξνί... [κε ιχπε] Ααα... ε κεηέξα κνπ, 

απ’ φ,ηη είπαλ νη γηαηξνί, πήγε απφ πλεπκνληθφ νίδεκα... Τγξφ ζηνλ πλεχκνλα ιέεη είλαη, 

πνπ άκα ζθάεη απηφ ην πγξφ, κνιχλεηαη ην αίκα θαη... πεζαίλεη. Καη ν παηέξαο κνπ πήγε 

απφ δάραξν. […] Έκελα κε ηε γηαγηά θαη ηνλ παππνχ ζην ζπίηη. Ζ αδεξθή κνπ είρε 

θχγεη, γχξλαγε ζηα κπαξ θαη… ζηα πνχ αιινχ είλαη…». Δλδεηθηηθφ ηνπ επηθνηλσληαθνχ 

ράζκαηνο πνπ ρψξηδε ηνλ Κνζκά κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαζ‟ 

φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππεξεηνχζε ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπ, δελ δέρζεθε 

θαλέλα επηζθεπηήξην απφ ηα νηθεία ηνπ πξφζσπα: «ηνλ Έβξν. Χξαία ήηαλ φκσο! 

Μηιάκε πνιχ σξαία, αμηνζέαηα... ρσξηνπδάθηα, απηά... Πνιχ σξαία... [κε αλαπφιεζε] 

Μνπ άξεζε πνιχ... [Τπεξέηεζα] θαλνληθά ηνπο κήλεο. Γχν, πφζν ήηαλ, δχν ρξφληα... 

Γχν ρξφληα, λαη. Ναη, λαη, πεδηθφ. Πεδηθφ. Χξαία κνπ θάλεθε. […] ζν πην καθξηά λα 

είζαη, ηφζν θαιά είλαη... Δ, εληάμεη... μεθεχγεηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Αλ παο θνληά, 

ζα έρεηο ηνπο δηθνχο ζνπ πάλσ απ’ ην θεθάιη ζνπ θαη ζα ζνπ θσλάδνπλ, ζα θάλνπλ... 

Δλψ ζηνλ Έβξν δελ ήξζε θαλείο λα κε δεη. Δ, ηη λα κε θάλνπλ; ηνλ Έβξν; […] 

Δπέζηξεςα θαη ηφηε αξξψζηεζα... Απηφ ήηαλε...». 

Ζ θ. Μίλα είλαη εβδνκήληα εηψλ, θαηάγεηαη απφ έλα ρσξηφ ηνπ λνκνχ θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δηακέλεη ζηε δνκή ησλ δηακεξηζκάησλ. Ο ζπληεξεηηζκφο ηεο 

επαξρίαο δελ ηελ απέηξεςε, φηαλ ελειηθηψζεθε, λα κεηαθνκίζεη ζηελ πξσηεχνπζα 

θαη λα αθνινπζήζεη ηηο δχν αδειθέο ηεο ζε έλαλ αζηηθφ ηξφπν δσήο: «Δεε, εγψ κεηά, 

έθπγαλ νη αδεξθέο κνπ, ήηαλ ζηελ Αζήλα θαη κε πήξαλε θαη ‘κέλα. Καη έκεηλα εθεί 

δψδεθα ρξφληα. Ναη. Καη εξγαδφκνπλ… έθηηαρλα, είρα κάζεη θαη έθηηαρλα θνπξηίλεο, 

θαιχκκαηα, ηέηνηα θαη εξγαδφκνπλα. Ναη, είρα θίιεο. Καη κε αγφξηα, βγαίλακε δελ… 

αιιά δελ είρα ζρέζεηο, ζεμνπαιηθέο θαη ηέηνηα. Γελ κνπ άξεζε πξηλ ην γάκν. […] Μνπ 

άξεζε ζηηο αξρέο. Μεηά, ήηαλ δχζθνια ηα πξάκαηα, ηα νηθνλνκηθά, φια θαη… έθπγα. 
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Γελ κπνξνχζα λα θαζίζσ. Γελ κ’ έβγαδαλ ηα νηθνλνκηθά θαη έθπγα πάιη. Γχξηζα ζην 

ρσξηφ…». Ζ θ. Μίλα είλαη κεηέξα κίαο θφξεο θαη γηαγηά δχν εγγνληψλ, θαζψο φηαλ 

επέζηξεςε ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα: «Ναη, έρσ παληξεπηεί 

ην ’79 […] Ήκνπλα κεγάιε… είρα πεξάζεη ηα ηξηάληα… Ναη, ήκνπλα κεγάιε […] ρη, 

κε ζπλνηθέζην. Α, δελ κε πείξαδε εκέλα, δελ… Γηαηί ζην ρσξηφ είλαη θιεηζηφο ν ρψξνο, 

δελ καο άθελαλ θαη πνιχ λα… δελ ήζειαλ λα έρνπκε ζρέζεηο θαη ηέηνηα. Καη ηα 

κάζαηλαλ θαη εκείο δελ ζέιακε. Νηξεπφκαζηνπλ, δελ μέξσ πψο ην παίξλαλε. […] 

Δληάμεη ήηαλ ζηελ αξρή, κεηά… νη γνλείο ηνπ κπαίλαλ κέζα θαη νη ηξίηνη… Δ, απ’ ηνπο 

γνλείο ήξζε θαζαξία, θαπγάο…». 

Ζ Έιζα απνηειεί ηε δεχηεξε έλνηθν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ. 

Δίλαη ηξηάληα δχν εηψλ, άγακε θαη πξνέξρεηαη απφ κηα κεζναζηηθή νηθνγέλεηα ηεο 

ειιεληθήο πξσηεχνπζαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ιπθείνπ, ε νηθνλνκηθή άλεζε 

ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο ηεο επέηξεςε λα ζπνπδάζεη ζην εμσηεξηθφ. Με ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζηελ Διιάδα, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ, επσκίζηεθε, σο 

κνλαρνπαίδη, ηε θξνληίδα ησλ γνληψλ ηεο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα απεβίσζαλ, έρνληαο 

φκσο ήδε βηψζεη ηηο δπζάξεζηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ελφο ηδηαίηεξα 

ζπγθξνπζηαθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο: «Ζ κακά, ηψξα ην Μάξηε θιείλεη ηξία 

ρξφληα [πνπ πέζαλε]. Δ… απφ θαξθίλν. Τπνθέξακε πνιχ, ππνθέξακε δπφκηζη ρξφληα, 

δελ ηα θαηάθεξε φκσο… λα βγεη ληθήηξηα. Δίλαη χπνπιε αζζέλεηα. Δθεί πέξα ππήξρε 

κεγάιε πίεζε ζε ‘κέλα… Πίεζε ελλνψ ζην ζπίηη. Δ… ην λα ζπδείο κε έλα θαξθηλνπαζή 

δελ είλαη θαη φ,ηη πην… επράξηζην, γηαηί θπζηθά αιιάδεη ν ραξαθηήξαο ηνπο, ηειείσο, 

γίλνληαη απφηνκνη, ζθέθηνληαη πνιιά πξάγκαηα… δελ ηνπο λνηάδεη θηφιαο ηη ζα θάλεη ν 

άιινο. θέθηνληαη κνλάρα ην ζάλαην. Καη πέξαζα θάπνηεο δχζθνιεο ζηηγκέο. […] Σνλ 

παηέξα κνπ ηνλ είρακε ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή θαη έπξεπε λα γίλσ εγψ ρίιηα θνκκάηηα 

γηα λα πεγαίλσ θαη λα ηνλ βιέπσ, πνπ δελ πήγαηλα ζπρλά, γηαηί ρξήκαηα δελ 

ππήξραλε… Οπφηε πήγαηλα κηα θνξά ην κήλα, δελ κπνξνχζα λα πάσ πην λσξίο. […] Ζ 

κεηέξα κνπ κε ήζειε ζπλέρεηα θνληά ηεο, ππήξρε θαη ζ’ απηφ αληαγσληζκφο… «Α, παο 

ζηνλ παηέξα ζνπ λα ηνλ δεηο, ηνλ αγαπάο πεξηζζφηεξν» θαη θπζηθά, δελ ην έιεγε κε ηνλ 

ηξφπν απηφ πνπ ζνπ κηιάσ εγψ ηψξα, ην έιεγε κε πνιχ δηαθνξεηηθφ χθνο… Λνηπφλ θαη 

εγψ δελ άληερα ηνπο θαβγάδεο, ηηο θαζαξίεο… […] Πνιχ βίαηνο. Σεο είρε… ηεο είρε 

ζπάζεη ην ζαγφλη, ηεο είρε θαηαζηξέςεη ην αξηζηεξφ λεχξν ηνπ αξηζηεξνχ καηηνχ… 

Δκέλα φρη. Δκέλα δελ κε είρε ρηππήζεη πνηέ. […] Γειαδή, ζην ηέινο, έγηλε θαιά, αιιά 

δελ κπνξνχζα, πιένλ, λα ηνλ πάξσ ζην ζπίηη. Ήηαλ ε άιιε κε ηνλ θαξθίλν. Πνηνλ ζα 
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πεξηπνηφκνπλα; Καη ηνπο δχν καδί; Γελ κπνξνχζα. Καη κε ηα λεχξα πνπ είρε θη ε 

κεηέξα κνπ…». 

Ο Εάρνο είλαη ζαξάληα ηεζζάξσλ εηψλ θα άγακνο. Καηάγεηαη απφ κηα πφιε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη απνηειεί ην ηξίην απφ ηα ηέζζεξα παηδηά κηαο νηθνγέλεηαο, ε 

νπνία δηέπεην απφ έληνλα αηζζήκαηα ζξεζθεπηηθφηεηαο. Σν γνλετθφ ζρήκα θαίλεηαη 

πσο ζπληίζεην απφ έλαλ θπξηαξρηθφ θαη θαληαζησζηθά παληνδχλακν παηέξα, ν 

νπνίνο ηξνθνδνηείην απφ ηνλ πεξηζσξηαθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ην κεηξηθφ 

πξφζσπν. Ζ δηρσηηθή απηή θαηάζηαζε κνηάδεη λα δεκηνχξγεζε ζηνλ Εάρν έληνλα 

ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα θαη γλσζηηθή ζράζε απέλαληη ζην νηθνγελεηαθφ 

ζηεξέσκα, ην νπνίν κπνξνχζε λα εηδσζεί σο πξνζηαηεπηηθφ θαη απεηιεηηθφ 

ηαπηφρξνλα. Όκσο, ν πξφζθαηνο ζάλαηνο ηεο κεηέξαο, ελφζσ ν ίδηνο θηινμελείην ζηε 

δνκή ησλ δηακεξηζκάησλ, ζήκαλε ηελ απψιεηα ηνπ «πξσηαξρηθνχ θαινχ 

αληηθεηκέλνπ» πνπ είρε επελδπζεί πξσηίζησο κε αηζζήκαηα αγάπεο: «Μνπ ιείπνπλ ηα 

δηθά κνπ πξφζσπα... Ζ κεηέξα κνπ ήηαλ ζην πιεπξφ καο, ηελ έραζα ηε κεηέξα κνπ, έηζη 

θαη... ιίγν θιαίσ έηζη... κε πηάλεη ην παξάπνλν, ζηελάδσ έηζη... ιίγν [κε ζηελνρψξηα]… 

ρη, είρα ζηελέο ζρέζεηο κε ηε κεηέξα κνπ θαη… [βνπξθσκέλα] ηψξα κνπ ιείπεη, ηελ 

αλαδεηάσ... Καη ιέσ «Σψξα πνχ είλαη ε ςπρνχια ζνπ; Πάλσ ή θάησ;». Γελ μέξσ πνχ 

πάεη ε ςπρή… [κε δάθξπα] Ή πάλσ ή θάησ... Σφζν πνιχ παξαδέρεηαη φηη κε πιήγσζε, 

[κε δάθξπα] ηφηε πνπ κνπ είπε φηη «Γελ είκαη άμηα έλα θεξάθη λα κνπ αλάβεηο». Σφζν 

πνιχ κε ζηελαρψξεζε ε κεηέξα κνπ... Λέσ «ρη, κεηέξα κνπ. Με ζηελνρσξηέζαη» ιέσ, 

«Δγψ ζε ζπγρψξεζα». Γηαηί ήζειε λ’ απηνθηνλήζεη επεηδή κ’ αξξψζηεζε [κε πφλν]…». 

 

 

3.2.2) «Ζ δσή πξηλ ην ςπρηαηξείν» 

Με εμαίξεζε δχν ππνθείκελα, ηα νπνία δηαζέηνπλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, ε 

εθπαίδεπζε ησλ ππνινίπσλ θηλείηαη απφ ηε ζηνηρεηψδε έσο ηελ ππνρξεσηηθή. Ζ 

Έιζα, απνηειεί ηε κία εθ ησλ δχν ελνίθσλ πνπ είλαη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο φκσο, ε απφθηεζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

ηίηινπ δελ ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αληίζηνηρε εξγαζηαθή ηεο απνθαηάζηαζε, εμαηηίαο 

ησλ ελδννηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε: «Σειείσζα ην ζρνιείν ην ’99 

θαη πήγα κεηά Ρνπκαλία γηα λα ζπνπδάζσ ηαηξηθή. Έκεηλα έμη ρξφληα. Οινθιήξσζα ηηο 

ζπνπδέο κνπ θαη γχξηζα. Δηδηθφηεηα δελ έρσ πάξεη. Δίλαη νη θαηαζηάζεηο έηζη πνπ 

δελ… δελ κ’ αθήλνπλ λα ην ζθεθηψ γηα εηδηθφηεηα. Γελ κπφξεζα λα εξγαζηψ, γηαηί 
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ππήξραλ θάπνηα πξνβιήκαηα νηθνγελεηαθά… Να βξσ δνπιεηά, δελ ήηαλ εχθνιν, γηαηί 

δελ είρα θάλεη ηελ εηδηθφηεηα θαη δελ κπνξνχζα λα εξγαζηψ ζε θάηη πάλσ ζηελ 

ηαηξηθή… Πξνζπάζεζα λα βξσ θάπνηα άιιε δνπιεηά, δελ ηα θαηάθεξα… Οπφηε, 

αλαγθαζηηθά, ζην ζπίηη κε ηε κεηέξα κνπ, νηθνγελεηαθά…». 

Δπίζεο απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ ηπγράλεη ν πνιπζρηδήο Θάλνο, ηνπ νπνίνπ ην 

βηνγξαθηθφ είλαη πινχζην ζε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αθήγεζή ηνπ: «Γηάβαδα, μέξεηο θαη ην είρα πάξεη ζαλ παηρλίδη ην ζρνιείν. Καη 

δηαθξηλφκνπλα. Μεηά πήγα Αζήλα, ζηελ Πάληεην. Πνιηηηθέο επηζηήκεο. Δίρε δχν 

ηκήκαηα ηφηε κφλν. ηαλ ηειείσζα ηελ Πάληεην, έθπγα ζηα είθνζη ηξία. Καη έθπγα πήγα 

Βξπμέιιεο γηα κεηαπηπρηαθέο. Έθαλα δίθαην ηεο ΔΟΚ. Σα γαιιηθά έκαζα κφλν εθεί 

πέξα θαη έθαλα ηξία ρξφληα ζπνπδέο θαη κεηά γχξηζα πίζσ. Δθεί πέξα δελ είρε δνπιεηά. 

Καη κεηά έδσζα θαη ζηε Ννκηθή. […] Αιιά ζπάζηεθα, θαηάιαβεο ηη έγηλε δειαδή. 

Έθαλα πνιιά πξάγκαηα. Καη απηφ ήηαλε ην… πψο λα ζνπ πσ… ην… θνπξάζηεθα. 

Καηάιαβεο; ρη, δελ ην πήξα ην πηπρίν [ηεο λνκηθήο]. Σν άθεζα ζην ηέινο. Μνπ 

έκελαλ ηέζζεξα καζήκαηα. Δληάμεη, είρα κάζεη ηε λνκηθή ζεσξία θαη ηε λνκηθή 

ζθέςε…». πλερίδνληαο, ν Θάλνο αλαθέξεη πσο νη παλεπηζηεκηαθέο ηνπ ζπνπδέο 

είραλ επαγγεικαηηθφ αληίθξηζκα, αθνχ εξγάζηεθε γηα πνιιά ρξφληα σο 

εθπαηδεπηηθφο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα: «Ναη, δνχιεπα… έθαλα κεηαθξάζεηο θαη δνχιεπα θαη ζην ζρνιείν, 

θαζεγεηήο. Πφζν… είθνζη ρξφληα. Α, ζνπ θεχγεη [ην κπαιφ]. Δίλαη ε ρεηξφηεξε 

δνπιεηά. [Πην πξηλ] έθαλα ηδηαίηεξα έθζεζε θαη θηινινγία θαη δνχιεπα ζην 

Μεηαιπθεηαθφ ζε [πεξηνρή ηεο Αζήλαο]. Ήηαλε θξαηηθά θξνληηζηήξηα, πνπ ηα πιήξσλε 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη… εθεί, πψο ην ιέλε… ηφηε ήκνπλα θαιά κσξέ, πέηαγα… [κε 

ιχπε] Δεε… έθαλα πάξα πνιχ θαιή δνπιεηά, γηα ηηο παλειιήληεο. Καη είρα θαη 

ηδηαίηεξα». 

Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαηαγσγήο απνηεινχλ έλαλ πξψην 

παξάγνληα γηα ηνλ νπνίν ηα ππνθείκελα δελ νινθιήξσζαλ ηε θνίηεζε ζηελ 

πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Άιισζηε, ε επηβίσζε, απνηειψληαο 

ηε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα ηεο Έθεο, έζεζε αλαγθαζηηθά 

ηελ εθπαίδεπζή ηεο ζε δεχηεξε κνίξα, θαζψο φπσο αλαθέξεη: «[Σειείσζα] ην 

δεκνηηθφ. Παξαπέξα δελ κπφξεζα λα πάσ… Γηαηί δελ κπνξνχζα ρξεκαηηθψο. Γελ 

κπνξνχζα λα… πξνρσξήζσ, ην ρξεκαηηθφ. [Οη γνλείο κνπ] ζπληαμηνχρνη ήηαλ, αιιά 

είρακε θάηη θηήκαηα θαη καδεχακε ειηέο. Πεγαίλακε καδί θαη ηα καδεχακε νη ίδηνη. Γελ 

βάδακε εξγάηεο, ηίπνηα». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξφηη ε νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηνπ 
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θ. Νίθνπ δηέζεηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή άλεζε, ν ίδηνο δελ νινθιήξσζε ηελ ιπθεηαθή 

εθπαίδεπζε, αιιά αζρνιήζεθε κε ηελ θαιιηέξγεηα αγξνηηθψλ εθηάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξμεη κία ζπλέρεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο: «Σν ηειείσζα 

ην δεκνηηθφ θαη έδσζα εμεηάζεηο γηα ην γπκλάζην. Φνίηεζα κέρξη ηελ πέκπηε 

[γπκλαζίνπ]. Γηαηί εζπνχδαδε ν αδεξθφο κνπ εηο ηαο Αζήλαο. Ο έλαο ηαηξφο θαη ν 

άιινο γεσπφλνο. Φνηηεηαί. Καη δελ κπνξνχζε ν παηέξαο κνπ λα ηα βγάιεη πέξα, ήηαλ 

γέξνο εηο ηελ ειηθία. […] Έθπγα θαη πήγα θάησ ζην ρσξηφ. Καη βνήζεζα ηνλ παηέξα 

κνπ ζη’ αιέηξη, ηηο ληνκάηεο, αγθηλάξεο, δέληξα, καληαξηληέο…». 

Δπηπιένλ, ε παιαηφηεξε παηξηαξρηθή αληίιεςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ 

απνδηδφηαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε κφξθσζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ελψ ηαπηφρξνλα 

πξηκνδνηνχζε ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο νηθηαθέο θαη ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο, πηζαλψο λα 

αληαλαθιάηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία ζπκκεηερνπζψλ, θαζψο 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε θ. Μίλα: «Γελ ήζειε ν παηέξαο κνπ. ην ζρνιείν 

θαιή καζήηξηα ήκνπλα, φρη άξηζηε, αιιά νχηε θαη… κέηξηα, κέηξηα. Με νθηψ ζπκάκαη 

έβγαια ην δεκνηηθφ. Γελ πήγα, δελ κ’ έζηεηιε ν παηέξαο κνπ νχηε ζην γπκλάζην… Γελ 

ήζειε…Δεε… κεηά, αθφκα δελ κπνξνχζα λα εξγαζηψ, ήκνπλ κηθξή αθφκα. Απφ 

δεθαηεζζάξσλ ρξνλψλ θαη κεηά, πήγαηλα ζηα θηήκαηα θαη επεηδή ε αδεξθή κνπ ήηαλε 

κνδίζηξα, ηε βνεζνχζα θη απηή. Καη είρα κάζεη θαη ηε βνεζνχζα». Γηα ηελ Αλζή, νη 

ιφγνη δηαθνπήο ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζπλδένληαη επηπξφζζεηα θαη κε ην γεγνλφο φηη είρε αλαιάβεη απφ ηελ πξνεθεβηθή ήδε 

ειηθία ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ: «ρη γπκλάζην. Γελ αλέβεθα γπκλάζην, δελ 

κπνξνχζα… ρη γηαηί δελ δηλφηαλ ην κπαιφ κνπ… γηαηί είρα ππνρξεψζεηο ζην ζπίηη 

Πσιίλα. Δίρα αλαιάβεη εγψ ην ζπίηη. Δίρα αλαιάβεη εγψ ηηο δνπιεηέο. Δίρα αλαιάβεη 

εγψ ηα καγεηξέκαηα, είρα αλαιάβεη λα βγαίλσ λα πεγαίλσ λα ςσλίδσ ζηελ αγνξά». 

Παξφι‟ απηά, ε ίδηα απφ ηα δεθαεπηά έσο ηα δεθαελληά ηεο ρξφληα, πνπ παληξεχηεθε, 

απαζρνιήζεθε σο αλεηδίθεπηε εξγάηξηα: «ε θαπλά δνχιεςα εξγνζηάζηα, εξγνζηάζηα 

κε ζηαθίδεο δνχιεςα, εξγνζηάζηα κε ζχθα δνχιεςα, κε… εξγνζηάζηα γηα παηάηεο. 

Πεγαηλνεξρφκαζηαλ ζηα θηήκαηα, δνχιεςα. ε θαζνιάθηα –καδεχακε ην θαινθαίξη- 

δνχιεςα. ε… ζεξβηηφξα ζε θαθελεία, δνχιεςα…». 

Κιηληθά, ε έλαξμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα θαηά ηελ 

εθεβηθή ή ηε λεαξή ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ (Μάλνο 1997: 138). Παξά ηηο θαιέο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ Εάρνπ, ν ρξφλνο εθδήισζεο ηεο αζζέλεηάο ηνπ ηνπνζεηείηαη 

θαηά ηε θνίηεζε ζην ιχθεην, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη κηα δηαθνπή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ: «Δγψ έρσ ηειεηψζεη ην ιχθεην κε 19 θαη 3/10. Σνπ είθνζη 
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καζεηήο. Απηφ κ’ έθαγε! Με ηα κνχηξα, ζηα γξάκκαηα, ξίρηεθα! Γηάβαζκα... λαη 

κσξέ... [κε παξάπνλν] Σν απνιπηήξην ιπθείνπ ην πήξα θαζπζηεξεκέλα, κεηά απφ ηηο 

παλειιήληεο. Γηαηί είρα, ήκνπλα, είρα ππνζηεί απφ ηε δεπηέξα ιπθείνπ κία ρξνλία 

ςπρσζηθή ζπλδξνκή. Γελ έδσζα παλειιήληεο κε ηε ρξνληά κνπ θαη έδσζα ηελ επφκελε 

ρξνληά. Ήζεια λα γίλσ θαζεγεηήο καζεκαηηθφο. Ήκνπλα εηθνζάξεο, παληνχ εηθνζάξηα 

έπαηξλα. Έδσζα ηαηξηθή πξψηα, αιιά δελ πέηπρα, γηαηί δελ ήηαλ ην ζηνηρείν κνπ φπσο 

ηα καζεκαηηθά. Αιιά απηφ, δελ ήηαλ απφ ηε δέζκε... είρα θνπξαζηεί έλα ρξφλν πξηλ 

[φηαλ εθδειψζεθε ε αζζέλεηα]... έπξεπε λα ζηακαηήζσ, λα εξεκήζσ ιίγν θαη κεηά λα 

πάσ... Λάζνο. Λάζνο επηινγή». πλερίδνληαο, ν Εάρνο αλαθέξεη πσο κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ηνπ απφ ην ιχθεην παξαθνινχζεζε δχν πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, 

ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ, ηα νπνία φκσο, δελ ζηάζεθαλ αξθεηά ψζηε λα ηνπ 

εμαζθαιίζνπλ κηα εξγαζηαθή ζέζε: «Πήγα ζε ζεκηλάξηα ζην δήκν, πιεξνθνξηθή. Αιιά 

δελ ηα πήγα πνιχ θαιά... Γηαηί... κε πείξαμε, κνπ έθεξε ζηνλ εγθέθαιν αγγεηνθηλεηηθή 

θεθαιαιγία. Αγγεηνθηλεηηθή θεθαιαιγία. Δδψ ζηνλ εγθέθαιν, ζηελ θνξπθή [πηάλεη κε 

ην ρέξη ην πάλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ ηνπ]. Έλησζα... έλα ζθίμηκν. Καη κεηά πήγα... ην 

επφκελν ηξίκελν, πήγα [ζεκηλάξην] κνληάδ-εηθφλααα θαη βίληεν θαη κε πήξε ε θάκεξα 

θαη κίιεζα σξαία [κε ραξά]! Πην πνιχ απ’ ην θνκπηνχηεξ, πην πνιχ κ’ άξεζε. […] ρη, 

φρη, πνηέ [δελ εξγάζηεθα]. Λφγσ ηεο πγείαο κνπ, ησλ πξνβιεκάησλ... θαη ηψξα δελ 

κπνξψ λα εξγαζηψ. Παίξλσ ην επίδνκα, πξνλνηαθή, απφ ηνλ ΟΣΑ, Οξγαληζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, δεκαξρία-λνκαξρία, φια απηά, μέξεηε...». 

Ζ απνδηνξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη νη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ςπρηθή δηαηαξαρή θαίλεηαη πσο αλέθνςαλ πξψηκα ηφζν ηε ζρνιηθή, 

φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηεο Νίθεο, ε νπνία παξαζέηεη ηα αθφινπζα: «Έρσ 

ηειεηψζεη… Γηα λα ζαο πσ θάηη… πάκε! Σν λήπην… ην δεκνηηθφ… ην γπκλάζην θαη κηα 

ηάμε ιπθείνπ [απαξηζκψληαο κε ηα δάρηπια]. Μεηά ην ζηακάηεζα ην ζρνιείν. Γηαηί κ’ 

έπαηξλε φιν ν χπλνο θαη θνηκφκνπλα [γέιην]. Γη’ απηφ δελ κπνξνχζα λα πάσ ζρνιείν 

θαη ην ζηακάηεζα. Μέρξη ηελ πξψηε ιπθείνπ πήγα θαη κεηά ην ζηακάηεζα. Γελ κνπ 

άξεζε. Γελ ήζεια λα ζπλερίζσ. ρη, ηέρλε δελ έκαζα. Σίπνηα. Γνπιεηέο ζην ζπίηη, κέζα. 

Έθαλα κέζα ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. Ξέξεηε… […] Δίρα εξγαζηεί, φηαλ ήκνπλ πην 

κηθξή, φηαλ πήγαηλα… πψο ην ιέλε… ζαλ θνκκψηξηα εξγαδφκνπλ [ζηελ πφιε]. ε έλα 

θνκκσηήξην. Γελ ζπκάκαη πην ήηαλ εθεί έλα… θνκκσηήξην. Καλά ρξφλν θαη κεηά ην 

ζηακάηεζα. Γελ ήζεια γηαηί θαη ‘θεη κ’ έπαηξλε ν χπλνο θαη… γη’ απηφ ζηακάηεζα. Καη 

δελ μαλαπήγα λα μαλαθνπξέςσ». 
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Ο Κνζκάο, ν νπνίνο έρεη εξγαζηεί θαηά ην παξειζφλ σο ζεξβηηφξνο, 

αλαθεξφκελνο ζηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα ζεκεηψλεη ηα αθφινπζα: «Να ζνπ πσ ηελ 

αιήζεηα, δελ ηα ‘παηξλα θαη πνιχ ηα γξάκκαηα. Δ, νινθιήξσζα. Πήγα κέρξη ην 

γπκλάζην... Δ, κεηά απφ ‘θεη θαη πέξα... Γηα εμεηάζεηο θαη ηέηνηα, γηα παλεπηζηήκην πνπ 

ιέλε γηα απηά, φρη. Γελ πξνρψξεζα παξαπάλσ. ην ιχθεην πήγα κία ηάμε. Αιιά ήηαλε 

θάηη ζηξηκκέλεο νη θαζεγήηξηεο... θαη αθήλαλε. […] Λνηπφλ, έδσζα εμεηάζεηο λα πάσ 

ζηε Β΄ ιπθείνπ θαη κε θφςαλε...![κε απνγνήηεπζε] ηα αγγιηθά, ζηα αξραία, ζηα 

καζεκαηηθά… εθεί». Απφ ηε κεξηά ηνπ, ν Φψηεο, δηέθνςε πξφσξα ην ζρνιείν, ελψ ζε 

αζηείν ηφλν ζπκπιεξψλεη πσο: «Δγψ γξάκκαηα δελ μέξσ πνιιά. Μέρξη ηελ ηεηάξηε, 

κέρξη ηελ ηεηάξηε [δεκνηηθνχ]. Αιιά θάλακε ζθνλάθηα! Καη καο έπηαζε! [γέιηα] Δεε… 

κνπ ην θφςαλε. Μνπ ην θφςαλε, ε δαζθάια. Ξέρλαγα λα γξάθσ. Καιφ ήηαλ, αιιά 

μέρλαγα λα γξάθσ, με-με-μέρλαγα. Γελ έρσ θαη εγψ ιίγν κπαιφ. Ξέρλαγα λα γξάθσ…». 

Με βάζε ηα πξνεθηεζέληα, ζα παξαηεξνχζακε φηη παξάγνληεο φπσο ν ρξφλνο 

εθδήισζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ε έληαζή ηεο, ν βαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη 

δεδνκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαζφξηζαλ ζεκαληηθά φρη κφλν ην είδνο 

ηεο κεηέπεηηα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ηελ ηπρφλ απνπζία 

επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο απφ πιεπξάο ηνπο. 

Καηά ηνλ Laing (φπσο αλαθέξεη ε Σζαιίθνγινπ 2008: 96), «ε νηθνγέλεηα είλαη 

ν πξψηνο ζεζκφο κε ηνλ νπνίν αζθείηαη πίεζε απφ ηνπο ιίγνπο πάλσ ζηνπο πνιινχο, 

απ‟ ηνπο κεγάινπο ζηνπο κηθξνχο θαη απ‟ ηνπο δπλαηνχο πάλσ ζηνπο αδχλαηνπο». Χο 

εθ ηνχηνπ, ν εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ 

πξηκνδνηνχζε κηα ελνρνπνηεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα απνδίδνληάο ηεο 

ζρηδνθξεληνγφλεο ηδηφηεηεο, ελψ αξγφηεξα, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

εθπεθξαζκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο πξνο ην ςπρηθά πάζρνλ κέινο ηεο, ν ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζπλδέζεθε κε ηελ πηζαλφηεηα ηεο ππνηξνπήο (Εήζε 2002: 167). 

Όπσο δηαπηζηψζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε εζσζηξέθεηα απνηειεί έλα 

απφ ηα θπξηφηεξα γλψξηζκα πνπ δηέπεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

πξηλ αθφκε λνζειεπζνχλ ζην ςπρηαηξείν. Σν θιεηζηφ νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα πνπ 

απνηξέπεη ηηο θνηλσληθέο επαθέο θαη επηδηψθεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ ηεο πξνο 

ηηο επηηαγέο ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο, απνηππψλεηαη ζηα ιφγηα ηνπ Εάρνπ. Ο 

παηέξαο ηνπ πεξηγξάθεηαη σο έλα ηδηαίηεξα δεζπνηηθφ πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ ηα 

θειεχζκαηα ζρεηίδνληαλ κε ηελ ππνρξέσζε εθθιεζηαζκνχ θαη ηελ απνρή ηνπ Εάρνπ 

απφ ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, πξνζηαγέο νη νπνίεο βηψλνληαη απφ ηνλ ίδην, έσο θαη 

ζήκεξα, σο εμαηξεηηθά ςπρνπηεζηηθέο: «Σξνκνθξαηία... Με θνβέξηδε! Σνλ 
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θνβφκνπλα... Φαλαηηθφο! Θεξκφαηκνο... θαλαηηθφο... Μεηαμχ καο, ε; Μελ βγεη... ζέισ 

λα εθθξάζσ ζηνλ παηέξα κνπ, απηή ηε ζπλέληεπμε λα κελ ηελ κάζεη ν παηέξαο κνπ [κε 

παξάθιεζε] θη έρσ πφιεκν [κε θφβν]. […] Απφ κηθξφ παηδάθη είρα ςπρηθά ηξαχκαηα... 

κε ηνπο γνλείο κνπ [κε ζηελνρψξηα]. Δλ ησ κεηαμχ, πεγαίλακε ζε έλα αζθεηήξην ζηελ 

[πφιε], δελ πεγαίλακε ζηελ ελνξία κε ην παιηφ ενξηνιφγην θαη δεκηνπξγήζεθε έλα 

θφκπιεμ [κε έκθαζε]! Απνκφλσζε, ππεξπξνζηαζία, ηξνκνθξαηία... Γελ ήηαλ ην 

παηξηθφ ράδη, ην κεηξηθφ ράδη... Κη φια απηά κε πιήγσζαλ... Πεγαίλακε [ζηε κνλή ηεο 

πεξηνρήο], πεγαίλακε [κε δπζθνξία]. Έςειλα… [κε δπζθνξία] Υσξίο ηε ζέιεζή κνπ... 

