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Ήρθα στο Ιπποκράτειο προ 20ετίας. 
Πριν, ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, μετά πρόσκληση του 
καθηγητή Σακελλαρόπουλου. 

Ήμουν ένας από τους τρεις βασικούς συνεργάτες του καθηγητή, 
στην Κοινωνική Ψυχιατρική του Νομού Έβρου.

Εργάστηκα για 7 χρόνια



στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Αλεξανδρούπολης, 
στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 
στην Κινητή Ψυχιατρική Μονάδα 
και στις Ενδιάμεσες Δομές.

Με τον καθηγητή ως ΄΄Μέντορα΄΄ σε όλες τις δραστηριότητες, 
πρωτοστάτισα στον βασικό τομέα 
''Αγωγή και Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας στα θέματα 
Ψυχικής Υγείας''. 

Στόχος μας ήταν η καταπολέμηση του στίγματος 
και γενικότερα η παροχή της επιστημονικής γνώσης στην 
κοινότητα, 
ώστε οι ψυχικές διαταραχές να θεωρούνται και να λογίζονται ως 
μια κατηγορία νόσων, μαζί με τις υπόλοιπες νόσους του 
ανθρώπου. 
Αυτά επιτυγχάνονταν αργά και προοδευτικά, 
μεθοδεύοντας την καταπολέμηση 
της άγνοιας και της μυθοποίησης της ψυχικής νόσου. 

α. Με την παροχή της επιστημονικής γνώσης με ομιλίες 
και την ευαισθητοποίηση κατ΄ αρχήν των γιατρών των άλλων 
ειδικοτήτων, των ατόμων κύρους και επιρροής στην Κοινότητα 
και στην συνέχεια ατόμων της ευρύτερης Κοινωνίας.

β. Με την έμπρακτη ανταπόκριση σε οξέα αιτήματα της 
Κοινότητας, μέσω της Κινητής Ψυχιατρικής Μονάδας.

γ. Με τον συγχρωτισμό των ψυχικά ασθενών 
με τους άλλους ασθενείς 
στα Κέντρα Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο.

δ. Με τις επισκέψεις της Κινητής Ψυχιατρικής Μονάδας στο σπίτι
του αρρώστου 
και την μετάδοση της αίσθησης στην κοινότητα, του νοιαξίματος 



της διεπιστημονικής ομάδας 
για τους ασθενείς και την Κοινωνία γενικότερα.

ε. Με την προοδευτική μετάδοση της αίσθησης στην τοπική 
κοινωνία, ότι η Διεπιστημονική Ψυχιατρική Ομάδα νοιάζεται και 
φροντίζει για: 
- την πρόληψη, 
- την έγκαιρη διάγνωση
- την άμεση έναρξη της θεραπείας
- για την πρόληψη των υποτροπών.

Με τον καθηγητή Σακελλαρόπουλο 
καταρτίζαμε και υλοποιούσαμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
συμμετέχοντας και οι ίδιοι, 
με εισηγήσεις σε ποικίλες  θεματικές ενότητες, 
με παρουσιάσεις περιστατικών, 
με εποπτικό έργο. 

Να τονίσουμε ακόμη ότι  η συνδρομή μετακαλούμενων από όλη 
την Ελλάδα, ήταν καταλυτική. 

Αργότερα όλα αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα για την υλοποίηση 
του Μεταπτυχιακού 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Εταιρείας 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας 
και αργότερα του Μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
στην  Κοινωνική Ψυχιατρική ενηλίκων, εφήβων και παιδιών.



Από την ταινία: Ένας υπέροχος άνθρωπος

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, 
πού χρησιμοποιεί το ολιστικό μοντέλο θεώρησης, 
δόθηκε έμφαση στην δόμηση αποτελεσματικών διεπιστημονικών 
θεραπευτικών ομάδων, με επιθυμητό στόχο την ισοτιμία των 
μελών μεταξύ τους και με επί πλέον διακριτό κίνητρο, την 
δυνατότητα για συνεχή επιστημονική ανέλιξη.

Η βασική θεώρηση του ψυχιατρικού ασθενή γινόταν με οπτικό 
πρίσμα την ψυχαναλυτική σκοπιά, αλλά ενθαρρύνονταν και άλλες
σκοπιές θεώρησης.

Πέραν όλων αυτών, ο ίδιος συμμετείχα επί πλέον με μαθήματα 
- στους φοιτητές της Ιατρικής,
- στους σπουδαστές της Σχολής Νοσηλευτών Αλεξανδρούπολης 
διετούς φοίτησης



- και στους Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, 
Νευρολόγους και γενικούς γιατρούς.

Δημιούργησα το ετήσιο εβδομαδιαίο Σεμινάριο Ψυχιατρικής για 
τους πραγματικά θαυμάσιους Νοσηλευτές της Ψυχιατρικής 
Κλινικής και των Κινητών Μονάδων, που κράτησε 6 χρόνια. 

Στα 7 χρόνια παραμονής μου στον Έβρο, είχα ακόμα την χαρά να 
δημιουργήσω το Οργανωμένο Ψυχοθεραπευτικό Τμήμα στο 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας, που ήμουν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος.

Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας είχαν την δυνατότητα οι 
ενδιαφερόμενοι θεραπευτές, 
να τεθούν οι ίδιοι σε κλασσική ψυχαναλυτική θεραπεία, 
ως μέσον της περαιτέρω εσωτερικής ψυχικής τους εξέλιξης, αλλά 
και της εκπαίδευσής τους. 
Ερχόταν 2 Ψυχαναλυτές από την Αθήνα και η τιμή ήταν μεν 
μικρότερη από την συνήθη, αλλά δεν έπαυε να είναι και αρκετά 
τσουχτερή.

Άφησα τον Έβρο με τις πολλαπλές και λίαν ενδιαφέρουσες 
δραστηριότητες (πρωί και απόγευμα), 
που ήταν επενδεδυμένες με ενθουσιασμό από όλους μας.



Ήρθα στο Ιπποκράτειο, 
στην θέση του Ψυχιάτρου Επιμελητή Α΄, 
αφήνοντας πίσω τον Σακαλλαρόπουλο, τους αγαπημένους μου 
συνεργάτες, τους ασθενείς και τους φίλους. 

Ο τότε Διευθυντής ο κ Βιδάλης με υποδέχτηκε -είναι αλήθεια- 
πολύ θερμά 
και στη συνέχεια με ξενάγησε στα Γραφεία- Ιατρεία του 
Ψυχιατρικού Τμήματος. 

