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«Τα φαινόµενα αρνητικοποίησης της ζωής στα  θεραπευτήρια χρονίων παθήσεων: η 
αλληλεπίδραση των ιδρυµατικών περιθαλποµένων µε τους εργαζόµενους» 
 
Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α- ψυχαναλυτής 
 
 
 Η έννοια των σχέσεων παραπέµπει σ’ ένα ζωντανό πεδίο δυνάµεων ανάµεσα σε 
ανθρώπους οι οποίοι µε κάποιον τρόπο συναντώνται. Εξ’ορισµού το πεπρωµένο των 
αντικειµενοτρόπων σχέσεων δε µπορεί παρά να είναι η διάδραση άλλοτε θετικού 
προσήµου, οπότε γίνεται λόγος για εξέλιξη, και άλλοτε αρνητικού οπότε µιλάµε για 
τέλµα, ακόµα και οπισθοδρόµηση. 
 
Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας(Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α) όπου 
εργάζοµαι ως ψυχολόγος µέρος των περιθαλποµένων είναι ιδρυµατικοί. Πρόκειται 
για ανθρώπους σε ορισµένες περιπτώσεις περιθωριακούς οι οποίοι «µη έχοντας που τη 
κεφαλή κλίναι» αιτούνται της κρατικής πρόνοιας  και καταλήγουν σε καταστήµατα 
όπως το δικό µας όπου τους παρέχεται επ’αόριστον στέγη, τροφή, νοσηλεία και µια 
πληθώρα άλλων συνοδευτικών υπηρεσιών. 
Η ζωή των περιθαλποµένων κατά κανόνα είναι φτωχή σε ερεθίσµατα, στερεοτυπική 
και µηχανικά επαναλαµβανόµενη µε προεξάρχουσες τις παθητικοεξαρητικές 
συµπεριφορές. Προκύπτουν ενίοτε κάποια κοινά χαρακτηριστικά µάλλον επί εδάφους 
διαταραχών προσωπικότητας(ή συµπεριφοράς): είναι συγκρουσιακοί µε το νόµο και 
όσους τον αναπαριστούν, ασυµβίβαστοι, παρορµητικοί, αυτο/ετεροκαταστροφικοί, 
συχνά βίαιοι,  πρώην χρήστες ουσιών. «Πονηροί και γόητες, πλανώντες και 
πλανόµενοι» (Άγιος Αυγουστίνος «Εξοµολογήσεις»). 
Η περιρρέουσα ατµόσφαιρα της ζωής τους στο θεραπευτήριο είναι συχνά ζοφερή µε 
πολλές εντάσεις αλλά ταυτόχρονα βουβή, χωρίς το θόρυβο της ενεργούς-
δηµιουργικής ζωής. Το τοπίο αυτό συνιστά συχνά και εν µέρει το αποτέλεσµα-
κατάληξη µιας ολάκερης ζωής-της δικής τους- την οποία  ξόδεψαν  ανερµάτιστα και 
«διαρροϊκά», την ξεπούλησαν ως επιµηθείς και την έκαψαν µέσα στη φωτιά των 
ασυγκράτητων παθών τους. Ως µόνιµοι θιασώτες της   «αρχής της ηδονής»(Freud) 
αποκήρυξαν τους περιορισµούς της εξωτερικής πραγµατικότητας οπότε έζησαν στις 
παρυφές του κοινωνικού ιστού. Στις ατοµικές διαδροµές τους είναι οι µηχανισµοί 
αποτυχίας που είχαν το πάνω χέρι ώστε να γίνεται λόγος για µια «αρνητικοποίηση» 
της ζωής τους. 
Σηµειώνουµε ένα ενδιαφέρον εύρηµά µας: η ιδρυµατική ζωή αποτελεί για πολλούς εκ 
των ιδρυµατικών περιθαλποµένων µας µάλλον µια ασυνείδητη επιλογή -παρά 
αναγκαστική κατάληξη- είτε εν είδει εσωτερικής  διαδικασίας  «επανόρθωσης»  της  
πρότερης  «αµαρτωλής» τους ζωής (ίδρυµα=κάθειρξη) είτε/και εν είδει  έσχατης  
αλεξιερεθιστικής προστασίας τους(ίδρυµα=κέλυφος) από την  αναστάτωση που τους 
προξενεί τόσο η διεγερσιµότητα του εξωτερικού κόσµου όσο και η έσωθεν ερχόµενη 
αχαλίνωτη ενορµητικότητά τους. Γίνεται λόγος  εδώ για ένα Εγώ αδύναµο και 
ελλειµµατικό στη διαχείρηση των εντάσεων. 
Ιδού σε αδρές γραµµές η δυναµική -τουλάχιστον µέρους- του πληθυσµού τον οποίο 
φιλοξενούµε.  
 