Φνβφκνπλα, θνβφκνπλα... Ναη... [κε θφβν] «Πάηεξ εκψλ, εκείο ζήκεξνλ...». […] Δεε... 

αιιά ν παηέξαο κνπ κ’ έρεη ηξνκνθξαηήζεη... κελ πάσ κε θνπέια, κελ θαθφ, κε, κε, κε! 

Δγψ... πιεγσλφκνπλα... Οχηε έβγαηλα έμσ βφιηεο, ζπίηη-εθθιεζία-δνπιεηέο! Καη απηφ 

κνπ... κνπ... απφ κηθξφ παηδάθη κνπ ‘ρε αθήζεη κία... ρξνλία ςπρσζηθή ζπλδξνκή θαη 

εθδειψζεθε! Να πψο εθδειψζεθε! ηαδηαθά, εγψ είρα ζηχζε! Ήζεια λα πάσ κε 

γπλαίθα! Αιιά... ην πεξηβάιινλ δελ κ’ άθεζε λα πάσ! Άκα πήγαηλα κπνξεί λα κελ 

αξξψζηαηλα...! Δίλαη απφ ηε θχζε απηφ!». Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Εάρν 

αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαίλεηαη λα εζηηάδεηαη ζηελ 

ελδνςπρηθή ζχγθξνπζε πνπ βίσλε, σο απφξξνηα ηεο αλάγθεο λα εθπιεξψζεη δχν 

αληηθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο αηηήκαηα, δειαδή ηελ ππνηαγή ζην νηθνγελεηαθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ ηαπηφρξνλε αληίζηαζε ζε απηφ: «Δγψ, ελ ησ κεηαμχ, ήζεια λα... ηνπο 

ην έιεγα, αιιά ηνπο θνβφκνπλα... Γελ κπνξνχζα λα ηνπο πσ... λα ηνπο πσ φηη απηνί... 

πνηέ δελ έθαλαλ απηφ πνπ άξεζε ζε εκέλα! Φνβία είρα πάζεη! Καηαπίεζε! Απφ 

αληίδξαζε εγψ αξξψζηεζα... ηα ‘βαδα κέζα κνπ! Απηά πνπ πξνζερψξεζαλ ζηε δηθή κνπ 

[ςπρή], ηα εθδήισζα ζηελ εθεβεία κνπ!». 

Ζ ππαθνή ζηα θειεύζκαηα ησλ ζεκαληηθώλ Άιισλ, σο ήδε εδξαησκέλν 

ζπκπεξηθνξηθφ κνηίβν, θαίλεηαη λα ζπλερίζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ 

θ. Νίθνπ, θαζψο φπσο εμνκνινγείηαη, νη αληηξξήζεηο ησλ νηθείσλ ηνπ πξνζψπσλ 

αλέζηεηιαλ ηελ πξφζεζή ηνπ λα παληξεπηεί: «Αιιά ήηαλ λα παληξεπηψ… Καη 

κεζνιάβεζαλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνλ αδεξθφ κνπ λα κελ ηελ πάξσ, θάπνηα 

θνπέια. Ααα… είρακε καδί… είρακε φλεηξα, ζθέςεηο [κε αλαπφιεζε]… Σελ είρακε 

γεηηφληζζα. Ναη. Καη δελ ήζειε ν αδεξθφο κνπ, κνπ ιέεη «Να κελ ηελ πάξεηο». Ήηαλ 

αξλεηηθφο. Ναη, ηνλ άθνπζα. Καη ηνλ παηέξα κνπ. Να κελ ηελ πάξσ. Καη δελ ηελ 

πήξα», ελψ ζπλερίδνληαο, ν θ. Νίθνο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ην εμήο: «Έρσ 

παξάπνλν γηαηί έθαηζα πνιιά ρξφληα [ζην ςπρηαηξείν] θαη ηνχην, γηαηί κε αλαγθάζαλε 

λα κελ παληξεπηψ». 
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Ζ παξνρή ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο δελ είλαη δεδνκέλν φηη ζα πξνζθεξζνχλ 

ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ είλαη πηζαλφ νη ίδηνη νη ςπρηθά πάζρνληεο λα 

θξνληίδνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο φηαλ δελ λνζειεχνληαη (Pilgrim & Rogers 

2004: 341). Ζ κεηέξα ηεο Αλζήο πεξηγξάθεηαη σο κηα παληνδχλακε αξρατθή κάλα κε 

ηελ νπνία αλέπηπμε κηα ζπκβησηηθή ζρέζε, θπξίσο ιφγσ ηεο θξνληίδαο πνπ ηεο 

παξείρε απφ ηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο, ε κεηέξα ηεο 

αληηκεηψπηδε ςπρηθή δηαηαξαρή: «Μεηά άξρηζε ηηο ππνβνιέο ηεο, λα ζπάδεη πξάκαηα, 

κεηά κεηαδφζεθε ζηνπ θφζκνπ φηη απηή είλαη ςπρνπαζήο… Π’ έβγαηλε ηηο λχρηεο έμσ, 

έπαηξλε πέηξεο ‘ζειε λα ζπάζεη ηδάκηα, ‘ζέιε λα θαηαζηξέςεη ηε γεηηνληά ζνπ, φια. […] 

Μία επαηζζεζία είρα ζηνπο γνλείο κνπ. Αγάπαγα πνιχ ηε κεηέξα κνπ θαη ιίγν ηνλ 

παηέξα κνπ… Αγάπαγα ηε κακά κνπ πην πνιχ θαη ηε βφεζεζα. […] Δγψ ήζεια λα 

θνηηάσ ζαλ γηαηξίλα ηε κακά… έπαζα ςπρνινγηθφ καδί ηεο. Γέζεθα ηφζν πνιχ καδί 

ηεο. […] Σελ πάηεζα θη εγψ… κε ηφζα ληξάβαια λα ηελ θάλσ θαιά. Έπαζα εγψ κεηά. 

Σξαβηφκνπλα ζα ζθνηλάθη. Ννζνθνκεία…». Σα ιφγηα ηεο ζηε ζπλέρεηα, κέζα απφ κηα 

πξνβνιή ηνπ εαπηνχ επάλσ ζην κεηξηθφ πξφζσπν, κνηάδεη λα αληαλαθινχλ κία 

πηθξία πνπ πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζσπηθή δηαδξνκή ηεο ίδηαο ηεο Αλζήο: 

«Σελ πεγαίλαλ ζε θιηληθέο. Καη μέξεηο θάηη πνπ κνπ ‘πε, λα δεηο εθεί είρε αιήζεηα, 

κάγνο ν γηαηξφο: «Αλζή» κνπ ιέεη, «Κάηη λα ζνπ πσ. Απηή ζα ζε θαηαζηξέςεη. Ζ κάλα 

ζνπ. Γελ ηελ θιείλεηο θάπνπ» κνπ ιέεη, «λα γιηηψζεηο ηε δσή ζνπ;». Σνπ ιέσ «Γηαηξέ, 

δελ είλαη ιίγν ζθάικα; Να θάηζσ λα θιείζσ ηε κεηέξα κνπ, εγψ ε ίδηα ε θφξε πνπ ηελ 

αγαπάσ, κέζα; Θα πιεγσζψ». «Γελ γίλεηαη» κνπ ιέεη. «Να ζην πσ εγψ θαη ζαλ 

ςπρνινγία, γηαηί ζε βιέπσ είζαη θνπέια, κεηξεκέλε θαη ζαλ ςπρνιφγνο ζα ζνπ 

κηιήζσ» κνπ ιέεη. «Κιείζηελε, ζε παξαθαιψ» κνπ ιέεη, «ε έλα ίδξπκα. Θα ζε 

θαηαζηξέςεη. Απηή πνπ ηφζν ζπ πξνζέρεηο θαη ηφζν πνιχ πνπ ηξέκεηο, ζα ζε ηηλάμεη 

ζηνλ αέξα. Θα ζε ηηλάμεη ζη’ αιήζεηα» κνπ ‘πε. Αιήζεηα κνπ ‘πε. Ζ αιήζεηα είλαη 

πηθξή. ζν αιεζηλή είλαη, ηφζν πηθξή είλαη. Αλ είρα θάλεη απηφ… [ρηππάεη ηε γξνζηά 

ηεο ζην ηξαπέδη] Γελ ην ‘θαλα. Σε ιππήζεθα. Με ηπξάλλεζε». 

Όπσο ππνγξακκίδεη ε Σζαιίθνγινπ (2008: 91) ε πνηφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Σα 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη γνλείο ηεο Έιζαο, ηελ αλάγθαζαλ λα 

θξνληίδεη ηφζν ηελ θαξθηλνπαζή κεηέξα ηεο φζν θαη ηνλ άξξσζην παηέξα ηεο: «Γελ 

ήζειε ε κεηέξα κνπ θαλέλαλ, ήκνπλα ηειείσο κφλε. Μνλάρα εκέλα. Πνιχ εγσηζηηθφ 

απφ κέξνπο ηεο, αιιά ήζειε κνλάρα εκέλα. Γελ ήζειε άιινλ άλζξσπν. Ήζειε κνλάρα 

εκέλα, λα πεγαίλσ, λα είκαη δίπια ηεο, λα ηε ζηεξίδσ, λα ηε βνεζάσ… δελ δερφηαλ 
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απφ θαλέλαλ άιιν βνήζεηα. […] Ήηαλ αιθννιηθφο ν παηέξαο κνπ. Καη πέξαζα θαη εθεί 

πνιχ δχζθνιεο ζηηγκέο. Πνιχ δχζθνιεο… Μέρξη πνπ αλαγθάζηεθα λα ηνλ βάισ ζε 

ςπρηαηξηθή θιηληθή γηα λα θάλεη απνηνμίλσζε. Πέζαλε εθεί κέζα». 

Δθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ πφξν, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

εθεβηθή πεξίνδν, απνηεινχλ νη παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ. Καζψο ν έθεβνο 

ακθηζβεηεί ηα γνλετθά πξφζσπα ζε κηα πξνζπάζεηα απηνλφκεζεο θαη δηαρσξηζκνχ 

ηνπ εαπηνχ, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εθηφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θινηνχ, 

επηδξά ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Χζηφζν, «ε ακθηζπκηθή 

ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηε δπλαηφηεηα κηαο δηακνξθσκέλεο ηαπηφηεηαο είλαη 

γελεζηνπξγφο ελδνςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο πνπ ε απαξρή ηνπο 

ηνπνζεηείηαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ θαη θνξπθψλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο (Σζαιίθνγινπ 2008: 360)». 

Ζ απνζαξξπληηθή ζηάζε ησλ γνληψλ ηνπ Εάρνπ απέλαληη ζηελ πξννπηηθή ηεο 

δεκηνπξγίαο θηιηθψλ ζρέζεσλ, κνηάδεη λα απνηειεί κεξηθφηεξε έθθαλζε ελφο 

πξνυθηζηάκελνπ θαηαπηεζηηθνχ κνηίβνπ ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνινπζνχζε ε 

νηθνγέλεηα: «ρη, δελ είρα παξέεο [ρακειφθσλα]. Οη γνλείο κνπ εκέλαλε… κε-κε-κε 

πήγαηλε ε κεηέξα κνπ κε η’ απηνθίλεην, δελ κ’ άθελε λα πάσ κε ηα παηδηά λα παίμσ 

ιίγν ζηα ειεθηξνληθά, έηζη... Απφ θνληά κε είρε, πξνζηαζία. […] ην ιχθεην πήγαηλα, 

αιιά... κεκνλσκέλα... Πήγαηλα... κε ην θφβν ησλ γνλέσλ. Βία... πκπηεζκέλνο...». 

Έλαλ αλάινγν πεξηνξηζκφ πνπ απέθιεηε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε εθηφο ζπηηηνχ 

επηηάζζνληαο ηηο ζπλαλαζηξνθέο απνθιεηζηηθά κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θαίλεηαη 

λα πθίζηαην ε Αλζή ήδε απφ ηελ παηδηθή ηεο ειηθία: «Γελ είρα, φρη. Οχηε θίιεο είρα, 

νχηε θίινπο είρα. […] Ναη, θαηάιαβα. Γελ κ’ άθελε ε κεηέξα κνπ κηθξή. Οχηε έμσ 

πνιχ, ήηαλ άξξσζηε ζνπ ιέσ. Κη εγψ θαζφκνπλα φιν ηαλ θαη επί ηαλ. Δληάμεη, ιέσ, δελ 

ζέιεηο λα πάσ λα παίμσ εγψ ζθνηλάθη ηεινζπάλησλ, θιείζνπ ηψξα λα ζε δσ Αλζή!». 

Καζψο ε Έιζα ππήξμε ζην πεξηζψξην ηεο ζρνιηθήο δσήο, νη ζρεηηθέο 

αλακλήζεηο ηεο έρνπλ αθήζεη κηα δπζάξεζηε αίζζεζε: «Κνίηαμε λα δεηο, ηα ζρνιηθά 

κνπ ρξφληα δελ ηα ζπκάκαη πνιχ επράξηζηα. Γηαηί, δελ μέξσ γηα πνην ιφγν, δελ είρα 

παξέεο. Γελ, φζν θαη λα ζνπ θαίλεηαη αζηείν, ήκνπλ έλα θνξίηζη πάξα πνιχ ληξνπαιφ, 

πνπ δελ κηινχζα θαη… έηζη δελ είρα παξέεο. Γελ κπνξνχζα λα θάλσ παξέεο. Ήηαλ πνιχ 

δχζθνιν… Με θνξφηδεπαλ νη θίιεο κνπ, ζην ζρνιείν… Δ, εληάμεη… γηαηί κε 

ζεσξνχζαλε… «θπηφ». Ξέξεηο ηψξα πψο είλαη ζηα παηδηά…». πλερίδνληαο ηελ 

αλαδξνκή, αλαθέξεη πσο κνινλφηη ζηα θνηηεηηθά ηεο ρξφληα αλέπηπμε έλαλ θηιηθφ 

θχθιν, δελ θαηάθεξε λα ηνλ δηαηεξήζεη θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηεο: 
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«Δληάμεη, έθαλα παξέεο ζην παλεπηζηήκην, αιιά δελ κπφξεζα λα ηηο θξαηήζσ κεηά. 

Γηαηί θχγαλε φινη, δελ ήηαλ απφ Αζήλα, ήηαλ απφ άιια κέξε, ραζήθακε… Καη θαθά ηα 

ςέκαηα, φηαλ… φηαλ πεγαίλεηο ζε κηα μέλε ρψξα θαη θάλεηο θηιίεο, κεηά δελ 

θξαηηνχληαη νη θηιίεο απηέο εχθνια. Δλλνψ κέζα απφ ην παλεπηζηήκην. Γελ 

θξαηηνχληαη. Άιινη ζα αθνινπζήζνπλ άιιν δξφκν, δελ… δελ θξαηηνχληαη». 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπγθπξηαθή δηαζηαχξσζε ησλ δξφκσλ ηεο Νίθεο 

θαη ελφο γλψξηκνπ πξνζψπνπ ηεο απφ ηα καζεηηθά ρξφληα, γεγνλφο πνπ ζπλέβε εληφο 

ηνπ ρψξνπ ηεο δνκήο, θαζψο φπσο αλαθέξεη: «Δίρα παξέεο, λαη. Δίρα παξέεο πνιιέο. 

Να, κε ηελ… πψο ηε ιέλε, ηελ Δχα, είκαζηε καδί, ηψξα εδψ, ζηνλ μελψλα. […] Σε 

λνζειεχηξηα, λαη. Σελ ήμεξα απ’ ην ζρνιείν, απ’ ην γπκλάζην θαη απ’ ηελ πξψηε 

ιπθείνπ. Μαδί πεγαίλακε ζρνιείν. Ναη, ζπλνκήιηθεο ήκαζηαλ». 

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεθηεζείζεο αθεγήζεηο φπνπ ε θνηλσληθή απνκφλσζε 

πξνεμάξρεη σο ζηνηρείν ζηηο δσέο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξηλ ην ςπρηαηξείν, ν Κνζκάο 

αλαθέξεη φηη: «Δλλνείηαη είρα παξέεο. Βγαίλακε, παίδακε... ρη, λα ζνπ πσ δελ έρσ... 

[κε ιχπε] θξαηήζεη. ρη... Γελ έηπρε... δελ έρσ θξαηήζεη επαθή. ηαλ κπήθα ζην 

ςπρηαηξείν ραζήθαλ θαη νη επαθέο, ραζήθαλε φια….». Οπζηαζηηθά, κέζσ ηεο 

ηειεπηαίαο θξάζεο ηνπ Κνζκά επηζεκαίλεηαη πσο ε είζνδνο ζηνλ «θφζκν ηεο 

ςπρηαηξηθήο», σο γεγνλφο, ζεκαηνδνηεί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ νξηζηηθή 

απψιεηα ησλ ήδε ειαρηζηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ επαθψλ ηνπο. 

Πξννηθνλνκψληαο ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ζα ιέγακε πσο «ε δσή πξηλ ην 

ςπρηαηξείν» παξνπζηάδεη αδξέο αλαινγίεο κε «ηε δσή ζηε δνκή», δειαδή εληφο 

ηεο θνηλφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην θνκκάηη ηεο δηαπηζηψκελεο ηζρλφηεηαο ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Όπσο παιαηφηεξα, ηα ππνθείκελα πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, αληίζηνηρα ζην ζήκεξα, νη 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο δηαξζξψλνληαη θπξίσο ζηε βάζε ηεο αιιειεπίδξαζήο 

ηνπο κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ελνίθνπο ησλ δνκψλ, σζάλ ν πξψηκνο 

εγθισβηζκφο ηνπο ζηνλ νηθνγελεηαθφ θινηφ, λα αλαπαξάγεηαη δηαρξνληθά κε ηε 

κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο απνμέλσζεο ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο, 

ηφζν ζην ςπρηαηξείν φζν θαη ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο. 
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3.2.3) «Ζ δσή ζην ςπρηαηξείν» 

Όπσο πξνέθπςε, πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην ςπρηαηξείν, είρε ήδε πξνεγεζεί ε 

παξνρή εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζηα ππνθείκελα κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, πνπ άπηνληαλ θπξίσο ησλ εηδηθνηήησλ ηεο 

λεπξνινγίαο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο. Όπσο δηεγείηαη ν Θάλνο: «ηαλ πήγα ζε κία 

ςπρίαηξν ζην Γεληθφ Κξαηηθφ… κνπ έδσζε δχν κήλεο άδεηα θαη έκεηλα ζην ζπίηη. Μνπ 

ιέεη «Θα παίξλεηο ηα ράπηα ζνπ ζπίηη. Γελ ζέισ λα ζε βάισ εδψ πέξα». Δίρα πάζεη 

καληνθαηάζιηςε. Κνχξαζε! Δεε… κνπ ιέεη «Ήζνπλα ππφ καλία. Έηζη δελ είλαη;». 

Ξέξεηο… «Ναη» ηεο ιέσ. Μνπ έδσζε θάηη ράπηα, πήγα ζπίηη θαη απ’ απηά ηα ράπηα 

έπαζα εγθεθαιηθφ. Άιιαμα ράπηα θαη… έπεζα θάησ, κε πήγαλ ζηνλ Δπαγγειηζκφ, δελ 

κπνξνχζα… βήζαλε κέζα. Καηάιαβεο; […] Πήγα ζηνλ Δπαγγειηζκφ ηφηε, ζπκάκαη, 

πνπ έπεζα θάησ θαη… θάζηζα, πφζν θάζηζα εθεί πέξα… είθνζη κέξεο λνκίδσ… 

πλήιζα θάπσο, αιιά δελ κπνξνχζα λα δνπιέςσ κεηά, μέξεηο, άιιν ην λα ζπδεηάσ. Σν 

λα ζπδεηάσ δελ είλαη θνχξαζε… [Σν απνδίδσ] ζηελ πνιιή δνπιεηά. Μέξα-λχρηα. Καη 

κνπ ιέγαλε «Με δνπιεχεηε έηζη». Δξρφηαλε ν παηέξαο κνπ, πνπ είρε θάλεη δχν 

εγρεηξήζεηο, ζπκάκαη πνπ κνπ έιεγε «Με δνπιεχεηε έηζη. Θα αξξσζηήζεηε». 

ε κία αληίζηνηρε πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπλαζηνχλ ηα δπζάξεζηα 

ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζίαδε, ν Κνζκάο επηζθεπηφηαλ έλαλ ςπρίαηξν ηεο πεξηνρήο, 

ρσξίο φκσο λα απνθεπρζεί ηειηθψο ε εηζαγσγή ηνπ ζην ςπρηαηξείν: «ηνλ [ηάδε 

ςπρίαηξν] είρα πάεη. Δ, μαλαπήγα. Γελ κνπ ‘πε ηίπνηα, κνπ ‘δσζε θάηη θάξκαθα λα 

πίλσ θαη ηίπνηα άιιν. [ην ςπρηαηξείν] κε πήγε ν αδεξθφο κνπ. Με πήγε. Αιιά έπξεπε 

λα κε πάεη γηαηί έηξεκα. Πψο ην ιέηε εζείο νη γηαηξνί... εεε... ηξφκν! Σξφκν ην ιέηε; 

ηαλ ηξέκνπλ πφδηα-ρέξηα ιέγεηαη ηξφκνο. Γελ μέξσ ηη θηαίεη... Σα θάξκαθα πνπ κνπ 

δψζαλε... Σξέκνπιν. Πνιχ ηξέκνπιν! ηαλ ιέκε πνιχ ηξέκνπιν, κηιάκε... ηα πφδηα λα 

πεδάλε κέρξη πάλσ...! Σα ρέξηα άζηα λα πάλε! Δίδαλ φηη δελ πεξλνχζε ην ηξέκνπιν, κε 

‘βαιαλ ζην απηνθίλεην θαη κε πήγαλ θαηεπζείαλ ςπρηαηξείν». 

Όπσο δηαπηζηψζεθε, ε πνιιαπιόηεηα ησλ ςπρηαηξηθώλ εγθιεηζκώλ απνηειεί 

έλα ζηνηρείν πνπ απαληάηαη ζπρλά ζηηο βηνγξαθηθέο δηαδξνκέο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σν παξάπνλν ηεο Αλζήο γηα ην γεγνλφο φηη εμαλαγθάζηεθε λα λνζειεπζεί αξθεηέο 

θνξέο ζην ςπρηαηξείν είλαη δηάρπην ζηα ιφγηα ηεο: «Καη πνιιέο θνξέο πάλσ-θάησ. 

Γηαηί; Μα θη εγψ, ην γηαηί δελ μέξσ. Ναη. Σν γηαηί. Γηαηί; Γηαηί νη δηθνί κνπ δελ 

κπνξνχζαλε, άιιεο δνπιεηέο δελ μέξαλε…;».  
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Ο θ. Νίθνο, επξηζθφκελνο εδψ θαη κηζφ αηψλα πεξίπνπ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ, 

έρεη βηψζεη έληνλα ηελ ειιεληθή ηδξπκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηνλ έγθιεηζην 

βίν πνπ δηήγαγε ζε αξθεηά ςπρηαηξεία: «ην Γαθλί; Έθαλα δχν θνξέο, δπν θνξέο απφ 

πέληε-έμη ρξφληα θαη απφ είθνζη πέληε. Ναη, δπν θνξέο πέληε-έμη ρξφληα θαη θαηφπηλ 

είθνζη πέληε. […]  Δ, λα ζνπ πσ… εθεί πέξα δελ ήηαλε θαιά. Γελ ήηαλε θαιά. […] 

Ήηαλ θαη κνξθσκέλα παηδηά, ήηαλ θη ακφξθσηα, ήηαλ θη αγξάκκαηα, άιινη είραλε 

θιέςεη, άιινη είραλε… Γελ είρε πεξηβάιινλ θαιφ. Δ, νχηε ηα ππλνδσκάηηα ήηαλ θαιά 

φπσο εδψ… Έθαγα φια ηα ληάηα κνπ, ηα ‘θαγα ζην Γαθλί! Γελ ζέισ λα μαλαπάσ πνηέ 

[κε παξάπνλν] νχηε εδψ, νχηε πνπζελά… Φπρηθή νδχλε πιήξσλα. Πέξαζα άζρεκα… 

Πέξαζα άζρεκεο κλήκεο. Δγψ δελ έρσ θάλεη ηίπνηα. Αζψνο…». Μάιηζηα, θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπ ζε έλα απφ ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα, ππεβιήζε ζηελ ηδηαίηεξα δεκνθηιή 

γηα ηελ επνρή κέζνδν ηεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο: «…Καη έθαλα ειεθηξνζφθ. Απηή 

ε ζεξαπεία είλαη κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ. Δ… [κε εθπλνή] ‘θεη θχιαμε ν Θεφο θαη ε 

Παλαγία θαη… δελ, δελ έπαζα ηίπνηε θαθφ». 

Ο Εάρνο κε ηε ζεηξά ηνπ, ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ λνζειεηψλ ηνπ ζε ηδησηηθέο 

θιηληθέο ηεο πξσηεχνπζαο, αλαθέξεη πσο: «Μεηά απφ ην [δεκφζην ςπρηαηξείν], ζηηο 4 

Μαξηίνπ ηνπ ’89 έραζα ηνλ παππνχ κνπ θαη κνπ ζηνίρηζε απηφ θαη λνζειεχηεθα 4 

Μαξηίνπ ηνπ 1989 ζε [ηδησηηθή θιηληθή ησλ Αζελψλ]. Πνιιά θάξκαθα έπηλα... θαη εθεί 

πνιιέο ελέζεηο κνπ έξηρλαλ [κε γέιην] γηα ζπληήξεζε! Έκεηλα ελάκηζε κήλα πεξίπνπ. 

Δίραλ θαλνλίζεη λα θάλσ ζην λνζνθνκείν δχν κήλεο, αιιά δελ κπνξνχζα άιιν, ήηαλ 

πνιχ αθξηβφ. Καη έιεγε ν δηεπζπληήο ηεο [ηδησηηθήο θιηληθήο]: «Ση; Κιηληθή; 

Υξεκαηηζηήξην ζέιεηε λα πείηε!» [αζηεία] Πνιχ αθξηβά! […] Σν 2009, κεηά απφ είθνζη 

ρξφληα, λνζειεχηεθα [ζε άιιε ηδησηηθή θιηληθή ησλ Αζελψλ]. Κη εθεί πνιιέο ελέζεηο 

κνπ έξηρλαλ...», ελψ ζπγθξίλνληαο ηε ζπλνιηθή αίζζεζή ηνπ απφ ηα δηάθνξα 

ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα κε ην πιαίζην ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ φπνπ 

δηακέλεη ζήκεξα, παξαζέηεη ηα αθφινπζα: «Σα πξφζσπα, ήηαλ, έηζη, βαξηά νη 

άξξσζηνη εθεί. Γελ πιελφληνπζαλ... Πνιχ άξξσζηα, βα-βα-βαξηά! Αλίαηεο κνξθέο. 

Καλείο δελ έθεπγε. ινη ιέλε ηζφβηα, κέζα! […] Γελ κνπ άξεζε ην πεξηβάιινλ εθεί. 

Δδψ είλαη πην σξαία. Πην, πην ζπκπαζεηηθά έηζη, απ’ [ην ςπρηαηξείν]. Δδψ είλαη πην 

σξαία απφ [ην ςπρηαηξείν]». 

Ζ θαηάξξεπζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ ζπζηήκαηνο ππήξμε γηα ηελ Έιζα ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν παξνπζίαζε κηα θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη ελ ζπλερεία, 

εηζήρζε ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν: «Οη γνλείο κνπ πέζαλαλ εδψ θαη ηξία ρξφληα… 

θαη αλαγθάζηεθα λα κπσ ζην ςπρηαηξείν γηαηί είρα πξφβιεκα θαηάζιηςεο, ην νπνίν ην 
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μεπέξαζα… θαη ήξζα ζην «Φπραξγψ». […] Με ην πνπ πεζάλαλε νη δηθνί κνπ, εθεί ήηαλ 

ην ζνθ ην δηθφ κνπ. Δθεί θιείζηεθα ζηνλ εαπηφ κνπ. Γελ έθαλα ηίπνηα, απνιχησο 

ηίπνηα. […] Ση γηλφηαλ έμσ δελ κ’ έλνηαδε. Δίρα πάζεη πξφβιεκα. Ήζεια λα θχγσ απφ 

ηε δσή. Να πάσ λα ηνπο βξσ. Καηαιαβαίλεηο… Δεε, ην αληηκεηψπηζα, ςχρξαηκα –φζν 

κπνξείο λα ην πεηο απηφ ςχρξαηκα… Δεε, κε βνήζεζε ν λνλφο κνπ [πνπ είλαη ςπρίαηξνο 

ζε δεκφζην ςπρηαηξείν] λα πάξσ θάπνηα θάξκαθα ζηελ αξρή, λα θάλσ ζεξαπεία ζην 

ζπίηη… Αιιά εγψ θάπνηα ζηηγκή, δελ έπαηξλα θαη ηα θάξκαθά κνπ. Οπφηε, ηνπ είπα φηη 

«Ξέξεηο θάηη, εγψ δελ αηζζάλνκαη θαιά». Μνπ ιέεη, «Έιζα, πξέπεη λα κπεηο κέζα, 

απνθάζηζε ην θη εγψ εδψ είκαη». Καη ηειηθά, ηνπ είπα κηα κέξα «Ναη, Πέηξν, ζέισ λα 

‘ξζψ» θαη απηφο κνπ ιέεη «Πάξε ην πξψην πνχικαλ θαη έια ζηελ [πφιε ηνπ 

ςπρηαηξείνπ]». Καη κε πήγε ζην ςπρηαηξείν, φπνπ έκεηλα ηέζζεξηο κήλεο». 

Ζ απώιεηα ησλ γνλετθώλ πξνζώπσλ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο ζηεξίγκαηα γηα 

ηελ Έθε, ζπγθξνηψληαο νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηεο, ζεκαηνδφηεζε ηε ζπκβνιηθή 

δηάιπζε ηνπ εαπηνχ θαη αιιά ηελ είζνδν ηεο ζηνλ «θφζκν ηεο ςπρηαηξηθήο»: 

«Πέζαλε ν παηέξαο κνπ θαη ε κάλα κνπ κεηά δνχζε θαη… εθεί έγηλαλ φια. Γελ μέξσ 

αθξηβψο πψο ην ιέλε… ζηελ αξρή, πεξπαηνχζε αιιά δελ κπνξνχζε, θάηη ηνλ έπηαλε θαη 

έπεθηε θάησ. Μεηά, ζηγά-ζηγά, δελ κπφξεζε, δελ ζπκφηαλε πξάγκαηα θαη ζην ηέινο 

έπεζε θαηάθνηηνο θαη δελ κπνξνχζα… εγψ λα ηνλ θηηάμσ ζσζηά θαη θαηέιεμε ζην 

θέληξν πγείαο. Έκεηλε εθεί θάκπνζν δηάζηεκα θαη κεηά… πέζαλε». Μάιηζηα, ε 

απψιεηα ηνπ παηέξα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ςπρηθή θαηάξξεπζε θαη ηεο κεηέξαο ηεο 

Έθεο, θαζψο θαη νη δχν γπλαίθεο εηζήρζεζαλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ζην ςπρηαηξείν 

επηζθξαγίδνληαο έηζη ηνλ νξηζηηθφ απνρσξηζκφ ηνπο: «Μεηά απφ θάκπνζν δηάζηεκα 

έπαζε θη ε κάλα κνπ ην ίδην πξάγκα… αιιά ηε θέξαλε [ζην ςπρηαηξείν]. ρη, εγψ πήγα 

πξψηα [ζην ςπρηαηξείν] θαη ε κάλα κνπ ζην Έςηινλ… [πξνζπαζεί λα ζπκεζεί ηελ 

πηέξπγα] Πψο ην ιέλε… Δθεί πνπ πήγα, ήηαλ έλα πην θάησ, ήηαλ έλα γηα ηνπο πην 

βαξηνχο θαη πήγαλε ηε κάλα κνπ εθεί. […] Ναη, πήγα κηα-δπν θνξέο, αιιά είρε πάζεη 

εγθεθαιηθφ θαη δελ κε γλψξηδε… Καη ήκνπλα θαη εγψ ζνθαξηζκέλε θαη δελ… Ήηαλ 

αλψξηκν… θψλαδα φηη δελ ήηαλ ε κάλα κνπ… [αλαζηελαγκφο] Δ, απηφ δελ ήηαλ θαη 

ιίγν πξάγκα… Μνπ δψζαλε –ε αιήζεηα είλαη… κνπ δψζαλε έλα λνχκεξν ηειεθψλνπ 

γηα λα ηειεθσλάσ λα ξσηάσ [γηα ηε κεηέξα κνπ], αιιά ην ‘ραζα. Καη έηζη δελ έρσ ην 

λνχκεξν λα… θαη δελ μέξσ ηη θάλεη. Μπνξεί θαη λα έρεη πεζάλεη θαη λα κελ ην μέξσ. 

Ξέξσ ‘γσ…». 

Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Goffman (1994: 312) ζπλήζσο νη ζπγγελείο, 

αλαιακβάλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ θεδεκφλα, είλαη απηνί πνπ πξνζάγνπλ ην ςπρηθά 
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πάζρνλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

θξνληίδα. Ζ Αλζή εηζήρζε αλαγθαζηηθά ζην ςπρηαηξείν ζε ειηθία είθνζη επηά εηψλ 

θαη ελφζσ ηα δχν ηεο παηδηά ήηαλ λήπηα. Έθηνηε αθνινχζεζαλ αιιεπάιιεινη 

εγθιεηζκνί, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο  λα απνδνζνχλ ζην γεγνλφο φηη δελ 

επζπγξακκίζηεθε κε ηηο θξαηνχζεο επηηαγέο αλαθνξηθά κε ηνλ θνηλσληθά επηζπκεηφ 

ξφιν ηεο σο γπλαίθα, κε απνηέιεζκα ηελ αληίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηεο θχθινπ 

θαη θπξίσο ηεο κεηέξαο ηεο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο λνζειείαο. 

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Δγψ πνπ ηελ αγάπαγα [ρηππάεη ηε γξνζηά ζην 

ηξαπέδη]. Δγψ πνπ είθνζη ρξνλψλ [μαλά ρηχπεκα ζην ηξαπέδη], πνπ ζπζηαδφκνπλα, εγψ 

πνπ ηελ έβιεπα ζαλ άγγειν, εκέλα [κε έκθαζε θαη παξάιιειν ρηχπεκα ζην ηξαπέδη] 

ήζειε λα κε βγάιεη απφ ηε δσή! Κη αλ απηή απνθάζηζε… Άζην… ζα θιάςσ. Άζην… 

Απνθάζηζε [κε ιπγκνχο] λα κε θιείζεη κεο ην ςπρηαηξείν. Μεο ηελ παληξεηά κνπ. Μεο 

ηα παηδηά κνπ. Με ηη ινγαξηαζκνχο, γηαηί παξάηεζα ηνλ άληξα κνπ! Γελ ηνλ ήζεια! […] 

«ην λνζνθνκείν ζα παο» κνπ ιέεη «Να εξεκήζεηο». «Δγψ λα εξεκήζσ;» ηεο ιέσ, 

«Πνπ κνπ δψζαηε ην Γξάθνπια [ελλνεί ηνλ πξψελ ζχδπγφ ηεο]; Πνπ είλαη ε 

θαηαζηξνθή ηνπ παηδηνχ κνπ! Πνπ είλαη ε θαηαζηξνθή ηεο θφξεο κνπ! Πνπ είλαη 

θαηαζηξνθή δηθή κνπ!». […] Σα παηδηά ηη ρξσζηάγαλε; Με ξσηάγαλ εκέλα; Μεο ηηο 

ηξειέο πνπ κε θιείζαλε! Πεο κνπ ξε Πσιηλάθη, κε ξσηάγαλε κεο ηηο ηξειέο πνπ κε 

θιείζαλε…; Μνπ ιέγαλε πψο λα ηα πεξλάσ; Ση πξάκαηα ήηαλ απηά πνπ κνπ ‘θαλε; 

Γίθην είρε ν γηαηξφο! [ρηππάεη ην ρέξη ζην ηξαπέδη] Γίθην είρε ν γηαηξφο. Μ’ αξξψζηεζε 

ε κάλα κνπ! Απηή [έληνλα] π’ αγαπάσ, απηή πνπ έρσ ζαλ φξακα, απηή πνπ έζθπβα θαη 

ηεο έδελα ηα παπνχηζηα, απηή πνπ ηεο έθαλα ηηο ελέζεηο [κε ιπγκνχο], απηήο πνπ έηξερα 

ζαλ ηα ειάθηα, απηή, απηή κε θαηάζηξεςε! [κε θιάκα] Καλέλαο άιινο δελ θηαίεη! 

Καλέλαο άιινο! Καη γηα ην ζχληξνθν πνπ κ’ επέιεμε θαη γηα ηα παηδηά πνπ η’ άθεζα 

κφλα… Κνληέςαλε λα κνπ πεζάλνπλε! […] πγγλψκε πνπ ζπκψλσ, ζπγγλψκε… 

πγγλψκε. Γηαηί κ’ έρεη θάεη ε αδηθία, ξε Πσιίλα, ζπγγλψκε. Μ’ έρεη θάεη ε αδηθία, 

ζπγγλψκε. Φνχλησζα ηφζν πνιχ, ζπγγλψκε…». 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Θάλνο κέκθεηαη ηελ αδειθή ηνπ, θαζψο ηε ζεσξεί 

ππεχζπλε γηα ηνλ αλαγθαζηηθφ εγθιεηζκφ ηνπ: «Ήξζε ε αδεξθή κνπ κε πήξε ζην 

ρσξηφ πάιη. Μνπ έδηλε ηα ράπηα, πέζαλε ε κάλα κνπ, έβαιε ην φλνκά ηεο ζηα ιεθηά ηνπ 

παηέξα κνπ θαη ζήθσζε ιεθηά… Καηάιαβεο; Λνηπφλ… εγψ δελ κπνξνχζα λα θάλσ 

ηίπνηα. Έηζη κε πήγαλε [ζην ςπρηαηξείν]… Με ην δφξη κε πήξαλε θαη κε πήγαλε ζην 

[ςπρηαηξείν]. Γελ κ’ άθελε ήζπρν. Γελ κε ρψλεπε! Με δήιεπε! Με έβαιε ζε έλα ηαμί 

θαη κε πήγαλε [ζην ςπρηαηξείν]. Καη εθεί πέξα… ηα ‘παημα ηειείσο. Με ηα ράπηα. Καη 
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κνπ είπε ν [ςπρίαηξνο] «Ξέραζε ηελ απηή» κνπ ιέεη, γηαηί ηελ είδε ηελ αδεξθή κνπ. 

Γηαηί ηνπ έιεγε: «Γελ παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ ζην ρσξηφ, γη’ απηφ ηνλ έθεξα εδψ 

πάλσ». 

Ο Φψηεο απαξηζκψληαο ηηο δνκέο ζηηο νπνίεο είρε θαηά θαηξνχο λνζειεπζεί 

πξνβάιιεη σο αηηία ησλ πνιιαπιψλ εηζαγσγψλ ηνπ κία κάιινλ αλάξκνζηε  

ζπκπεξηθνξά πνπ επηδείθλπε θαηά ην παξειζφλ, ε νπνία ήηαλ θνηλσληθά νξαηή θαη 

ζπλεπψο, θαηαθξηηέα θαη άμηα εγθιεηζκνχ: «Με είρε πάεη εκέλα ε κάλα κνπ. Μηθξφο 

ήκνπλα. Μηθξφο. ε έλα λνζνθνκείν. Γελ ζπκάκαη. Αζήλα, Αζήλα. ηε Νίθαηα. 

Έθαηζα... κεηά κε πήγε ζε άιιε θιηληθή, ζε άιιε θιηληθή, ζε άιιε θιηληθή… ζην 

Φάιεξν κε πήγε, Γξνκνθαΐηεην κε πήγε… Θενηφθνπ κε πήγε… Γελ ήζειε. Γελ ήζειε. 

Γηαηί κάισλα κε ηνλ αδειθφ κνπ ιηγάθη. Ληγάθη [κε έκθαζε]. Μάισλα κε ην Θνδσξή. 

Ληγάθη. Ληγάθη. Αιιά ηα βξίζθακε. […]  Δ, πεηάγαλε ρξήκαηα νη άιινη, ηα κάδεπα… θαη 

κε πήγαλε ζηελ θιηληθή. Πεηάγαλε ρξήκαηα, πεηάγαλε ρξήκαηα θάησ, ηα κάδεπα θαη κ’ 

έβαιαλ ζηελ θιηληθή. Καη ηα κάδεπα θη εγψ θαη κε βάιαλε ζηελ θιηληθή…».  

Δληνχηνηο, ε δηάπξαμε θάπνηαο αμηφκεκπηεο πνηληθά πξάμεο είλαη ηθαλή λα  

εγείξεη ηε δηαδηθαζία ηνπ αθνύζηνπ ςπρηαηξηθνύ εγθιεηζκνύ θαηφπηλ εηζαγγειηθήο 

εληνιήο, επηηειψληαο κία άξξεηε θπιαθηηθή θαη πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία γηα ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ άθε: «Δθεί [ζην ςπρηαηξείν] 

ήκνπλ πην κηθξφο. Γεθαπέληε ρξνλψλ, δεθαέμη. Μ’ έδσζε ε κάλα κνπ, κε πήγε εθεί ε 

γηαγηά κνπ. Δίρα πεηξάμεη έλα θνξηηζάθη… Σψξα ηειείσζε, παιηά. Κνξηηζάθη είρα 

πεηξάμεη. Έλα, ηνπ [γείηνλα], έρεη πέληε θνξίηζηα… Κη απηφ, θαθφ πξάκα… Σψξα 

ηειείσζε απηφ, πάεη, πέξαζε». Αληίζηνηρε κνηάδεη λα είλαη ε ηζηνξία ηνπ θ. Νίθνπ, 

θαζψο ν εγθιεηζκφο ηνπ θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην φλνκα ηεο δηαζάιεπζεο 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο πνπ πξνθάιεζε κε ηε θεξφκελε επηθηλδπλφηεηά ηνπ: 

«Γηεπιεθηίζζελ κε θάπνηνλε, πεξηβνιάξε, ν νπνίνο ήηαλε αθηήκσλ. Καη ήξζε ζε εκέλα 

λα πάξεη, λα καδεχεη ηα καληαξίληα, λα ηα πνηίδεη θαη λα ηα πεξηπνηείηαη θη εγψ δελ ηνλ 

ήζεια. Γηαηί ήζειε λα πάξεη θαη πεξηνπζία θαη εγψ δελ ηνλ ήζεια. […] Ναη, ήξζακε ζηα 

ρέξηα έηζη… θαη κ’ έδσζε κία κε ην ηειάξν ζην θεθάιη, ζηελ θφκε… ηελ θφκε, κε έλα 

ηειάξν. Δπηπρψο, κε πήξε ιίγν ζηελ πιάηε. [Με πήγαλ] κε ηνπο αζηπλνκηθνχο… 

Ήζπρνο ήκνπλα. Με φινπο ηνπο ρσξηαλνχο θαιά ηα είρα, θαιά ήκαζηαλ… Αιιά κε 

εθβηάζαλε. Ήξζε απφ ην ππνπξγείν έλα απηνθίλεην θαη… κε έβαιε, κε είπε λα πάσ ζην 

Γαθλί». 

Δθηφο απφ ηελ αλαγθαζηηθή λνζειεία, ε παξνρή θξνληίδαο ζην ςπρηαηξηθφ 

λνζνθνκείν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο εθνχζηαο εηζαγσγήο ζε απηφ. 
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Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Κνζκά ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ ζην 

ςπρηαηξείν, αλαδεηθλχεηαη έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο γηα φζνπο απφ 

ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο ε λνζειεία έρεη εζεινύζην ραξαθηήξα: «Απηφ, ην 

απνθαζίζαλ νη ίδηνη γηα λα κπσ κέζα γηα λνζειεία. Δ, ε ζεία κνπ, ν αδεξθφο κνπ… Σν 

‘ζεια θη εγψ, λαη. Καη’ αξρήλ, εγψ, δελ έρσ πάεη κε εηζαγγειέα. Έρσ κπεη ν ίδηνο [κε 

έκθαζε]. ην… πξάζηλν ραξηί, φινη γξάθνπλε «εηζαγγειεχο», εληάμεη; Δκέλα δελ 

γξάθεη έηζη. Γξάθεη «ν ίδηνο». νπ ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά! Άκα ιέεη «ν ίδηνο» 

θάπσο… ζνπ ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά. Δεε… απφ κηα θαιή άπνςε [κε ρακφγειν]. 

Δ, δελ κε βξίδαλε, δελ θσλάδαλε… πνπ ιέεη «εηζαγγειέαο» θη απηά…». 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαηά ην δηάζηεκα ηεο λνζειείαο 

δηαθνξνπνηείην θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ 

δηαηεξνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηνπο ζεκαληηθνύο Άιινπο πξηλ ηνλ εγθιεηζκφ. 

Παξφηη ινηπφλ, φια ηα ππνθείκελα επηδεηνχζαλ ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ 

πιεπξάο ηεο νηθνγέλεηαο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη επηζθέςεηο ηεο ζην ςπρηαηξείν 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ζπνξαδηθέο έσο ζπάληεο, αληαλαθιψληαο θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν κία αδηάθνξε ζηάζε ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην κφλν ζεηηθφ 

γεγνλφο πνπ έρεη λα ζπκάηαη ν θ. Νίθνο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζην ηξίην θαηά ζεηξά 

ςπρηαηξείν, ζην νπνίν παξέκεηλε γηα έληεθα ρξφληα, ζρεηίδεηαη αθξηβψο κε ηελ έζησ 

θαη ζχληνκε επαλαζχλδεζε κε ηα νηθνγελεηαθά πξφζσπα: «Σν επράξηζην γεγνλφο [ζην 

ςπρηαηξείν] ήηαλ φηη ήξζε ν παηέξαο κνπ θη ε κεηέξα κνπ θαη ε ζεία θαη ν αδεξθφο κνπ 

[ζην ςπρηαηξείν], ν γεσπφλνο, κε ηελ θπξία ηνπ, κε ηε ζχδπγφ ηνπ θαη κε ηα παηδηά ηνπ 

πνπ ηψξα ζπνπδάδνπλ ζην εμσηεξηθφ…». 

Έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Kreisman & Joy (φπσο αλαθέξεη ε Εήζε 2002: 173) 

πσο ε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε νηθνγέλεηα ζην ςπρηαηξείν 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξφζεζε αλάιεςεο ηεο θξνληίδαο ηνπ πάζρνληνο κέινπο ηεο κεηά 

ην πέξαο ηεο λνζειείαο ηνπ, απνηειψληαο έηζη έλα «δείθηε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ή 

απφξξηςήο ηνπ». Χζηφζν, ε ζρέζε ηεο Αλζήο κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ελφζσ βξηζθφηαλ 

ζην ςπρηαηξείν θαίλεηαη πσο πεξηνξηδφηαλ ζε κηα αξαηή ηειεθσληθή επηθνηλσλία, 

πνπ πξαγκαηνπνηείην κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

εθιηπαξνχζε κάηαηα ηε κεηέξα ηεο λα ηελ δερζεί πίζσ ζην ζπίηη: «Γηαηί κε θιείζαηε 

κέζα; Μα γηαηί ην θάλαηε απηφ ζέκα; Γηαηί κε θιεηδακπαξψζαηε κέζα; Παλαγία 

κνπ…!», ιέσ. Έπεζα θάησ μεξή, πέζαηλα απ’ ηε ζηελαρψξηα κνπ! ‘Κεη κέζα δελ 

κπνξνχζα λα ζπλελλνεζψ εγψ! Άξεο κάξεο θνπθνπλάξεο! […] Λέσ, λα πάξσ 

ηειέθσλν λα ληξνπηαζηψ; ρη, ιέσ, ζα πάξσ γακψην ηειέθσλν [ρηππάεη ην ρέξη ζην 
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ηξαπέδη]! […] «Μακά» ηεο ιέσ, «έια πάλσ λα κε πάξεηο!». «Έια λα κε πάξεηο!» ηεο 

ιέσ, «Γελ κπνξψ! Θα πεζάλσ!». «Να γίλεηο ηνχκπαλν!» κνπ ιέεη! [ρηππάεη δπλαηά ηηο 

παιάκεο ηεο ζηνλ αέξα θάλνληαο ζφξπβν] Καθφ πνπ ’παζα…». 

Ζ θαζεκεξηλόηεηα ζην ςπρηαηξείν απνζθνπνχζε θπξίσο ζηε βηνηηθή 

ζπληήξεζε ησλ έγθιεηζησλ ςπρηθά αζζελψλ. Όπσο αθεγείηαη ε Έιζα, ε νπνία έδεζε 

γηα ηέζζεξηο πεξίπνπ κήλεο ζην ςπρηαηξείν, ε εκέξα εθεί θπινχζε σο εμήο: «Δ, 

ζεθσλφκαζηαλ ην πξσί. Οθηψ ε ψξα, νθηψκηζε άλνηγε ε πφξηα -γηαηί ηελ θιεηδψλαλε 

ην βξάδπ. […] Τπήξρε ε πφξηα πνπ θιείδσλε ην βξάδπ, γηα λα κελ βγαίλνπκε έμσ. […] 

Δεε, ηξψγακε ην πξσηλφ θαη κεηά θαηεβαίλακε θάησ ζηελ θαθεηέξηα. Οπφηε ή πνπ ζα 

θαηέβαηλα θαθεηέξηα ή πνπ ζα πήγαηλα κηα βφιηα ζην δάζνο. Καη έθαλα πεξπάηεκα 

αξθεηή ψξα. […] Σξψγακε κία ε ψξα, κεηά πήγαηλα πάιη βφιηα ζην δάζνο εγψ, φιν ην 

κεζεκέξη θαη κεηά πάιη ζηελ θαθεηέξηα. Μεηά, γηα θαγεηφ θαη κεηά, θαη’ επζείαλ γηα 

χπλν». Παξφι‟ απηά, ε ζηαζηκφηεηα θαη ε δηαρείξηζε ελφο «θελνχ ρξφλνπ» ζην 

ςπρηαηξείν κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ επαξθψο ζηελ θξάζε ηνπ θ. Νίθνπ: «[ην 

ςπρηαηξείν] ήηαλ θαΐ, χπλνο θαη θαζίζη… Σίπνηα». 

Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εληχπσζε πνπ ζρεκάηηζε ε θ. Μίλα γηα ην 

ςπρηαηξείν ζην νπνίν παξέκεηλε επί ηξεηο κήλεο, ππήξμε ε απνμέλσζε πνπ 

ζπληειείηαη ζην ίδξπκα, θαζψο φπσο εμνκνινγείηαη: «Δγψ δελ είρα θαη ηδέα απφ 

απηά… απφ ςπρηαηξεία [ρακειφθσλα]. Δ, δελ κνπ άξεζε θαη πνιχ εθεί. Γελ κνπ άξεζε 

γηαηί δελ γλψξηδα θαη θαλέλαλ. Θπκάκαη φηη δελ έηξσγα πνιχ. Γελ κνπ άξεζαλ πνιχ, 

ηφζν, ηα θαγεηά θαη έβγαηλα έμσ θαη θαζφκνπλα… Πεξλνχζαλ ηα απηνθίλεηα… Μφλε 

κνπ έμσ ή ζην πξναχιην πνπ είρε… Γελ κνπ άξεζε θαη πνιχ εθεί…». 

Μία απφ ηηο πιένλ δπζάξεζηεο αλακλήζεηο πνπ δηαηεξεί ν θ. Νίθνο απφ ηελ 

καθξαίσλε ηδξπκαηηθή δσή πνπ έρεη δηάγεη, ζρεηίδεηαη κε ηηο πξάμεηο απηνρεηξίαο 

κέζα ζην ςπρηαηξείν: «Ήηαλ ηφηεο ιππεξφ πξάγκα, γηαηί απηνθηνλήζαλε. Ναη, θαλά 

δχν-ηξεηο, δελ μέξσ… θάηη παηδηά. ρη ζην ζάιακφ κνπ. ε άιινπο ζαιάκνπο. Αιιά 

ηνπο γλψξηδα. Καη άιια παηδηά, ιέγαλε «Καιχηεξα λ’ απηνθηνλήζνπκε, παξά δψζε».  

Αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ ζην ςπρηαηξείν ν Κνζκάο επηζεκαίλεη φηη: 

«Σίπνηα... επράξηζην δελ ζπκάκαη... Σίπνηα...», ππνλνψληαο ζηε ζπλέρεηα πσο, κνλάρα 

ε πεξηζηαζηαθή δηνξγάλσζε ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ απνηεινχζε κία απφ ηηο 

ειάρηζηεο επράξηζηεο δηαθνπέο ηεο ηδξπκαηηθήο θαζεκεξηλφηεηαο: «Κνίηαμε, ην κφλν 

επράξηζην ήηαλ πνπ θάλακε γηνξηέο. Απηφ. Πνπ θάλακε γηνξηέο. Δ, η’ άιια φρη». ε 

δσεξφ ηφλν ε Νίθε αλαδεηθλχεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην ςπρηαηξείν σο ηελ πιένλ 

ζεηηθή αλάκλεζε πνπ δηαηεξεί απφ ηε δσή ζην ίδξπκα: «Πνπ ‘ρα πάξεη εμηηήξην! Απηφ 
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είλαη πνπ ράξεθα, ην επράξηζην. Κάζε θνξά πνπ έπαηξλα εμηηήξην, ήκνπλα πνιχ 

ραξνχκελε, θάζε θνξά κε ην εμηηήξην!». 

Αλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, αμηνινγνύλ αξλεηηθά ηελ εκπεηξία 

ηεο παξακνλήο ζην ςπρηαηξείν, ε έληαζε ηεο δπζαξέζθεηάο ηνπο θαίλεηαη λα 

ζπλαξηάηαη κε ην είδνο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείην ε λνζειεία ηνπ 

εθάζηνηε ππνθεηκέλνπ. Καζψο ηα ςπρηαηξηθά ηκήκαηα δηαθξίλνληαη ζε «θαιά» θαη 

«θαθά» ηκήκαηα (Αζεκφπνπινο 2009: 177), ε εκπεηξία ηεο Έιζαο ζην ςπρηαηξείν, 

φπσο επεμεγεί, δελ θάλεθε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κειαλά ζεκεία: «Γηαηί ήκνπλα ζε 

ηκήκα, ην νπνίν δελ απνηεινχληαλ απφ ηξεινχο, λα ζην πσ θη έηζη. Ή κε πνιχ βαξηά 

πεξηζηαηηθά. Τπήξραλ ήπηα. πσο παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα έβιεπεο 

λαξθνκαλείο. Αιιά δελ ηνπο έβιεπεο λα είλαη… λα ηξέκνπλε. ε ινγηθά πιαίζηα». 

Γηακεηξηθά αληίζεηνο κνηάδεη λα ήηαλ ν έγθιεηζηνο βίνο γηα ηελ Αλζή, ε νπνία 

είρε επηθνξηηζηεί κε θαζήθνληα, θαη‟ εμνρήλ λνζειεπηηθά, ηα νπνία φκσο δελ 

αλαινγνχζαλ ζην ξφιν ηεο σο αζζελή: «Μηα κέξα κνπ λα ζπκάκαη; ιν κε δνπιεηέο. 

πλέρεηα λα μεζθαηίδσ ηηο γηαγηάδεο! Με βάδαλε! Οη λνζνθφκεο, ηηο ιεξσκέλεο 

γηαγηάδεο λα ηηο παίξλσ… θαη κνπ θνπληψλαλ ηα λεχξα θαη επηπρψο… δελ είκαη 

επηζεηηθηά. Έπηαλα θαη ηηο έπιελα, ηηο έληπλα, ηηο άιιαδα! Μέρξη θαη πεζακέλεο κνπ 

θέξλαλε κε θξαζηά θαη κε λεξά, λα πεγαίλσ εγψ ηηο βξψκηθεο… λα ηηο βάινπλ ζην 

θνξείν, λα ηηο βγάινπλ! Παλαγηά κνπ!». 

Ζ πξαθηηθή ηεο αλάζεζεο ζηνπο ηξνθίκνπο εξγαζηώλ, πνπ πξνθαλψο 

ελέπηπηαλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαίλεηαη πσο απνηεινχζε ζχλεζεο 

θαηλφκελν, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Κνζκά: «Δηνίκαδα ην πξσηλφ, ζθνπγγάξηδα, 

βνεζνχζα ηηο θαζαξίζηξηεο. [...] Δίρα αλαιάβεη έλαλ θχξην ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη... 

ηνλ είρα αλαιάβεη εγψ, θαζφκαζηαλ ζην ίδην δσκάηην. Ξεζθαηψκαηα θαη ηέηνηα... ην 

‘ζεια θη εγψ, δελ κπνξνχζα λα ηνλ βιέπσ έηζη... γη’ απηφ», ελψ ε θαζεκεξηλφηεηα ηεο 

Νίθεο ζην ςπρηαηξείν γέκηδε εμίζνπ απφ ηελ επηηέιεζε εξγαζηψλ: «Δθεί ζην 

λνζνθνκείν. Έθαλα πνιιέο δνπιεηέο. Αζρνινχκνπλ. […] πσο θαη ‘δσ! ιεο ηηο 

δνπιεηέο έθαλα. Πψο ην ιέλε… θαζάξηδα ηα ηξαπέδηα ην κεζεκέξη θαη ην βξάδπ θαη ην 

πξσί πνπ ηξψγακε, κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ. Καζάξηδα ηνπο πάγθνπο, ην λεξνρχηε, 

ηελ θνπδίλα, φια». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν άθεο, ζπκπιεξψλεη θαη άιιεο εξγαζίεο 

πνπ θαηά θαηξνχο ηνπ αλαηίζελην απφ ην πξνζσπηθφ, έσο θαη έλαο θπιαθηηθφο ξφινο: 

«Έπαηξλα ην ιάζηηρν, πιέλακε η’ απηνθίλεηα. […] « Έια λα θξαηήζεηο ην γξαθείν», ην 

θξάηαγα. ηαλ κνπ ιέγαλε λα θπιάμσ». 
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Δπηπιένλ, ν ρξεκαηηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ (Αζεκφπνπινο 2009: 177) 

ζρεηίδεηαη κε κία λννηξνπία πνπ αλαπαξάγεηαη ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο έσο ηηο 

εκέξεο καο, ελψ πηνζεηήζεθε σο πξαθηηθή απφ ηνλ θ. Νίθν πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη κηαο 

θαιχηεξεο θξνληίδαο απφ ην ςπρηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο: «Ήηαλε 

λεπξνιφγνο-ςπρίαηξνο. […] Σεο έδηλα θαη ιεθηά θαη ρηιηάξηθα θαη ζηνπο λνζνθφκνπο 

θαη πεληαθνζάξηθα θαη πεληνρίιηαξα… ηφηε πνπ ηα παιηά ρξφληα ήηαλε ε παιηά… ηα 

παιηά ιεθηά, φρη ηα επξψ. Να κε θξνληίζνπλ, γηα λα κε πξνζέρνπλ λα κελ γίλεη ηίπνηε… 

Ναη θαη άθεζα θαη ιεθηά θαη ρξήκαηα ζηα εξγαζηήξηα… ζαλ δσξεά. Γηα ηνπο θησρνχο, 

γηα ηνπο απφξνπο…». 

Ζ επίηεπμε ηεο πεηζάξρεζεο ζην ςπρηαηξείν θαίλεηαη πσο πξαγκαηνπνηείην θαη‟ 

αξρήλ κέζα απφ ηελ απζηεξόηεηα πνπ επηδείθλπε ην πξνζσπηθφ πξνο ηνπο ςπρηθά 

πάζρνληεο. Όπσο παξαδέρεηαη ε Έθε, έρνληαο πηζαλψο εζσηεξηθεχζεη έλα 

ζηεξεφηππν πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εηθφλα ηνπ πεηζήληνπ θαη ήζπρνπ αζζελή: «Λίγν 

απζηεξνί ήηαλε, αιιά… εληάμεη… Γελ ζπκάκαη ηψξα ζπγθεθξηκέλα λα ην πεξηγξάςσ… 

Ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα θεξζνχλε ζθιεξά γηαηί ήηαλε νη αζζελείο, ήηαλ πψο λα ην πσ… 

πνιχ… πνιχ… Γελ ήηαλ ήζπρνη, πψο λα ην πσ… ήηαλ δσεξνί. Γελ κνπ ‘ξρεηαη αιιηψο. 

Ήηαλ αλαγθαζκέλνη νη άλζξσπνη λα είλαη ιίγν απζηεξνί. Καη φηαλ εζπράδνπλ ηνπο 

θέξλνπλε εδψ [ζηνλ μελψλα]. Λίγν απζηεξά ζην θέξζηκν γηα λα ηνπο ζπλεηίζνπλ, αιιά 

φρη πάξα πνιχ έμαιια αο πνχκε, ρηχπεκα ηέηνηα, φρη δελ είραλε. Αιιά ιίγν 

απζηεξφηεηα, θσλή, ιίγν απζηεξφηεηα είραλε, αιιά γηα λα θάλνπλ θαιά νη 

αζζελείο…». 

Ζ ςπρηαηξηθή θαζήισζε, ηφζν κε ηε κεραληθή φζν θαη κε ηε ρεκηθή ηεο 

κνξθή, απνηειεί έλα δήηεκα πνπ ζίγεηαη απφ ηνλ Θάλν, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο πνπ έδεζε ζην ςπρηαηξείν: «ην ςπρηαηξείν ήηαλε… πψο λα ζνπ 

πσ…  Ήηαλε πην δηαθνξεηηθά, ππήξραλ άλζξσπνη πνπ νπξιηάδαλε εθεί πέξα. Ήηαλε… 

άγξηα. Πψο λα ζνπ πσ. Σα δεζίκαηα πνπ έβιεπα. Γελ ηα κπνξνχζα. […] Ναη, λαη. Σνπο 

δέλαλ. εθψλνληαλ ην βξάδπ, θαηάιαβεο, θαη κπαίλαλ νη λνζνθφκνη κέζα θαη ηνπο 

βάδαλε… πνπ δελ θαζφληαλε ήζπρα, ηνπο δέλαλε. Καη γηλφηαλ ην έια λα δεηο! Ναη, 

ήηαλ, έηζη… πψο λα ζνπ πσ… [κεγάιε παχζε] Γελ θνηκφληαλε, μέξεηο, ηνπο αιιάδαλ ηα 

ράπηα… θάξγα αινκπεξληίλε. Αινκπεξληίλε». 

ην ςπρηαηξηθφ ίδξπκα ζχκθσλα κε ηνλ Goffman (1994: 32) ζπλππάξρνπλ δχν 

θφζκνη: ν θόζκνο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ηξνθίκσλ. Όπσο δηαπηζηψζεθε ν 

θφζκνο ηνπ πξνζσπηθνχ απνιάκβαλε κία εμνπζηαζηηθή ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηνπ ςπρηαηξείνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο έγθιεηζηνπο ςπρηθά 
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αζζελείο, θαζψο νη εξγαδφκελνη, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ Κνζκά, κπνξνχζαλ λα 

ζηεξήζνπλ, θαηαρξεζηηθά, αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ειεπζεξία ηνπο ζε ζρέζε κε 

δεηήκαηα θαηλνκεληθά απηνλφεηα, φπσο είλαη ε βφιηα απφ ην ζάιακν έσο ην 

θπιηθείν: «Δ, εληάμεη… παξαθαινχζεο γηα λα παο ζηελ θαθεηέξηα, έπξεπε λα ζνπ 

αλνίμνπλ ηελ πφξηα ην πξνζσπηθφ. Αλ ην πξνζσπηθφ είρε θέθηα θαη ζηελ άλνηγε, 

θαιψο. Γηαθνξεηηθά… θαζφζνπλα κέζα. ιε ηε κέξα… Αιιά, αθήλαλε-δελ αθήλαλε. 

Πηζηεχσ φηη ήηαλε αλαιφγσο ην πξνζσπηθφ. Δθεί απνθάζηδε ην πξνζσπηθφ. Ο 

λνζνθφκνο. Αλ ήηαλ θαλέλαο εληάμεη, ζνπ ‘ιεγε «Δληάμεη πήγαηλε, ςψληζε». Αλ ήηαλ 

θαλέλαο ζηξηκκέλνο, «Μελ παο θαζφινπ! Κάηζε πίζσ!». Δίλαη ζέκα ραξαθηήξνο 

πξνζσπηθνχ γη’ απηφ. Απηφ ζέισ λα ζνπ πσ». 

Ο ηδξπκαηηζκόο θαη ε καδηθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

εγθιεηζκνχ αληαλαθιάηαη αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ςπρηθά πάζρνληεο 

έβγαηλαλ εθηφο ζαιάκνπ, ζπκίδνληαο ηελ εηθφλα πξναπιηζκνχ ησλ εγθιείζησλ ζηηο 

θπιαθέο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δηεγείηαη ν θ. Νίθνο: «Κιεηζνχξα φκσο, γηαηί δελ καο 

αθήλαλ λα θαηέβνπκε ζην πξναχιην. Βγαίλακε φινη καδί. ρη μερσξηζηά. Γελ είρε θαλά 

θαθέ-κπαξ. Δ, καο άθελαλ πνχ θαη πνχ θαη ζην πξναχιην, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο… […] Καιά ήηαλε εθεί πέξα γηα ηνπο αξξψζηνπο, αιιά θιεηζνχξα. Δ, ην ίδην 

είλαη λα είζαη ζην ζπίηη; Ννζνθνκεία, απηά.... Δγψ είρα κάζεη αιιηψο…». 

Καζψο ε επαισηφηεηα ησλ εγθιείζησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλε εμαηηίαο 

ηεο αζχκκεηξεο ζρέζεο εμνπζίαο πνπ πθίζηαηαη ζηελ ςπρηαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

κεηαμχ ηξνθίκσλ θαη εξγαδνκέλσλ, ε βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία ελδέρεηαη λα 

ππφθεηληαη νη ςπρηθά πάζρνληεο είλαη δπλαηφ λα επεθηείλεηαη θαη ζε άιια δεηήκαηα 

κε ζθνπφ ηελ απφιπηε ππνηαγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπο. Δηδηθά γηα ην δήηεκα ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ζην ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν ιφγν ηεο Αλζήο 

πθέξπνπλ ζεκάδηα παξελφριεζεο απφ πιεπξάο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ςπρηαηξείνπ: 

«Άζ’ ηνπο αιήηεο! Μνιχλζεθα! Θα πάζαηλα… Γελ ήζεια, δελ ήζεια! Γελ ήζεια 

ζρέζεηο, κε ζέιαλε θαξαπνπηαλίηζα… Καξαπνπηαλίηζεο ςάρλνπλε εθεί! Οη λνζνθφκνη 

θη νη γηαηξνί! Καξαπνπηαλίηζεο! Φάρλνπλε λα βξνχλε! Καξαπνπηαλίηζεο, λαη! […] 

Δίλαη φινη ζαρινί, είλαη φινη βνκφξνη. ινη βνκφξνη είλαη, λα θάλνπλ ζηε γπλαίθα θάηη 

θαη λα ηεο πνχλε «Να, παξ’ ηα θαη ατ ζην δηάιν!». Με ζπγρσξείο γηα ηελ… πψο 

εθθξάδνκαη ζηε δσή… έρσ ηα λεχξα κνπ… ζπγγλψκε. Γηαηί είλαη θη ε λεπξηθφηεηά κνπ, 

είλαη ε ςπραζζέλεηα… ζπγγλψκε. πγγλψκε βξε καλάξη. Άζε…[μεθπζάεη]». 