Μετά την ξενάγηση ζήτησα από τον Διευθυντή να επισκεφτούμε 
και την Κλινική.

Η έκπληξή μου ήταν τεράστια, όταν μου ομολόγησε ότι δεν 
υπήρχε Κλινική. 



Αλήθεια, δεν μπορούσα να το πιστέψω. 

Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ενώ στον Έβρο λειτουργούσαν 
όλες οι αναγκαίες δομές για πλήρη κάλυψη των αναγκών του 
πληθυσμού στα θέματα ψυχικής υγείας, το Ιπποκράτειο, το 
μεγαλύτερο -τότε- Γενικό Νοσοκομείο της Ελλάδος και των 
Βαλκανίων, που συγκέντρωνε και όλες τις Ειδικότητες, 
στερούνταν πλην των άλλων δομών και Ψυχιατρικής Κλινικής.

Στην έκπληξή μου, ο Διευθυντής μου έδειξε σωρεία εγγράφων, 
απόρροια άοκνων προσπαθειών του ίδιου προς την Διοίκηση του 
Νοσοκομείου και το Υπουργείο, σχετικά με το θέμα, που η 
κατάληξη ήταν πάντα η ίδια. 
Να σημειωθεί και να τονισθεί ότι εκείνη την εποχή, λεφτά 
υπήρχαν.

Μετά από χρόνια, ο Διευθυντής μου ανέθεσε να αναλάβω εγώ ο 
ίδιος την υπόθεση, με την συνεχή στήριξή του. 
Παρά τον ενθουσιασμό μου, τα αποτελέσματα και πάλι ήταν 
πάντα τα ίδια. 
Κατανόηση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, 
υποσχέσεις και υποδείξεις από το Υπουργείο 
και τελικά βάλτωμα ξανά και ξανά της υπόθεσης. 

Προφανέστατα δεν υπήρχε η πολιτική βούληση σε όλα τα 
επίπεδα.

Κάποτε εξασφαλίσαμε ένα αρχικό μικρό κονδύλιο στο Υπουργείο 
(900.000 δραχμές). 
Εξασφαλίσαμε την έγκριση του ΔΣ του Νοσοκομείου 
και με τους συνεργάτες μου και την Τεχνική Υπηρεσία, 
με ενθουσιασμό κατασκευάσαμε επί χάρτου την Κλινική, 
με άριστες προδιαγραφές, 
στον χώρο που βρίσκεται το φουγάρο του Νοσοκομείου. 



Στην συνέχεια ζητήσαμε μάλιστα και την συνδρομή της μόνης 
ενεργού τότε ΤΕΨΥ (ΤΕΨΥ Καβάλας). 

Επισκεφτήκαμε τον Διοικητή του Ιπποκράτειου με τον Πρόεδρο 
της ΤΕΨΥ κ Μιχάλη Σωτηρίου, 
που ο ίδιος μας πρότεινε αντί για κατασκευή, 
να γίνει αναμόρφωση σε τυχόν υπάρχοντα χώρο, 
για να αρθούν δυσκολίες από το Υπουργείο.

Σε τελική ανάλυση πάντως, χάθηκαν και τα χρήματα και δεν έγινε 
και πάλι τίποτα. 

Συνεχίσαμε τις προσπάθειες αλλά και πάλι ανεπιτυχώς.

Κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι γίνονταν διεργασίες από τις 
Διοικήσεις Ιπποκρατείου και ΥΠΕ, για εμάς, χωρίς εμάς.

Αποφάσισαν στις 12 Μαρτίου 2014 με το ΄΄ΕΝΕΛΕΣΘΑΙ΄΄ να 
γίνει η Κλινική στο μισό της Οφθαλμολογικής Κλινικής. 
Μάλιστα πέταξαν τα υπάρχοντα μηχανήματα αδειάζοντας τον 
χώρο  και τοποθετώντας ένα σκουριασμένο μεταλλικό κρεβάτι για
την Ψυχιατρική.
Για τον Διευθυντή της Οφθαλμολογικής αυτό ήταν οδυνηρό. 
Προέβει και ο ίδιος σε ανεπιτυχείς -τελικά- ενέργειες.

Τονίσαμε στην τότε Διοίκηση 
το απαράδεκτο του πράγματος, 
την εμφανέστατη δυσλειτουργία 
και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος.
Ακολούθησαν διαχρονικά στιγμιότυπα απείρου κάλους.

Κάποια στιγμή, ο Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ κ Δημήτρης Βαρνάβας, 
πέρασε να με πάρει για να πάμε μαζί σε προγραμματισθείσα 
σύσκεψη στην ΥΠΕ, για την οποία δεν είχα επίσημη ενημέρωση 



και δεν είχα κληθεί, ως ο καθ΄ ύλιν αρμόδιος, προς έκπληξιν του 
Προέδρου.

Στην σύσκεψη, που δεν άρεσε καθόλου η απρόσκλητη παρουσία 
μου, ο τότε Διοικητής μιλώντας, 
τελεσίγραφα κατέληξε στην ήδη ειλημμένη απόφαση. 
Ότι η Ψυχιατρική θα γίνει στο Οφθαλμολογικό.

Ζήτησα και χωρίς να περιμένω απάντηση πήρα τον λόγο και είπα 
ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει: 
Γιατί δεν πληρεί καμιά προδιαγραφή, 
Είναι δυσλειτουργικό κατασκεύασμα 
Και είναι εμφανέστατη η επικινδυνότητα.

Ο Διοικητής τότε κατά τον χαρακτηριστικό του τρόπο, 
χτύπησε το χέρι στο τραπέζι 
και δήλωσε ότι η Κλινική θα γίνει και θα λειτουργήσει. 

Του αντέτεινα ότι την επομένη εγώ θα κατέθετα τον φάκελλο στον
Εισαγγελέα. 
Και πρόσθεσα σ΄αυτό και πέραν των αναμενόμενων προφανών 
επιπτώσεων: 
Εσείς σήμερα είστε, αύριο δεν θα είστε. 
Ενώ εγώ είμαι και θα παραμείνω στην θέση μου.
Όντως μετά καιρό, αυτός ο Διοικητής παύτηκε.

Παρά τις πολιτικές αλλαγές και τις εναλλαγές των Υπουργών 
Υγείας, εγώ συνέχισα τις κατ΄ ουσίαν δονκιχωτικές προσπάθειες.

Μέχρι που απέσπασα την υπόσχεση του Υπουργού Υγείας κ 
Κουρουπλή και μάλιστα επί αμφιθεάτρου, ότι θα γίνει η Κλινική.