Από την άλλη πλευρά υπάρχει η οµάδα των λειτουργών του 
θεραπευτηρίου(νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτριες υγείας, γιατροί, 
φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγος). Οι δυό κόσµοι  
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–περιθαλπόµενοι και λειτουργοί-µοιραία σχετίζονται και αλληλεπιδρούν συνειδητά 
αλλά πρωτίστως ασυνείδητα. Αµφότερες οι οµάδες δε µπορεί παρά να βρίσκονται σε 
µια αέναη συνοµιλία, σε µια ζύµωση µεταξύ τους. Το µεγάλο ερώτηµα είναι: Ποιος 
πληθυσµός θα επηρεάσει περισσότερο τον άλλο και προς ποια κατεύθυνση; Ποια από 
τις δυό οµάδες θα τείνει περισσότερο ν’ «απορροφά» την άλλη και µε ποιές 
προσήκουσες συνέπειες; 
Η δουλειά µας ως λειτουργοί του θεραπευτηρίου είναι να συνιστούµε µέρος ενός 
λειτουργικού πλαισίου, ενός εµπεριέχοντος  ικανού να χωράει, να «κρατάει» το 
περιεχόµενό του, δηλαδή τους περιθαλποµένους µαζί µε το εκτόπισµα των φορτίσεών 
τους, άλλως ειπείν µαζί µε τις ποσότητες(και όχι ποιότητες…) των εσωτερικών τους  
διεγέρσεων, των «τρικυµιών» τους τις οποίες  -ούτως ή άλλως -απέτυχαν να 
διευθετήσουν από µόνοι τους. Ιδεατά µιλώντας είµαστε εκεί για να τους 
κατευνάζουµε και ταυτόχρονα να τους αφυπνίζουµε προς τυχόν φωτεινές επιλογές 
ζωής(ενόρµηση της ζωής κατά Freud). Η πραγµατικότητα όµως συχνά µας διαψεύδει, 
ο σκοπός µας διαφεύγει. και τότε είναι όπου τα πράγµατα µπορεί να διολισθαίνουν 
ύπουλα, αργά αλλά σταθερά προς την αντίθετη φορά.  
∆ιατυπώνουµε την εξής υπόθεση εργασίας: Η δυναµική του πληθυσµού των 
περιθαλποµένων µπορεί να δουλεύει αθέατα και βουβά ως ελκυστής και τότε µπορεί 
να τείνει να συµπαρασύρει στη δίνη της ολόκληρη τη λειτουργία ενός οργανισµού. 
Άλλως ειπείν µπορεί να παρατηρούνται (ασυνείδητες) ταυτισιακές διεργασίες αυτών 
των ίδιων των εργαζοµένων προς τους περιθαλποµένους έτσι ώστε οι πρώτοι να 
εµφανίζουν σηµεία ιδρυµατικών αντιδράσεων τα οποία  µάλιστα µπορεί να τέµνονται 
και µε το σύµπτωµα της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Πρόκειται για το φαινόµενο 
της «ιδρυµατοποίησης των εργαζοµένων» υπό το κράτος του οποίου, µέσω 
παλινδροµικών διαδροµών, οι αντιδράσεις των λειτουργών του  ιδρύµατος µπορεί να 
είναι ενίοτε διαταραγµένες και να τείνουν να οµοιάζουν  προς  εκείνες των 
περιθαλποµένων.  Τότε οι υπάλληλοι φαίνονται να παραιτούνται από τους στόχους 
τους  «αρνητικοποιώντας» ολοένα περισσότερο το εργασιακό τους  περιβάλλον. 
Σ’αυτήν την περίπτωση λιµνάζουν και δείχνουν ν’απορροφώνται αυτοί οι ίδιοι από 
τους περιθαλποµένους-ως δεν θα όφειλαν-σ’ένα ερεβώδες συγχωνευτικό συγκύτιο 
που ακινητοποιεί τους πάντες και ακυρώνει την όποια γόνιµη παραγωγή. Το 
φαινόµενο προσιδιάζει σε αυτό της «ενόρµησης του θανάτου» µε φροϋδικούς όρους. 
Υποθέτουµε ότι οι «θανατερές» παλινδροµικές διαδροµές του Εγώ των εργαζοµένων 
στα ιδρύµατα  είναι τόσο ευχερέστερες και µαζικότερες όσο περισσότερο υφέρπει 
σ’αυτούς ένα έδαφος ετοιµότητας προς αυτήν την (αρνητική) κατεύθυνση. Αποτελεί 
ένα ερώτηµα προς διερεύνησιν αν τελικά τα καταστήµατα µε ιδρυµατικούς 
περιθαλποµένους  υπηρετούνται συχνότερα-σε σχέση µε άλλες υπηρεσίες-από  
λειτουργούς οι οποίοι ψυχολογικά είναι πιο ευεπίφοροι σε παλινδροµικές τροχιές και 
άρα δοµικά περισσότερο «συγγενείς» µε τους περιθαλποµένους τους οποίους 
φροντίζουν. Προς επίρρωση της αξίας του ερωτήµατός µας επικαλούµαστε τα 
ερεβώδη συµβάντα -όχι και τόσο σπάνια-κατά τα οποία τυχόν υπάλληλοι κάποιων 
ιδρυµατικών καταστηµάτων µπορεί να διατηρούν διαστροφικές-εκµεταλλευτικές 
συναλλαγές µε τους περιθαλποµένους επιδιδόµενοι ακόµα και σε ειδεχθείς πράξεις 
έµµεσης η άµεσης βίας ή και σε τυχόν αποπλανητικές συµπεριφορές εις βάρος τους.  
 