Αθφκε, ε ηζρχο πνπ δηαπηζηψζεθε φηη θαηείραλ νη εξγαδφκελνη απνηππψλεηαη 

θαη ζην γεγνλφο φηη κπνξνχζαλ λα αζθνχλ ζσκαηηθή βία ειεχζεξα ζε βάξνο ησλ 
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εζψθιεηζησλ ςπρηθά παζρφλησλ, ρσξίο φκσο λα πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

επέξρνληαλ εθφζνλ πξνέβαηλαλ ζε αληίζηνηρεο πξάμεηο ζηελ θνηλσλία «εθηφο ησλ 

ηεηρψλ». χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Εάρνπ: «[ην ςπρηαηξείν] θαιά πέξαζα, αιιά, 

αιιά... φρη φπσο εδψ. Δθεί πνιχ μχιν έπεθηε. Γελ αθνχγαλε πνιχ δπν-ηξία άηνκα... 

ηνπο βαξάγαλε, ζθακπίιηα ηνπο δίλαλε νη λνζνθφκνη... ε δχν-ηξεηο. ε δχν ξεηάιηα. 

Ναη...». 

Ζ ηδξπκαηηθή βαξβαξόηεηα θαίλεηαη πσο είρε σο ζχκα ηεο έλαλ απφ ηνπο 

ελνίθνπο, ην άθε. Σν κεηαηξαπκαηηθφ άγρνο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ςπρηαηξηθνχ 

εγθιεηζκνχ δηαγξάθεηαη μεθάζαξα, θαηά ηελ παξαλφεζε κίαο δηεπθξίληζεο πνπ ηνπ 

δεηήζεθε, αθνχ θαη κφλε ε ηδέα ηεο επηζηξνθήο ζην ςπρηαηξείν ζηάζεθε ηθαλή λα 

αλαδσππξψζεη ηηο κλήκεο απφ ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε πνπ ππέκεηλε θαηά ηα ρξφληα 

πνπ έδεζε εθεί: «ρη. Γελ κ’ αξέζεη [έληνλα]. Σο, δελ μαλαγπξίδσ [κε ζπκφ]. Γελ ζέισ 

λα πάσ εθεί πέξα! […] Δθεί θνπαλάγαλε. Με δέξλαλε εθεί, κνπ ιέγαλε λα θάλσ κπάλην 

θαη εγψ δελ έπαηξλα ρακπάξη…». 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα πξνεθηεζέληα θαη ζηνραδφκελνη ηε δηαπίζησζε ηεο 

Σζαιίθνγινπ (2007: 146) πσο, ελψ «ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε έλλνηα ηνπ 

ςπρηαηξηθνχ εγθιεηζκνχ παξαπέκπεη ζε βία θαη θαθνκεηαρείξηζε, ζην ζπιινγηθφ 

θαληαζηαθφ, ε βία παξακέλεη πάληα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ςπρηθά άξξσζηνπ», ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε βηαηφηεηα δελ απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παζρφλησλ ππνθεηκέλσλ, αιιά, αληηζέησο, 

ζπληζηά έλα εγγελέο ζηνηρείν ησλ αζπιηαθψλ δνκψλ. Πξφθεηηαη γηα ηε δνκηθή βία 

πνπ απαληάηαη ζην ίδξπκα, ε νπνία είλαη απεηιεηηθή γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ 

αλζξψπηλσλ ππάξμεσλ πνπ δηαβηνχλ εληφο ησλ ηεηρψλ ηνπ ςπρηαηξείνπ. Με άιια 

ιφγηα, πξφθεηηαη γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηελ παζνινγία πνπ δηαθξίλεη πάληνηε ην 

θαζεζηψο ηνπ εγθιεηζκνχ. 

 

 

3.2.4) «Ζ δσή ζηε δνκή» 

Ζ κεηεγθαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ην ςπρηαηξείν ζηελ θνηλφηεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο. Καηά ηελ Bachrach (φπσο 

αλαθέξεη ε Εήζε 2002: 83-84), ν απντδξπκαηηζκφο έγθεηηαη ζε νξηζκέλεο θξίζηκεο 

δηεξγαζίεο, φπσο είλαη «ε παξεκπφδηζε κε αλαγθαίσλ εηζαγσγψλ ζην ςπρηαηξείν 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε απφιπζε ησλ 
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ςπρηαηξηθψλ λνζειεπφκελσλ ζηελ θνηλφηεηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

θαηάιιεια θαη επαξθψο πξνεηνηκαζηεί γηα κηα ηέηνηα είδνπο αιιαγή», θαζψο θαη «ε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θνηλνηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε ρξφληεο θαη ζνβαξέο ςπρηαηξηθέο δπζθνιίεο». Δλ 

πξνθεηκέλσ, ζα παξαηεξνχζακε πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο δψληαο πιένλ ζηηο 

απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο πνπ κειεηνχκε, αιιά θαη έρνληαο ήδε ππνζηεί ηνλ 

εγθιεηζκφ ζε πνηθίια ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα πξηλ ηελ κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ 

θνηλφηεηα, απνηεινχλ κάξηπξεο ηφζν ησλ παιαηφηεξσλ ηδξπκαηηθψλ πξαθηηθψλ, φζν 

θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο κεηααζπιηαθήο επνρήο πνπ δηαλχνπκε. 

Ο ξφινο ησλ ζεξαπφλησλ ςπρηάηξσλ ζην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν θαίλεηαη πσο 

ππήξμε απνθαζηζηηθφο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ζα εγθαζίζηαλην ζηα 

πιαίζηα ηεο απναζπινπνίεζεο ζηηο θνηλνηηθέο ζηεγαζηηθέο δνκέο αλά ηε ρψξα. 

Παξάιιεια, ζεκαληηθφ θξηηήξην θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δνκψλ πνπ επξφθεηην λα αλαιάβνπλ ηε θξνληίδα ησλ ππνςεθίσλ 

ελνίθσλ, ππήξμε ε εγγχηεηα ησλ πιαηζίσλ κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη κφληκεο 

θαηνηθίαο ηνπο. Όπσο ζεκεηψλεη ν Κνζκάο αλαθνξηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ππφ 

κειέηε δνκήο θαη ηε ζπλαθφινπζε κεηεγθαηάζηαζε: «Καη’ αξρήλ, ην «Φπραξγψ» 

ιεηηνχξγεζε ην 2000, ν μελψλαο, πνπ είραλ έξζεη νη πξψηνη αζζελείο. […] Ναη, φζνη 

ήληνπζαλ απφ [ην λνκφ] ηνπο θέξαλε εδψ. Δθηφο απφ δχν πνπ είλαη απφ [ηελ 

πξσηεχνπζα ελφο άιινπ λνκνχ ηεο Πεινπνλλήζνπ]. Αιιά γηαηί ηνπο θέξαλε εδψ, δελ 

μέξσ... θαη δελ ηνπο πήγαλε [ζηελ πφιε ηνπο]».  

Οη ςπρηθά πάζρνληεο πνπ κέρξη πξφηηλνο δηαβηνχζαλ εληφο ηνπ ςπρηαηξείνπ, 

θαίλεηαη πσο δηαθαηέρνλην απφ αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

πξσηφγλσξε γηα απηνχο εκπεηξία ηεο εγθαηάζηαζεο ζηνλ μελώλα. Δπ‟ απηνχ, ε θ. 

Μίλα ζεκεηψλεη ηα εμήο: «Ναη, εγψ ήζεια λα θχγσ [απφ ην ςπρηαηξείν], αιιά φρη λα 

έξζσ πάιη ζε ίδξπκα, ηέηνηα… ηελ αξρή δελ ήζεια, αιιά κεηά ζπλήζηζα, δελ μέξσ… 

Δ, γλψξηδα θάπνηα θπξία, δελ μέξσ πνηα ήηαλε, δελ μέξσ… θαη απηή γλψξηδε εδψ, 

θαίλεηαη θαη κε θέξαλε εδψ. Καη εδψ, ζηελ αξρή, πνπ ήξζα ζηνλ μελψλα… θαη πάιη 

ζηελ αξρή δελ κνπ άξεζε, θιεηζηά κνπ θαηλφηαλε…». 

Γηα ηελ Αλζή, ε κεηάβαζή ηεο απφ ην ςπρηαηξείν ζηε ζηεγαζηηθή δνκή ηνπ 

μελψλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 θαη βηψζεθε κε κεγάιε δπζθνιία θαηά ηα 

ιεγφκελά ηεο: «Καζφινπ θαιά. Καζφινπ θαιά, δελ κνπ θάλεθε. Μνπ θάλεθε, λα 

πεδήμσ απφ ηελ ηαξάηζα θάησ. Έηζη κνπ θάλεθε. Σνπ ην ‘πα ηνπ Άξε. «Άξε» ηνπ ιέσ, 

«δελ κ’ αξέζεη. Θα θχγσ. Γελ κ’ αξέζεη!». Όπσο εθκπζηεξεχεηαη ε Έιζα, ε ζρεηηθά 
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πξφζθαηε εγθαηάζηαζή ηεο ζηνλ μελψλα θαη αθνινχζσο ζηα πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα, εδψ θαη νθηψ πεξίπνπ κήλεο, ζρεηηδφηαλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη κε ηελ 

απφθαζή ηεο πεξί δηεθδίθεζεο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ: «θεθηφκνπλ 

λα γπξίζσ ζηελ Αζήλα, αιιά κπήθα εδψ κέζα γηα λα βγάισ ηε ζχληαμε. Γηα λα βγάισ 

ηε ζχληαμε, λα κείλσ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα εδψ, λα… λα έξζσ ζε επαθή θαη κε άιια 

άηνκα θαη… ‘Νηάμεη, ζηελ αξρή κνπ θάλεθε –φζν ην ζπκάκαη- πνιχ ηξνκεξφ, φηαλ 

ήξζα εδψ κέζα. Δεε… δελ κ’ άξεζε ζηελ αξρή. Δίλαη ε αιιαγή πνπ ιέκε απφ ην 

ςπρηαηξείν, ζε έλα άιιν κέξνο, πνιχ δηαθνξεηηθφ, εθεί πέξα. ‘Νηάμεη, ήηαλε δχζθνια. 

Θπκάκαη φηη κε ηνλ Άξε… είρα ξίμεη θιάκαηα… Σνπ έιεγα ζηελ αξρή, φηη «Γελ ζέισ 

εδψ κέζα πνπ είκαη, πάξε κε απφ ‘δσ. Θέισ λα ‘καη καδί ζνπ» θαη εθείλνο κ’ έθεξε ζην 

δηακέξηζκα». 

Σν κείδνλ αξλεηηθφ ζεκείν ηεο γεσγξαθηθήο απνκόλσζεο ησλ δνκψλ, ην 

νπνίν αλαδχζεθε απφ ην ιφγν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ελφηεηα 3.1.3., αλαδεηθλχεηαη 

εμίζνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ελνίθνπο. πγθξίλνληαο ηε ρσξνηαμηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ κειεηψκελνπ μελψλα κε κία αληίζηνηρε απνθαηαζηαζηαθή δνκή ζηελ 

νπνία είρε θηινμελεζεί ζην παξειζφλ, ν Θάλνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Έια ξε, 

αθνχ είλαη εξεκηά εδψ πέξα… ζεο απηνθίλεην γηα λα έξρεζαη εδψ πέξα, πψο ην ιέλε… 

Δθεί ήηαλε κέζα ζηελ πφιε. Έβγαηλε έλαο έμσ, ηνπ έπαηξλεο θάηη, αο πνχκε, ήηαλ 

δηαθνξεηηθά…». Ζ απνκαθξπζκέλε ζέζε ηνπ μελψλα δπζθνιεχεη ηε κεηάβαζε ησλ 

ελνίθσλ ζηελ πφιε γηα αγνξέο βαζηθψλ εηδψλ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο γηα 

δηαζθέδαζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο, 

θπξίσο ζε θαηαζηήκαηα ησλ νπνίσλ ε απφζηαζε απφ ηε δνκή κπνξεί λα δηαλπζεί κε 

ηα πφδηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε έμνδνο γηα θαθέ πνπ, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, πεξηνξίδεηαη ζηε δηάλπζε κε ηα πφδηα κίαο απφζηαζεο θαηά κήθνο ηνπ 

απηνθηλεηφδξνκνπ έσο έλα παξαθείκελν αλαςπθηήξην. Ζ επηθηλδπλφηεηα απηνχ ηνπ 

δξνκνινγίνπ ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο απφ ηελ Αλζή, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Δπηθίλδπλα. Ο δξφκνο. Σν δξφκν θνβάκαη. Γηαηί έρσ θαη αηκαηνθξίηε ρακειφ, 

πεξπαηάσ-πεξπαηάσ, δαιίδνκαη… ψζπνπ λα πάσ εθεί πέξα θαη λα έξζσ εδψ πέξα… 

είλαη επηθίλδπλα. Δίλαη επηθίλδπλνο ν δξφκνο. Έρεη απηφ ην θαθφ πέξαζκα. Σν 

ρεηξφηεξν πέξαζκα, έρεη απηφ εδψ… […] ε πνηνλ αξέζνπλ ηα επηθίλδπλα; Καη 

άξξσζηεο γπλαίθεο… «Να πάηε λα πηείηε θαθέ [κε εηξσλεία]». Μα είλαη απαξαίηεην 

θάζε κέξα, έρνπκε πινπηίζεη [ηελ θαθεηέξηα]…». 

Καζψο ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζσ ησλ ζηεγαζηηθψλ δνκψλ (ΤΤΚΑ 2011: 168), νη 
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θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελψλα θαίλεηαη λα θξίλνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ελνίθσλ σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο. Μνιαηαχηα, ε Έιζα πεξηγξάθεη ηηο αξρηθέο 

εληππψζεηο ηεο απφ ηνλ ρψξν ηνπ μελψλα πξνβαίλνληαο ζηελ αθφινπζε ζχγθξηζε: 

«Μηθξφο. Απηφ κε είρε ηξνκάμεη ιίγν ζηελ αξρή. Δγψ πίζηεπα φηη ζα δσ έλα κεγάιν 

μελψλα θαη μαθληθά, είδα έλα μελψλα… πνιχ κηθξφ. ε ζρέζε κε ην ςπρηαηξείν –θάλσ 

κηα κηθξή παξέλζεζε- πνπ είλαη πνιχ κεγάινο, πάξα πνιχ κεγάινο ν ρψξνο. Ξαθληθά, 

ηψξα λα δεηο έλα δσκαηηάθη… ήηαλ ιίγν ζνθ ζηελ αξρή», ελψ πξνζζέηεη: «Ση ζα ήζεια 

λα αιιάμσ; Ναη, ζα κεγάισλα ίζσο ην ζαιφλη. Σελ ηξαπεδαξία ζα ηελ κεγάισλα. Θα 

ηελ κεγάισλα». 

Ζ επαλαζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηα, ην ζεκαληηθφηεξν θπζηθφ ππνζηεξηθηηθφ 

πφξν, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ζηα πιαίζηα ηεο 

απναζπινπνίεζεο. Παξφι‟ απηά, δελ απνθιείεηαη σο ελδερφκελν, ε θηινμελία ησλ 

ςπρηθά αζζελψλ ζηηο απνθαηαζηαζηαθέο κνλάδεο λα απνηειεί επηπξφζζεηα θαη κία 

πξφζθνξε ιχζε γηα ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, θαζψο έηζη κεηαηίζεηαη ζηνπο 

αξκφδηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ην βάξνο ηεο θξνληίδαο ηνπ πάζρνληνο ζπγγελή. 

Δλδεηθηηθφ ηεο απφκαθξεο ζηάζεο πνπ ηεξνχλ ηα ζπγγεληθά πξφζσπα ηνπ θ. Νίθνπ, 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη παξφηη βξίζθεηαη ζηνλ μελψλα εδψ θαη δεθαηέζζεξα ρξφληα 

θαη ε παηξηθή ηνπ εζηία ηνπ εκπίπηεη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ δνκή, νη επηζθέςεηο πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ έσο ηψξα είλαη ειάρηζηεο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Ναη, έηπρε, έηπρε. Δπήγα φηαλ ήηαλ εθινγέο… Ναη. Καη κηα 

θνξά, πήγα έηζη, ηξηήκεξν ζηνπο ρσξηαλνχο κνπ… Δ, δελ πάγαηλα γηα λα κελ 

εμνκνηψλνληαη, δελ ζέισ, δπζθνιεχνληαη ιίγν…». Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ, δηαθαίλεηαη 

ε ζησηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επαλέλσζή ηνπ κε 

ηελ νηθνγέλεηα, επηζπκία πνπ αλ θαη είρε εθθξάζεη ζηνλ αδειθφ ηνπ, δελ έρεη γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα κέρξη ζήκεξα: «Σνπ ην ‘ρσ πεη! Σνπ ην ’ρσ πεη… Δ, κνπ ιέεη «Θα ζε 

πάξνπκε, κε ζηελνρσξηέζαη», ελψ ηαπηφρξνλα πξνζζέηεη: «Να θαζίζεηο εδψ» κνπ ιέεη 

ε θπξία [ςπρίαηξνο]. «Να ζε θξνληίδνπκε εκείο». 

Ο άθεο, έρνληαο απσιέζεη ηνπο γνλείο ηνπ, θηινμελείηαη θαηά θαηξνχο ζην 

ζπίηη ηεο ζείαο ηνπ, πνπ απνηειεί πιένλ ην κνλαδηθφ ζπγγεληθφ πξφζσπν πνπ κπνξεί 

λα ηνπ παξάζρεη ππνζηήξημε: «Με παίξλεη θαη ζην ζπίηη ε ζεία κνπ. Ναη. Παίξλσ θαη 

ηα ράπηα θνληά. Κάζνκαη εδψ θάησ… ζα κε πάξεη ιέεη ηψξα ην ζαββαηνθχξηαθν. Θα 

κε πάξεη απάλσ. […] Δίρε έξζεη θαη ζην φλνκά κνπ. Γηφξηαδα εγψ». Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε Έθε εκθαλίδεηαη αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλε σο πξνο ην γεγνλφο ηεο 

ηζρλφηεηαο ησλ επαθψλ κε ηνπο ελαπνκείλαληεο ζπγγελείο ηεο: «Δξρφληνπζαλ νη 
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δηθνί κνπ, αιιά δελ κπνξνχλ θη απηνί γηαηί είλαη κεγάινη άλζξσπνη. Καη έρνπλ θαη 

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα πγείαο θηφιαο. Ήξζαλε κεξηθέο θνξέο, αιιά δελ κπνξνχλε. 

Αιιά εληάμεη, ην θαηαιαβαίλσ φηη δελ κπνξνχλε λα ‘ξζνχλε. Σειεθσλάλε φκσο. Δ, 

θαηαιαβαίλσ φηη δελ κπνξνχλε λα ‘ξζνχλε. Σν ζθέθηεθα ζην κπαιφ κνπ θαη ην 

θαηαιαβαίλσ φηη δελ κπνξνχλε λα ‘ξζνχλε. Έρσ ζπκβηβαζηεί, ην θαηαιαβαίλσ. Δίλαη ε 

ζεία κνπ ε ιγα, ε ζεία κνπ ε Δπζαιία πνπ ήηαλε αδέιθηα κε ηνλ παηέξα κνπ θαη ν 

ζείνο ν Κιέαξρνο πνπ είλαη γακπξφο θαη ηψξα ηειεπηαία, έρεη πάξεη θαη ν Αληψλεο πνπ 

είλαη μάδειθφο κνπ. Έρνπκε πάξε-δψζε». 

Καηά ην δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ Εάρνπ ζηε δνκή ησλ δηακεξηζκάησλ ζπλέβε 

ην ηξαγηθφ γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ ηεο κεηέξαο ηνπ, γηα ην νπνίν δελ ελεκεξψζεθε 

παξά κεηαγελέζηεξα, κε απνηέιεζκα λα κελ παξεπξεζεί ζηελ θεδεία ηεο: «ρη... 

ήκνπλα εδψ... Ο θχξηνο Άξεο η’ αλαθνίλσζε. «Κάηη θαθννφ ζπλέβε ζην ζπίηη ζνπ!» 

κνπ ιέεη. «Ση έγηλε θχξηε Άξε; Πεο κνπ, ειεχζεξα!». Μνπ ιέεη «Ζ κεηέξα ζνπ κεηά απφ 

καθξνρξφληα, καθξνρξφλην δηάζηεκα απεβίσζε!». Δγψ, ην θαηάιαβα! Σνπ ιέσ 

«Απεβίσζε;». «Ναη». «Χρ!» ιέσ... Οχηε δάθξπ έρπζα, είρα ηελ επρή ηεο! Καη ην πήξα 

ςχρξαηκα... αιιά άξρηζε λα κνπ ιείπεη ηψξα... ην πιεπξφ κνπ, πνιχ κε ζηήξημε, κε 

πήγε θξνληηζηήξηα κηθξφο, κε έληπλε, κε κφξθσζε, κε κεγάισζε, κε αλάζξεςε...». 

Ζ ζρέζε πνπ δηαηεξεί ε Νίθε κε ηνπο γνλείο ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν 

ελδηαθέξνλ θαη λνηάμηκν, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηελ ππθλφηεηα ησλ 

επηζθέςεψλ ηνπο ζηνλ μελψλα, αιιά θαη ζηε ζπρλή δηακνλή ηεο Νίθεο ζηελ παηξηθή 

νηθία: «Έξρνληαη νη γνλείο κνπ, κε βιέπνπλε, ζε θακηά βδνκάδα… Αιιά απηή ηε θνξά 

έρνπλε θαηξφ λα ‘ξζνχλε. Έρνπλε θακηά βδνκάδα λνκίδσ… θαη δχν κέξεο; Γελ ζπκάκαη 

ηψξα πφζν έρνπλε, λα ‘ξζνπλε λα κε δνχλε. Κάζε βδνκάδα [κε έκθαζε] ζρεδφλ θαη 

φπνηε κπνξνχλ νη γνλείο κνπ έξρνληαη θαη κε βιέπνπλε. Με παίξλνπλ θαη κε άδεηα, 

θαιά ιέσ. […] Δ… ζπρλά, λαη. Κάζε έλα κήλα, δχν, αλάινγα. Σα Υξηζηνχγελλα ζα 

θχγσ. Γηα ηα Υξηζηνχγελλα. […] Καη ζα πάσ λα πάξσ θαη ηξεηο επψλπκεο θφξκεο απ’ 

[ην πνιπθαηάζηεκα ζηελ πφιε], θαιά ιέσ. Άκα ηηο έρνπλε θέξεη ιέεη ε κακά θαη κνπ 

θάλνπλε, ζα πάκε λα ηηο πάξνπκε. Καη ηηο ηξεηο, κνπ θάλνπλε φια κνπ ηα ραηίξηα!». 

ε αληίζεζε κε ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ ελδερνκέλσο πξνζθέξεηαη απφ ηνπο 

γνλείο πξνο ην ςπρηθά αζζελέο ηέθλν, ε χπαξμε αδειθψλ δελ ζπλεπάγεηαη απηνλφεηα 

φηη ζα παξαζρεζεί ππνζηήξημε απφ πιεπξάο ηνπο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Hall 

(φπσο παξαζέηεη ε Εήζε 2002: 182), ηα αδέξθηα θαίλεηαη λα δηαθαηέρνληαη απφ 

αηζζήκαηα ληξνπήο, θφβνπ αιιά θαη ζπκνχ πξνο ηνλ πάζρνληα αδειθηθφ ζπγγελή 

ηνπο. Ο Κνζκάο είλαη ην κεζαίν παηδί κηαο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο θαη έρνληαο 
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απσιέζεη ηνπο γνλείο ηνπ, δηαθαίλεηαη ζηα ιφγηα ηνπ πσο ηα ηξία αδέιθηα είλαη 

απνμελσκέλα, θαζψο νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο έρνπλ απφ θαηξφ δηαξξερζεί: «Καη ε 

αδεξθή κνπ... έρσ κία αδεξθή ε νπνία... θάπνπ ζε θάηη κπαξ, ζ’ απηά, εθεί ζα ηελ 

βξείηε! Αλχπαληξε είλαη. νπ ιέσ είλαη κπαξφβηα! ε κπαξ. ε θάηη κπαξ. Ο αδεξθφο 

κνπ δεη [ζε πφιε ηνπ λνκνχ], ελψ ε αδειθή κνπ δεη [ζε πφιε ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο].  

ρη, φρη, δελ έρνπλε έξζεη... νχηε εγψ πάσ θάησ. Κάζνκαη εδψ. Κακία επαθή. ρη, φρη. 

Έρεη πφζα ρξφληα ηψξα... [γέιην ακεραλίαο] Σίπνηα, ηίπνηα... Δ, ηη λα θάλνπκε; Αθνχ 

[ν αδεξθφο κνπ] ην ζέιεη λα δηαηεξήζεη έηζη [...] Μπα... νχηε εγψ ηνπο παίξλσ 

[ηειέθσλν]». 

Γεδνκέλνπ φηη ε αδειθή ηνπ Φψηε θαηνηθεί πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο φπνπ 

εδξάδεηαη ν μελψλαο, νη επηζθέςεηο ηεο ζηε δνκή είλαη ζπρλέο θαη έηζη, ηα δχν 

αδέιθηα δηαηεξνχλ ζηελέο ζρέζεηο. Όπσο αλαθέξεη ν Φψηεο: «Έξρνληαη, κε βιέπνπλε. 

Ζ αδειθή κνπ έξρεηαη θάζε Πέκπηε. Ή Πέκπηε ή Σεηάξηε έξρεηαη, Γεπηέξα έξρεηαη...». 

Αληηζέησο, ε κεηέξα ηνπ, δηακέλνληαο κφληκα εθηφο ηνπ λνκνχ, έρεη επηζθεθζεί κφλν 

κία θνξά ηε δνκή πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ην γην ηεο: «Ζ κακά κνπ δεη. Γελ μέξσ, 

δελ μέξσ, είλαη κεγάιε απηή. Γελ κπνξεί λα έξζεη. […] Θα ‘ξζνχλε. Δίπε ζα ‘ξζεί. Γελ 

μέξσ αθφκα. Δίρε έξζεη κία θνξά. Σελ είδα, εληάμεη. Λέεη «Καιά είλαη, θαιχηεξα είλαη 

λα είζαη εδψ πέξα απ’ φμσ». Ση λα ηεο πσ θη εγψ; [κε ιχπε] Καιχηεξα… Ση λα ηεο πσ; 

Γελ μέξσ ηίπνηα…».  

Καηά ηνπο Brown & Rutter (ζχκθσλα κε ηε Εήζε 2002: 181-182) ν αληίθηππνο 

πνπ έρεη ε ςπρηθή αζζέλεηα ζην επίπεδν ησλ ζπδπγηθψλ ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

ππνρψξεζε ησλ ζρέζεσλ ακνηβαηφηεηαο, ηελ αλαθαηαλνκή ησλ επζπλψλ, ηελ 

πχθλσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ην δηαδχγην. Ο Θάλνο παξφηη έρεη απνθηήζεη απφ ην 

γάκν ηνπ ηξία παηδηά, δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππνζηήξημε απφ ην ππάξρνλ 

νηθνγελεηαθφ ηνπ δίθηπν, ζηνηρείν πνπ δηαθαίλεηαη ζηε δηήγεζή ηνπ αλαθνξηθά κε 

κία επίζθεςε πνπ δέρζεθε απφ έλα θηιηθφ ηνπ πξφζσπν θαη πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ηνπ πξνηάζεθε λα εγθαηαιείςεη ηε δνκή: «Ήξζε έλαο θίινο κνπ λα κε πάξεη 

[ζε πφιε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο]. Λέσ «Ση λα κε θάλεηο;». Μνπ ιέεη «Γελ ζνπ αμίδεη λα 

είζαη εδψ!». «Θα ζνπ δίλσ», κνπ ιέεη, «έλα πηάην θαΐ λα ηξσο θαη έλα παθέην ηελ 

εκέξα». Αιιά έρεη θαξδηά, έρεη κπαινλάθη θη απηφο θάλεη. […] Πήξε ηε γπλαίθα κνπ 

ηειέθσλν θαη ηεο ιέεη «Γελ ηνπ αμίδεη ηνπ Θάλνπ λα είλαη εθεί πέξα πνπ βξίζθεηαη». 

Σεο ιέεη «Γελ ήηαλ έηζη ν Θάλνο. Δζχ ηνλ θαηάζηξεςεο», ηεο ιέεη, «θαη ηνλ έθαλεο 

έηζη». Αιιά λα παο ηψξα, έρεη ε γπλαίθα ηνπ ηνλ παηέξα ηεο κε άλνηα θάησ, ζηελ 

[πεξηνρή]. Καη… ε άιιε ηνπ θφξε δνπιεχεη ζε έλα… πεο ην… Γνπιεχεη ζε έλαλ μελψλα 
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φπσο είλαη εδψ, μέξεηο, κε αλζξψπνπο κε… άλνηα θαη ηέηνηα αο πνχκε. Αιιά κνπ ιέεη 

«Πξνζέρνπλε», έρεη πάεη θη έρεη δεη αο πνχκε, «Πξνζέρνπλ» ιέεη. «Γελ είλαη φπσο ‘δσ. 

Ση ‘λαη εδψ; Δζείο εδψ θάησ, πψο είζαζηε έηζη;» ιέεη ε Δπδνθία». 

Ζ Αλζή κε αθνξκή ηελ νιηγνήκεξε επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο νηθίεο 

ησλ παηδηψλ ηεο, πξηλ απφ δχν ρξφληα θαη ζηα πιαίζηα ησλ ενξηψλ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, κεηαθέξεη ηελ αίζζεζε πνπ απηά έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηνλ μελψλα, 

εθθξάδνληαο παξάιιεια θαη ηε λνζηαιγία πνπ ε ίδηα ληψζεη: «Ο Αξίζηνο κέλεη Αζήλα 

θαη ε Μαηνχια Αζήλα κέλεη. Καιά πεξλάλε. Απ’ ην ηειέθσλν, απ’ φηη έξρνληαη εδψ 

θαη… Γελ ηνπ αξέζεη ηνπ γακπξνχ κνπ –θη απηφο ν γακπξφο κνπ, ζαλ θαη ‘κέλα. Γελ ηνπ 

άξεζε εδψ. […] Καη έκεηλα… Ναη, ηα Υξηζηνχγελλα. Καη έκεηλα θαη ζηνλ Αξίζην, 

έκεηλα θαη ζηε Μαηνχια. Ο Αξίζηνο ην ‘ρεη πάξεη κε θαιφ κάηη εδψ. Σν ‘ρεη πάξεη κε 

θαιφ κάηη. Καη ε θφξε κνπ κε θαιφ κάηη. Δγψ δελ ην ‘ρσ πάξεη κε θαιφ κάηη. Γελ 

κπνξψ… [Δίλαη] καθξηά, καθξηά απ’ ηνπο δηθνχο κνπ, βξε παηδί κνπ». 

Χζηφζν, ε επίζθεςε πνπ δέρζεθε ε Αλζή απφ ηε κεηέξα ηεο, έλα πξφζσπν 

απέλαληη ζην νπνίν δηαηεξεί έληνλα ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα, εξκελεχζεθε απφ ηελ 

ίδηα σο εκπαηγκφο θαη ππήξμε ηθαλή λα αλαδσππξψζεη φιν ην παξάπνλν θαη ηε 

δπζαξέζθεηα πνπ ληψζεη πξνο απηή: «Αιιά λα ‘ξρεηαη ηψξα, ‘θεη πέξα, [ζηελ 

θαθεηέξηα] θαη λα κνπ ην παίδεη Υαβάε; Να κε θνηηάεη θαη λα γειάεη; Καη λα κελ ιέεη -

άζε εκέλα, εγψ, άιινο άλζξσπνο- λα πεη «θφξε», αο πεη θαη, θαη «Αλζή, ηη θάλεηο; Πψο 

είζαη; Πψο ηα παο; Πψο ήξζα εδψ θαη ηπραία ζε βξήθα ή επεηδήο ήξζα λα ζε δσ…». 

Σζηκνπδηά. Σίπνηα. Σν ξφιν. Σν ξφιν ηεο. Μπαίλεη κέζα ζην καγαδί, βγαίλεη κέζα, 

μαλακπαίλεη… Λέσ, ζα ‘ξζεη [ρηππψληαο ηαπηφρξνλα ην ρέξη ζην ηξαπέδη] πάιη ν 

ράξνο, έξρεηαη θαηαπαληά, ιέσ. Με ηα καχξα παληά, ιέσ. Δίρε θαη ηα ξαληέ ηεο, είρε 

θαη ηηο νκνξθηέο ηεο, είρε θαη ηα παπνχηζηα ηεο, απηά ηε καξάλαλε, η’ ακαμάθη ηεο ηε 

κάξαλε! ρη λα πεη «Έια ‘δσ Αλζή, λα πάκε θάησ». Έρεη ιεθηά. Να ζνπ ςσλίζσ, λα 

ζνπ πάξσ θάηη… Ήξζε πάιη λα κε μαλαθνξντδέςεη! [ρηππά ηελ παιάκε ζην ηξαπέδη] Ση 

λα ζνπ πσ! Άζε…! Ξεθνπκπίζηεθε!». 