Μετά την αλλαγή στο Υπουργείο, ο νέος Υπουργός ο κ Ξανθός, 
δεσμεύτηκε και αυτός και πάλιν επί αμφιθεάτρου, να αρχίσει να 
επιλύεται το θέμα.



Συνέχισα τις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι όταν έγινε η συνάντηση 
γνωριμίας μου με την Διοικήτρια  του Νοσοκομείου μας, 
την κα Βάνα Παπαχριστοδούλου, 
φάνηκε ότι η ίδια ήταν πολύ θετική στο θέμα 
και μάλιστα διέβλεψα 
ότι θα είναι και στην πράξη πολύ αποτελεσματική. 
Οι ενέργειές της στην συνέχεια ήταν πράγματι καταλυτικές. 

Ακόμη, θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί, 
ότι πλην και πολλών άλλων, όλες οι συγκυρίες ήταν θετικές. 
Έτσι, υπήρχε από την ίδια η πολιτική βούληση, 
το ίδιο και από τον Διοικητή της ΥΠΕ κ Στρατή Πλωμαρίτη 
και από το Υπουργείο. 

Ήταν πραγματικά η πρώτη φορά, που διαφαίνονταν 
ότι το όραμα μπορεί να γίνονταν πραγματικότητα.
Σήμερα τα Συνεργεία δουλεύουν στην Κλινική, που έχει γίνει ένα 
γιαπί.











Ποια τα κέρδη από την λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής

- Προστίθενται ακόμη 12 κρεβάτια στην Ψυχιατρική δυναμική του
Τομέα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

- Εμείς ως Ιπποκράτειο, δεν θα χρειάζεται πλέον να στέλνουμε 
περιστατικά μας λχ της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής, σε άλλα 



Νοσοκομεία, όταν είναι απαραίτητη η ψυχιατρική νοσηλεία τους.

- Λόγω της ύπαρξης και της Κλινικής, αυξάνονται οι ανάγκες για 
αύξηση του επιστημονικού προσωπικού, που είναι επιβεβλημένη, 
με όλα τα θετικά επακόλουθα και στην θεραπεία αλλά και στην 
εκπαίδευση και την έρευνα.

- Μπορεί να επεκταθεί ποσοτικά και ποιοτικά η εκπαίδευση σε 
Προ και Μεταπτυχιακούς Λειτουργούς Υγείας, στον Ψυχιατρικό 
Τομέα με την συνεργασία Ψυχιατρικής ενηλίκων, εφήβων, 
παιδιών.

- Θα μπορούν να ολοκληρώνουν τον χρόνο Ψυχιατρικής άσκησης 
πέραν των Ψυχιάτρων, Παιδοψυχιάτρων, Γενικών γιατρών, οι 
Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι κλπ.

- Ενώ σήμερα δίδεται ένα 6 μηνο εκπαίδευσης για τους 
Ειδικευόμενους Ψυχιάτρους στην Διασυνδετική Ψυχιατρική, θα 
μπορεί να δίνεται πλήρης Ειδικότητα, μαζί με την εκπαίδευσή 
τους λχ στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και σε άλλες επί μέρους 
Δομές.
 
- Οι Ειδικευόμενοι θα προστεθούν στην δύναμη εφημερίας, 
δίνοντας μιαν ανάσα στους Ειδικούς.

- Οι Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και άλλοι επιστήμονες, θα
προσφέρουν ακόμα περισσότερες υπηρεσίες, επιλαμβανόμενοι και
των βαριών περιστατικών της Κλινικής.

Οι Νοσηλευτές που προσκαλούνται να στελεχώσουν την Κλινική, 
πριν αρχίσει η λειτουργία της, 
θα τύχουν θεωρητικής ψυχιατρικής εκπαίδευσης,  ενόσω θα 
βρίσκονται στα Τμήματά τους. 
Αυτό σε συνεννόηση με την Διοίκηση και την Διευθύνουσα και 
την έγκρισή τους . 



 
Η θεωρητική εκπαίδευση θα συνεχισθεί και μετά την τοποθέτησή 
τους στην Ψυχιατρική, ως συνεχιζόμενη θεωρητική και βιωματική
εκπαίδευση, με ομάδες εργασίας.
 
Στο διάστημα αυτό, έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την Διοίκηση και 
υπάρχει επικαιροποιημένη η συμφωνία με τον Διευθυντή της 
Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ Καθηγητή κ Γιάννη Νηματούδη: 
Να προστεθούν εμβόλιμα στο κυκλικό ωράριο της εκεί Κλινικής 
οι Νοσηλευτές μας, για απόκτηση κλινικής εμπειρίας.

Πριν δούμε πότε ένας άνθρωπος χρήζει ψυχιατρική νοσηλείας, ας 
εξετάσουμε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα.

Μερικά από τα παρακάτω, είναι μέρος από παλιό μου κείμενο, με 
ορισμένες σήμερα τροποποιήσεις, που στάλθηκε κατά το 
παρελθόν στην Διοίκηση και τις Διευθύνσεις στο Νοσοκομείο, ως 
και στο Υπουργείο Υγείας.

Ο καθένας από εμάς δυνάμει και υπό ειδικές συνθήκες, μπορεί να 
διαταραχθεί ψυχικά,  γίνει ψυχικά ασθενής, για μικρότερο ή 
μεγαλύτερο διάστημα.

Άλλωστε πολύ χαρακτηριστικές είναι οι εκφράσεις: ΄΄ φοβάμαι ότι
θα τρελαθώ΄΄,  ότι ΄΄ θα μου στρίψει, θα μου σαλέψει΄΄,  ότι ΄΄ θα 
χάσω το μυαλό μου΄΄ κλπ. 

Σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες και ιδιαίτερα πιεστικές καταστάσεις, 
μπορεί όχι μόνον ο ευαίσθητος άνθρωπος, 
αλλά και ο πλέον ψυχικά υγιής και ψυχολογικά ισχυρός, 
να χάσει την ψυχραιμία του και όντας εν θερμώ, εκτός εαυτού 
(τρελαμένος), να παραφερθεί.  
Λ.Χ. γενικά να βιαιοπραγήσει, ακόμα και μέχρις ετεροκτονίας 
(φόνου) ή αυτοκτονίας. 



Η ψυχραιμία χάνεται, όταν βγει στο προσκήνιο 
ο θυμός ή κυριαρχήσει ο φόβος.

Ο φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να φοβάται για  πολλά 
πράγματα, όπως είναι ο πόνος. 
Δύο είναι τα πιο ισχυρά. 
Σε τελική ανάλυση είναι 
ο βιολογικός θάνατος και ο ψυχικός – θάνατος (η τρέλα). 

