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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1) του ερευνητικού προγράμματος: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση:
κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα» έχει ως
αντικείμενο τη βιβλιογραφική επισκόπηση που καλύπτει τα τρία ερευνητικά αντικείμενα του
προγράμματος, και στα οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα,
η κύρια ερευνήτρια και Ε.Υ. του προγράμματος συνέγραψε το κείμενο με τίτλο: Η κοινωνική
[ανα]παραγωγή των ανισοτήτων στην ψυχική υγεία το οποίο: α) ανασκοπεί ένα σημαντικό αριθμό
ερευνών για την σχέση εισοδηματικής ανισότητας και ψυχικής υγείας που προέρχονται κυρίως από
το επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής επιδημιολογίας, β) συζητά τις αδυναμίες και τα όρια του
μεθοδολογικού ατομικισμού, γ) ορίζει τα θεωρητικά μέσα για την εξήγηση της παραγωγής και
αναπαραγωγής των ανισοτήτων στην ψυχική υγεία, δ) παρουσιάζει τους ειδικούς μηχανισμούς που
διαμεσολαβούν της σχέσης κοινωνικής θέσης και ψυχικής καταπόνησης εστιάζοντας στη θεωρία
της διαδικασίας του στρες και της ταξικής του κατανομής, και ε) αξιοποιεί τη «θεωρία της
πρακτικής» του Bourdieu στα θεραπευτικά τοπία. Ο Θανάσης Αλεξίου συνέγραψε το κείμενο με
τίτλο: Κοινωνική τάξη και ψυχική υγεία: Μεθοδολογικά ζητήματα το οποίο αποβλέπει στη
θεωρητική διάκριση ανάμεσα στην κοινωνική τάξη και την κοινωνική διαστρωμάτωση, τη μετάθεωρητική συζήτηση της κοινωνικής τάξης, και την σύνδεση της με την ψυχική υγεία. Το κείμενο
του Αλεξίου συνηγορεί της θεωρητικής πρότασης της Ζήση καθώς συνδέει την κοινωνικοποίηση,
τις ατομικές συμπεριφορές και τις πολιτισμικές πρακτικές με την ταξική ανάλυση, και την πολιτική
οικονομία της ψυχικής υγείας. Το κείμενο της κ. Μαυροπούλου με τίτλο: Η ψυχική καταπόνηση
των μητέρων που φροντίζουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού: Η σημασία της κοινωνικής
υποστήριξης και αποτίμηση της ποιότητας ζωής

αναδεικνύει: α) τη θεωρητική διάσταση του

ζητήματος που αφορά τη σημαντική επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχική υγεία και
την ποιότητα ζωής των γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, και β) το μεθοδολογικό
προσανατολισμό των ερευνών στο συγκεκριμένο πεδίο που είναι κυρίως ποσοτικές. Η άνιση
κοινωνικό-οικονομική κατανομή της κοινωνικής υποστήριξης θεωρείται ως ένας από τους
μηχανισμούς που εξηγεί τη διαφοροποιημένη κατάσταση ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής
μητέρων που φροντίζουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Το κείμενο της Ευγενίας Γεωργάκα με
τίτλο: Κινήματα αυτοβοήθειας ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία επιχειρείται μία επισκόπηση της
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ανάπτυξης κινημάτων αυτοβοήθειας στο χώρο της ψυχικής υγείας, με στόχο να παρουσιαστεί μια
ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών, των στόχων και των δράσεών τους. Αφού δίνει
κάποια στοιχεία αναφορικά με την ιστορική πορεία των οργανώσεων αυτοβοήθειας, στην συνέχεια
παρουσιάζει τα δύο μοντέλα αυτό-οργάνωσης χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, το
καταναλωτικό και το δημοκρατικό μοντέλο. Το κείμενο επίσης συζητά την παρούσα κατάσταση της
ανάπτυξης των κινημάτων αυτοβοήθειας, με άξονες τις δύο τάσεις που έχουν αναπτυχθεί, αφενός
της εμπλοκής των χρηστών των υπηρεσιών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αφετέρου της
ανάπτυξης από πλευράς τους εναλλακτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. O Αλέξης Μπένος
συνέγραψε κείμενο με τίτλο «Υγεία και Κοινωνία. Κοινωνικός Προσδιορισμός, Ανισότητες και
επίδραση της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην υγεία» το οποίο παρουσιάζει α) το μηχανιστικό και
βιοψυχοκοινωνικό παράδειγμα στην υγεία και β) συζητά θέματα κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και
επιδράσεων της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης σε αυτήν.