Δλ ζρέζεη κε ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ξεηά εθπεθξαζκέλνο 

ζηφρνο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ππήξμε ε κεηάβαζε ησλ ςπρηθά παζρφλησλ 

απφ ηελ θιεηζηή ηδξπκαηηθή πεξίζαιςε ζηε θξνληίδα ζηελ θνηλφηεηα. Χζηφζν, ν 

ζεκαίλνληαο ξφινο πνπ απνδφζεθε ζηελ νηθνγέλεηα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ε 

επηζηξνθή ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθεηφηεηαο κνηάδεη λα αθπξψλεηαη απφ ην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ησλ νηθείσλ. Ζ δηζηαθηηθφηεηα ή αθφκε θαη ε απξνζπκία επαθήο πνπ, 

φπσο δηαπηζηψζακε απφ ηα πξνεθηεζέληα, δηαθξίλεη ηε ζηάζε ησλ ζεκαληηθψλ 
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Άιισλ πξνο ηα ππνθείκελα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε φηη γηα θαλέλα απφ 

απηά δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ε νξηζηηθή κεηάβαζε απφ ηηο 

ζηεγαζηηθέο κνλάδεο ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία, ζα ιέγακε πσο ζεκαηνδνηνχλ έλα 

είδνο λεναπνθιεηζκνχ ησλ ελνίθσλ θαη παξάιιεια, επηθπξψλνπλ κε ζπκβνιηθφ 

ηξφπν ηηο ππφ κειέηε δνκέο σο ηα κνλαδηθά, καδί κε ην ςπρηαηξείν, θνηλσληθά 

απνδεθηά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ ηνπο επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ. 

Ζ ζπρλφηεηα θαη θπξίσο ε πνηόηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαη 

κεηαμύ πξνζσπηθνύ θαη ελνίθσλ ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Εήζε 2002: 143). Ζ ζρέζε 

ινηπφλ, πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Έιζα κε ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο θαίλεηαη λα 

δηαξζξψλεηαη ζηε βάζε ηεο ακνηβαηφηεηαο: «Α, είλαη πάξα πνιχ θαιή. Γελ ππάξρεη 

θαλέλα πξφβιεκα. ,ηη κε ζέινπλε πάσ ακέζσο, κπνξψ λα ηνπο εμππεξεηήζσ θαη λα κε 

εμππεξεηήζνπλ θπζηθά. […] Με βνεζάεη πάξα πνιχ ν Άξεο, γηαηί είλαη ν ςπρνιφγνο. 

Απηφ κε βνεζάεη. Με βνεζάλε θη νη θνπέιεο γηαηί κπνξψ έηζη λα… ζην εξγαζηήξην,  λα 

αζρνιεζψ κε θάηη, νπφηε θεχγεη ην κπαιφ κνπ…». 

Δπηπιένλ, ε ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο ςπρηθά πάζρνληεο πνπ 

θηινμελνχληαη ζηα απνθαηαζηαζηαθά πιαίζηα ζεσξείηαη ζεκαληηθφο πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ επαλεγθιεηζκνχ ζην ςπρηαηξείν (Goldstein & 

Caton, φπσο παξαηίζεηαη απφ ηε Εήζε 2002: 145). Έηζη, ν Εάρνο αμηνινγψληαο 

αξλεηηθά ηελ πξαθηηθή ηεο αλαγθαζηηθήο λνζειείαο, ηελ νπνία ππέζηε ζην 

παξειζφλ, σο ζεξαπεπηηθή απάληεζε πνπ πηνζεηείην απφ ηνπο θαηά θαηξνχο 

ζεξάπνληεο ηαηξνχο ηνπ, δηαπηζηψλεη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ πθίζηαηαη 

ζηε δνκή, δειαδή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθπγήο επαλεηζαγσγήο ζην 

ςπρηαηξείν: «Αιιά ν [ςπρίαηξνο], φινη νη γηαηξνί ηεο [πφιεο θαηαγσγήο κνπ] φηαλ, 

φηαλ ζπκβεί: «[Φπρηαηξείν] λα ηνλ πάηε!». Δλψ ν θχξηνο Άξεο [ρηππψληαο ην ρέξη ζην 

γξαθείν] αλαιακβάλεη θαη ε θπξία [ςπρίαηξνο] ηελ επζχλε! Απηφ, θπξίσο, κε θξαηάεη 

εδψ [ρηππψληαο ξπζκηθά ην ρέξη ζην γξαθείν] θαη θάλσ θνπξάγην! Ή ζηελ Αζήλα ή 

αιινχ... Δλψ εδψ, αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε! Γειαδή, κε θηάζνπκε θαη πξέπεη λα 

παο...». 

Χζηφζν, ν Θάλνο θηλνχκελνο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε κε ηα παξαπάλσ, 

επηζεκαίλεη κία κάιινλ ςπρξή ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ε 

νπνία αληαλαθιά ηε δηάζηαζε ηεο ζηαζηκόηεηαο πνπ ελδερνκέλσο πιήηηεη φρη κφλν 

ηνπο ελνίθνπο, αιιά θαη ην ίδην ην πξνζσπηθφ: «Γελ είλαη θαιέο [νη ζρέζεηο καο]. Γελ 

ζνπ κηιάλε. Μέλνπλε κέζα ζην γξαθείν, θιεηζκέλνη, μέξεηο, ην νθηάσξν, δίλνπλ ηα 
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ράπηα θαη… ηίπνηα άιιν. Απηφ. […] Δίλαη απηφ πνπ βιέπεηο αο πνχκε… ην γξαθείν, 

θαηάιαβεο, κέζα, ηζηγάξν, θαθέ, ηα θάξκαθα, μέξεηο… δελ αιιάδνπλε». πλερίδνληαο, 

μερσξίδεη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηελ Άλλα, πξντζηακέλε λνζειεχηξηα ηνπ 

μελψλα, σο ην κνλαδηθφ πξφζσπν ζην νπνίν κπνξεί λα αλαδεηήζεη ππνζηήξημε: 

«Δδψ δελ έρεη ηίπνηα, κελ ην ζπδεηάο. Μφλν ε Άλλα είλαη επαγγεικαηίαο εδψ θαη ηε 

‘βάιαλ λνζνθφκα. Σεο βγάιαλ ηελ πίζηε. […]  Καη κνπ ιέεη… Μνπ ιέεη «Θα γίλσ 

λνζνθφκα. Θα έξρνκαη θη εγψ θαη ζα θνηκάκαη, ζα δίλσ ηα ράπηα θαη ζα θνηκάκαη, 

φπσο θνηκφληαη θαη νη άιιεο» κνπ ιέεη. Καηάιαβεο; Σελ έπηαζα λα θιαίεη κηα κέξα, ηεο 

ιέσ «Ση έπαζεο ξε ζπ;». Μνπ ιέεη «Δ, δελ κπνξψ άιιν ξε ζπ, ζα γίλσ λνζνθφκα». 

Έηη πεξαηηέξσ, ν θ. Νίθνο πξνβαίλνληαο ζε κηα αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

αλαδεηθλχεη θαη κία δηάζεζε απζηεξόηεηαο, πνπ φκσο αλαγλσξίδεη φηη πθίζηαηαη 

κάιινλ επ‟ σθειεία ηεο πγείαο ησλ ελνίθσλ: «Δ, θαιά είλαη εδψ πέξα, δελ είλαη 

άζρεκα. Γελ ιέσ φηη δελ θξνληίδνπλ νη λνζνθφκνη θαη νη γηαηξνί, αιιά είλαη απζηεξφο 

ν… ν θχξηνο Άξεο. Γελ καο αθήλεη λα θαζφκαζηε ζηηο θαξέθιεο… κέζα… κέζα ζηα 

δσκάηηα, γηαηί είλαη επηθίλδπλεο, κελ πέζνπκε. Δ, θαζφκαζηε ζην ζαιφλη… καο παίξλεη 

ν χπλνο θακηά θνξά [γέιηα]…». χκθσλα κε ηνλ Εάρν, ε πςειή ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη πσο θαηεπζχλεηαη φρη κφλν πξνο ηνπο ελνίθνπο 

ηνπ μελψλα, αιιά πξνο θαη φζνπο δηακέλνπλ ζηελ έηεξε ζηεγαζηηθή δνκή: «Δδψ [ζηα 

δηακεξίζκαηα] κνπ αξέζεη πνπ είλαη ζαλ ζπίηη ζνπ. Γελ έρεη λνζνθφκεο. Δθεί θψλαδαλ 

[ρακειφθσλα]...! Φσλάδαλε...! Γελ αθνχλε πνιχ θαη θσλάδαλε... Δδψ, φκσο, θσλάδεη 

ν θχξηνο Άξεο...». 

ε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο απζηεξφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε Έθε ηνπνζεηείηαη κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: «Μεξηθέο θνξέο αλαγθάδνληαη λα θέξνληαη απφηνκα, αιιά ηνπο 

ζθάδνπκε θη εκείο, δελ ηνπο αθνχκε! ε ινγηθά επίπεδα. Μηα ραξά είλαη νη άλζξσπνη. 

Μηα ραξά θέξνληαη. Μ’ αξέζεη». Χζηφζν, θαίλεηαη πσο ε ηδηνζπγθξαζηαθή ζπζηνιή 

ηεο Έθεο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ παξαθσιχεη ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο, κε απνηέιεζκα νη ζρέζεηο ηεο κε ην 

πξνζσπηθφ λα δηακνξθψλνληαη σο εμήο: «Αλχπαξθηεο θαη εθεί. Γελ «αλνίγνκαη»… 

πσο δελ αλνίγνκαη κε ηνπο ππφινηπνπο ηξφθηκνπο –«ηξφθηκνπο» ηεινζπάλησλ, 

αλζξψπνπο, ζπγθάηνηθνπο… ε, ρεηξφηεξα. Γελ κηιάσ, δελ ιέσ ηίπνηα. Δίκαη πνιχ, πψο 

ην ιέλε… ληξέπνκαη. Απηφ. Νηξέπνκαη θαη θαηαιήγσ κφλε. Γελ ήκνπλ έηζη αθξηβψο, 

αιιά φζν λα ‘λαη απφ κηθξή ππήξρε κηα ληξνπή. Απηφ είλαη πνπ ηα ραιάεη φια. Απηφ. 

Γελ κπνξψ λα μεπεξάζσ ηε ληξνπή, ληξέπνκαη! αλ θακηά κηθξνχια! Δγψ αληί λα 

μεπεξάζσ ηε ληξνπή, έγηλα αθφκα πην ληξνπαιή, αληί λα γίλεη ην αληίζεην! Καη έηζη, 
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εδψ δελ έρσ πάξε-δψζε κε ηνπο γηαηξνχο, κε ηνλ θχξην Άξε. Γελ πηζηεχσ λα γίλεηαη 

άιινχ απηφ ην πξάγκα, αληί λα γίλνκαη θαιχηεξε λα γίλνκαη πην ληξνπαιή. 

Σεινζπάλησλ. Απηφ είλαη… ζέισ-δελ ζέισ, απηφ είλαη». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα ζπκπεξαίλακε πσο νη επαθέο ησλ ελνίθσλ κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο δνκήο δηαθνξνπνηνχληαη πνηνηηθά. Οη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζε αδξέο γξακκέο σο ππνζηεξηθηηθέο, αλ θαη δελ ιείπνπλ νη 

πεξηπηψζεηο πνπ ε πθή ηνπο κπνξεί λα είλαη θαζαξά ηππηθή ή αθφκε θαη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε επηθνηλσλία. Χζηφζν, ε παξαηεξνχκελε 

αλνκνηνγέλεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχεη ην πξνζσπηθνχ πξνο ηνπο ελνίθνπο, 

έρεη σο απνηέιεζκα ε επηδεηνχκελε νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα θαη ην ζεξαπεπηηθφ 

θιίκα λα κελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εδξαησκέλεο ζπλζήθεο, αιιά λα ηίζεληαη ελ 

ακθηβφισ. 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ 

ησλ ελνίθσλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα ζπλππάξρνπλ 

κεηαμχ ηνπο, δψληαο ζηνλ ίδην ζηεγαζηηθφ ρψξν, απηφλ ηνπ μελψλα, επί ζεηξά εηψλ. Ζ 

ζπγθαηνίθεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αθξνζηγψο σο ζρεηηθά 

αξκνληθή, κε ηηο ζρέζεηο ηνπο λα έρνπλ εμειηρζεί κε ηα ρξφληα ζε θηιηθέο. Παξφι‟ 

απηά, ε δεκηνπξγία εληάζεσλ κεηαμχ ηνπο είλαη αλαπφθεπθηε θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

θαζεκεξηλήο ηξηβήο, ελψ φπσο ζεκεηψλεη ε Έθε: «Δ, κε άιινπο ηα πάκε θαιά, κε 

άιινπο έρνπκε κηθξνπαξεμεγήζεηο. Δ, εληάμεη, φρη ηίπνηα ζπνπδαίν…». Ο Θάλνο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηηο απνζηάζεηο ηνπ ηφζν απφ ηνλ Φψηε, 

ζπγθάηνηθφ ηνπ ζην δσκάηην, φζν θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ελνίθνπο, δηφηη φπσο 

εμεγεί: «Γελ κπνξψ λα έρσ ζρέζεηο. Γελ ππάξρεη επίπεδν. Καηάιαβεο; ιν καιαθίεο 

αθνχο… Δεε… βξίδεη ν έλαο ηνλ άιιν απάλσ. Γελ είλαη… κπαίλνπλε κέζα, ζνπ 

παίξλνπλε ηα ηζηγάξα ην βξάδπ. ε μππλάλε… [Με ηνλ Φψηε δελ ηα πάκε] θαζφινπ 

θαιά. Γελ είλαη… φιν ηξαγνπδάεη, ζεθψλεηαη… Γελ… δελ είλαη… […] ρη, απφ ηα 

δηακεξίζκαηα κία είλαη θαιή. Ζ Μίλα πνπ έξρεηαη… [αλάβεη ηζηγάξν] Δίλαη ε πην 

ήξεκε, πψο λα ζνπ δψζσ λα θαηαιάβεηο…». 

Μία εμίζνπ επηθπιαθηηθή ζηάζε πξνο ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηνλ μελψλα 

θαίλεηαη λα δηαηεξεί θαη ν Εάρνο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξακνλήο 

ηνπ εθεί: «Βξσκηά πνιχ κσξέ [θάλνληαο γθξηκάηζα απέρζεηαο]. Δθεί πνπ έκελα ζε έλα 

δσκάηην, θαηνπξνχζε έλαο θάησ... κεηά κε πήγαλ ζ’ άιιν δσκάηην, ν άιινο πάιη δελ 

ήηαλ θαιά εθεί, νχηε πνπ κηινχζε θαζαξά εηνχηνο εδψ... Καη κνπ θιέςαλε δεθαπέληε 

επξψ! […] Γελ αθνχλε... δελ αθνχλε εθεί... [ρακειφθσλα] Γελ αθνχλε. Μία ν Φψηεο 
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κε ηνλ Θάλν, κία ν άθεο, κία ν Μελάο... Μία κηιάλε, κία δελ κηιάλε... Πέθηεη μχιν...! 

Βαξηνχληαη, βξίδνληαη...». Γεδνκέλνπ ινηπφλ, φηη ε ζπλζήθε ηεο ζπλχπαξμεο δελ 

ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπληξνθηθφηεηαο θαη αηζζεκάησλ 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ζπλνηθνχλ, ν Εάρνο, νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηε 

κνλαμηά πνπ βηψλεη θαη ζηα πιαίζηα ηεο δνκήο ησλ δηακεξηζκάησλ: «Δδψ πάιη, θάησ 

-λα κε κε εθζέζεηε, δελ ζέισ λα... Δεε... έλα αίηεκά κνπ λα ζαο πσ, λα ζαο εθθξάζσ... 

Ο Λνπθάο θάησ -ηνλ μέξεηε ηνλ Λνπθά- θαηνπξάεη πάλσ ζηε ιεθάλε... «ρη πάλσ» ηνπ 

ιέκε... θαη πξηλ απηφ, έπιελε ηνπο γινπηνχο ηνπ ζην ληπηήξα... Ο Κνζκάο κία κηιάεη, κία 

δελ κηιάεη θαη... ζέισ λα πάσ ζην ζπίηη κνπ, αιιά δελ κπνξψ… […] Δδψ θάησ, ν 

Λνπθάο θσλάδεη... αγξηεχεη, θνπζθψλεη ε θσλή ηνπ! Οχηε εδψ κπνξψ λα κείλσ... Ο 

Κνζκάο κία θαιά,, κία φρη. Μελ, κελ κε εθζέζεηε... […] Ση λα ζνπ πσ, αξξσζηαίλσ 

εδψ... Θέισ λα πάσ ζην ζπίηη κνπ, αλ κε ζέινπλ. Γελ δίλσ ζεκαζία, θιείλνκαη ζην 

δσκάηηφ κνπ... Απφδεημε: άιιαμε δσκάηην ν Λνπθάο, δελ θνηκφηαλε θαη ηφλε 

καιψλνπλε. Δγψ κφλνο κνπ θνηκάκαη, λα ‘ρσ εζπρία».   

Αλ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο ζπγθξνηεί γηα ηελ Έιζα έλα ζεκαληηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, δελ θαίλεηαη λα αληιεί αλάινγε ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζρέζε 

ηεο κε ηνπο ελνίθνπο ηνπ μελψλα, ππνγξακκίδνληαο ηα εμήο: «Απφ ηελ άπνςε φηη ζηνλ 

μελψλα ηα πεξηζηαηηθά είλαη ιίγν… πην… άζρεκα απ’ φηη είλαη εδψ πέξα. Δδψ [ζηα 

δηακεξίζκαηα], δελ βιέπεηο λνκίδσ θάπνην άζρεκν πεξηζηαηηθφ. πσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ε θπξία Μίλα. Γελ είλαη θάηη… ε γπλαίθα είλαη πνιχ ινγηθή, κπνξείο λα κηιήζεηο 

καδί ηεο, λα θάλεηο κηα ζπδήηεζε. ηνλ μελψλα, ην κνλαδηθφ άηνκν πνπ κπνξνχζεο λα 

κηιήζεηο θάπσο ινγηθά, «ινγηθά»… λα θάλεηο κηα ζπδήηεζε ηεινζπάλησλ, ζε 

εηζαγσγηθά κέζα, είλαη κνλάρα κε ηελ Αλζή, κε θαλέλαλ άιινλ». 

Όκσο, κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο Αλζήο ζρεκαηνπνηείηαη κία «θζαξκέλε εηθφλα» 

ησλ ελνίθσλ πνπ ζπκβαδίδεη κε ην ζηίγκα ηεο αληθαλφηεηαο πνπ απνδίδεηαη 

παξαδνζηαθά απφ ηελ θνηλσλία ζηνπο ςπρηθά πάζρνληεο: «Σν παίξλεη ιίγν ν άιινο 

θαη ζην πξνρσξάεη, ζην πξνρσξάεη… Δδψ, είλαη πνπ θνξντδεχνπλε, δελ έρνπλε 

πεηζηεί… δελ έρνπλε πεηζηεί… Σν κπαιφ ζνπ εδψ κέζα, ηνπ γηαη… φρη ηνπ γηαηξνχ, 

ζπγγλψκε, ησλ αζζελψλ είλαη πνξφ. Υαδνχια- ραδνί, θαηάιαβεο. Υαδνχια- ραδνί. Γελ 

έρνπλ ηα παηδηά, πξνρσξήζεη ηα κπαιά ζε θάηη. Έρνπλε κάζεη λα βξίδνπλε… Κάηη 

θηηάρλνπλε, η’ απνθνκίδνπλε ζαλ λα θηηάμαλ ηνλ πχξγν ηεο Διιάδνο ή ηνλ Πχξγν ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ζαλ θάηη λα ρηίζαλε. Μεηά απφ πέληε-δέθα-ρίιηεο κέξεο… ηα θάλνπλ 

πάιη καχξα». 
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Ο θ. Νίθνο αλαθεξφκελνο ζηνπο ελνίθνπο ηνπ μελψλα πξνβαίλεη ζηνλ αθφινπζν 

ζρνιηαζκφ: «Δδψ, πφηε χπλνο, πφηε ηειεφξαζε… Δ, θαη ζηε βεξάληα πνπ βγαίλνπκε… 

φιν ιέλε ηα ίδηα φκσο. Λέλε αηζρξφινγα… Λέλε αηζρξφινγα.  Ναη, νη αζζελείο. Οη 

αζζελείο. Γεληθά. […] Δ, άιινη είλαη ελνριεκέλνη, άιινη δελ είλαη… ιν 

εξσηνδνπιεηέο. ιν εξσηνδνπιεηέο θάλνπλε. [γέιηα] Οη έλνηθνη. Δγψ ιίγν [κε 

λάδη]…». Αλαθνξηθά κε ηε ζύλαςε εξσηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελνίθσλ, ν 

Φψηεο δηαπηζηψλεη πσο ελψ ε αλάπηπμε ζηελψλ δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ κεηαμχ ησλ 

ςπρηθά παζρφλησλ δελ επηηξεπφηαλ ζηα πιαίζηα κηαο δνκήο ζηελ νπνία δηέκελε 

παιαηφηεξα, δελ θαίλεηαη λα πθίζηαηαη αλάινγε απαγφξεπζε ζηνλ ππφ κειέηε 

μελψλα: «Γηαηί ήκαζηε ζηελ θιηληθή κέζα, γη’ απηφ κσξέ. Γελ θάλεη ζηελ θιηληθή. Γελ 

θάλεη ζηελ θιηληθή. Οχηε λα πάκε ηίπνηα. Σίπνηα. Γελ αθήλαλε. Έηζη. Γελ αθνπκπάκε, 

κε βάδνπκε έηζη θη αιιηψο. Γελ αθνπκπάκε. Απαγνξεχεηαη, απαγνξεχεηαη. Γη’ απηφ. 

Απαγνξεχεηαη. […] Ο άθεο αθνπκπάεη, ν άθεο, παίξλεη καδί ηνπ… ν άθεο. Ζ Αλζή 

ηνλ παίξλεη καδί ζην θξεβάηη». Πξάγκαηη, ν άθεο εθθξάδνληαο ηα ξνκαληηθά 

ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη πξνζηαηεπηηθφηεηαο πνπ ηξέθεη γηα ην πξφζσπν ηεο 

Αλζήο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο: «Έρσ ηελ Αλζή θαη αγαπηφκαζηε. Δίκαζηε 

αγαπεκέλνη θη νη δχν [κε ρακφγειν].  άληξαο ηεο, κνπ ιέεη… κνπ ιέεη ηελ θνπάλαγε 

πνιχ [έληνλα], ν ηάζεο...». 

ε ζπκθσλία κε ηε δηαπίζησζε ηεο ελφηεηαο 3.1.4, ε θαζεκεξηλόηεηα ζηε 

δνκή ηνπ μελψλα δηαξζξψλεηαη θπξίσο ζηε βάζε ηεο επηηέιεζεο ησλ νηθηαθψλ 

εξγαζηψλ θαη φπσο νξίδεηαη απφ ην εκεξήζην πξφγξακκα. Καηά ηελ πεξηγξαθή ηεο 

Έθεο, κία εκέξα ζηνλ μελψλα θπιάεη σο εμήο: «Ξππλάκε, παίξλνπκε πξσηλφ, θάλνπκε 

δνπιεηέο δηάθνξεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα είλαη ην κέξνο θαζαξφ, βιέπνπκε ηειεφξαζε… 

ην κεζεκέξη θηηάρλνπκε θαΐ θαη ηξψκε, σο ηηο πέληε θνηκφκαζηε, μππλάκε… ηηο 10.30΄ 

-μέραζα λα ζαο πσ- ζηηο 10.30΄ θαη ζηηο 17.30΄ πίλνπκε θαθεδάθη. Μεηά ην βξάδπ 

παίξλνπκε θαη ηα θάξκαθά καο, κε ην πξσηλφ θαη ην βξαδηλφ θαη φπνηνο έρεη θη άιια 

πξνβιήκαηα πγείαο παίξλεη θαη ην κεζεκέξη ηα ράπηα ηνπ… Καη ην βξάδπ θάλνπκε πάιη 

θαζαξηφηεηα, ζθνπγγαξίδνπκε θαη ηα πηάηα θαη φια ηα θηηάρλνπκε θαη κεηά πάκε γηα 

χπλν θαη μππλάκε ηελ άιιε κέξα ην πξσί. Καη βέβαηα, κεξηθέο θνξέο πάκε θαη έμσ 

βφιηα…». 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ δνκψλ θαηαιακβάλεη ε 

απαζρφιεζε ησλ ελνίθσλ ζην εξγαζηήξην πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ μελψλα. Δθεί νη θηινμελνχκελνη αζρνινχληαη κε πνηθίιεο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ δχν εξγαδνκέλσλ ηεο δνκήο, ηεο 
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εξγνζεξαπεχηξηαο θαη ηεο εθπαηδεχηξηαο θνπηηθήο-ξαπηηθήο θαη φπσο δηαζαθελίδεη ν 

Κνζκάο: «Δίλαη κηζνί κε ξαπηηθή, νη άιινη κηζνί κε ηε Εσή. Άκα είκαη εγψ ζηε 

ξαπηηθή, είκαη κε ηελ Σφληα, ζα δνπιέςσ κε ηελ Σφληα. Άκα είκαη κε ηε Εσή, ζα 

δνπιέςσ κε ηε Εσή...», ελψ ε Έθε πξνζζέηεη πσο: «ην εξγαζηήξην θαηεβαίλνπκε 

09.30΄ κε 10.30΄ θαη κεηά αλεβαίλνπκε, πίλνπκε ην θαθεδάθη καο θαη θαηά ηηο 11.00΄-

11.30΄ μαλαθαηεβαίλνπκε. Καη θηηάρλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα γηα λα πνπιεζνχλ θαη γηα 

λα βάινπκε ζην ηακείν θάπνηα ιεθηά». Ο Εάρνο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, δείρλεη ηδηαίηεξα 

ελζνπζηαζκέλνο κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζην εξγαζηήξην ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

αληαπφδνζεο αιιά θαη ηνπ αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη: 

«Χξαία! Εσγξαθίδνπκε... Μάιηζηα, πνπ εξγαζηήθακε θάησ ηα Υξηζηνχγελλα θαη ηελ 

Πξσηνρξνληά, πήξακε... πιεξσζήθακε απφ..., φρη απ’ ηελ θπξία νθία απ’ ην ηακείν 

κνπ... Απφ ην εξγαζηήξην, απ’ ην ηακείν ηεο θπξίαο Εσήο, λαη. Πήξα είθνζη πέληε επξψ. 

Κάλσ θαη νηθνλνκία. Βάδσ ηα δέθα επξψ ζηελ ηζέπε, δελ ηα βγάδσ, κελ κε θιέςεηε! 

[αζηεία] Μ’ αξέζεη πνιχ ε έμνδνο θαη ην εξγαζηήξην, παξά ην ζαιφλη, πάλσ. […] Σν 

εξγαζηήξην [κε έκθαζε] κ’ αξέζεη...! Γηαηί μεδίλσ εθεί! Σειεφξαζε, παζεηηθφ. Βιέπεηο 

ηειεφξαζε, βξίδνπλε, θαπλίδνπλε πνιχ [ζην θαζηζηηθφ ηνπ μελψλα]! Δλψ θάησ, εζπρία 

θάησ [ζην εξγαζηήξην] έρεη. Πην σξαία κνπ αξέζεη! Πξνζθέξσ δειαδή... Ναη, κνπ 

αξέζεη». 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ, επηρεηξψληαο κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο δνκήο ηνπ μελψλα, ζα κειεηήζνπκε, αξρηθά, ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

δηαηππψλνπλ ηα ππνθείκελα αλαθνξηθά κε ηηο ζεηηθέο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

δσή ηνπο ζην απνθαηαζηαζηαθφ πιαίζην. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ν άθεο, κέζα 

απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ μελψλα κε ην ηδξπκαηηθφ ςπρηαηξηθφ πιαίζην, ζην νπνίν βίσζε 

ζνβαξά ςπρνηξαπκαηηθά γεγνλφηα, εθθξάδεη ζε ζπγθηλεηηθφ ηφλν πσο νη 

εξγαδφκελνη ηνπ μελψλα: «Με πξνζέρνπλε. Δδψ δελ κε βαξάλε, δελ κε δέξλνπλ. Μ’ 

αγαπάλε». 

ε θάζε πεξίπησζε, ηα ππνθείκελα αλαγλσξίδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

ειεπζεξίαο πνπ απέθηεζαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, φληαο πιένλ έλνηθνη ησλ 

θνηλνηηθψλ δνκψλ θαη ζπγθξηηηθά κε ηε δσή ηνπο ζην ςπρηαηξείν. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ε Αλζή: «Μ’ έρνπλ ειεχζεξε. Γελ κε δεζκεχνπλε». Σν παξαπάλσ  

απηφ εχξεκα επηβεβαηψλεη ηελ παξαηήξεζε ηεο Εήζε (2002: 99) φηη ε ειεπζεξία θαη 

ε αλεμαξηεζία απνηεινχλ ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζεκειησζνχλ νη ζηξαηεγηθέο απνθαηάζηαζεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ. Δληνχηνηο, ε 

Έθε κέζα απφ κηα ζχγθξηζε ηνπ ςπρηαηξείνπ κε ηνλ μελψλα, κνηάδεη λα ζπλαξηά ηηο 
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έλλνηεο ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο θαη πηζαλψο ηεο πεηζάξρεζεο κε ην βαζκφ ηεο 

επηηξεπφκελεο ειεπζεξίαο, παξαζέηνληαο ηα αθφινπζα: «Δ, θαιχηεξα είλαη εδψ. ηη 

είλαη πην… πην  ειεχζεξα, έηζη. Δθεί δελ κπνξείο… δελ είλαη θαιά νη αζζελείο γηα λα 

έρνπλ κηα ειεπζεξία. Δλψ εδψ ζε αθήλνπλ, παο θαη βφιηα θαη φζν λα ‘λαη είλαη 

θαιχηεξα, απ’ απηήλ ηελ άπνςε. […] Κη εθεί [ζην ςπρηαηξείν] ήηαλ άλεηα, αιιά εδψ 

είλαη θαιχηεξα, απφ ην ζέκα ηεο ειεπζεξίαο ιέσ θαιχηεξα. Κη εθεί έρνπλε ρψξνπο, 

απιψο δελ κπνξεί, ιφγσ ηνπ πσο είλαη νη αζζελείο λα έρνπλ ειεπζεξίεο, ελψ εδψ είζαη 

θαιχηεξα θαη ζνπ θέξλνληαη αλαιφγσο». 

Δθηφο ηεο κεγαιχηεξεο ειεπζεξίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη έλνηθνη ηνπ μελψλα, ε 

ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο δνκήο έγθεηηαη θαη ζηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο είλαη ην κάζεκα ρνξνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θαίλεηαη λα 

ελζνπζηάδεη ηνλ άθε: «Σξαγνπδάκε, εθεί [ζην ςπρηαηξείν] δελ είρακε λα ηξαγνπδήζσ. 

Βάδνπκε ηε κνπζηθή θαη ρνξεχνπκε. […] Δδψ έρεη ρψξν θαη ρνξεχνπκε. Κάζε Πέκπηε. 

Με ηελ θπξία Κιεηψ. Κάζε Πέκπηε, απηή ηελ Πέκπηε… εηνχηε ηελ Πέκπηε ζα ‘ξζεηο λα 

ρνξέςνπκε;». Γηα ηε Νίθε, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνιακβάλεη ζπγθαηαιέγνληαη 

επίζεο αζρνιίεο φπσο: «Πνπ έρνπλ σξαίν θαθέ θαη θηηάρλνπλε. Καη πνπ θηηάρλνπκε 

θαη γιπθά κε ηελ θπξία Εσή. […] Δ, κε ηελ Δχα, εδψ, θαζφκαζηε… παίδνπκε ηφκπνια 

κεξηθέο θνξέο –ην ηειεπαηρλίδη, πέζηε ην, πψο ην ιέλε απηφ ην παηρλίδη… Σν 

επηηξαπέδην. Παίδνπκε ηφκπνια…». 

Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ, έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν 

νδεγνχκαζηε ζπλίζηαηαη ζην φηη, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε δσή ζην 

ςπρηαηξείν, ε εγθαηάζηαζε ζηηο θνηλνηηθέο απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο επέθεξε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ελνίθσλ. Όπσο 

είλαη, δειαδή, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ ηδησηηθφηεηα 

θαη ειεπζεξία έθθξαζεο, θαζψο θαη νη πνηθίιεο επθαηξίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο 

κέζσ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Δληνχηνηο, επηρεηξψληαο ηελ δηεξεχλεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπληζησζψλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε παξακνλή ζηηο ππφ κειέηε ζηεγαζηηθέο δνκέο ζα δηαπηζηψζνπκε 

αξρηθά πσο ε ζηαζηκόηεηα ησλ ελνίθσλ απνηειεί κηα ζεκαηηθή πνπ 

επαλαιακβάλεηαη έληνλα ζηνλ ιφγν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο Θάλνο, κέζα απφ κηα 

θξηηηθή δηάζεζε, πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζηνλ μελψλα: «Δδψ δελ έρεηο ηη λα θάλεηο, πψο ην ιέλε, ηίπνηα… Οχηε 

θαγεηφ ππάξρεη… Γελ ππάξρεη κσξέ ηίπνηα. […] νπ θηηάρλνπλ έλαλ θαθέ ην πξσί, 



 - 128 - 

ζνπ δίλνπλ ην παθέην ηα ηζηγάξα... […] Κνίηαμε λα δεηο, αθνχ δελ ππάξρεη θαΐ εδψ 

κέζα… Δδψ, βιέπεηο; Σν ‘ρεηο δεη; Έρεηο δεη, αο πνχκε, ηη ηξψκε φηαλ ηξψκε… κία 

θέηα ςσκί, ν θαζέλαο θαη αλ δελ ην θαο ζα ην πιεξψζεηο. Σν θαγεηφ είλαη πνιχ 

ειάρηζην, απηφ πνπ ζνπ δίλνπλ. Γελ ζε ζηεξίδεη θαζφινπ αο πνχκε. Καζφινπ. Ρεχεηο 

εδψ… Ρεχεηο, δελ θνηκάζαη, δελ ηξσο…». Ζ «θηινζνθία ηεο ειάρηζηεο 

πξνζδνθίαο», σο πξνζαξκνζηηθή απάληεζε ζηηο θνηλσληθέο απνζηεξήζεηο ηνπ 

ςπρηαηξηθνχ ηδξπκαηηθνχ πεξηβάιινληνο (Σζαιίθνγινπ 1996: 195-196), θαίλεηαη λα 

πηνζεηείηαη εθ κέξνπο ηνπ Θάλνπ, δεδνκέλεο θαη ηεο πεζηκηζηηθήο δηαπίζησζεο ζηελ 

νπνία θαηαιήγεη φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί πξνο ην θαιχηεξν, 

παξνπζηάδνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δνκή σο έλα ρψξν εληφο ηνπ νπνίνπ 

επλνείηαη ε ρξνληφηεηα: «ρη, δελ βνεζάεη. Δ, είλαη… θιείζηκν… Πψο λα ζνπ πσ, δελ 

έρεηο ηη λα θάλεηο. […] Γελ ηνλ ζεσξψ ζπίηη κνπ. Απηφ είλαη ην ιά…, ην πξφβιεκα. […] 

Γελ ζ’ αθήλνπλ. Σν ‘ρνπλε θάλεη πξφγξακκα έηζη, εδψ. Δ, ην πξφγξακκα είλαη απηφ. 

Γειαδή, λα θάζεζαη λα… θνηκάζαη. Καηάιαβεο; απηφ ζεκαίλεη. Να θάζεζαη ζην 

δσκάηηφ ζνπ…». 

Δμάιινπ, φπσο πξνέθπςε, ε επαλαιεπηηθόηεηα απνηειεί έλα ζηνηρείν 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ νκνηνζηαηηθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, αθνχ ζηε βάζε ηεο ηήξεζεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνδνκείηαη 

νιφθιεξε ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελεί. Έηζη, ε Αλζή δηαηζζαλφκελε 

πσο δελ ππάξρεη πξννπηηθή λα αλαηξαπεί ε κάιινλ αδηαθνξνπνίεηε, κνλφηνλε θαη 

ρσξίο θαηλνχξηα εξεζίζκαηα δσή ζηε δνκή, ζθέθηεηαη ιχζεηο πξαθηηθά αδηέμνδεο: 

«Γελ έρσ θχγεη, λα ην ζθάζσ κφλε κνπ. Θέισ λα ην θάλσ, αιιά… δελ ηνικάσ. Γελ 

ηνικάσ. Θέισ, λαη. Μνπ ηε δίλεη κεξηθέο θνξέο, γηαηί… μαθληθά, ιέσ γακψην, γακψην, 

γακψην φιν ηα ίδηα πξφζσπα, φιν ηα ίδηα πξάκαηα, φηη «Με, απηφ δελ θάλεη…» θαη φηη 

δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλε [ηα πξάγκαηα]». Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ ηεο δεηείηαη λα 

δηαηππψζεη ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ μελψλα, ε ίδηα 

πξνβαίλεη ζηελ αλαηξεπηηθή πξφηαζε ηεο θαηάξγεζεο ηεο δνκήο, αληαλαθιψληαο κε 

απηφλ ηνλ εχζρεκν ηξφπν έλα είδνο καγηθήο ζθέςεο πνπ ηαπηίδεη ηελ αλππαξμία ηεο 

δνκήο κε ηελ ίαζε ησλ ελνίθσλ θαη ζπλεπψο, ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη: «Δδψ, ηη ζα 

‘ζεια; Αλ κπνξνχζα εδψ λ’ αιιάμσ ηνλ μελψλα… ηξαηφπεδν ζα ην ‘θαλα. […] 

Φχγακε ‘κεηο, γηαηξεπηήθακε, θχγακε, εγθαηαιείθζεθε… Φχγαλ νη πξντζηακέλνη, 

θχγακε ‘κεηο, θχγαλ φια, δψζε ηνχην θηίξην γηα ην ζηξαηφ. αλ ηε λεξατδνχια, ηη ζα 

ήζεια… «Νηαλγθ!» Απηφ ζα ήζεια λα ‘ρα θάλεη. Γεο, ζα ην ‘θαλα ζαλ λεξάηδα. Αθνχ 
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κνπ ιεο ηη ζα ‘θαλα… ρη, λα κελ είλαη μελψλαο, λα κελ ππάξρεη. Δ, λα κελ ππάξρεη 

[κε ρακφγειν]. Να ‘καζηαλ ζπίηη καο, λα ‘ρνπκε ηελ εζπρία καο θαη ‘κεηο…! [γέιην]». 

ε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζηεγαζηηθήο δνκήο ηνπ μελψλα, 

θαίλεηαη πσο δελ εθπιεξψζεθε ε αξρηθή πξνζδνθία πνπ αλακελφηαλ απφ ηηο 

επίζεκεο αξρέο πεξί πξννδεπηηθήο κεηάζεζεο ηεο θξνληίδαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο ελνίθνπο (ΤΤΚΑ 2011: 164). Δμάιινπ, ε δηαθαηλφκελε ηάζε κε 

αλάιεςεο απνθάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ εθ κέξνπο ησλ ελνίθσλ απνηππψλεηαη 

έληνλα ζηε δηζηαθηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ιφγηα ηνπ Κνζκά, φηαλ ηνπ δεηείηαη 

λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε πηζαλέο βειηησηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή: «Απηά 

δελ ηα μέξσ εγψ, ηα μέξεη ν θχξηνο Άξεο. Μπα... Γελ πεξλάεη ε γλψκε, δελ πεξλάεη... θη 

έηζη... ρη, απιψο βιέπσ πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα...». Μέζα απφ ην ιφγν ηνπ 

Κνζκά, νπζηαζηηθά, αλαδεηθλχεηαη ε δηαπίζησζε ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη κεηαμχ 

ελνίθσλ θαη πξνζσπηθνχ φπσο θαη ε θνηλσληθή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνπο δχν 

«θφζκνπο» (Goffman 1994: 27). Παξάιιεια, ε γλψζε ηνπ Κνζκά γχξσ απφ ηελ 

άηππε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο κηα ζηηβαξή, 

ακεηάβιεηε θαη αλεπίδεθηε αιιαγψλ δνκή, αθελφο κελ θαηαδεηθλχεη ηελ πηνζέηεζε 

κηαο παζεηηθήο ζηάζεο εθ κέξνπο ηνπ θαη αθεηέξνπ, αληαλαθιά ηελ πξσηνγελή 

ελαξκφληζή ηνπ πξνο ην ζχζηεκα, σο κηα δηεξγαζία πνπ έρεη ήδε επηηειεζηεί. 

Ζ ςπρηαηξηθή απνηειεί ηε κφλε ηαηξηθή εηδηθφηεηα ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη 

λνκηθά ην δηθαίσκα ηεο ζεξαπείαο παξά ηελ ελαληίσζε ηνπ αζζελνχο ζε απηή 

(Παπαδεκεηξίνπ θαη ζπλ. 2013: 569). Ζ απνδνρή ηεο βηνταηξηθήο εθδνρήο ηεο 

αξξψζηηαο εθ κέξνπο ησλ παζρφλησλ ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο 

νδεγίεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηήξεζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Όια ηα ππνθείκελα ησλ ππφ κειέηε δνκψλ βξίζθνληαη ππφ 

ην θαζεζηψο αγσγήο, ελψ ζην ζχλνιφ ηνπο θαίλεηαη πσο έρνπλ αθνκνηψζεη ηηο 

ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο θαξκαθνιεςίαο. 

Ζ Νίθε αλαθεξφκελε ζηελ ησξηλή αγσγή πνπ ιακβάλεη, δηαπηζηψλεη κία 

ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ πνπ 

εκθάληδε παιηφηεξα: «Καιχηεξα είκαη ηψξα. Οχηε ηα ζάιηα κνπ ηξέρνπλ φπσο κνπ 

ηξέραλ πην παιηά θαη κνπ γπξίδαλ ηα κάηηα επάλσ, νχηε ηίπνηα. Δίκαη εληάμεη ηψξα. Να, 

έηζη θάπσο πξνο ηα πάλσ [θάλεη ηελ θίλεζε λα δείμεη] κνπ γπξίδαλε ζηηο αξρέο πνπ ‘ρα 

έξζεη εδψ… θαη κνπ ηξέραλ ηα ζάιηα. Σψξα δελ κνπ ηξέρνπλ, είκαη εληάμεη. Δίκαη πην 

μχπληα! [γέιην]». Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ε Έθε ζεκεηψλεη πσο: «Ζ αγσγή πνπ 

παίξλσ εγψ… δελ είλαη πνιιά, εξεκψ. Ζξεκηζηηθά είλαη. Με βνεζάεη πάξα πνιχ». 
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Δμίζνπ ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα ζθεπάζκαηα ηα νπνία ιακβάλεη πιένλ ζηε δνκή 

εκθαλίδεηαη ν Εάρνο: «Γελ ήηαλ θαιά. Γελ έπηλα θαιά θάξκαθα. Σψξα είλαη θαιά 

θάξκαθα. Σν ληεπαθίλ είλαη θαιφ;». Παξφι‟ απηά, ε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία σο 

παξελέξγεηα ηεο αληηςπρσζηθήο αγσγήο, θαίλεηαη λα πξνβιεκαηνπνηεί ηελ ήδε 

ακθηζπκηθή θαη ππφ ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε ζηάζε ηνπ Εάρνπ απέλαληη ζηα 

δεηήκαηα ησλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ: «Δγψ ηψξα, γηα λα θάλσ ζεμ, δελ έρσ ζηχζε... 

Αιιά φηαλ βιέπσ κία -φρη εζάο, εζείο είζηε παληξεκέλε- φηαλ βιέπσ κία σξαία θνπέια, 

ειεχζεξε, ζέισ λα θάλσ έξσηα. Γηα παηδηά φκσο... Καη ειεχζεξν έξσηα λα θάλνπκε ε 

γπλαίθα κνπ [ζα] είλαη. Αιιά δελ ζέισ λα πάσ ζε νίθν αλνρήο, είκαη ήζνο, θξφληκνο. 

Καη κνπ ιέεη ν θχξηνο Άξεο «Σα ράπηα πνπ πίλεηο επεξεάδνπλ ηε ζηχζε θαη ηελ 

εθζπεξκάηηζε». Άκα είκαη κε ηε γπλαίθα κνπ φκσο...; Θααα...κνπ έξζεη ε ζηχζε. […] 

Μνπ ιέεη ν θχξηνο Άξεο «Να ζε πάκε ζε θνπέια, ζε γπλαίθα. Δίθνζη κε είθνζη πέληε 

επξψ» κνπ ιέεη [γέιην]. Σνπ ιέσ θη εγψ «Δληάμεη» ηνπ ιέσ. Μεηά κνπ ιέεη ε θπξία 

νθία... ηελ μέξεηε; «Έρεηο πάεη πνηέ...;», «Παξζέλν» ηεο ιέσ «είκαη». «Πάλε νη 

γχθηνη» κνπ ιέεη ε θπξία νθία «…νη Αιβαλνί... Με καο καραηξψζνπλ... Βξσκηά 

πνιχ». Καη απηέο πνπ πάλε, εγψ πηζηεχσ, πάλε λα πάξνπλε ηε δφζε ηνπο... Γελ μέξνπκε 

ηψξα, ππνζέησ... ρη, φρη, επάγγεικα είλαη. Δπάγγεικα». 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Νίθνο, έρνληαο ιάβεη πνηθίια θαξκαθεπηηθά ζρήκαηα 

εδψ θαη δεθαεηίεο, δελ είλαη απφιπηα βέβαηνο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο: 

«Σα θάξκαθα; Δεε… κε βνεζάλε. Μάιινλ. Μάιινλ, πξνζθέξνπλ θάηη… Γελ έρσ 

ακθηβνιία, νχηε εηεξνδηθία». 

Ζ Αλζή κε αθνξκή ηελ πξφζθαηε αιιαγή ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ζρήκαηνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, αθελφο κελ ππνγξακκίδεη ηε βειηίσζε πνπ αηζζάλεηαη θαη 

αθεηέξνπ, θαίλεηαη πσο έρεη ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηεο γηα αλάξξσζε ζηα ρέξηα ησλ 

εηδηθψλ: «Απηέο ηηο κέξεο, δπν-ηξεηο κέξεο είλαη πνπ αιιάμακε ζχζηαζε ζηα θάξκαθα… 

Νηψζσ θαιχηεξα. Γελ ζεθψλνκαη αγρσκέλε, καζηνπξσκέλε, παθ! Να πάσ ζην ηαζάθη 

ακέζσο… πσο ην ‘θαλα παιηφηεξα… μελπρηνχζα θαη παθ θαη πνπθ ζπλέρεηα… ην 

ηζηγάξν. […] Καιή απηή ε αγσγή, λαη. Ζ ηειεπηαία, απηή ε ηειεπηαία, κάλα κνπ, ηεο ην 

‘πα ηεο γηαηξίλαο «Γελ απνθαζίδεηε λα κε γηαηξέςεηε; Έρσ θαη ‘γσ παηδηά, έρεηο θη εζχ 

παηδηά θαη γλσξίδεηο ηνλ πφλν ηεο κάλαο…». 

Ζ εζσηεξίθεπζε ηνπ πξνζηάγκαηνο ηεο ππνηαγήο ζηελ απζεληία ησλ εηδηθψλ 

θαη ε ζπλαθφινπζε παζεηηθνπνίεζε, σο απφξξνηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ςπρηαηξηθήο 

ηδξπκαηνπνίεζεο, κνηάδεη λα αλαπαξάγεηαη αθφκε θαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλνηηθήο 

δνκήο ηνπ μελψλα, θαζψο κία άλεπ όξσλ απνδνρή ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο 
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αλαδχεηαη ζηα ιφγηα ηνπ Φψηε ζρεηηθά κε ηα ςπρνθαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ 

νθείιεη λα ιακβάλεη: «,ηη καο δίλνπλε, ην παίξλνπκε. Γεεελ δίλνπκε ζεκαζία. ,ηη 

καο δίλνπκε. Γελ δίλνπκε ζεκαζία. Άκα δελ ηα παίξλεηο… ηίπνηα. Γελ πεηξάδεη, δελ 

πεηξάδεη. Δκέλα δελ κε πεηξάδεη. Γελ κε πεηξάδεη γηα ‘κέλα. Γελ πεηξάδεη… [κε 

παξαίηεζε] ,ηη καο δίλνπλε, ην παίξλνπκε. Γελ θάλεη λα ηα πεηάκε. ,ηη καο δίλνπλε 

ην πίλνπκε. Γελ θάλεη λα πεηάκε ηα θάξκαθα…». 

Καηαιεθηηθά, ζα παξαηεξνχζακε πσο νη απαηηήζεηο γηα ζπκκφξθσζε ζηελ 

αγσγή, ζην εκεξήζην πξφγξακκα θαη ζε φ,ηη ελ ηέιεη επηηάζζεηαη απφ ηε δνκή σο 

ππνρξέσζε παζεηηθήο πεηζαξρίαο, θαίλεηαη λα πξνζθξνχνπλ ζηελ ηαπηφρξνλε 

απαίηεζή ηεο γηα απηνλνκία ησλ ελνίθσλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο 

παξάδνμεο επηθνηλσληαθήο θαηάζηαζεο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη αθξηβψο ηελ ηδενινγηθή 

αληίθαζε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Με άιια ιφγηα, αλ ε ζπλζήθε ηεο απηνλνκίαο 

πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ελεξγεηηθήο ζηάζεο εθ κέξνπο ησλ ελνίθσλ, ηφηε ε 

ελδερφκελε αληίζηαζε ζηα πξνηάγκαηα ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη απφ ηε δνκή φρη σο 

παξεθθιίλνπζα πξάμε, αιιά σο κέξνο ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπο 

πξνο ηελ αλεμαξηεζία. 

 

 

3.2.4.1) «Ζ δσή ζηα πξνζηαηεπόκελα δηακεξίζκαηα» 

Γηα νξηζκέλα απφ ηα ππνθείκελα, κία δεχηεξε κεηάβαζε, απηή ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο απφ ηνλ μελψλα ζηα πξνζηαηεπόκελα δηακεξίζκαηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δεκηνπξγία ησλ ηειεπηαίσλ ην έηνο 2004. Έλα θξίζηκν 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηε δνκή ησλ δηακεξηζκάησλ απφ απηήλ ηνπ μελψλα 

ζπλίζηαηαη ζηα επίπεδα επνπηείαο ησλ ελνίθσλ απφ ην πξνζσπηθφ. Δλψ ε επηηήξεζε 

ζηνλ μελψλα πθίζηαηαη επί 24ψξνπ βάζεσο, ν βαζκφο επίβιεςεο ζηα δηακεξίζκαηα 

είλαη ειάρηζηνο, γεγνλφο ην νπνίν ζπκβαδίδεη κε ηε δηαπίζησζή καο ζηελ ελφηεηα  

3.1.5 ηνπ ιφγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, φηη βαζηθά θξηηήξηα γηα ηε θηινμελία ζην πιαίζην 

ησλ δηακεξηζκάησλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηφζν ηα πςειά επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο 

θαη απηνεμππεξέηεζεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, φζν θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηα 

πξνηάγκαηα ηεο δνκήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε επηινγή κεηαθίλεζεο 

ηνπ Εάρνπ ζηα δηακεξίζκαηα, δηφηη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ Κνζκά, πιεξνί ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζθηαγξαθείηαη θαη ε επηζπκεηή εηθφλα 

ηνπ «πεηζαξρεκέλνπ ελνίθνπ»: «Δδψ έθεξαλ ηνλ [Εάρν]. Ναη, πνπ είλαη θαιφο [κε 
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έκθαζε] γηα ηα δηακεξίζκαηα. Γεληθά, απφ ινγηθή, δειαδή δελ θάλεη θαζαξία, αθνχεη 

ηε [ζχδπγν ηνπ Άξε]... Σνπ ιέεη «Κάλε απηφ, θάλε εθείλν»… γη’ απηφ». 

Ζ Έθε, κέζα απφ κηα ζχγθξηζε ησλ δχν δνκψλ, αλαδεηθλχεη ηνλ απμεκέλν 

βαζκό απηνλνκίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη έλνηθνη ησλ δηακεξηζκάησλ, παξαζέηνληαο 

ηα αθφινπζα: «Δίρα πάεη θαη έλα δηάζηεκα θάπνπ παξαπέξα, ζηα δηακεξίζκαηα. Καη 

εθεί είρα αθφκα πην ειεπζεξία. Καη εθεί, δελ έθαλα κεξηθά πξάγκαηα θαη μαλαήξζα 

εδψ. Γελ ηνπο άθνπγα. Έθαλα ηνπ θεθαιηνχ κνπ θαη μαλαήξζα εδψ [ζηνλ μελψλα]. Καη 

εθεί θαιά ήηαλε. […] Δίλαη άλεηα. Ναη, είλαη άλεηα. Καη παίξλεηο απνθάζεηο κφλνο 

ζνπ. Δθεί έρεη εθθιεζία, έλα [ζνχπεξ κάξθεη] θαη ςσλίδεηο… φπνηε, φ,ηη ψξα… Δδψ, 

ζνπ δίλνπλ άδεηα θαη βγαίλεηο. Δθεί, παίξλεηο κφλε ζνπ ηελ απφθαζε. Σν κφλν πνπ ζνπ 

δεηάλε είλαη λα ηειεθσλείο εδψ γηα λα μέξνπλε. Αλ ζπκβεί θάηη λα μέξνπλε. Αλ 

αξγήζεηο πην πνιχ απφ ηελ ψξα, λα μέξνπλε λα ςάμνπλε λα ζε βξνχλε. Αιιά, έρεηο πην 

πνιχ ειεπζεξία. Δληάμεη είλαη θαη εθεί, αιιά εκέλα κνπ αξέζεη εδψ. Ναη, γηα κέλα είλαη 

εδψ. Βξίζθσ φηη κνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα. Μ’ αξέζεη». 

Δπηπιένλ, ν Κνζκάο, ν νπνίνο θηινμελείηαη ζηα δηακεξίζκαηα εδψ θαη κηα 

δεθαεηία, αλαπιαηζηψλεη ηελ πςειή επνπηεία πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ μελψλα, 

ζεσξψληαο ηελ απαξαίηεηε ζε νξηζκέλεο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο: «Δ, εληάμεη κνπ 

άξεζε επεηδήο είρεο ην πξνζσπηθφ θνληά ζνπ. Απηφ ήηαλε θαιφ. Άκα ζπλέβαηλε θάηη ηε 

λχρηα ήμεξεο φηη ζα... Δλψ εδψ, άκα ζπκβεί θάηη ηε λχρηα, πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε ή 

ην «Φπραξγψ» ή ηνλ Άξε. Καηάιαβεο; Έλα απ’ ηα δχν. […] ρη θηλεηφ, [ζα 

ηειεθσλήζεηο] απφ ην ζηαζεξφ, πψο ην ιέηε εζείο… Θα πάξεηο «Φπραξγψ» θαη ην 

«Φπραξγψ» ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Άξε θαη ζα θαηέβεη». 

Σν θαζεκεξηλό πξόγξακκα πνπ αθνινπζείηαη ζηα δηακεξίζκαηα παξνπζηάδεη 

αξθεηέο νκνηφηεηεο κε απηφ ηνπ μελψλα θαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηεο θ. Μίλαο 

δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο: «Δδψ, μππλάκε, ‘ηνηκαδφκαζηε, ληπλφκαζηε, πάκε ζηνλ 

μελψλα, εξρφκαζηε ην κεζεκέξη, θαγεηφ… Δ, βιέπνπκε ζηελ ηειεφξαζε θαη… κεηά 

μαπιψλνπκε. Σ’ απφγεπκα πνπ ζεθσλφκαζηε ή ζα ζηδεξψζνπκε ή ζα πιχλνπκε ηα 

ξνχρα, κεξηθά ξνχρα καο… Δληάμεη, ηέηνηα ψξα [ην απνγεπκαηάθη] θαζφκαζηε, 

βιέπνπκε ηειεφξαζε, κνπζηθή βάδνπκε…». Χζηφζν, βαζηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο  

ησλ δχν δνκψλ σο πξνο ην εκεξήζην πξφγξακκα, απνηειεί ε ππνρξεσηηθή 

θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ησλ ελνίθσλ ησλ δηακεξηζκάησλ πξνο ηνλ μελψλα 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ζ ρηιηνκεηξηθή 

απφζηαζε ησλ δχν πιαηζίσλ, πξνυπνζέηεη ηελ νδηθή κεηάβαζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηαμί, πξαθηηθή πνπ φκσο επηβαξχλεη νηθνλνκηθά 
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ηνπο ελνίθνπο. Δπ‟ απηνχ ν Κνζκάο παξαηεξεί: «Α, είκαζηε ιίγα άηνκα. Δίκαζηε έμη 

άηνκα θαη κέλνπλ δχν πίζσ. Δίλαη ηέζζεξηο. Σν κεηψζακε, λαη. Απηφ είλαη θαιφ θαη γηα 

ηελ ηζέπε καο, λα κεησζεί ην ηαμί νηθνλνκηθά. Δεε... [Πιεξψλνπκε ζπλνιηθά ζε επξψ] 

ελληά θαη ελληά, γηα ηέζζεξα άηνκα». 

Ζ θηηξηαθή ππνδνκή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ αμηνινγείηαη 

ηδηαίηεξα ζεηηθά, θαζψο ε Έιζα αλαθέξεη πσο: «αλ ρψξνο, ζαλ θηίξην, είλαη πάξα 

πνιχ θαιφ. Δίλαη πάξα πνιχ θαιφ», ελψ ε θ. Μίλα πξνζζέηεη πσο απηφ πνπ ηεο αξέζεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ ελ ιφγσ δνκή είλαη: «Πνπ έρεη θήπν… πνπ είλαη ρακειά, έρεη απιή, 

έρεη βεξάληα, απιή, ηέηνηα… Καη κ’ αξέζεη πνπ βγαίλσ έμσ… Δλψ ζηνλ μελψλα έρεη 

κφλν ηε βεξάληα εθεί…». Δληνχηνηο, ε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ καθξηά απφ ηελ πφιε αιιά θαη απφ ηνλ μελψλα, 

ζεκεηψλεηαη απφ φινπο ηνπο ελνίθνπο πνπ θηινμελνχληαη ζε απηά σο ην 

ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκά ηνπο.  Όπσο παξαηεξεί ε θ. Μίλα: «Δληάμεη. Καιά είλαη. 

Καιά είλαη. Καη ε πεξηνρή θαιά. Μφλν πνπ δελ έρεη κηα πιαηεία, έλα δαραξνπιαζηείν, 

θάηη ηέηνην, έλα θαθέ λα παο λα πάξεηο θάηη. Γελ έρεη. Γελ έρεη λα παο βφιηα. Ναη, έρεη 

έλα δαραξνπιαζηείν, αιιά είλαη πην καθξηά. Γελ κπνξνχκε λα πεγαίλνπκε κε ηα 

πφδηα». 

Όπσο δηαπηζηψζεθε, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δηακέλνπλ ζηα δηακεξίζκαηα, δελ 

έρνπλ αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο δνκήο, αιιά νχηε θαη επαθέο κε άηνκα ζηελ 

θνηλφηεηα ζηα πιαίζηα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

παξακέλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη φπσο ραξηηνινγψληαο 

ζεκεηψλεη ν Κνζκάο λα πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν: «Βιέπνληαο ηειεφξαζε. Σν 

ραδνθνχηη πνπ ιέκε. [γέιην]». 

Καηά ηε γλψκε ηεο Έιζαο, ε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηεο δνκήο θαη ε 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζηνηρεηνζεηνχλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

παξακέλεη δηαξθψο εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ δηακεξηζκάησλ: «αλ πεξηνρή, δελ έρεη θάηη 

εδψ θνληά. πσο, εεε… φπσο καγαδηά θνληά λα έρεη. Γελ έρεη. Με ξνχρα, θαθεηέξηεο… 

Πξέπεη λα παο πάξα πνιχ… πάξα πνιχ δξφκν λα πεξπαηήζεηο γηα λα παο. Λεσθνξείν 

έρεη. Αιιά δελ ην ‘ρσ πάξεη πνηέ κνπ. Γελ έρεη ηχρεη. […] Δ, θνίηαμε, ρφκπη δελ έρσ. 

Γελ κπνξψ λα έρσ ρφκπη εδψ πέξα, γηαηί, θνίηαμε, ζα πήγαηλα έλα γπκλαζηήξην αλ είρα 

ρξήκαηα, αιιά δελ έρσ, δελ κπνξψ λα πάσ γπκλαζηήξην –ζνπ ιέσ ηψξα έλα 

παξάδεηγκα. Δ, λα πάσ πνπζελά, δελ πεγαίλσ πνπζελά… […] Πνχ λα πάσ, δελ έρσ 

θάηη λα… Ίζσο δελ έρσ λα θηλεζψ, δελ έρσ ρξήκαηα γηα λα κπνξέζσ λα πάσ βφιηα 

[ζηελ πφιε]». 
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Αλ θαη ε δνκή ησλ δηακεξηζκάησλ εδξάδεηαη πξάγκαηη ζε κηα γεηηνληά, ηα 

ππνθείκελα πνπ θηινμελνχληαη ζε απηή κνηάδνπλ δηζηαθηηθά απέλαληη ζηελ 

πξννπηηθή λα θπθινθνξήζνπλ εληφο απηήο. Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πξνζαξκνγήο 

ηνπ ζην ελ ιφγσ πιαίζην, ν Εάρνο αθεγείηαη ηα αθφινπζα: «Καζφινπ. ρη. Γελ ζέισ 

λα βγαίλσ έμσ, γηαηί... κε ραζψ. Μηα θνξά, πήγα ζην [ζνχπεξ κάξθεη], εδψ θνληά πνπ 

είλαη θαη κεηά... ράζεθα ζην δξφκν. Ρσηνχζα... Έξρεηαη έλα ηαμί, ήηαλ θνληά… 

Ρψηεζα κηα θπξία θαη κνπ ιέεη «Δδψ είλαη». Σελ ίδηα δπζθνιία ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαθίλεζε εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ δηακεξηζκάησλ αληηκεηψπηζε θαη ε 

Αλζή, ε νπνία ελζπκνχκελε ηελ πξνγελέζηεξε δηακνλή ηεο ζε απηά, αλαθέξεη ηα 

αθφινπζα: «Δίρα θάηζεη, λαη. Γελ ζπκάκαη πφζν θαηξφ. [ρηππά ξπζκηθά ην ρέξη ζην 

ηξαπέδη αξθεηέο θνξέο] Πάιη δχζθνια. Πάιη κε ηνπο δξφκνπο… Πάιη κε ηνπο δξφκνπο. 

ηαπξνδξφκη απφ ‘δσ, ζηαπξνδξφκη απφ ‘θεη γηα λα παο απάλσ εθεί, ζην κπαθάιε, 

ζηαπξνδξφκη. Γηα λα παο λα ςσλίζεηο θάηη ζην [ζνχπεξ κάξθεη], δξφκν πάιη, 

απηνθηλεηφδξνκν. […] Σξηθπκία ήηαλ θη εθεί. Γελ κ’ άξεζε, φρη. Σο. ρη. Υεηξφηεξα». 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνμελεί ην γεγνλφο φηη παξά ηελ χπαξμε ηαθηηθψλ 

δξνκνινγίσλ ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ πφιε, θαλέλα απφ ηα 

ππνθείκελα δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε απηνχ ηνπ είδνπο ηε κεηαθίλεζε, ελψ 

ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα δηζηαθηηθά σο πξνο ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

ιεσθνξείν αθφκε θαη γηα κηα νιηγφιεπηε δηαδξνκή έσο ην θέληξν. Έηζη, νη 

επηζθέςεηο ηνπ Κνζκά ζηελ πφιε πεξηνξίδνληαη ζηε κεληαία νκαδηθή έμνδν γηα θαθέ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη έλνηθνη ππφ ηε ζπλνδεία ηνπ πξνζσπηθνχ: «Πνχ λα βγεηο εδψ; 

Δδψ πέξα έρεη έλα θαθελείν θαη άκα αλνίμεη, θαιψο, δελ αλνίμεη, ην ίδην θαη απ’ απηφ. 

Δίλαη εδψ πάλσ, ζηελ αλεθφξα [δείρλνληαο], ζην εθθιεζάθη δίπια. Γελ έρεη... γηα 

δηαζθέδαζε καγαδηά δελ έρεη ε [πεξηνρή]. ιε ε λενιαία πάλε [ζηελ πφιε]. [ηελ 

πφιε] δελ θαηεβαίλσ. Γελ πνιπβγαίλνπκε εκείο εδψ. Μαο αθήλνπλ βέβαηα, αιιά δελ 

πνιπβγαίλνπκε... Δ, δελ ζέισ... έμνδα απηά... Γελ μέξσ θαη ηη ψξεο πεξλάεη ην 

ιεσθνξείν απφ εδψ... ια απφ ‘δσ πεξλάλε, αιιά ηη ψξα δελ μέξσ. ηη ζα πεξλάεη, ζα 

πεξλάλε! Αιιά δελ μέξσ ηηο ψξεο... γη’ απηφ. Σν μέξσ φηη είλαη θνληά [ε πφιε], αιιά 

δελ έρνπκε πάεη, φρη...». 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο ε ηνπνζέηεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

δηακεξηζκάησλ ζε έλαλ ζρεηηθά απνκαθξπζκέλν νηθηζκφ, δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ελνίθνπο λα απνιαχζνπλ ηηο ηπρφλ θνηλνηηθέο δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηελ πφιε (Εήζε 2002: 150). Έηζη, ηα ππνθείκελα θαίλεηαη πσο πεξλνχλ φιε ηνπο 

ηελ εκέξα ζην ρψξν ησλ δηακεξηζκάησλ, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηνχλ εμφδνπο ζηελ 
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θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ ζα ελίζρπε ηελ θνηλσληθή ηνπο επαλέληαμε κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο δηθηχσλ ππνζηήξημεο εληφο απηήο. 