Αυτά τα δύο, που αφορούν ουσιαστικά την ύπαρξη, 
ο άνθρωπος, 
είτε χρησιμοποιώντας σαν βάση στήριξης την κοινή λογική και 
την γνώση , τα προσεγγίζει, τα εξετάζει, προσπαθεί να τα 
καταλάβει, να τα γνωρίσει, για να τα αντιμετωπίσει, 
ή φιλοσοφεί μόνος ή και με παρέα, επί του θέματος.
Ακόμα, μπορεί να καταφύγει στην θρησκεία.
 

Έτσι μπορεί να αποκτά μια σχετικά καλή επίγνωση αυτού που 
ονομάζουμε και νομίζουμε ως πραγματικότητα, με όλες τις 
ιδιαιτερότητες.
 
Ελαχιστοποιεί, κατ΄ αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, 
τις απόρροιες του άγνωστου και του άγνωστου επέκεινα, 
με την συνοδό ανασφάλεια, το άγχος, τον ψυχικό πόνο και τον 
φόβο 
και προχωρεί σε προσωρινά συμπεράσματα ή και σε τελικές 
φιλοσοφικές απαντήσεις, αποφάσεις - λύσεις. 

Σε συνθήκες ασφάλειας, ο άνθρωπος, αφού και όταν, δεν υπάρχει
κίνδυνος και λόγος για να αμύνεται, μπορεί να αρχίσει να 
εκφράζεται και έτσι ανθίζει η ύπαρξή του (Συμπεριφορά Θέση).

Είτε πάλι αντίθετα, σε πλαίσιο άγνοιας, ανασφάλειας, άγχους και 
φόβου, 



επειδή δεν τα αντέχει (τον βιολογικό και ψυχικό θάνατο, με ότι 
συνεπάγονται) 
και δεν μπορεί ουσιαστικά να τα διαχειριστεί, τα μυθοποιεί. 

Πράγματι, ο φόβος του υπαρξιακού θανάτου (βιολογικός, τρέλα) 
με την συνοδό ανασφάλεια, το άγχος και τον φόβο κινδύνου 
(βλάβης - καταστροφής), 
μπορεί να κάνει τον άνθρωπο αμυντικά, να διαχειρισθεί 
κατ΄αρχήν στρεβλά το θέμα, με την μυθοποίηση. 

Χαρακτηριστική είναι η μυθοποίηση της ψυχικής νόσου.

- Είτε Μυθοποίηση με υπερτίμηση
λχ ο τρομακτικός, ο επικίνδυνος Σχιζοφρενής, που τον εξορίζει 
και τον κλείνει μακριά στα Άσυλα = Μαγικός εξοστρακισμός του 
κινδύνου και ακόμα, εμείς οι υγιείς απ΄ έξω και οι άλλοι οι τρελοί 
μέσα και μακριά.

- Είτε Μυθοποίηση με υποτίμηση και γελοιοποίηση.
Δες τον παλιό  ελληνικό κινηματογράφο, που η ψυχική νόσος, ο 
ψυχικά ασθενής αλλά και ο ψυχίατρος, είναι πράγματι για γέλια 
και για κλάματα 
και που βέβαια όλα αυτά, δεν έχουν καμιά σχέση με την 
πραγματικότητα.

      Ο φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να έχει (να του ΄ρθουν στην
ζωή) τραυματικές απώλειες και τέτοιες,
 που να τον οδηγήσουν ξαφνικά στην οξεία κατάθλιψη και 
ενδεχόμενα και στην αυτοκτονία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι άνω των 5.000 αυτοκτονίες τα 
τελευταία οδυνηρά χρόνια.   

Ή ακόμα, να υφέρπει χρονίως η άσχημη κατάσταση (χρόνια 
Κατάθλιψη με απώλεια νευρικού ιστού), ερημώνοντας την 



ανθρώπινη ύπαρξη.

Η ψυχική υγεία ουσιαστικά μπορεί να κρέμεται από μια κλωστή. 

Πράγματι, αν οι πιέσεις που δέχεται ο άνθρωπος ξεπεράσουν τα 
όρια της αντοχής του, 
τότε εύκολα διαταράσσεται και χάνεται η όποια ισορροπία και 
μπορεί να έχουμε: 

- Την παροδική διαταραχή (ώσπου να επανέλθει η ισορροπία) ή

- Την κατάρρευση, το γκρέμισμα των λειτουργικά χρήσιμων 
ψυχικών αμυνών, την ενεργοποίηση ουσιαστικά δυσλειτουργικών 
αμυνών
και έτσι να έχουμε την εμφάνιση της ψυχικής ή της  
ψυχοσωματικής νόσου, με όλα τα παρελκόμενα. 

Τι χρειάζεται ο φυσιολογικός άνθρωπος (κατά συνθήκην όλοι 
εμείς στο Αμφιθέατρο), όταν ξεπεραστούν, λόγω των πιέσεων, 
τα όρια αντοχής του και παύει να είναι πια φυσιολογικός, αλλά 
διαταράσσεται  και γίνεται ασθενής;

Χρειάζεται να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν τα πιεστικά 
(επιθετικά) περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 

- Είτε με εξάλειψη ή απομάκρυνσή τους. 
- Είτε με απομάκρυνση του ανθρώπου από αυτά. 

Σε αδυναμία εξασφάλισης των ανωτέρω, όταν είναι εφικτό (ή 
επιτακτικά  αυτό να γίνει εφικτό στο πλαίσιο αλληλεγγύης), 
ο άνθρωπος να βοηθηθεί κατάλληλα, 
για να δει με μιαν άλλη ματιά, μιαν άλλην οπτική γωνία το όλον 
θέμα. 

Αν και αυτό δεν αποδώσει, χρειάζεται ψυχολογική παρέμβαση ή 



χορήγηση φαρμάκων ή  πρακτικά και τα δύο.

Φροντίζοντας οι καθ΄ ύλιν αρμόδιοι, για τις κατάλληλες 
θεραπευτικές συνθήκες, 
να νοιώθει ο άνθρωπος ότι σ΄ αυτές τις συνθήκες δεν κινδυνεύει, 
αλλά αντίθετα ότι είναι ασφαλής. 
Τότε μόνον θα αρχίσει πραγματικά να συνέρχεται.

Και αν αυτά μπορεί να ισχύουν για έναν φυσιολογικό άνθρωπο, 
που σαν υπόθεση εργασίας γίνεται ασθενής, 
καταλαβαίνουμε πόσο αναγκαία είναι αυτά για έναν πραγματικά 
ασθενή.