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1.Η κοινωνική αναπαραγωγή των ανισοτήτων στην ψυχική υγεία
Αναστασία Ζήση
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1.1. Ευρήματα, αναθεωρήσεις και αναλυτικές στρατηγικές
Η ψυχιατρική επιδημιολογία τεκμηριώνει με υψηλή συνέπεια την σχέση ανάμεσα σε συμβατικούς
δείκτες που προσδιορίζουν την κοινωνικό-οικονομική θέση ενός ατόμου (εισόδημα, εκπαίδευση και
θέση στην επαγγελματική ιεραρχία) και το επίπεδο της ψυχικής του υγείας (Eaton & Muntaner,
1999). Σχετική μετα-ανάλυση επιδημιολογικών ερευνών που εξετάζουν τον επιπολασμό και την
επίπτωση κοινών ψυχικών διαταραχών έδειξε ότι τα άτομα που βρίσκονται σε χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση (εισόδημα και εκπαίδευση) έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες για
κατάθλιψη (Lorant et al., 2003). Η ίδια κατεύθυνση σχέσης ισχύει και για τη χαμηλή θέση στην
επαγγελματική ιεραρχία (Regier et al., 1993). Η φτώχεια αυξάνει τη διακινδύνευση για την
εμφάνιση κατάθλιψης κατά 2.5 φορές, όπως και για άλλες κοινές ψυχικές διαταραχές (Eaton et al.,
1994). Οι Wilkinson & Pickett (2006) διατυπώνουν το συμπέρασμα πως σχεδόν όλες οι έρευνες,
προδρομικές και αναδρομικές, γενικού και κλινικού πληθυσμού που συσχετίζουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες με το επίπεδο της ψυχικής υγείας επιβεβαιώνουν την ισχυρή και
αντίστροφη σχέση τους. Μια αντιπροσωπευτική από τις αναδρομικού τύπου μελέτες ασθενώνμαρτύρων (matched case-control study) που εξέτασε την σχέση ανάμεσα στην εκδήλωση πρώτου
ψυχωσικού επεισοδίου και δύο δεικτών κοινωνικής ανισότητας κατά τη γέννηση (κοινωνική θέση
του πατέρα και τόπος διαμονής της μητέρας) έδειξε ότι η διακινδύνευση για την εκδήλωση της
είναι υψηλότερη για εκείνους των οποίων οι πατέρες ανήκαν σε χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές
τάξεις ή είχαν γεννηθεί σε υποβαθμισμένες περιοχές και αυτή η διακινδύνευση αυξάνονταν, όταν
ίσχυαν και οι δύο δείκτες (Harrison et al., 2001).
Η συσσώρευση τέτοιων επιδημιολογικών ευρημάτων αποκαλύπτει τον καθοριστικό ρόλο
των κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική υγεία και υποδεικνύει την ανάγκη για τη συστηματική
μελέτη στοιχείων της κοινωνικής δομής και των διασυνδέσεων τους ως προς το επίπεδο της
7
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ψυχικής υγείας. Μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να αναδείξουν ζητήματα
κοινωνικής αδικίας που απειλούν την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα της δημοκρατίας.