Ο «ιδρυµατισµός των λειτουργών» στο θεραπευτήριο µπορεί να εκδηλώνεται 
πρωτίστως µε την εν γένει αρνητικοποίηση όποιου φυγόκεντρου σχεδίου θα 
προµήνυε αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία του οργανισµού, η µε την 
αµφισβήτηση όποιας απόπειρας  εξέλιξης, νεωτερισµού, ανοίγµατος του κέντρου 
προς τα έξω, και την πλήρη απαξία της επιµόρφωσης, των επιστηµονικών και άλλων 
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δραστηριοτήτων κ.λ.π    Μπορεί τότε το Εγώ των υπαλλήλων  να κατακλύζεται από 
έντονο stress και αυτοί να αντιδρούν  «συστρεφόµενοι επί  εαυτού». Είναι  
φοβισµένοι, απαισιόδοξοι, εκσεσηµασµένα καχύποπτοι, ευέξαπτοι και εχθρικοί τόσο 
ανάµεσα τους όσο και προς τους περιθαλπόµενους ταυτιζόµενοι έτσι µε τον επιθετικό 
παρορµητισµό των τελευταίων. ∆είχνουν  να χάνουν τα «µέσα» τους , τα εργαλεία 
του ρόλου τους, άλλως  ειπείν τον ενδιάµεσο λειτουργικό χώρο, τον «πάγκο 
εργασίας» ανάµεσα σ’αυτούς τους ίδιους  και τους περιθαλπόµενους, µε αποτέλεσµα  
συχνά να είναι εύθικτοι στα τυχόν συµπεριφορικά ξεσπάσµατα των περιθαλποµένων 
και να τους απαντούν µε το ίδιο νόµισµα(«ταύτιση µε τον επιτιθέµενο»). 
 
Στην πραγµατικότητα η λειτουργία του Κέντρου µας δε µπορεί παρά να νοείται  ως 
µια αέναη ενεργός προσπάθεια αντίρροπης κίνησης κατά της ελκυστικής και τελικά 
φυσικής προδιάθεσής µας προς την παραίτηση και την (ενορµητική) ακινησία.  Το 
φαινόµενο του ιδρυµατισµού όταν και όπου παρατηρείται συνίσταται εν πολλοίς στην 
έλλειψη «αντιζοφερών» ερεθισµάτων, ικανών να τονώσουν το ένστικτο της ζωής. Ως 
πηγή τέτοιων ερεθισµάτων έχουµε πρωτίστως κατά νου την όσµωση του 
θεραπευτηρίου µε τον εξωτερικό κόσµο, την έξοδο από τον µικρόκοσµό του και τη 
διωρυγοποίησή του µε τον µακρόκοσµο της πραγµατικότητας και των ευκαιριών. 
Ενέργειες προς την αφύπνιση της ζωής των περιθαλποµένων  δε µπορεί παρά να 
συνεισφέρουν- ταυτόχρονα –και στην βελτίωση της επαγγελµατικής ρουτίνας  αυτών 
των ίδιων των λειτουργών του θεραπευτηρίου.  Τα εργαστήρια επαγγελµατικής 
αποκατάστασης περιθαλποµένων αποτελούν τον κανόνα για την τόνωση της 
ιδρυµατικής ζωής αλλά ας µην απαξιώνουµε και τα πάσης µορφής καλλιτεχνικά 
ερεθίσµατα, ως την κατεξοχήν τροφή της ψυχής (η ψυχή τρέφεται από µύθους). Μια 
µορφή εναλλακτικής θεραπείας που σκεφτόµαστε να εγκαινιάσουµε πιλοτικά είναι η 
ανάληψη της φροντίδας  αδέσποτων ζώων  από τους περιθαλποµένους σε συνεργασία 
µε φιλοζωικές οργανώσεις.  
Αντίστροφα ό,τι µπορούµε να προσθέσουµε για τη βελτίωση της επαγγελµατικής 
ζωής των εργαζοµένων καθίσταται την ίδια στιγµή πλεονέκτηµα και για την ποιότητα 
διαβίωσης των περιθαλποµένων κατά την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων. Εντός 
του θεραπευτηρίου οι οµάδες συνάντησης των λειτουργών σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα συνιστούν την ικανότερη και επιτακτικότερη συνθήκη ώστε αυτοί ν’ 
αποφορτίζονται, να υποχωρούν οι παρανοειδείς προδιαθέσεις τους  να επανακτούν 
την απαραίτητη εσωτερική απόσταση από τους περιθαλπόµενους και έτσι να 
ξαναβρίσκουν και να βάζουν µέσα στο «παιχνίδι» τον «πάγκο εργασίας» µε όλα τα 
«εργαλεία» της δουλειάς τους. 
 