Όπσο δηαπηζηψζακε λσξίηεξα, ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζηα δηακεξίζκαηα 

πξνεγείηαη ε αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχεη ν έλνηθνο ηνπ μελψλα 

απφ ην πξνζσπηθφ. Χζηφζν, ε θηινμελία ζηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα δελ 

κπνξεί λα εθιεθζεί σο δεδνκέλε θαη πάγηα θαηάζηαζε, θαζψο αξθεηνί 

ζπκκεηέρνληεο πνπ πιένλ δηακέλνπλ ζηνλ μελψλα «είραλ δνθηκαζηεί» θαηά ην 

παξειζφλ σο έλνηθνη ζε απηά. Ο Κνζκάο, ελδεηθηηθά αλαθεξφκελνο ζε ησξηλνχο 

ελνίθνπο ηνπ μελψλα, πνπ φκσο είραλ παιαηφηεξα ηελ ηδηφηεηα ησλ ελνίθσλ ησλ 

δηακεξηζκάησλ, επεμεγεί ηαπηφρξνλα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηή δελ 

δηαηεξήζεθε: «Πξψηνο πνπ ήξζε ήκνπλα εγψ... Ο θ. Νίθνο έθαλε εδψ ζηα 

δηακεξίζκαηα. Ναη, ήηαλε εδψ, θάζηζε δπν-ηξεηο κήλεο. Κφληεπε λα ηνπ ζπάζεη ην 

θεθάιη ηνπ, δαιίζηεθε θαη ηνλ θξάηεζα θαη ην ‘καζε ν Άξεο θαη ηνλ έζηεηιε ζην 

«Φπραξγψ». Καη ηνλ έζηεηιε πέξα, κφληκα. […] Κνίηαμε, ν Μελάο είρε έξζεη ζηα 

δηακεξίζκαηα. Κάζηζε κηα βδνκάδα θαη ηνλ... δηψμακε. Κη έθπγε. Λέεη, «Γελ έθαλε 

εδψ», ν Άξεο. ρη, δελ έθαλε δνπιεηέο. Δίρε ζπλεζίζεη δηαθνξεηηθά. Δ, φηη έβγαηλε 

[ζηελ πφιε], φηη... ηα είρε ζπλεζίζεη αιιηψο. Δ, κεηά ήξζε θη ν Θάλνο, αιιά έθπγε. 

Μεηά απφ κία βδνκάδα έθπγε. Σνλ δηψμακε! [γέιην] Δ, δεηνχζε θσηηά, αλαπηήξα, 

απηά... Άζηα λα πάλε. [γέιηα] Γελ θαζφηαλ θξφληκα! […] Ξέξσ πνηνλ ιεο... [Ο άθεο] 

είρε έξζεη, πξέπεη λα είρε έξζεη θαη απηφο, αιιά επεηδή δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα, ηνλ 

δηψμακε θη απηφλ! [γέιην] Πήγαηλε ζηηο γπλαίθεο θαη ηηο ελνρινχζε. Αλέβαηλε πάλσ ζην 

γπλαηθψλ θαη ηηο ελνρινχζε θαη ηα ‘πα ζηνλ Άξε... πάεη θη ν άθεο! Γελ μαλάξζε πάιη 

εδψ! [γέιην]». 

Μέζα απφ ηα παξαπάλσ ιφγηα ηνπ Κνζκά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο, 

νπζηαζηηθά, αλαδχεηαη ην πξόηππν ηνπ πεηζήληνπ θαη ήζπρνπ ςπρηθά πάζρνληα, σο 

sine qua non πξνυπφζεζε πνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη ζην πξφζσπφ ηνπ, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα γίλεη έλνηθνο ηεο δνκήο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη λα θαηαθέξεη λα 

παξακείλεη ζε απηή. Δμάιινπ, ε εζσηεξίθεπζε ηνπ παξαπάλσ πξφηππνπ, πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ηηο επηηαγέο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηα πξνηάγκαηα ηεο πεηζάξρεζεο 

αθφκε θαη ζηηο λέεο απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο, αληαλαθιάηαη ζε κία αθφκε 

δηαπίζησζε ηνπ Κνζκά, πνπ φπσο θαίλεηαη θαηέρεη κηα βαζηά γλψζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αλαθνξηθά κε κηα δηεξγαζία επηινγήο πνπ ιεηηνπξγεί ζην εζσηεξηθφ ηεο 

νξγάλσζεο ησλ δνκψλ: «Κνίηαμε, γηα λα θχγσ απφ ηα δηακεξίζκαηα, πξέπεη λα θάλσ 

ρνληξή δεκηά. Πξέπεη λα ζπάζσ, λα ρηππήζσ, λα δαιηζηψ λα πέζσ... Σφηε, άκα δεη ν 
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Άξεο φηη πέθησ θαη ζεθψλνκαη θαη μαλαπέθησ, ζε ζηέιλεη ζην «Φπραξγψ». 

Καηεπζείαλ». 

 

 

3.2.5) «Ζ δσή εθηόο δνκήο» 

ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη έλνηθνη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία γηα 

απηνλόκεζε εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ απνθαηαζηαζηαθψλ κνλάδσλ. ην 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν ιφγν ηνπ θ. Νίθνπ απνηππψλεηαη ε πηθξία ηνπ γηα ηηο 

θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο πνπ απψιεζε ιφγσ ηεο αδηάιεηπηεο θαη καθξαίσλεο 

παξακνλήο ηνπ ζε δηάθνξεο ςπρηαηξηθέο δνκέο: «Καιχηεξα απ’ φια ήηαλ ζην ζπίηη. Να 

κελ είρα απηφ ην καξηχξην. Γελ είρα ηίπνηα. Γελ έθαλα ηίπνηα. Έρσ παξάπνλν γηαηί 

έθαηζα πνιιά ρξφληα θαη ηνχην, γηαηί κε αλαγθάζαλε λα κελ παληξεπηψ. […] Σνπο είρα 

πεη φηη δελ ζέισ άιιν. Ναη. Σνπο είρα πεη! Σνπο είρα πεη, ηνπο είρα πεη! Έρσ πελήληα 

νρηψ [έληνλα], εμήληα ρξφληα θνληά [καθξηά απφ ην ζπίηη]!», ελψ θζάλεη κέρξη ην 

ζεκείν λα δεηήζεη κία άηππε δηακεζνιάβεζε πξνθεηκέλνπ λα εηζαθνπζζεί ην αίηεκά 

ηνπ: «Να ηνπο ηα πείηε! Θα ηα αλαθέξεηε απηά ζε επηηξφπνπο; Θα ζαο παξαθαιέζσ 

ηδηαηηέξσο λα πείηε θαη εζείο «Να πάεη ζπίηη ηνπ». ηη ζέισ λα πάσ ζην ζπίηη κνπ, 

πεξλάσ θαιχηεξα. ηη ζέισ απηφ!». 

ε ζρέζε κε ηε δηακνλή ηνπ ζηε δνκή, αιιά θαη ηελ πηζαλφηεηα επηζηξνθήο 

ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία, ν Εάρνο ζε λνζηαιγηθφ ηφλν αλαθέξεη ηα εμήο: «Ίζσο, δσ 

κφλνο κνπ, καθξηά απ’ ηα δηθά κνπ πξφζσπα, καθξηά απφ ηελ παηξίδα κνπ... θαη απηά 

κνπ ‘λαη... απηά είλαη πνπ κ’ έρνπλ ιίγν θαηαβάιιεη. […] Σν ζπίηη κνπ δελ 

αληηθαζίζηαηαη. Δίλαη ζπίηη κνπ, είλαη δηθφ κνπ... Δίκαη ζπηηίζην παηδί εγψ. Μέλνπλ θη 

άιινη άλζξσπνη, είλαη ηα δηθά κνπ πξφζσπα, θίινπο... έρσ κεγάιν ζφη». 

Αλαθνξηθά κε ηελ αίζζεζε ηνπ μελώλα σο ζπηηηνύ, ε Νίθε παξαηεξεί πσο: 

«Γελ είλαη ην ίδην. Δ, ζην ζπίηη κνπ πεξλάσ πην… κ’ αξέζεη πην πνιχ λα είκαη απ’ φηη 

εδψ», ελψ ε Αλζή ππνγξακκίδεη φηη: «Οχηε εθηά ηνηο εθαηφ δελ ην βάδσ γηα ζπίηη κνπ. 

Μνπ ηε δίλνπλ φια. Οχηε εθηά ηνηο εθαηφ δελ δίλσ». 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηα ζρέδηα ησλ ελνίθσλ γηα ην κέιινλ θπξηαξρεί ε επηζπκία γηα 

απηνλφκεζε εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ππφ κειέηε δνκψλ. Ζ θνχξαζε απφ ην δηαξθή 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ είλαη εκθαλήο ζηα ιφγηα ηνπ Φψηε: «Σειείσζε. ρη άιια. ρη. 

Ή [ζην ζπίηη ηεο κεηέξαο κνπ] ή [ζην ζπίηη ηεο αδεξθήο κνπ] ζέισ λα πάσ. Ή [ζην 

ζπίηη ηεο κεηέξαο κνπ] ή [ζην ζπίηη ηεο αδεξθήο κνπ]. Σειείσζαλ νη θιηληθέο. 



 - 137 - 

Σειείσζαλ… Σειείσζαλ νη θιηληθέο. Γηα πάληα, γηα πάληα. Γηα πάληα. Κάζνκαη θαιά. 

Γελ θάλσ θαζαξίεο ηίπνηα. Σειείσζαλ ηα πάληα». 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ επηηπγράλεηαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ 

ελνίθσλ, αιιά αληηζέησο παξαηείλεηαη επί καθξφλ ε παξακνλή ηνπο ζηηο δνκέο, 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε δηάθνξεο αηηίεο. Καηά ηνλ Μπαδάιηα (2008: 165) νη 

παξάγνληεο γηα ηνπο νπνίνπο νη ςπρηθά πάζρνληεο είλαη απξφζπκνη λα εγθαηαιείςνπλ 

ην ςπρηαηξείν ζρεηίδνληαη, ελ πξψηνηο, κε ην φηη έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ εγθιεηζκνχ σο ηελ απηνλφεηε ζπλζήθε ηνπ ππάξρεηλ θαη δεπηεξεπφλησο, κε ην 

γεγνλφο φηη ην ςπρηαηξείν απνηειεί κία πξφζθνξε ιχζε πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Ζ νηθνλνκηθή αδπλακία απνηειεί γηα ηνλ Κνζκά ηνλ θχξην παξάγνληα πνπ 

αλαζηέιιεη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζή ηνπ εληφο ηεο θνηλφηεηαο: «Άκα έρσ ελνίθην, 

φρη. Γελ πηζηεχσ. Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο. Πάληα ην πξφβιεκα είλαη ην ίδην, ην 

νηθνλνκηθφ». Τπφ ην πξίζκα κηαο ξεαιηζηηθήο νπηηθήο, ν Κνζκάο ζπλνςίδεη ηηο 

παξνρέο πνπ απνιακβάλεη απφ ηε δνκή ησλ δηακεξηζκάησλ: «Δ, γηα ην θαγεηφ, ιίγε 

ηειεφξαζε... Δ, ηη άιιν λα κνπ πξνζθέξεη; Ση άιιν; Δ, εληάμεη, δελ ηα βιέπσ θαη 

πξνζσπηθά, αηνκηθά, δηθά κνπ ηα δηακεξίζκαηα... Λέσ «Κνζκά, κέλεηο ζε έλα 

δηακέξηζκα ην νπνίν δελ είλαη δηθφ ζνπ. Αλήθεη ζε άιινλ. Δζχ είζαη απιψο... 

επηζθέπηεο…». Δπ‟ απηνχ ε θ. Μίλα ζπκπιεξψλεη πσο: «Θα ήζεια λα έθεπγα, αιιά… 

Γελ μέξσ πψο λα γίλεη… Πξνο ην παξφλ δελ έρσ ζθεθηεί ηίπνηα… Δάλ είρα ρξήκαηα… 

ζα έκελα κφλε κνπ. Γελ κε θηάλνπλ ηα ρξήκαηα [ρακειφθσλα]…». 

Ζ αξλεηηθή δηάζεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα επαλέλσζεο 

κε ην ςπρηθά πάζρνλ κέινο ηεο, δηαθαίλεηαη ζηα ιφγηα ηνπ Φψηε: «πίηη κνπ, είλαη [ν 

μελψλαο]. Δίλαη, αιιά ζέισ λα πάσ [ζηελ πφιε φπνπ κέλεη ε κεηέξα] ή [ζηελ πφιε 

φπνπ κέλεη ε αδειθή κνπ], γη’ απηφ. Βαξέζεθα. Θέισ λα βγσ έμσ, λα πάξσ αέξα 

θαζαξφ. Να βιέπσ θφζκν… Θέισ λα θχγσ, λα θχγσ… Αιιά δελ κε παίξλνπλε [κε 

ιχπε]. Γελ κε παίξλνπλε, δελ κε παίξλνπλε. Ζ κάλα κνπ ή ε αδειθή κνπ. Δίλαη ε 

ζπλλπθάδα ηεο ζην ζπίηη. Ζ κάλα κνπ ιέεη «Καιχηεξα λα θάηζεηο εδψ». Απηφ κνπ ιέεη. 

Αιιά εγψ ζέισ λα θχγσ…». 

Ο Εάρνο ζε ζρέζε κε ην ελδερφκελν ηεο επηζηξνθήο ζην ζπίηη επηζεκαίλεη ηηο 

πςειέο ηθαλφηεηεο απηνεμππεξέηεζήο ηνπ, ηνλίδνληαο ηα αθφινπζα: «Οπφηε, εγψ 

κπνξψ θαη κφλνο κνπ λα εμππεξεηηέκαη. Μπνξψ λα κείλσ θαη κφλνο κνπ! Έρσ ζηελ 

[πφιε κνπ] γνληθή παξνρή! Γπν φξνθνη είλαη. Με γεηηφλνπο, ν αδεξθφο κνπ.. Μέλεη ν 

γακπξφο κνπ, ε αδεξθή κνπ... Καη κφλνο κνπ κπνξψ. Κάλσ σξαίν θαθέ, ηξψσ θη έμσ, 
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βάδσ πιπληήξην, ηε κπνπγάδα ζα βγάισ, θάλσ ην κπάλην κνπ... Μπνξψ λα 

εμππεξεηεζψ! Βξάδσ παηάηεο, θάλσ σξαίν θξαπέ, σξαίν θαθέ ειιεληθφ, θάλσ ζην 

δχκσκα φηαλ πιάζσ θεθηεδάθηα, ςάξη ηεγαλίδσ... Δίκαη λνηθνθχξαθαο! Γειαδή ηψξα, 

αλ εγψ κείλσ εδψ παξαπάλσ... Δγψ ζέισ λα... λα πξνζθέξσ ζηελ θνηλσλία. Να ηξψσ 

ηα έηνηκα; Γελ κνπ αξέζεη .Θα ςσλίδσ, ζα βγαίλσ έμσ, ζα πηάζσ θηιίεο...». Χο εθ 

ηνχηνπ, θαηαιήγεη ζηα εμήο: «Α, ζα πάσ [ζηελ πφιε κνπ] θαη’ επζείαλ κ’ εμηηήξην κηα 

κέξα! Θα πάξσ ην ηακείν κνπ, ηα ιεθηνχιηα κνπ... Μφλν κ’ εμηηήξην». Χζηφζν, ε 

επηζπκία ηνπ Εάρνπ λα επηζηξέςεη ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ θαίλεηαη λα πξνζθξνχεη 

ζε κηα κάιινλ απξφζπκε ζηάζε εθ κέξνπο ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπ απέλαληη ζε έλα 

ηέηνην ελδερφκελν, θαζψο ν ίδηνο αλαθέξεη ηα αθφινπζα: «Αιιά κνπ ιέεη ν θχξηνο 

Άξεο: «Με πήξαλ ζην θηλεηφ κνπ θαη κνπ ‘παλ φηη δελ κπνξνχλε λα ζε θξνληίδνπλε». 

«Γελ κπνξνχλ λα ζε θξνληίδνπλε», ηα αδέξθηα κνπ, εκέλα. Σψξα... απηφ [ρακειφθσλα] 

ην είπε ν θχξηνο Άξεο». 

Ζ αλάπηπμε κηαο απνμελσηηθήο ζηάζεο γηα ηελ «εθηφο ησλ ηεηρψλ» ηνπ αζχινπ 

θνηλσλία, σο επαθφινπζν ηνπ ηδξπκαηηζκνχ, κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ απξνζπκία 

εγθαηάιεηςεο ηνπ ςπρηαηξείνπ απφ πιεπξάο ηνπ ηξνθίκνπ (Goffman 1994: 323), 

ελψ παξάιιεια, ε αλάγθε γηα αζθάιεηα θαίλεηαη πσο απνηειεί έλαλ επηπξφζζεην 

παξάγνληα εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ νη έλνηθνη δελ κεηεγθαζίζηαληαη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ 

ησλ δνκψλ. Όπσο εμνκνινγείηαη ε Έθε: «αλ ζην ζπίηη ζνπ δελ είλαη… αιιά θαη εδψ 

θαιά είλαη. Ζξέκεζα. Ζξέκεζα εδψ. Σψξα, ζπίηη θαη λα ζέισ λα πάσ, δελ είλαη, δελ 

κπνξψ λα πάσ λα κείλσ κφλε κνπ. θέθηνκαη, λα κείλσ εδψ γηα πάληα [κε έκθαζε]. 

Σν κφλν ζηνηρείν πνπ έρσ, πεξηνπζηαθφ, είλαη έλα ζπίηη. Να ηνπο ην δψζσ εδψ. Αληί λα 

γπξίζσ ζπίηη, λα ηνπο ην δψζσ εδψ θαη λα κείλσ εδψ γηα φιε κνπ ηε δσή. Δίλαη 

θαιχηεξα εδψ. Γελ κπνξψ λα κείλσ εθεί. Δίλαη νη ζπλζήθεο έηζη πνπ δελ κπνξψ λα 

κείλσ ζπίηη κνπ. Απηφ, πνπ είκαη ληξνπαιή θαη απηά, πνπ δελ κπνξψ λα θάλσ ζρέζεηο 

κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο… απηφ είλαη πνπ κε εκπνδίδεη θαη δελ κπνξψ λα κείλσ ζπίηη 

κνπ. Να θάλσ φ,ηη θάλνπλ θη νη άιινη ζηα ζπίηηα ηνπο». Μάιηζηα, ηα ιφγηα ηεο Έθεο, 

κνηάδεη λα αληαλαθινχλ απηφ πνπ ν Pinatel (φπσο αλαθέξεη ε Σζαιίθνγινπ 1996: 

196) απνθάιεζε «δεζκσηεξηνθηιία»: «Σν ζθέπηνκαη, λα ην δψζσ εδψ ην ζπίηη θαη λα 

κείλσ εδψ φιε κνπ ηε δσή ψζπνπ λα πεζάλσ. Ζ ζεία κνπ ε ιγα κε ζπκβνχιεςε λα ην 

θάλσ απηφ. Καη βξίζθσ φηη έρεη δίθην. Καη εγψ ην ζθέθηνκαη. Βξίζθσ φηη έρεη δίθην. 

Γελ είλαη λα κείλσ κφλε κνπ…». Χο εθ ηνχηνπ, ε βαζηθή αλεζπρία ηεο Έθεο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν δηάιπζεο ηεο δνκήο: «…Γηαηί κε ηελ θξίζε πνπ 

είλαη, κπνξεί, σ κε γέλνηην [ηαπηφρξνλα «ρηππάεη μχιν» ζην ηξαπέδη] κπνξεί λα θιείζεη 
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θαη λα πάκε αιινχ. Μαθάξη λα είκαζηε εδψ. Δγψ ζέισ λα κείλσ επ’ άπεηξνλ εδψ. […] 

Δίπαλ, άθνπζα κηα δφζε, φρη απφ ηηο λνζνθφκεο ή ην δηεπζπληή, φηη ζα θιείζεη ην 

λνζνθνκείν θαη κεηά θη ν μελψλαο. Αιιά δελ πηζηεχσ λα… Απφ ηελ πεγή πνπ ην 

άθνπζα, δελ πηζηεχσ φηη είλαη ηφζν ζίγνπξν. Γελ είλαη ηφζν ζίγνπξν, άθνπζα θάηη, 

αιιά…». 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο παξά ηα πξνηάγκαηα πεξί αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο 

ησλ ςπρηθά παζρφλησλ πνπ εηζήγαγε ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, ηηο πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο πνπ δηαζέηνπλ ηα ππνθείκελα, αιιά θαη ηε βαζηθή 

επηζπκία ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζην νηθείν πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ε απηνλφκεζή ησλ 

ελνίθσλ εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ππφ κειέηε δνκψλ θαληάδεη καθξηλή. Ζ πιηθή έλδεηα 

ησλ ππνθεηκέλσλ, αιιά θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο εθ κέξνπο ησλ ζεκαληηθψλ 

Άιισλ ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία θαίλεηαη πσο απνηεινχλ 

ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη έλνηθνη ζπλερίδνπλ λα θηινμελνχληαη 

ζηνλ μελψλα θαη ηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα. 

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο, απηφ απαζρνιεί 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο ελνίθνπο, θπξίσο λεαξφηεξεο ειηθίαο, νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα 

εξγαζηνχλ ζην κέιινλ. Όπσο αλαθέξεη ε Νίθε: «Δ, θάηη ζα ήζεια. Ναη. Ναη. Να 

εξγαδφκνπλα κε θάηη. Να βξσ κηα εξγαζία εθεί ζηα Hondos Center ζηελ [πφιε]. Να 

δνπιεχσ ζαλ πσιήηξηα. Ξέξεηε…». Αληίζηνηρε επηζπκία εθθξάδεη θαη ν Φψηεο 

παξαζέηνληαο πσο: «Κακηά δνπιίηζα ζα ήζεια λα θάλσ… Ή ζνπβιαηδίδηθν, 

κάγεηξαο… φρη κάγεηξαο, λα δίλσ θνπηάιηα, πηξνχληα ζηνπο πειάηεο. Καθελείν γηα 

ζεξβηηφξνο, απηά…». 

Δληνχηνηο, ε απνδνρή ηεο αξξψζηηαο θαη ε ζπλαθφινπζε πηνζέηεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ αζζελνχο γηα ηνλ Εάρν θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ παξαδνρή πεξί ηεο 

εζαεί αληθαλφηεηάο ηνπ λα εξγαζηεί: «Πνηέ δελ έρσ εξγαζηεί [κε δηζηαγκφ]... Γελ 

κπνξψ λα εξγαζηψ. […] Πνηέ δελ έρσ εξγαζηεί... θαη δελ κπνξψ ππνινγηζηή. ιεο νη 

επζχλεο είλαη κε ππνινγηζηή, κε θνκπηνχηεξ. Οχηε θηλεηφ ζέισ λα ‘ρσ. Γελ κπνξψ ην 

θηλεηφ. Γηαηί άκα πάξεη θάπνηνο, κπνξεί... κπνξεί κε ηελ θνπβέληα λα πηάζσ 

[δπζθαηάιεπηε ιέμε]… Αλαβξάδεη [έληνλα]! Έρεη ξαδηελέξγεηα…», ελψ ζπλερίδνληαο 

παξαζέηεη ηα εμήο: «Μνπ ιέεη ε θπξία νθία πσο «Άκα εξγαδφζνπλα, δελ ζα 

αξξψζηαηλεο. Άκα εξγαδφζνπλα... απφ ηα είθνζη πνπ πήγεο θαληάξνο. Αιιααά... αθνχ 

ηψξα δελ κπνξείο λα εξγαζηείο» κνπ ιέεη, «Δίζαη αλίθαλνο. Σν γξάθεη θαη ην βηβιηάξηφ 

ζνπ. Δθξίζε αλίθαλνο δηα παλ βηνπνξηζηηθφ εθ’ φξνπ δσήο». 
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πκπεξαζκαηηθά, ζα παξαηεξνχζακε πσο νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ζηαζεξά ππνλνκεπηηθφ ξφιν ζηηο δσέο ησλ ελνίθσλ, πιήηηνληαο 

θπξίσο ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δπλαηφηεηα γηα απηνλφκεζε θαη εξγαζία. 

Χζηφζν, θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο, ε Έιζα απνθάιπςε πσο 

είρε ήδε δερζεί κία πξφηαζε γηα εξγαζηαθή απαζρφιεζε, πνπ φκσο ζα ζήκαλε ηελ 

απνρψξεζή ηεο απφ ηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα. Ζ ίδηα, θαλεξά 

πξνβιεκαηηζκέλε γηα ην κέιινλ πνπ ηεο επηθπιάζζεηαη απφ εδψ θαη ζην εμήο, 

δπζθνιεχεηαη λα δηαρεηξηζηεί ην κεηαβαηηθφ ζηάδην πξνο ηελ απηνλφκεζε ιέγνληαο 

πσο: «Γελ θαληάδνκαη ηίπνηα. Γελ… δελ κπνξψ λα ζθεθηψ ηη ζα θάλσ κεηά απφ πέληε 

ρξφληα. θέθηνκαη ηη ζα θάλσ ην ηψξα. Ση ζα θάλσ ηψξα. Απφ ‘θεη θαη πέξα, βιέπεηο 

φηη έξρνληαη έηζη νη θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηηο πξνιαβαίλεηο… Δγψ δελ ήμεξα φηη ζα 

θχγσ απφ δσ πέξα. Δγψ πίζηεπα φηη ζα κείλσ εδψ πέξα. Καη μαθληθά, κνπ εκθαλίδεηαη 

κηα δνπιεηά απφ ην πνπζελά… Αθνξά… ην λα θάλσ ζπληξνθηά ζε κηα θπξία. […] Ναη, 

ην ζθέθηνκαη… [βνπξθσκέλα] Δίλαη πνιχ δχζθνιν… λα απνρσξηζηψ απηφ ην θνκκάηη 

εδψ κέζα. Πάξα πνιχ δχζθνιν. Γηαηί έρσ ζπλεζίζεη εδψ κέζα. νπ ιέσ είκαη νθηψ 

κήλεο, δελ είκαη έλα κήλα… [κε ιπγκφ] είκαη νθηψ κήλεο, δελ είκαη έλα κήλα. Καη έρσ 

ζπλεζίζεη. Καη ζα θχγσ, ζα πάσ ζηελ [πξσηεχνπζα ελφο φκνξνπ λνκνχ], ζα πάσ ζε 

κηα θπξία, λα ηελ πξνζέμσ… Καη εγψ ζα ζθέθηνκαη, ηη θάλεη εδψ πέξα ε [ζχδπγνο ηνπ 

Άξε], ζνπ ιέσ έλα παξάδεηγκα [κε δάθξπα] ή ηη θάλεη ν Άξεο…». 

Θέηνληαο ηνλ επίινγν ησλ απφςεσλ ησλ ελνίθσλ, ε Αλζή, κέζα απφ ηα 

ζπγθηλεηηθά ηεο ιφγηα, εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλε ηεο γηα ηε θξνληίδα πνπ 

παξέρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ θαη νινθιεξψλνληαο, θαηαιήγεη ζηε βαζηθή 

ηεο επηζπκία, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη, δειαδή ηελ 

επαλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθεηφηεηαο: «Δπραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή ζαο, ηελ 

θαινζχλε ζαο, ηελ αγάπε ζαο θαη ην είλαη ζαο, πνπ δίλεηε γηα ‘καο, γηα αλζξψπνπο φρη 

κε εηδηθέο αλάγθεο, κε θαιέο αλάγθεο, πνπ καο ιέηε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα φλεηξά 

καο… Πνπ καο ιέηε λα ζηεξενπνηήζνπκε ηα πφδηα καο, λα πεξπαηήζνπκε ζηα ζπίηηα 

καο. […] Μαο δψζαηε ηηο βάζεηο, ζηξάηα-ζηξάηα λα πάκε θαη ζην ζπίηη, λα εζπράζνπλ 

ηα πξάκαηα πηα… Κιάςε, ζπίηη δελ είλαη εδψ… Κιάςε, ζπίηη δελ είλαη εθεί…». 
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Κεθάιαην 4
ν
 

πδήηεζε 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζπδεηψληαη αξρηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εξκελεχζνπκε ηε ζεκαζία ηνπο θαη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δηακνξθψζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ ζηε δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαηαη ε ελ ιφγσ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. ηε 

ζπλέρεηα, δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

κειινληηθψλ εξεπλψλ, ελψ ζηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα ηεο ζπδήηεζεο 

απνηππψλνληαη, αληί επηιφγνπ, ηα ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

4.1) πκπεξάζκαηα 

Ζ γεληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε πσο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ δχν απνθαηαζηαζηαθψλ κνλάδσλ. Παξφι‟ απηά, ε δηαλνεηηθή 

απνκφλσζε θαη ε έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο απνηεινχλ 

δεηήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ελψ δεδνκέλνπ 

φηη ε παξαπάλσ έιιεηςε ελέρεη ηνλ θίλδπλν αλαπαξαγσγήο ηδξπκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

(Αζεκφπνπινο 2009: 93), θξίλεηαη αλαγθαία ε έκθαζε ζηελ ςπρνεθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ δνκψλ. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην ΤΤΚΑ (2011: 43), είλαη 

απαξαίηεηνο ν εκπινπηηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ κειινληηθψλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ζηα αληηθείκελα ηεο ςπρηαηξηθήο λνζειεπηηθήο, φπσο επίζεο θαη ηεο 

θιηληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγίαο. Χζηφζν, ε αλεπαξθήο θαηάξηηζε ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαίλεηαη πσο αληηζηαζκίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

πξνζσπηθφ εξγάδεηαη ζηηο δνκέο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξάγκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απφθηεζε ηθαλήο εκπεηξίαο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ησλ 

ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο ελνίθνπο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο κέζα 

απφ ηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο. 

Δληνχηνηο, ε πνιπεηήο παξακνλή ζην ίδην εξγαζηαθφ πιαίζην ρσξίο ελαιιαγή 

ζηα θαζήθνληα απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ 

εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ. Δπίζεο, 

ε ειιηπήο ππνζηήξημε απφ ηηο δηνηθνχζεο αξρέο πηζαλφλ λα ζπληζηά έλαλ αθφκε 
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επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζπλδξφκνπ 

burn-out ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δειαδή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο θαη ηνπ αηζζήκαηνο κεησκέλσλ επηηεπγκάησλ. Αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ελδερφκελνπ ηδξπκαηηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εξγαδνκέλσλ, 

δελ θάλεθε λα πθίζηαηαη θάηη ηέηνην. Απηφ πηζαλψο εμεγείηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία κνηάδεη λα απνηξέπνπλ ηελ εκθάληζε 

ζπκπησκάησλ ηδξπκαηηζκνχ ζην πξνζσπηθφ, ζε αληίζεζε κε ην αζπιηαθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ ςπρηαηξείνπ πνπ ηξνθνδνηεί ηελ «ηδξπκαηηθή λεχξσζε» αθφκε θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Καίηνη ε απντεξάξρεζε ησλ ξφισλ θαη ε κε απζηεξή νξηνζέηεζε ησλ 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, είραλ πηνζεηεζεί αξρηθά σο νξγαλσζηαθέο πξαθηηθέο ζηα 

πιαίζηα ηνπ μελψλα, πξνζδίδνληαο έηζη έλαλ πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα ζηε δνκή, φπσο 

πξνέθπςε, εγθαηαιείθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα, δηφηη ζεσξήζεθαλ παξάγνληεο πξφθιεζεο 

ελδννκαδηθψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη εξγαζηαθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζήκεξα είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο, ζπκίδνληαο 

αδξά ην θαζεθνληνιφγην θαη ηελ απζηεξή ηεξαξρία ησλ ζρέζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 

ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν. 

Ννκνηππηθά, νη κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο νθείινπλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ (άξζξν 

93 ηνπ Ν. 2071/1992). Γεδνκέλνπ φκσο φηη, έσο θαη ην ρξφλν ζπγγξαθήο ηεο 

παξνχζαο, παξακέλεη θελή ε πξνβιεπφκελε ζέζε ςπρηάηξνπ ζηα πιαίζηα ησλ δνκψλ, 

ε θαξκαθεπηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ελνίθσλ θαίλεηαη λα έρεη ιάβεη πιεκκειείο θαη 

άηππεο δηαζηάζεηο κέζα απφ κηα εζεινληηθνχ ηχπνπ παξνρή ςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

Καζψο νη πξντζηάκελεο αξρέο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγνληαη δηνηθεηηθά νη 

κνλάδεο, έρνπλ απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθέο σο πξνο ην δήηεκα ηεο ζηειέρσζεο 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο κε ςπρίαηξν, δηαπηζηψζεθε πσο ην αίζζεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πεξί ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο απνμέλσζεο έρεη εληαζεί. 

Όπσο αλαδείρζεθε απφ ηα ππνθείκελα, ε γεσγξαθηθή απνκόλσζε ηφζν ηνπ 

μελψλα φζν θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δηακεξηζκάησλ, εμαηηίαο ηεο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο καθξηά απφ ηελ πφιε, δπζρεξαίλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ελνίθσλ ζε 

πξαθηηθά δεηήκαηα θαη ηαπηφρξνλα, ζπλεπάγεηαη κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε γεηηλίαζεο ησλ 

κνλάδσλ κε ηελ πφιε θαίλεηαη πσο απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πεξαηηέξσ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ελνίθσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεψλ 
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ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα. Ζ επηινγή απηψλ ησλ ζρεηηθά απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ σο 

πξνο ηε ζηέγαζε ησλ δνκψλ κνηάδεη λα ζπληείλεη ζε έλα λεντδξπκαηηθό πξόηππν 

δηαρείξηζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο από πιεπξάο ηεο θνηλόηεηαο, πνπ εμππεξεηεί 

ζπκβνιηθά κηα δηπιή ιεηηνπξγία: Γείρλεη πσο ε ηνπηθή θνηλσλία, παξά ηηο αξρηθέο 

αληηδξάζεηο πνπ ππήξμαλ, ηειηθά απνδέρεηαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δνκψλ, αιιά ζε 

κηα ηέηνηα απφζηαζε πνπ λα ηελ θάλεη λα ληψζεη «αζθαιήο» απφ ηα άηνκα πνπ 

θηινμελνχληαη ζε απηέο. Πεξαηηέξσ, φπσο αλαδχζεθε απφ ηελ έξεπλα, ε θνηλσληθή 

νξγάλσζε αξρηθά, πηζαλψο θνβνχκελε έλαλ πεξαηηέξσ ζηηγκαηηζκφ ησλ κειψλ ηεο, 

δελ πξνέβεζε ζηηο ελέξγεηεο εθείλεο πνπ ζα ηεο εμαζθάιηδαλ έλαλ «αλνηρηφ 

ραξαθηήξα» απέλαληη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ θνηλνχ ζηηο πξνζπάζεηεο θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο ησλ ελνίθσλ
20

. Αληηζέησο, κνηάδεη λα ζηξάθεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο. 