Οι μεθοδολογικές επιλογές της ψυχιατρικής επιδημιολογίας, τα όρια τους και οι ερμηνείες
των ευρημάτων που κομίζουν για την σχέση κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και ψυχικής
υγείας συζητούνται εκτενώς σ’ άλλο κείμενο (Ζήση, 2012). Οι θεωρητικές αντιπαραθέσεις που
κυριαρχούν στη σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία ως ερμηνευτικά υποδείγματα αντιστοιχούν στη
νεο-υλιστική vs ψυχοκοινωνική προσέγγιση. Σύμφωνα με την πρώτη, οι κοινωνικές ανισότητες
στην υγεία παράγονται μέσα από υλικές συνθήκες στέρησης αλλά και από εξωτερικούς φυσικούς
παράγοντες διακινδύνευσης που σχετίζονται με τη φτώχεια, όπως κακή στέγαση και διατροφή,
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, βία και προβληματική πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
υγείας (Lynch et al., 2000). Από την άλλη, η ψυχοκοινωνική οπτική δίνει έμφαση στην αντίληψη
της αδικίας και της σχετικής αποστέρησης που οδηγεί στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού με
αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση η οποία με την σειρά της προκαλεί επιπτώσεις στο ατομικό
αλλά και το συλλογικό επίπεδο της ψυχικής υγείας (Wilkinson, 2005). Οι επιδημιολογικές έρευνες
των Lewis et al. (1998, 2003) υποστηρίζουν τη νεο-υλιστική οπτική καθώς το χαμηλό επίπεδο της
υλικής ζωής των ερωτώμενων συσχετίστηκε με χειρότερη ψυχική υγεία. Ωστόσο, οι ερευνητές
απέτυχαν να εξηγήσουν θεωρητικά αυτήν την σχέση. Μελέτες που υποστηρίζουν εμπειρικά τη
δεύτερη οπτική, την ψυχοκοινωνική ανασκοπούνται και συζητούνται από τη Ζήση (2012).
Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσω τις θεωρητικές διαδρομές που εξηγούν την σχέση
κοινωνικο-ανισοτήτων και ψυχικής υγείας αντιμετωπίζοντας παράλληλα δύο σημαντικές
προκλήσεις. Η πρώτη αφορά τη θεωρητική και μεθοδολογική συζήτηση της κοινωνικής τάξης ως
αναλυτικού εργαλείου που θα μας βοηθήσει να θεωρητικοποιήσουμε τα ευρήματα μιας
μηχανιστικής προσέγγισης που εφαρμόζεται από την ψυχιατρική επιδημιολογία. Η προσέγγιση
αυτή βασίζεται σε τυπικούς διαστρωματικούς δείκτες οι οποίοι με παλινδρομικές αναλύσεις
συσχετίζονται με κάποιες συνολικές βαθμολογήσεις κλιμάκων ψυχικής υγείας για να εδραιώσουν
πρότυπα και μοτίβα προγνώσεων. Η δεύτερη πρόκληση αφορά την προβληματοποίηση της
ψυχιατρικής διάγνωσης και το εγχείρημα να μελετήσουμε την ταξική κατανομή του ψυχικού πόνου
αποβάλλοντας από την συζήτηση μας παραδοχές που παραβλέπουν την ψυχική ασθένεια ως μορφή
ύπαρξης, ως ατομική και συλλογική βιωμένη εμπειρία.
Η έρευνα στο πεδίο της ψυχικής υγείας και της σύνδεσης της με τις κοινωνικές ανισότητες,
ακολουθώντας τη βεμπεριανή παράδοση βασίστηκε κυρίως στις μεταβλητές της κοινωνικής
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διαστρωμάτωσης, όπως εισόδημα, εκπαίδευση και θέση στην επαγγελματική ιεραρχία οι οποίες
όμως αδυνατούν να εξηγήσουν θεωρητικά γιατί οι ασθενέστερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες
του

πληθυσμού

υποφέρουν ψυχικά περισσότερο. Η βεμπεριανή

κοινωνικο-οικονομική

διαστρωμάτωση αντιστοιχεί στην ιεράρχηση ατόμων και ομάδων σε μια διαβαθμισμένη κλίμακα
ενός οικονομικού, πολιτισμικού και πολιτικού συνεχούς. Η κοινωνική τάξη, αναλυτικό εργαλείο
των μαρξικών και των νεο-μαρξικών προσεγγίσεων, προσδιορίζεται ως κοινωνική σχέση που
παράγει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες στο κοινωνικό σύστημα. Οι
Muntaner & Lynch (1999) επισημαίνοντας τα ερμηνευτικά αδιέξοδα των επιδημιολογικών
εμπειρικών ευρημάτων, κατευθύνουν την έρευνα προς την ανάλυση των ταξικών σχέσεων ως το
απαραίτητο θεωρητικό και μεθοδολογικό μέσο που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε την
παραγωγή των ανισοτήτων ως προς τον ψυχικό πόνο.