Ήδη από το 1995 γυρέψαµε φυγόκεντρα «αντίβαρα» ατενίζοντας έξω προς τους 
τοµείς ψυχολογίας των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής. Έκτοτε και µέχρι σήµερα 
δεκάδες φοιτητών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών αλλά και απόφοιτων ψυχολόγων 
ασκήθηκαν και ασκούνται στο Κέντρο µας, συνοµιλώντας υποστηρικτικά µε τους 
περιθαλπόµενους υπό την παράλληλη εποπτεία µας. Γίνονται για κάποιο διάστηµα 
ωσεί οργανωτές τους, τους «ξυπνάνε» τη ζωή και τους κατευνάζουν ταυτόχρονα. Οι 
παρεµβάσεις των ασκουµένων  ψυχολόγων στη διαβίωση των περιθαλποµένων  
αποτελούν σήµερα ένα σηµείο αναφοράς στη ζωή των τελευταίων, καθώς 
συγκροτούν γι αυτούς έναν  εσωτερικευµένο θεσµό σταθερό και τροφοδοτικό. Οι 
περιθαλπόµενοι  περιµένουν τους ασκούµενους και-πλέον- µάλλον ξέρουν ότι 
θάρθουν. Όµως το ενδιαφέρον στοίχηµα-ένδειξη µιας συνολικότερης επιτυχίας του 
εγχειρήµατος-θα ήταν να γνωρίζαµε αν τυχόν  περιµένουν εξίσου τους φοιτητές και 
οι λειτουργοί µας. Σε ποιο βαθµό η παρουσία των επισκεπτών µας είναι το ίδιο 
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καταλυτική και αφυπνιστική και για την επαγγελµατική  ζωή των ίδιων των 
εργαζοµένων; Τον περασµένο Ιούνιο-εποχή κατά την οποία οι ασκούµενοι 
διακόπτουν- µου επισηµάνθηκε από συναδέλφους ότι κάποιοι συγκεκριµένοι 
περιθαλπόµενοι έδειχναν  να υποτροπιάζουν τις περιόδους κατά τις οποίες δεν είχαν 
στη διάθεσή τους ασκούµενους συνοµιλητές. Μια τέτοια δήλωση πέραν του έκδηλου 
περιεχοµένου της θα µπορούσε λανθανόντως να σηµαίνει –επιπροσθέτως-και το 
βαθµό της έλλειψης της παρουσίας των επισκεπτών ψυχολόγων στη ζωή αυτών των 
ιδίων των συναδέλφων.  
Η περεταίρω σύσφιξη του θεραπευτηρίου µας µε τον «ηλιοτρόπο» ακαδηµαικό χώρο  
πρόκειται-ελπίζουµε- να διευρυνθεί στο βραχυπρόθεσµο µέλλον µέσω µιας  
συµφωνίας «αδελφοποίησης»αµφοτέρων των φορέων µε σκοπό την παραγωγή έργου 
υποστηρικτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού. To 1995 το µάθηµα 
της ψυχολογίας της υγείας του Παντείου Πανεπιστηµίου έλαβε χώρα στις 
εγκαταστάσεις µας στο Ελληνικό όπου οι «σκοπόφιλοι»  φοιτητές µας είχαν την 
ευκαιρία να κεφαλαιοποιούν in vivo πακέτα γνώσης και εµείς να ερεθιζόµαστε 
πνευµατικά. Γενικότερα η δια βίου µάθηση, η εκπαίδευση και κατάρτιση των 
λειτουργών του θεραπευτηρίου- ως µόνιµη θεσµοθετηµένη και λειτουργική δοµή  
µέσα στο ίδιο τον χώρο εργασίας-συνιστά την “via regia”, την «βασιλική οδό» 
άµυνας κατά των ζοφερών συνεπειών της ιδρυµατοποίησης των υπαλλήλων. Είναι η 
µόνη που µπορεί να υπόσχεται την «γονιµοποίηση» των λειτουργών µε ζωτική 
«ουσία» η οποία δε µπορεί παρά να «µεταγγίζεται» και στους  ανθρώπους που  αυτοί 
περιθάλπουν. 
 
 