Παξφηη ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ επαθψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ησλ ςπρηθά παζρφλησλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηα πιαίζηα 

ησλ ζηξαηεγηθψλ απνζηηγκαηηζκνχ ηεο ςπρηθήο λφζνπ (Οηθνλφκνπ θαη ζπλ. 2013: 

653), δηαπηζηψζεθε πσο ηα θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθά δίθηπα πνπ δηαζέηνπλ νη 

έλνηθνη είλαη πεξηνξηζκέλα. Σφζν ε παξαηεξνχκελε εζσζηξέθεηα ηεο νξγάλσζεο, 

κηα ζηάζε ε νπνία απνζαξξχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ πνπ πξνάγνπλ 

ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο θαη ησλ ελνίθσλ, φζν θα ε απνκαθξπζκέλε 

ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ησλ δνκψλ, δηαπηζηψζεθε πσο φρη κφλν δελ δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζχλαςε θηιηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ, αιιά επηπιένλ, απνδπλακψλνπλ ηελ 

επίηεπμε ηνπ δεηνχκελνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

έλνηθνη πεξλνχλ ηελ εκέξα ηνπο θπξίσο παξακέλνληαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ μελψλα θαη 

ησλ δηακεξηζκάησλ, ελψ νη δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο δηαξζξψλνληαη ζηε βάζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο θηινμελνχκελνπο. Έηζη, ζπζρεηίδνληαο ην 

εχξεκα ηεο ησξηλήο ηζρλφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηελ αληίζηνηρε 

δηαπίζησζε ησλ ζπξξηθλσκέλσλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ζεκεηψλνληαλ 

θαηά ην παξειζφλ, εμαηηίαο ηνπ πξψηκνπ εγθισβηζκνχ ζηνλ νηθνγελεηαθφ θινηφ ηνπ 

θαη ηνπ εγθιεηζκνχ ζην ςπρηαηξείν, νπζηαζηηθά, αληαλαθιάηαη ε δηαρξνληθή 

                                                 
20

 ε ζπλάθεηα κε ηα παξαπάλσ, ν Σδαλάθεο (2008: 101, 103) ππνγξακκίδεη αλαζηνραζηηθά ηελ 

αληίθαζε πνπ δεκηνπξγεί ε «θνηλσληθνπνίεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ πξαθηηθψλ» ζηα πιαίζηα ηεο 

απναζπινπνίεζεο, εθφζνλ «ζηελ θνηλφηεηα απνδίδεηαη έλαο ζεκειηαθά δηθνξνχκελνο ξφινο, θαζψο 

λνείηαη ηαπηφρξνλα σο αίηην ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη πιαίζην ηεο ζεξαπείαο». 
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αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο απνμέλσζεο ησλ ςπρηθά 

παζρφλησλ ζε φιν ην θάζκα ηνπ βίνπ ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, δπζηπρψο, ζπκβαδίδνπλ κε ηηο παξαηεξήζεηο 

γχξσ απφ ηα απνζαξξπληηθά πνζνζηά ησλ ςπρηθά παζρφλησλ πνπ απαζρνινχληαη 

εξγαζηαθά, εληαζζφκελνη ζηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζιήςεηο 

αηφκσλ κε αλαπεξία, φπσο επίζεο θαη κε ην γεγνλφο φηη ν ζηόρνο ηεο πιήξνπο 

εξγαζηαθήο επαλέληαμεο δελ επηηπγράλεηαη παξά γηα κηα κηθξή κεξίδα απηψλ 

(Καξχδε θαη ζπλ. 2013: 644). Όπσο αλαδχζεθε, θαηά ην πξνγελέζηεξν ηεο 

ςπρηαηξηθήο λνζειείαο ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δσήο ησλ ελνίθσλ, παξάκεηξνη φπσο νη 

δεδνκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ν ρξφλνο εθδήισζεο ηεο ςπρηθήο 

αζζέλεηαο, ε έληαζή ηεο θαη ν βαζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελνίθσλ θαζφξηζαλ 

ζεκαληηθά ηφζν ην είδνο ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζήο ηνπο, φζν θαη 

ηελ ελδερφκελε απνπζία εξγαζηαθήο εκπεηξίαο απφ πιεπξάο ηνπο. Με βάζε ηα 

πξνεθηεζέληα, ζα ιέγακε πσο ε αλεξγία πνπ πιήηηεη ζήκεξα ηνπο ελνίθνπο κνηάδεη λα 

δηαδέρεηαη αιπζηδσηά ηελ θαηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο ππναπαζρφιεζεο ζηελ νπνία 

είραλ ηεινχζαλ, πξηλ αθφκε εγθαηαζηαζνχλ ζηηο απνθαηαζηαζηαθέο κνλάδεο. Χο εθ 

ηνχηνπ, ν ζπλδπαζκφο ηεο παξειζνχζαο θαη ηεο ησξηλήο θαηάζηαζεο αλεξγίαο, 

κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ζνβαξά ηε ζεηηθή απηνεηθφλα ησλ ελνίθσλ, θαζψο εληείλεη 

ηελ εζσηεξίθεπζε ελφο πξνηχπνπ εξγαζηαθήο αληθαλφηεηαο ηνπ ςπρηθά αζζελή. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζηηο δνκέο αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

απνθαηάζηαζε ησλ ελνίθσλ ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο πξνζηαηεπκέλεο απαζρόιεζεο. χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ε ππνζηεξηδφκελε απαζρφιεζε, εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, είλαη αλέθηθηε είηε γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ησλ ελνίθσλ, είηε εμαηηίαο ηεο κηθξήο δήηεζεο ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο δπζκελνχο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα. Παξφι‟ απηά, αλ 

ζεσξήζνπκε φηη ην δήηεκα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζπλπθαίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

νξγαλψλεηαη ε εξγαζία ζηελ θνηλσλία, ηφηε ε πξνβιεκαηνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζηελ αθφινπζε 

παξαηήξεζε ηνπ Μπαδάιηα (φπσο παξαζέηεη ν Μεγαιννηθνλφκνπ 2009: 33) πσο: 

«Όζν δελ ζα ππάξρεη ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ πεξηζσξηαθψλ 

κεηνςεθηψλ, ε παξέκβαζε ησλ εηδηθψλ ηεο ςπρηαηξηθήο ζα παξακέλεη κηα 

δπλαηφηεηα απξαγκαηνπνίεηε ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Καη ηφηε ηα φξηα ηεο 
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θαλνληθφηεηαο ζα παξακέλνπλ ακεηαθίλεηα ζε ζεκείν φπνπ ν απνθιεηζκφο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ζα ζπκπίπηνπλ ηαπηφρξνλα ζε ζεκείν ηζνδχλακν». 

Ζ εγθαηάζηαζε ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο επέθεξε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο ησλ ελνίθσλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ παξειζνχζα δσή ηνπο ζην 

ςπρηαηξείν. Ζ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ 

πξνζσπηθφ ρψξν, ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη λα απαζρνινχληαη δεκηνπξγηθά ζηα 

πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο ζεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

αιιαγψλ. 

Όπσο ηνλίδεη ε Εήζε (2002: 136-137), ν ηδξπκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

δνκψλ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο πςειέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ζην εκεξήζην πξφγξακκα εθ κέξνπο ησλ θηινμελνχκελσλ, απφ ηελ 

χπαξμε ηεξαξρίαο κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη ελνίθσλ, θαζψο θαη απφ ηελ απνπζία 

εμαηνκηθεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

απνθαηαζηαζηαθψλ πιαηζίσλ πνπ κειεηήζεθαλ, δηαξζξψλεηαη ζηε βάζε ελφο 

δνκεκέλνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνληαη a priori νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελνίθσλ. Όπσο πξνέθπςε, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θηινμελνχκελσλ, δειαδή ε ζίηηζε, ε 

θαξκαθνιεςία, ε επηηέιεζε ησλ νηθηαθψλ εξγαζηψλ, ε ςπραγσγία θαη ε αλάπαπζε, 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ κνλάδσλ, ελψ ηφζν ν ρξφλνο φζν θαη ν 

ηξφπνο πξαγκάησζήο ηνπο είλαη πξνθαζνξηζκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. Με 

δεδνκέλε φκσο, ηε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ δνκψλ θαη ηελ ηζρλφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ ελνίθσλ, ε παξακνλή ηνπο εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ δνκψλ 

ζπληζηά κηα θαηάζηαζε πνπ επεθηείλεηαη αλαγθαζηηθά αθφκε θαη ζηνλ θελφ ρξφλν 

πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ θαζηεξσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. ε νξγαλσζηαθφ επίπεδν, 

ε νκνηνζηαηηθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ θαίλεηαη φηη εμππεξεηείηαη κέζα 

αθξηβψο απφ ηε ζπκκφξθσζε ησλ ελνίθσλ ζηηο επηηαγέο ηνπ πιαηζίνπ, ζρεηηθά κε 

ηελ ηήξεζε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επζπγξάκκηζε κε ηηο 

θαλνληθφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα παξαηεξεζεί πσο ε θαξκαθεπηηθή αγσγή, σο εηδηθφηεξε 

έθθαλζε ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ αθνινπζείηαη ζηηο δνκέο, κνηάδεη λα 

δηακεζνιαβεί εξγαιεηαθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνηξάδνληαη νη ξφινη θαη 

δνκνχληαη νη ζρέζεηο ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε. Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε αγσγή ζπλπθαίλεηαη κε έλα επηηεξεηηθφ θαζήθνλ θαξκαθνδνζίαο, 
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ελψ φηαλ αλαθέξεηαη ζηνπο ελνίθνπο ζπλδέεηαη κε ην παζεηηθφ θαζήθνλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο απνδνρήο  ηεο θαξκαθνιεςίαο.  

Όπσο πξνέθπςε, νη αξρηθνί ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θιηληθή θαη ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε (Εήζε 2002: 39-40) ησλ ελνίθσλ, έρνπλ 

επηηεπρζεί, θαζψο αθελφο επήιζε χθεζε ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

αθεηέξνπ, επαλαθηήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ νη ηθαλφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο απηφλνκνπ βίνπ. Δληνχηνηο, ε απνπζία 

ζηνρνζεηηθήο αλαλέσζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ησξηλή εκθάληζε κηαο 

αδηαθνξνπνίεηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε νπνία δηέπεηαη έληνλα απφ ην ζηνηρείν ηεο 

επαλαιεπηηθφηεηαο, ζπλέηεηλε ζηελ αλάδπζε κηαο εηθφλαο ζηαζηκφηεηαο φρη κφλν 

ησλ ελνίθσλ, αιιά θαη ίδηαο ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, πνπ ζπλνιηθά ελαξκνλίδεηαη 

κε κηα θηινζνθία ειάρηζησλ πξνζδνθηώλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ην «ζεκειηψδεο παξάδνμν ηεο 

θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο» (Σδαλάθεο 2012α: 254-255), θαηά ην νπνίν «ε απηνλνκία 

ηεο δξάζεο εθιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα σο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ είδνπο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θαη απψηεξνο ζηφρνο ηεο», ζα παξαηεξνχζακε πσο νη 

απαηηήζεηο γηα ζπκκφξθσζε ζηελ αγσγή, ζην εκεξήζην πξφγξακκα θαη ζε φ,ηη ελ 

ηέιεη, επηηάζζεηαη απφ ηε δνκή σο ππνρξέσζε παζεηηθήο πεηζαξρίαο, θαίλεηαη λα 

πξνζθξνχνπλ ζηελ ηαπηφρξνλε απαίηεζή ηεο γηα απηνλνκία ησλ ελνίθσλ. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο επηθνηλσληαθήο παξαδνμόηεηαο πνπ 

πξνζνκνηάδεη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηπινχ αδηεμφδνπ θαη αληηθαηνπηξίδεη αθξηβψο 

ηελ ηδενινγηθή αληίθαζε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο: Αλ ε ζπλζήθε ηεο απηνλνκίαο 

πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε κηαο ελεξγεηηθήο ζηάζεο απφ πιεπξάο ησλ ελνίθσλ, ηφηε 

ε ελδερφκελε αληίζηαζε ζηα πξνηάγκαηα ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη απφ ηε δνκή φρη σο 

παξεθθιίλνπζα πξάμε, αιιά σο κέξνο ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπο 

πξνο ηελ αλεμαξηεζία. 

Δπηπιένλ, ε παξακνλή ζηηο θνηλνηηθέο δνκέο θάλεθε πσο, πξάγκαηη, ζπκβάιιεη 

ζηε κείσζε ησλ επαλεηζαγσγψλ ζην ςπρηαηξείν, ρσξίο σζηφζν λα εμαιείθεη νξηζηηθά 

ηνλ θίλδπλν αθνύζηνπ εγθιεηζκνύ. Ο επαλεγθιεηζκφο ελφο ελνίθνπ ζην ςπρηαηξείν 

ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, πηζαλψο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα ηνπ 

γεληθνχ λνζνθνκείνπ φπνπ ππάγνληαη δηνηθεηηθά νη δνκέο δελ πθίζηαηαη ςπρηαηξηθφ 

ηκήκα νμέσλ πεξηζηαηηθψλ, ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη θξίζεηο άκεζα θαη ρσξίο λα 

απνκαθξχλεηαη «βίαηα» ην άηνκν απφ ηνλ μελψλα ή ηα πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα. Έηζη, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ςπρηθά αζζελήο εμαλαγθάδεηαη λα 
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ράζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ελνίθνπ ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ θαη λα απνθηήζεη κηα παιηά, 

αιιά γλψξηκε ηαπηφηεηα, απηή ηνπ εγθιείζηνπ ζην ςπρηαηξείν, ηελ νπνία πξέπεη λα 

δηαηεξήζεη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απνθαζηζηεί λα παξακείλεη εθεί. Όκσο, ε 

δηαρείξηζε ηεο ππνηξνπήο πνπ αλαπαξάγεη ηελ πάγηα πξαθηηθή ηεο αλαγθαζηηθήο 

λνζειείαο ζην ςπρηαηξείν, αλαπφθεπθηα ζπληζηά γηα κηα αθφκε θνξά δηάξξεμε ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ηνπ ςπρηθά πάζρνληα, ν νπνίνο ζα πξέπεη θαη 

πάιη λα δήζεη ζην άζπιν ζην φλνκα ηεο ζεξαπείαο. Παξφηη ινηπφλ, ην ςπρηαηξείν έρεη 

ζεσξεζεί σο αληηζεξαπεπηηθφο ρψξνο θαη σο ρψξνο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε 

πξαθηηθή ηνπ επαλεγθιεηζκνχ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη σο επηινγή αθφκε θαη γηα ηηο 

απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο ζηελ θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη αθελφο κελ ηε 

δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθά εγεκνληθήο ζέζεο ηνπ ςπρηαηξηθνύ ηδξύκαηνο θαη 

αθεηέξνπ, ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο απηφ ξφιν ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ.   

Παξά ην γεγνλφο φηη ζηνλ μελψλα ππάξρεη έλα αξθεηά δνκεκέλν πξφγξακκα 

πνπ πεξηιακβάλεη απνθαηαζηαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ ελνίθσλ, 

δελ παξέρνληαη εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο. Ζ απνπζία 

εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο ηξίηεο ειηθίαο κπνξεί λα απνδνζεί 

ζηηο πνιπζχλζεηεο αλάγθεο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο νη ειηθησκέλνη κε ζνβαξή 

ςπρηθή αζζέλεηα αληηκεησπίδνπλ επηπξφζζεηα ιεηηνπξγηθέο, ζσκαηηθέο θαη γλσζηηθέο 

δπζρέξεηεο (Depla et al. 2003: 1275). Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε, πσο ε 

ςπρνγεξηαηξηθή θξνληίδα πνπ ζα έπξεπε λα παξέρεηαη κέζα απφ έλα εμεηδηθεπκέλν 

πιαίζην απνπζηάδεη θαη σο εθ ηνχηνπ, νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο θξνληίδαο ησλ 

γεξαηφηεξσλ ςπρηθά παζρφλησλ θαιχπηνληαη κφλν απφ ηηο ζηεγαζηηθέο κνλάδεο φπνπ 

θηινμελνχληαη. Έηη πεξαηηέξσ, νη ειηθησκέλνη έλνηθνη, σο παιαηνί ςπρηαηξηθνί 

ηξφθηκνη ππέζηεζαλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ίδξπκα καθξνρξφλην θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ. Όκσο, παξά ηελ εδψ θαη πνιιά ρξφληα κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ 

μελψλα θαη ηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα, κνηάδεη λα πθίζηαληαη έλα είδνο λεν-

απνθιεηζκνχ, θαζψο δελ πξνσζείηαη ε δηαβίσζή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα θαη ε κφλε 

πξννπηηθή πνπ δηαγξάθεηαη μεθάζαξα είλαη ε δηα βίνπ παξακνλή ηνπο ζηηο παξαπάλσ 

δνκέο. 

Ζ ζχγρξνλε ηάζε ζην πεδίν ηεο ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ςπρηθά 

παζρφλησλ πξηκνδνηεί ην κνληέιν ηεο «θπζηθήο ζηέγαζεο κε ππνζηήξημε». Ζ 

θηινζνθία ηεο θαηλνχξηαο απηήο πξνζέγγηζεο ζεκειηψλεηαη ζηελ «αλαγλψξηζε ηεο 

απηνλφεηεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε ςπρηαηξηθέο δπζθνιίεο γηα έλα ζπίηη αμηνπξεπέο, 

ζηαζεξφ, αζθαιέο θαη πξνζβάζηκν ζε θνηλνηηθέο δηεπθνιχλζεηο» θαη πξαγκαηψλεηαη 
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κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο κηαο κφληκεο θαη ζηαζεξήο θαηνηθίαο, φπνπ ζα πξνζθέξεηαη 

ηαπηφρξνλα σο δπλαηφηεηα ε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε (Εήζε 2002: 165-166). Σν 

λέν απηφ κνληέιν ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ θιαζηθή γξακκηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο, ε νπνία φπσο δηαπηζηψζεθε αθνινπζείηαη ζηηο δνκέο 

πνπ κειεηήζεθαλ θαη πνπ, νπζηαζηηθά, ζπλίζηαηαη ζηε ζηαδηαθή πξνεηνηκαζία ησλ 

ςπρηθά παζρφλησλ γηα απηφλνκε δηαβίσζε ζηελ θνηλφηεηα κέζα απφ ηελ παξακνλή 

ηνπο ζηα κεηαβαηηθά πιαίζηα. 

Χζηφζν, ν θχξηνο ζηόρνο ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη ηεο απηνλόκεζεο ησλ 

ελνίθσλ ζηελ θνηλφηεηα θαίλεηαη πσο έρεη επηηεπρζεί κφλν κεξηθψο. χκθσλα κε 

ηνπο ξεηά εθπεθξαζκέλνπο ζηφρνπο ηνπ μελψλα, ε δηακνλή ζε απηφλ πξνβιέπεηαη λα 

έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνλνδηάξθεηα, δειαδή ηξεηο έσο ηξηάληα έμη κήλεο. Παξφι‟ απηά, 

βξέζεθε πσο ζην ελ ιφγσ πιαίζην θηινμελνχληαη άλζξσπνη εδψ θαη δεθαηέζζεξα 

ρξφληα, ρσξίο φκσο λα έρεη εθπνλεζεί θάπνην πξφγξακκα γηα κειινληηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζε θαη δηαβίσζή ηνπο απηφλνκα ζηελ θνηλφηεηα. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ επξεκάησλ ζπλάγεηαη πσο, ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν, ν ζηεγαζηηθφο θαη ν 

ζεξαπεπηηθφο ζρεδηαζκφο δελ ζπλδένληαη απιψο, αιιά ηαπηίδνληαη (Εήζε 2002: 128). 

Παξά ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα, σο θπζηθφο 

ππνζηεξηθηηθφο πφξνο, ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ 

ςπρηθά παζρφλησλ, αλαδχζεθε απφ ηελ έξεπλα έλα επαλαιακβαλόκελν κνηίβν 

«παξνύζαο απνπζίαο» ηεο απφ ηηο δσέο ησλ ελνίθσλ. Ζ απνζηαζηνπνηεκέλε ζηάζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο κνηάδεη λα θηλείηαη ρξνληθά ζε έλα ζπλερέο, θαζψο 

νη απαξρέο ηεο απνμέλσζεο αληρλεχνληαη ήδε ζηελ πεξίνδν φπνπ ην πάζρνλ 

ππνθείκελν δηαβηνχζε σο έγθιεηζηνο ζην ςπρηαηξείν θαη εθηείλνληαη έσο ηε ζεκεξηλή 

δσή ηνπ σο έλνηθνο ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ. Ζ πξαγκαηηθή ή ζπκβνιηθή απνπζία ησλ 

ζεκαληηθψλ Άιισλ θαη νη πςειέο αληηζηάζεηο γηα ζπλεξγαζία κε ηα 

απνθαηαζηαζηαθά πιαίζηα, αθελφο καξηπξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή απνεπέλδπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη αθεηέξνπ, απνηππψλνπλ κε άξξεην ηξφπν ηε δηάζεζή ηεο γηα 

κεηάζεζε ηεο θξνληίδαο πξνο ηηο θνηλνηηθέο δνκέο θαη ην ςπρηαηξείν, σζάλ απηά λα 

απνηεινχλ ηα κνλαδηθά πξφζθνξα θαη θνηλσληθά απνδεθηά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ 

επηηξέπεηαη λα ππάξρεη ην ςπρηθά πάζρνλ κέινο ηεο. 

Καηά ην πξνζσπηθφ, ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ δηθηχνπ 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν παξαηείλεηαη επ‟ αφξηζηνλ ε παξακνλή 

ησλ ελνίθσλ ζηηο ζηεγαζηηθέο κνλάδεο. Έλαο άιινο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ηελ απνπζία 

δνκψλ εκεξήζηαο θξνληίδαο ζην λνκφ, φπσο είλαη ηα θέληξα εκέξαο θαη νη ιέζρεο 
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αζζελψλ, πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηε ζπλέρεηα ηεο ππνζηήξημεο γηα φζνπο ελνίθνπο 

απηνλνκνχληαλ δψληαο αλεμάξηεηα ζηελ θνηλφηεηα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο, αλ θαη 

αξθεηνί απφ ηνπο ελνίθνπο επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζην νηθείν πιαίζην ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη επηπξφζζεηα δηαζέηνπλ ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο 

πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα δήζνπλ απηφλνκα, ηνχην δελ πξαγκαηνπνηείηαη δηφηη νη 

κείδνλεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθήο θαη 

φρη ςπρ-ηαηξηθήο πθήο, ζρεηηδφκελεο θπξίσο κε ηελ πιηθή έλδεηα θαη ηελ ηζρλφηεηα 

ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηνπο δηθηχσλ. 

Σν γεγνλφο, ινηπφλ, ηεο ζχλδεζεο, εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ, ηεο 

απναζπινπνίεζεο κε ηελ επηζηξνθή ζηα νηθνγελεηαθά πιαίζηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπλαθφινπζε δηαπίζησζε φηη απηφ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη νπζηαζηηθά, νη 

έλνηθνη παξακέλνπλ ζηηο δνκέο επί καθξφλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

πξννπηηθή εγθαηάζηαζεο εθηφο απηψλ, απφ ηε κία δεκηνπξγεί αηζζήκαηα καηαίσζεο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ελνίθνπο θαη απφ ηελ άιιε, ζπληείλεη ζηελ εκθάληζε 

ηνπ πιαηζίνπ έσο έλα βαζκφ, ζαλ λεντδξπκαηηθή δνκή θχιαμεο. Με βάζε ηελ 

παξαπάλσ πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηηο δνκέο, εληζρχεηαη ε αίζζεζε 

πσο ν ζηφρνο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ απντδξπκαηηζκνχ κνηάδεη λα έρεη ππνζηεί έλαλ 

κεηαζρεκαηηζκφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, θαζψο δελ αλαθέξεηαη πιένλ ζηελ 

έμνδν απφ ην ςπρηαηξείν θαη ηε κεηάβαζε ζηελ θνηλφηεηα, αιιά κάιινλ απνζθνπεί 

ζηελ θαηεύζπλζε κηαο «δεύηεξεο απναζπινπνίεζεο» ησλ ςπρηθά παζρφλησλ απφ 

ηηο ίδηεο ηηο θνηλνηηθέο δνκέο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

4.2) Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ην ηδηαίηεξν, αιιά θαη 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα ηεο απναζπινπνίεζεο, έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ 

ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Δμεηάδνληαο εηο 

βάζνο ηηο απφςεηο αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ή θηινμελνχληαη ζε δχν θνηλνηηθέο 

δνκέο, επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη ελ ιφγσ δνκέο ζπκβάιινπλ ζηελ 

απναζπινπνίεζε ησλ ελνίθσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε απηέο ή εάλ απνηεινχλ ρψξνπο 

«θχιαμήο» ηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ αλαπαξάγνληαη θαηλφκελα 

λεντδξπκαηηζκνχ θαη λεναπνθιεηζκνχ. Παξφι‟ απηά, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ρσξίο επηθπιάμεηο ζπλνιηθά ζηηο κνλάδεο 
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ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, θαζψο ζηελ παξνχζα έξεπλα επηβάιινληαη 

νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. 

Καηαξρήλ, νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

απναζπινπνίεζε, ελδερνκέλσο λα κελ εθθξάδνπλ επαξθψο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ή θηινμελνχληαη ζηηο δνκέο πνπ κειεηήζεθαλ. 

Δπηπιένλ, ν μελψλαο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα δηακεξίζκαηα απνηεινχλ κφλν δχν απφ 

ηηο πνηθίιεο απνθαηαζηαζηαθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο». Έηζη, δεδνκέλνπ φηη νη κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο 

απνθαηάζηαζεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά 

θαη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ, είλαη πηζαλφ νη 

απφςεηο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ λα κελ απερνχλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

ζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ελνίθσλ ησλ ελ ζπλφισ δνκψλ ηνπ «Φπραξγψο». 

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη απνηειψ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ησλ δνκψλ ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα, είρε σο απνηέιεζκα νη ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ελνίθνπο λα 

είλαη ήδε εδξαησκέλεο, γεγνλφο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

έξεπλαο. Ζ αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ φινπο ππήξμε έλα νπζηαζηηθφ θίλεηξν θαη 

ζεκαληηθφ ζηήξηγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. Όκσο, αλαθχπηεη έλα 

δενληνινγηθφ δήηεκα ζηελ παξνχζα έξεπλα πνπ απνξξέεη αθξηβψο απφ ην γεγνλφο 

ηεο πξνυπάξρνπζαο εκπινθήο ζηε δνκή, πνπ απφ ηε κία κνπ επέηξεςε λα εληαρζψ 

ζηε δσή ηεο, αιιά απφ ηελ άιιε αλαδεηθλχεη έλα εξψηεκα πνπ εγγξάθεηαη ζην πεδίν 

ηνπ αλαζηνραζκνχ: Πψο, δειαδή, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε απφιπηε ηδενινγηθή 

νπδεηεξφηεηα θαη απνζηαζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη απφ έλαλ εξεπλεηή, ψζηε λα 

πξνβεί ζε ακεξφιεπηα επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

4.3) Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ κειέηε ησλ δεηεκάησλ ηεο απναζπινπνίεζεο θαη ηνπ λεντδξπκαηηζκνχ ζηα 

πιαίζηα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα κπνξνχζε πξσηίζησο λα δηεπξπλζεί κε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη άιισλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ έλα 

κεγαιχηεξν αξηζκφ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο, εξγαδφκελσλ ζε δηάθνξεο 

κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» 

αλά ηελ Διιάδα. Δπίζεο, ε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο 
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εμνπζέλσζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα εμίζνπ ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν, θαζψο ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα ζπλέβαιε ζεηηθά ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ φπσο θαη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Παξάιιεια, έλα άιιν ζέκα έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα εμεηάδεη ηηο ζηάζεηο ηεο 

θνηλφηεηαο απέλαληη ζηηο απνθαηαζηαζηαθέο δνκέο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

εκπιέθεηαη ζηελ απναζπινπνίεζε ησλ ελνίθσλ ή ζηνλ ελδερφκελν ζηηγκαηηζκφ ηνπο, 

δεηήκαηα ηα νπνία εγγξάθνληαη ζην αλαπαξαζηαζηαθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν. 

Καηαιεθηηθά, ε δηεμαγσγή εξεπλψλ κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα δίλνπλ 

έκθαζε ζην ιφγν ησλ ππνθεηκέλσλ, πνπ ηπγράλνπλ ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο, φπσο είλαη νη θηινμελνχκελνη ησλ απνθαηαζηαζηαθψλ κνλάδσλ θαη νη 

ζπγγελείο ηνπο, ζα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ ελδειερέζηεξε δηεξεχλεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο απναζπινπνίεζεο θαη ηνπ λεντδξπκαηηζκνχ. Έηζη, έλα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ ζέκα πνηνηηθήο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηεχεηαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

αθνχζηνπ ςπρηαηξηθνχ εγθιεηζκνχ, ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζε θνηλνηηθέο δνκέο θαη ηε 

δσή ζε απηέο, κέζα απφ θαηαγξαθή ησλ αθεγήζεσλ δσήο ησλ ίδησλ ησλ ελνίθσλ, 

ψζηε λα αλαδεηρζεί ην βίσκα θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή βηνςπρνθνηλσληθψλ 

ππάξμεσλ πνπ έρνπλ ηζηνξία, δπλακηθή θαη «θσλή» ηθαλή λα αθνπζηεί. 

 

 

4.4) Αληί επηιόγνπ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε θαη αληί επηιφγνπ, παξαηίζεηαη έλα 

αξζξνγξαθηθφ απφζπαζκα
21

 ηνπ πνηεηή θαη ζπγγξαθέα Ρψκνπ Φηιχξα: 

 «…Χξαίν είλαη φηη εδψ κέζα καο θέξνληαη ζα λα είκεζα γλσζηηθνί. Ξππλάκε, ηξψκε, 

θνηκνχκαζηε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ. Απηνθξάηνξεο, Θενί, Βαζηιηάδεο, 

ππνρξεσλφκαζηε λα ζεθσζνχκε ηελ ψξα πνπ νξίδεη ν θχξηνο λνζνθφκνο. Γε ξσηάεη αλ 

ζέινπκε θαη κπνξνχκε λα δηαθφςνπκε ηελ ππεξθφζκηα απνζηνιή καο. Αλ είλαη έηζη, ηη 

φθεινο λα είκαζηε ηξεινί; Καη κεηο ζθιάβνη ηεο αλζξψπηλεο ζηελνθεθαιηάο; Ο 

δηπιαλφο ιφγνπ ράξηλ είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ηαμηδεχεη. Σαμηδεχεη ν θαεκέλνο… 

Πξνηνχ πιαγηάζνπκε ζην ζάιακν γηα λα θνηκεζνχκε, βγάδεη απφ ηηο ηζέπεο ηνπ έλα 

                                                 
21

 Πξφθεηηαη γηα απφζπαζκα πνπ αληιήζεθε απφ ην άξζξν «Ζ δσή κνπ ζην Γξνκνθαΐηεην», ην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα «Ζ Καζεκεξηλή» ηεο 23-29.6.1929 (φπσο παξαζέηεη ε Φαθαιηνχ 1995: 

109-110). 
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ζσξφ παιηφραξηα θαη αηέιεησηα θνπβάξηα ζπάγγνπο, παθεηάξεη κεζνδηθά ην θξεβάηη 

ηνπ, ηα ξνχρα, ηα παπνχηζηα ηνπ θαη καο ιέεη αληί γηα θαιελχρηα: «Καιή αληάκσζε». 

Σαμηδεχεη πάεη ζηελ Λεηςία, ζην Παξίζη, ζην Βεξνιίλν, ζηελ Αίγππην, Ηλδίεο, 

Μαξφθν… Δπηηξέπεηαη, ινηπφλ, ν πξψηνο ηπρφλ λνζνθφκνο κε έλα ζθνχληεκα λα 

μππλάεη θαη λα μαλαθέξλεη πάιη πίζσ ζην Γξνκνθαΐηεην ηνλ άλζξσπν πνπ ηνπ δφζεθε 

κε ιίγα παιηφραξηα θαη θάηη ζπάγγνπο λα ηαμηδεχεη ζαλ ην πνπιί θαη λα θάλεη θάζε 

λχρηα θαη απφ έλα ζείν ηαμίδη; Θάιαζζεο, πεξηβφιηα, εθθιεζηέο, κνπζεία –θαη ηη δε καο 

πεξηγξάθεη μεηπιίγνληαο κεζνδηθά ην παθεηαξηζκέλν ηνπ θξεβάηη; ιε ηελ εκέξα 

χζηεξα γπξίδεη ζθπθηφο, ακίιεηνο, ςάρλνληαο γηα παιηφραξηα. Μηα θνξά πνπ ηνλ 

εμχπλεζε απφηνκα ν λνζνθφκνο ηνπ θψλαμε απειπηζκέλα. 

-Άζε κε, γηα ην Θεφ, ράλσ ην ηξέλν… 

Δίλαη ζχζηεκα, θνχξα απηή, λα παίξλνπλ ηελ κφλε επηπρία πνπ απνκέλεη ζηνλ ηξειφ; 

Σνλ γηαηξεχνπλε καο ιέλε. Μπξάβν… Καη φηαλ γίλεη θαιά ζα μαλαθάλεη πνηέ ηνπ 

ηαμίδη κε έλα θνκκάηη ζπάγθν;». 
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