Η υπόθεση που οργανώνει την ταξική ανάλυση είναι ότι η άνιση κατανομή του κεφαλαίου
σε συνδυασμό με την άνιση πρόσβαση σε υλικούς, συμβολικούς και κοινωνικούς πόρους προκαλεί,
άμεσα και έμμεσα, χειρότερη ψυχική υγεία στους φτωχούς και τους κοινωνικά ασθενέστερους. Οι
νεο-μαρξικές προσεγγίσεις συνδέουν την κοινωνική ανάλυση με την ταξική δομή και εξετάζουν
ιδιοκτησιακές σχέσεις, σχέσεις ελέγχου της παραγωγής (μέσα ή/και πόρους) αλλά και σχέσεις
κυριαρχίας του ‘εκμεταλλευόμενου’ από τον ‘εκμεταλλευτή’ που αφορούν στην απόσπαση και την
ιδιοποίηση του εργασιακού του μόχθου (Wright, 2005). Οι παραδοχές που οργανώνουν το νεομαρξικό μοντέλο ανάλυσης, όπως αυτό έχει κυρίως διατυπωθεί από τον Wright, έχουν ως εξής: α) η
υλική ευημερία μιας ομάδας πληθυσμού εξαρτάται αιτιακά από τις υλικές στερήσεις μιας άλλης
ομάδας, β) η αιτιακή σχέση στο (α) περικλείει τον ασύμμετρο αποκλεισμό του εκμεταλλευόμενου
από την πρόσβαση σε ορισμένους παραγωγικούς πόρους. Αυτός ο αποκλεισμός υποστηρίζεται με
ισχύ υπό τη μορφή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν
συμβαίνει, και γ) ο αιτιακός μηχανισμός ο οποίος μετασχηματίζει τον αποκλεισμό (β) σε άνιση
ευημερία (α) περικλείει την ιδιοποίηση των καρπών της εργασίας του εκμεταλλευόμενου από
εκείνους που ελέγχουν τους αντίστοιχους παραγωγικούς πόρους1. Οι έρευνες που έχουν εξετάσει
την ταξική διάσταση της ψυχικής ασθένειας από την νεο-μαρξική προσέγγιση είναι περιορισμένες.
Από αυτές η πιο αντιπροσωπευτική είναι των Borrell et al. (2004) που εφάρμοσαν τη
1

Ευχαριστώ τον κ. Μιχάλη Πουλημά, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου
για την απόδοση όρων και σημασιών από τη θεωρία για τις κοινωνικές τάξεις του Wright.
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μεθοδολογική προσέγγιση του Wright (ιδιοκτησιακή σχέση και έλεγχος των παραγωγικών πόρων)
για να εξετάσουν την κοινωνικο-οικονομική κατανομή των κοινών και σοβαρών ψυχικών
διαταραχών. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι η κοινωνική τάξη συσχετίζεται με την
ψυχική υγεία πέρα και πάνω από τους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες οι οποίοι απέτυχαν να
ερμηνεύσουν την συνολική διακύμανση της κατάθλιψης. Οι ταξικές σχέσεις είναι αυτές που έχουν
επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων και μέσω της ταξικής ανάλυσης μπορούμε να εξηγήσουμε πώς
προκαλούνται οι οικονομικές ανισότητες αλλά και τι είδους επιπτώσεις επιφέρουν στην ψυχική
υγεία. Η σχέση κυριαρχίας του ‘εκμεταλλευόμενου’ από τον ‘εκμεταλλευτή’ που αφορά στην
απόσπαση και την ιδιοποίηση του εργασιακού του μόχθου βρέθηκε να είναι αυτή που εξηγεί την
εκδήλωση της κατάθλιψης. Μεθοδολογικά η σχέση μελετήθηκε σε οργανωσιακό επίπεδο και τη
δημιουργία ενός συνθετικού δείκτη από τρεις μεταβλητές -ασύμμετρη σχέση με τους επόπτες,
κερδοφόρα κατοχή παραγωγικών μέσων και πάγωμα μισθών- οι οποίες βρέθηκαν να παίζουν
σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
Οι διαχρονικές μελέτες του Whitehall έδειξαν πως οι επιδράσεις της κοινωνικής δομής στην
ψυχική υγεία εξηγούνται εν μέρει από παράγοντες που σχετίζονται με την οργανωσιακή και την
συμβολική διάταξη των σχέσεων εντός του εργασιακού περιβάλλοντος: το χαμηλό επίπεδο
αυτονομίας και η έλλειψη δυνατότητας για έλεγχο είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο της
ψυχικής υγείας των μισθωτών (Marmot, 2004). Το μοντέλο του Wright, όπως περιγράφεται
παραπάνω και η υπόθεση των αντιφατικών θέσεων μπορούν να εξηγήσουν γιατί οι μεσαίας
βαθμίδας επόπτες είχαν χειρότερη ψυχική υγεία συγκριτικά με τα διευθυντικά στελέχη και τους
εργαζόμενους χαμηλής βαθμίδας. Οι πρώτοι παρά την σχετική τους αυτονομία, είχαν περιορισμένες
δυνατότητες για έλεγχο των αποφάσεων, και αυτή η αντίφαση είχε αντίκτυπο στην ψυχική τους
υγεία. Τα ευρήματα αυτών των καλοσχεδιασμένων ερευνών που συνδυάζουν την ψυχοκοινωνική
οπτική με νεο-μαρξικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, παρά τις αδυναμίες που σχετίζονται με τις
πρακτικές αυτο-αναφοράς, φανερώνουν κάποιες από τις διαδικασίες που συνδέουν τον συσχετισμό
των κοινωνικών θέσεων με την ψυχική υγεία.