Πώς μπορούμε, με τον σωστά εννοούμενο  επαγγελματισμό, να 
βοηθήσουμε ως ειδικοί, έναν άνθρωπο που είναι ήδη ασθενής 
ψυχικά, ώστε να βρει αυτός την ψυχική του ισορροπία, και να 
ξαναβρεί ή να βελτιώσει την ψυχική του υγεία;

Πώς βοηθούμε τον ψυχικά ασθενή

1. Περιβάλλον όπου τα πιεστικά - επιθετικά (εξωτερικά και 
οπωσδήποτε τα εσωτερικά) ερεθίσματα να είναι 
ελαχιστοποιημένα
και έτσι να νοιώθει προοδευτικά ότι με αυτές τις συνθήκες δεν 
κινδυνεύει, ότι είναι ασφαλής. 
Ακόμα και γονείς και οικεία πρόσωπα, μπορεί να είναι ή να 
βιώνονται πιεστικοί, άρα επιθετικοί.

Έτσι, αν όχι σε θετικό, τουλάχιστον σε ουδέτερο περιβάλλον, δεν 
χρειάζεται (δεν είναι αναγκαίο) να έρχονται αυτόματα στο 
προσκήνιο αμυντικές συμπεριφορές. 
Όπως λχ η μορφή άμυνας, που λέγεται επιθετική συμπεριφορά, 
κατά το: Η καλλίτερη άμυνα είναι η επίθεση.

2. Λειτουργοί της Ψυχικής Υγείας,



με γνώση, εμπειρία και ηθική, 
που να είναι έτσι άξιοι εμπιστοσύνης. 
(Η σχέση εμπιστοσύνης χτίζεται προοδευτικά στην ζωντανή 
πραγματικότητα).

3. Η προάσπιση των προσωπικών δεδομένων, της αξιοπρέπειας 
και της ζωής του ανθρώπου – ασθενή.

Με αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να αρχίσει η 
θεραπεία μιας ψυχικής νόσου – διαταραχής.

Ένα κατάλληλο χωρικό περιβάλλον μπορεί να είναι 
το ψυχιατρικό ιατρείο 
και σε βαρύτερες περιπτώσεις η Ψυχιατρική κλινική, 
με τους λειτουργούς της (διεπιστημονική ομάδα), 
που να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν.

Ενδεικτικά τώρα, θα αναφερθούμε σε τρεις περιπτώσεις, που 
χρειάζεται νοσηλεία σε Ψυχιατρική Κλινική

1. Κατάθλιψη με αυτοκτονιακό ιδεασμό
Σημείωση: Η Κατάθλιψη είναι σχεδόν η συχνότερη νόσος 
παγκοσμίως



Όταν υπάρχει ψυχοτραυματική απώλεια ως αιτιολογία της 
Κατάθλιψης, 
ο άνθρωπος νοιώθει επί πλέον ότι δεν τα κατάφερε να την  
αποτρέψει 
ή ότι προκάλεσε ο ίδιος την απώλεια. 
Μπορεί να νοιώθει ενοχές γι΄ αυτά και πονάει αφόρητα η ψυχή 
του. 
Πονάει και για την απώλεια αλλά και για την αναξιότητά του.



 
Είναι σκυθρωπός, με μια αλγεινή έκφραση καθηλωμένη στο 
πρόσωπό του ή φαίνεται απαθής και ανέκφραστος. 
Δεν έχει όρεξη για τίποτα, ούτε και για φαγητό. 
Το σεξ αποτελεί παρελθόν. 
Δεν έχει ενδιαφέροντα ούτε και για τα χόμπι του. 
Στραγγίζεται ενεργειακά. 
Αποσύρεται ψυχοκοινωνικά, αποκόπτεται από το περιβάλλον 
και κλείνεται στον εαυτό του (Συμπεριφορά Φυγή). 
Δεν θέλει φως, συσκοτίζει τον χώρο του, σκεπάζεται να μην 
βλέπει τίποτα, σε βαριές περιπτώσεις είναι ξαπλωμένος σαν 
έμβρυο (μεγάλη παλινδρόμηση) και δεν αντέχει τους θορύβους.
Κοιμάται πολλές ώρες για να μην πονάει, αλλά τις 
περισσότερες φορές έχει αϋπνία και ανακυκλώνει το πρόσφατο 
αλλά και παλαιό ομοειδές αρνητικό σκεπτικό υλικό (με 
κατάληξη στον μονοιδεασμό), με αποτέλεσμα να επιτείνεται ο 
ψυχικός πόνος. 



Σε αυτά τα πλαίσια που δεν αντέχονται, προβάλλει ως διέξοδος,
η φυγή και η λύτρωση από τον πόνο, μέσω της αυτοκτονίας. 

Όταν γίνει εισαγωγή στην Ψυχιατρική κλινική, 
γνωρίζοντας η θεραπευτική ομάδα καλά τα ανωτέρω, 
φροντίζει να βρεθεί ένα ήσυχο δωμάτιο 
και αρχίζει η φαρμακευτική αγωγή, εκπτύσσεται σιγά-σιγά η 



ψυχολογική και αργότερα προστίθεται η ψυχοκοινωνική 
θεραπεία, από το απαραίτητα έμπειρο προσωπικό.
 
Όταν αρχίσουν να αναφαίνονται τα πρώτα θετικά θεραπευτικά 
αποτελέσματα, χρειάζεται πολλή προσοχή, γιατί πρώτα 
βελτιώνεται μεταξύ άλλων  η ενέργεια - κινητικότητα, αλλά 
μπορεί να συνεχίζεται ο αυτοκτονιακός ιδεασμός. 

Πριν ήθελε να αυτοκτονήσει, αλλά δεν μπορούσε. 
Τώρα όμως το μπορεί. 

Γι΄ αυτό χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και επιτήρηση, μέχρι
να αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον, να παραχθεί 
θετικό συναίσθημα και να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει ο 
αυτοκτονιακός ιδεασμός, με την συνοδό επικινδυνότητά του.
 
Υπάρχει και η λεγόμενη χαμογελαστή κατάθλιψη, που ξεγελά, 
μέχρι να συμβεί απόπειρα ή το μοιραίο.

Παρόμοια συμβαίνουν σ΄ όλες τις βαριές καταθλίψεις.

2. Μανία. Φάση Μανία της Διπολικής Νόσου 
(Μανιοκατάθλιψη)



Στο 1.000.000 πληθυσμού, θα εμφανίσουν κάποια στιγμή την 
Μανιοκατάθλιψη, 15.000 με 30.000 άτομα.

Για να καταλάβουμε πως είναι ο Μανιακός, 
αρκεί να σκεφτούμε ένα άτομο από το περιβάλλον μας, έναν 
γνωστό μας, που έχει πολλή ψυχική ενέργεια και πολλές 
δράσεις, που κάνει πολύ ευχάριστο το περιβάλλον με την 
παρουσία του (αισιοδοξία, λαμπερό πρόσωπο, ανέκδοτα, 
πειράγματα κλπ), που τραβάει τον κόσμο.
 



Έτσι είναι και ο Μανιακός, αλλά όλα αυτά στον μέγιστο βαθμό.

 Αναβλύζει από μέσα του τεράστια ποσότητα ενέργειας. 

Ο Μανιακός υπερτιμά τον εαυτό του, 
υπερεκτιμά τις δυνατότητές του μέχρι και σε απίθανο σημείο 
και έτσι είναι εκτός πραγματικότητας.
 
Έχει ένα πρόσωπο που λάμπει, βγάζει έντονα θετικό 
συναίσθημα, φαίνεται πολύ έξυπνος και δεν του ξεφεύγει 
τίποτα (υπερπροσεξία). 

Μιλάει ακατάπαυστα, έχει αυξημένη κινητικότητα, 
προβάλλεται ίσως και υπερσεξουαλικότητα.

Δεν έχει ανάγκη τον ύπνο και γενικά ξεπερνά τα όρια. 

Αν νοιώσει ότι προσβάλλεται, 
μπορεί να φθάσει στην έντονη διέγερση, 
μια από τις πιο άγριες διεγέρσεις στην Ψυχιατρική (Οργίλη 
Μανία). 

Είναι με γνώση και εμπειρία από μεριάς του προσωπικού, 
ότι καλλίτερον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Στον ασθενή που θα εισαχθεί στην Ψυχιατρική Κλινική με 
διάγνωση Μανία (σπάνια με την θέλησή του, συνήθως με 
Εισαγγελική Εντολή), 
χρειάζεται ειδικό δωμάτιο 
και άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής 
με αντιμανιακά και νευροληπτικά κατασταλτικά φάρμακα 
Με πολλή προσοχή (είναι πολύ εύθικτοι) χρειάζεται να τεθούν 
τα όρια.
 
Τα ερεθίσματα από το περιβάλλον (λχ απλοί διαπληκτισμοί 



συνασθενών) φουντώνουν την κατάσταση.
 
Χρειάζεται λοιπόν να είναι στο κατάλληλο δωμάτιο, 
υπό συνεχή επιτήρηση, 
και σε ελεγχόμενο περιβάλλον, 
από το οπωσδήποτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Να σημειωθεί ότι μια γυναίκα σε κατάσταση Μανίας, μπορεί να
έχει πολλαπλές σεξουαλικές συνευρέσεις (στα όρθια και στα 
γρήγορα). 
Όταν συνέλθει, αναλογιζόμενη αυτά που έκανε, μπορεί 
ενδεχομένως να φθάσει στο σημείο να αυτοκτονήσει.
 
Γι΄ αυτό, το έμπειρο προσωπικό, χρειάζεται και έχει καθήκον, 
υποχρέωση και ευθύνη, να προστατεύει τον ασθενή και από 
αυτές τις κακοτοπιές, συνέπειες της νόσου.

3. Σχιζοφρένεια



Στο 1.000.000 πληθυσμού, θα εμφανίσουν κάποια στιγμή 
Σχιζοφρένεια, 15.000 με 30.000 άτομα.

Είναι νόσος, που αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, 
συνήθως αναπηροποιεί τελείως το άτομο.



Βλάπτονται όλες οι ψυχονοητικές λειτουργίες, 
καταστρέφεται το ΕΓΩ, ότι πολυτιμότερο διαθέτει ως βάση η 
ανθρώπινη ύπαρξη.

Είναι νόσος που αρχίζει πολύ ύπουλα, 
χρονικά συνήθως στην εφηβική, μετεφηβική και πρώτη νεανική



ηλικία. 
Στην αρχή μπορεί να φαίνεται σαν κρίση εφηβείας, αν δεν 
γίνουν αντιληπτά τα ψυχωσικά - σχιζοφρενικά συμπτώματα.

Η έγκαιρη πιθανή διάγνωση, με τα ως άνω δεδομένα,
 χρειάζεται να γίνεται στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, από 
καταρτισμένους Γενικούς γιατρούς, που σ΄ αυτούς και στους 
Παθολόγους 
προσέρχονται συνήθως, με σωματικές αιτιάσεις ή λόγω της 
αγωνίας των οικείων. 

Η παραπομπή από τον Γενικό ή άλλον γιατρό λχ στον 
Επισκέπτη Ψυχίατρο στο Κέντρο Υγείας και η έγκαιρη έναρξη 
της θεραπείας, 
είναι καθοριστικά για την πορεία της νόσου 
αλλά και γενικότερα για την πορεία της ζωής αυτών των 
ανθρώπων. 



Γι  αυτό είναι σημαντική η Αγωγή και Ευαισθητοποίηση της 
Κοινότητας και των Υγειονομικών, στα θέματα ψυχικής υγείας.

 Για αναγνώριση: 
– σημείων και συμπτωμάτων της νόσου
– έγκαιρη διάγνωση
 - αλλά και για πρόληψη των υποτροπών 

Γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντική και στην Ψυχιατρική, η 



Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Σημειώνεται ότι η νόσος μπορεί να κάνει την εμφάνιση και σε 
μεγαλύτερες ηλικίες, συνήθως υπό την μορφή της παρανοϊκής 
σχιζοφρένειας.

Εισαγωγή των σχιζοφρενών στην Ψυχιατρική κλινική 
χρειάζεται να γίνεται μετά φειδούς, 
για τον κίνδυνο ασυλοποίησης. 

Όμως η εισαγωγή είναι απαραίτητη: 

- Σε περιπτώσεις σχιζοφρενικών διεγέρσεων με 
επικινδυνότητα για το περιβάλλον,
και σε καταστάσεις γενικά με επικινδυνότητα για τον εαυτό 
(μια φωνή τον διατάζει να πέσει από το μπαλκόνι). 

- Σε περιπτώσεις βαρειών υποτροπών, 
αλλά και για παρακολούθηση για ρύθμιση της φαρμακευτικής 
αγωγής. 
- Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει στηρικτικό ή γενικά 
κατάλληλο περιβάλλον, για αναγκαίους, ειδικούς 
θεραπευτικούς χειρισμούς:
Φαρμακευτικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς κλπ.

 Ανάλογα με την περίπτωση, όπως και σε άλλες διεγέρσεις, 
μπορεί να χρειασθεί -πολύ σπάνια-  ακόμα και φυσική 
καθήλωση. Κατά προτίμηση σε ειδικό μονόκλινο θάλαμο, υπό 
συνεχή επιτήρηση.

Ο σχιζοφρενής είναι ένα έντονα ψυχικά παλλινδρομημένο 
άτομο. 
Στην έξαρση των συμπτωμάτων έχει έντονο φόβο (βλάβης, 
διάλυσης, καταστροφής) και έτσι ζει στην κόλαση.
Δεν ισχύει το θετικό ΄΄ Άσε τον τρελό στην τρέλα του΄΄, γιατί ο 
σχιζοφρενής ζει στην φριχτή του κόλαση.



Αν χρειασθεί εισαγωγή του στην Ψυχιατρική Κλινική, 
- είτε χωρίς την θέλησή του, με εντολή Εισαγγελέα,
- είτε με την σύμφωνη γνώμη του, γιατί του το ζήτησε ο 
θεράπων γιατρός του, αλλά και επειδή ένοιωσε την ανάγκη για 
ασφάλεια, χρειάζεται πολλή προσοχή.
Για να μην παλλινδρομήσει περισσότερο 
και βολευτεί στην ιδρυματοποίηση - ασυλοποίηση. 

Όταν περάσει η οξεία φάση, αλλά και στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις, απαιτείται η κινητοποίηση του ασθενή, από το 
εξειδικευμένο και οπωσδήποτε επαρκές προσωπικό.
 
Είναι καταστροφική η παραμονή του στο κρεβάτι, 
γιατί εκεί θα ζει στον φαντασιακό χώρο των ψευδαισθήσεων 
και του παραληρήματος, που θα επιτείνονται.  

Χρειάζεται συμμετοχή του στο ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, 
στις θεραπευτικές ομάδες και δεξιότητες, που θα επιλέξει ο 
θεραπευτής του. 
Οπωσδήποτε η εστίαση (φαγητό) απαιτείται να γίνεται στην 
τραπεζαρία (αποφυγή ιδρυματισμού - προαγωγή της 
κοινωνικοποίησης). 

Οι θεραπευτικές δράσεις του προσωπικού, πρέπει να 
συνεχίζονται οπωσδήποτε και το απόγευμα, γιατί αυτό είναι 
πάρα πολύ σημαντικό. 
Γι΄ αυτό οι εκπαιδευμένοι νοσηλευτές 
και το υπόλοιπο εφημερεύον προσωπικό, 
έχουν να επιτελέσουν συνεχόμενα σημαντικό έργο.

Η παραμονή του σχιζοφρενή στην κλινική, χρειάζεται να είναι 
η συντομότερη δυνατή, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

Η παρακολούθησή του, όπως και στις άλλες ψυχικές νόσους, 



απαιτείται βέβαια να έχει συνέχεια, ως ενιαία ενδο και εξω 
Νοσοκομειακή περίθαλψη, 
- είτε στα Εξωτερικά Ιατρεία, 
- είτε στα Κέντρα Υγείας, 
- ακόμα και στο σπίτι του αρρώστου, σε πλαίσιο 
δραστηριότητας Κινητής Ψυχιατρικής Μονάδας.

Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά τρεις μόνον περιπτώσεις, που είναι 
αναγκαία η εισαγωγή ασθενούς στην Ψυχιατρική κλινική.

Η Ψυχιατρική κλινική για να βρίσκεται στο ύψος και στα πλαίσια 
του ρόλου που χρειάζεται να διαδραματίζει, 
απαιτείται να έχει τις κατάλληλες δομές, ιδιαιτερότητες  και να 
εκτελεί σωστά τις απαραίτητες εκ του ρόλου της λειτουργίες.
 
Σημασία έχει και για το πώς θα είναι τα … πόμολα της πόρτας. 
Για όλα αυτά, υπάρχουν στάνταρντς που πρέπει να τηρούνται 
απαρρέκκλιτα. 

 Η Κλινική σαν χώρος, χρειάζεται, ως είναι αυτονόητο, αλλά και 
με όσα προαναφέρθηκαν, να παρέχει την αίσθηση ασφάλειας, 
εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο ζωτικό χώρο και τις κατάλληλες 
γενικά συνθήκες, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αμυντικές Συμπε-
ριφορές (Επίθεση, Φυγή-Αποφυγή και Απολογία-Λυπηθείτε με) 
και να έρχεται -κατά το δυνατόν- στο προσκήνιο η Συμπεριφορά 
Θέση, που εκφράζεται και ανθίζει ο συνειδητός άνθρωπος. 

Οι 4 Βασικές Συμπεριφορές:
1. Συμπεριφορά ΄΄ ΘΕΣΗ΄΄ Υπάρχει ασφάλεια και ευχαρίστηση.

Οι υπόλοιπες είναι αμυντικές Συμπεριφορές.
2. Συμπεριφορά ΄΄ΕΠΙΘΕΣΗ΄΄
3. Συμπεριφορά  ΄΄ ΦΥΓΗ – ΑΠΟΦΥΓΗ΄΄
4. Συμπεριφορά ΄΄ ΑΠΟΛΟΓΙΑ – ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΜΕ΄΄

Επειδή η νοσηλεία των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχική νόσο 



μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες, 
χρειάζεται -πέραν των άλλων-  η Ψυχιατρική κλινική να διαθέτει 
και έναν -στοιχειώδη έστω- ακάλυπτο προστατευόμενο χώρο, 
μιαν αυλή, ένα προαύλιο, όπως άλλωστε διαθέτουν αντίστοιχα τις 
αυλές τους, τα σχολεία αλλά και οι φυλακές.

Ο αύλειος χώρος της Κλινικής 

Έτσι η Ψυχιατρική Κλινική έχει ιδιαιτερότητες 



και δεν έχει καμιά σχέση με την χωροταξία 
στις Παθολογικές, Χειρουργικές και άλλες κλινικές. 

Αν εξομοιώσουμε την Ψυχιατρική κλινική με τις άλλες, από 
άποψη εμβαδού και χωροταξίας, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν μόνον τον
αριθμό των κλινών, τότε αυτόματα δημιουργούμε ένα άσυλο,
 ιδρυματοποιώντας και τους μη ιδρυματοποιημένους ψυχικά 
ασθενείς, με το να τους κρατούμε αναγκαστικά εκ των συνθηκών 
χώρου και ανασφάλειας, κατεσταλμένους.

 Τότε όχι μόνον δεν προάγουμε την ψυχική υγεία, αλλά αντίθετα 
συντελούμε στην αύξηση της αναπηροποίησης και ενεργοποιούμε
και συντηρούμε ουσιαστικά την επικινδυνότητα, παράγοντας εν 
τέλει  ΄΄φυτά΄΄. 
Ας φαντασθούμε τον εαυτό μας να είναι περιπατητηκός και να 
βρίσκεται σε ένα θάλαμο, χωρίς να βγεί λίγο να ξεσκάσει. Από 
ψυχικά υγιείς θα καταλήγαμε ψυχικά άρρωστοι.

Ζωτικός χώρος μπορεί να αναζητηθεί παντού όπου συμβιώνουν 
άτομα. 
Κατοικία, σχολείο, στρατώνας, φυλακή, κλινική, εργαστήριο.

Όπου ελαττώνεται ο ζωτικός χώρος, το περιβάλλον βιώνεται 
δυσάρεστο, ενοχλητικό και κατ΄ επέκταση επιθετικό. 
Το άτομο νοιώθει ότι ενοχλείται ή απειλείται - κινδυνεύει και οι 
συμπεριφορές του είναι συμπεριφορές άμυνας (Επίθεση, Φυγή-
αποφυγή, Απολογία). 

Η δική μας Κλινική δυστυχώς διαθέτει ελάχιστο χώρο, γι΄ αυτό 
και τα κρεβάτια θα είναι κατά μέγιστον 12.

Και όλοι οι χώροι: 
- των συνεντεύξεων, 
- της διενέργειας των ψυχομετρικών τεστ, 
- των εργασιών της Κοινωνικής Λειτουργού, 



- των ατομικών ψυχοθεραπειών, 
- των ομαδικών ψυχοθεραπειών, 
- των Συνεδριάσεων του Ψυχιατρικού Τμήματος
- εισηγήσεων, μαθημάτων  κλπ,

 αναγκαστικά πρωτοτυπώντας, θα γίνονται εκτός του χώρου 
αυτής καθ΄ εαυτής της Κλινικής.

Αποφασίσαμε έστω και με αυτές τις συνθήκες, 
και στον παρόντα χρόνο, να αποκτηθεί και με σεβασμό προς τον 
ασθενή και το προσωπικό, να λειτουργήσει επί τέλους η Κλινική.

Όμως, μετά την έναρξη λειτουργίας της Κλινικής, φιλοδοξούμε 
να αρχίσουμε ενέργειες για να βρεθεί τρόπος να επεκταθεί ή να 
χτισθεί καινούργια, μεγαλύτερη Κλινική, με όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές.

Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι αυτά βέβαια φαντάζουν αντιφατικά
και ουτοπικά και  ότι αποτελούν κατ΄ ουσίαν ένα ΔονΚιχωτικό 
όραμα. 

Πάντως για να υπάρχει πρόοδος, πάντα  χρειάζεται το όραμα, ο 
αγώνας και οπωσδήποτε η αποφυγή της καταστροφικής 
βόλεψης.

Εδώ, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς: 
Και γιατί δεν έγινε προσπάθεια κατασκευής ή γενικά 
απόκτησης μεγαλύτερης Κλινικής ;

Η απάντηση είναι: 
Καλλίτερα να έχουμε στον παρόντα χρόνο, μια σωστή, έστω 
και μικρή Κλινική, παρά να περιμένουμε να υπάρξουν στο 
άγνωστο μέλλον οι κατάλληλες συνθήκες και συγκυρίες, για 
μεγαλύτερη.



Τελειώνοντας, θα ήθελα να ξανατονίσω ότι στην Ψυχιατρική 
νοσηλεία και την θεραπεία γενικότερα, δεν φθάνουν μόνον τα 
φάρμακα.

Είναι απαραίτητη η θεραπευτική σχέση, που είναι ο μοχλός της 
θεραπείας.
Η θεραπευτική σχέση είναι μια ιδιάζουσα σχέση εμπιστοσύνης, 
που δομείται μέσα στον χρόνο.

Οι θεραπευτές όλων των επιπέδων χρειάζεται σίγουρα να 
αποκτήσουν την γνώση του αντικειμένου, που είναι: 
ο ασθενής με την νόσο και το περιβάλλον του.

Και πάλι δεν αρκούν μόνον αυτά.

Ο κάθε θεραπευτής χρειάζεται να εκπαιδευτεί οπωσδήποτε στο 
έμπαθυ (ενσυναίσθηση) και να υπάρχει το αληθινό νοιάξιμο στην 
θεραπευτική σχέση. 

Αυτά μπορεί να επιτευχθούν, όταν ο θεραπευτής, πέραν των 
προσωπικών επιδιώξεων, στηρίζεται, ενθαρρύνεται και νοιώθει 
ασφαλής στην ομάδα των θεραπευτών, σε πλαίσιο ισοτιμίας, με 
παράλληλο σεβασμό της ιεραρχίας.

Με όλα αυτά, ο ίδιος ο θεραπευτής μπορεί να γίνεται καλλίτερος 
άνθρωπος.

Εδώ χρειάζεται να τονίσουμε το σημαντικότατο θέμα της 
ενέργειας της αγάπης.
 
Ένας άνθρωπος γίνεται καλλίτερος, όταν αγαπάει.  
Όταν αγαπάει αυτό που κάνει, όταν είναι ερωτευμένος με το 
αντικείμενο και την διαδικασία της εργασίας του, 
όταν αγαπάει την δουλειά του, όταν αγαπάει τον άνθρωπο. 



Και όποιος αγαπάει, ουσιαστικά προσφέρει στην Κοινωνία των 
ανθρώπων, στην φύση γενικότερα και ουσιαστικά η αγάπη 
επιστρέφει και πάλι σ΄ αυτόν.

Κλείνοντας, και για τις ανάγκες όλων των ανωτέρω, θα ήθελα να 
δώσω έναν χρήσιμο ορισμό, για το τι είναι ο άνθρωπος.

Τι είναι ο άνθρωπος

Άνθρωπος είναι το σύμπλοκο Βιολογικό, Ψυχολογικό και 
Κοινωνικό ον, που ζει κινείται και υπάρχει στο αντίστοιχο Βιο-
Ψυχο-Κοινωνικό Περιβάλλον, με το οποίο διαντιδρά συνεχώς και 
με το οποίο συναποτελεί αδιάσπαστη ενότητα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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