Η δεύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσω αφορά στη θεωρητικοποίηση της παραγωγής
και αναπαραγωγής των ανισοτήτων στην ψυχική υγεία αναιρώντας τις ιδεολογικές παραδοχές της
κλινικής ψυχοπαθολογίας και την αποδοχή των ψυχιατρικών διαγνώσεων ως έγκυρων κλινικών
οντοτήτων. Αντλώντας από τις κριτικές και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις της ψυχικής ασθένειας,
την ορίζω ως μια μορφή ιδιάζουσας ψυχικής κατάστασης που λόγω των πολιτισμικών και άλλων
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διαμεσολαβήσεων περιπλέκει την σχέση του εαυτού με τους άλλους. Αναζητώ τα συγκροτητικά
στοιχεία αυτής της κατάστασης στις διαπροσωπικές, κοινωνικές και υλικές συνθήκες του
κοινωνικού υποκειμένου θεωρώντας τες καθοριστικές για τη διαμόρφωση της προσωπικής και
συλλογικής του εμπειρίας. Οι Cromby & Harper (2009) προτείνουν την έννοια της ενσώματης
υποκειμενικότητας ως τη θεωρητική βάση που μπορεί να υποστηρίξει τη συγκροτητική ισχύ των
κοινωνικών και υλικών όρων προς τη βιολογική και ψυχική υποστασιακότητα του υποκειμένου. Οι
Cromby & Harper δουλεύοντας με το παράδειγμα της παράνοιας, δεν θεωρούν ότι η ψυχική
ασθένεια είναι απλώς κοινωνική κατασκευή, μια μορφή λόγου ή ρητορικό απόθεμα αλλά την
κατανοούν ως μια βιωμένη από το υποκείμενο σύνθετη κατάσταση την οποία διαμορφώνουν υλικές
και ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες διεισδύουν στη βιολογία και την νευρωνική του
υπόσταση. Η θεωρητική έννοια της ενσώματης υποκειμενικότητας αντιστρέφει το οργανιστικό
δόγμα και το δυισμό που την συνοδεύει προτάσσοντας διαδικασίες αλληλοδιείσδυσης
υποκειμενικότητας και κοινωνικού κόσμου. Είναι αυτή η σχέση διαλεκτικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ στοιχείων του κοινωνικού και υλικού περιβάλλοντος, των συμβολικών και πολιτισμικών
διαμεσολαβήσεων και της βιολογικής υπόστασης του υποκειμένου. Η αναγνώριση της ως
συγκροτητική της ανθρώπινης υπόστασης απορρίπτει όχι μόνο το βιολογικό αναγωγισμό αλλά και
την κλινική ψυχολογική εξήγηση που τοποθετεί περιοριστικά την ιδιάζουσα ψυχική εμπειρία σε
στρεβλές γνωσίες και σφαλερούς τρόπους σκέψης. Οι Cromby & Harper αποδέχονται ότι οι
ασυνήθιστες και ακραίες εμπειρίες, όπως αυτή της παράνοιας, μπορεί να είναι ψυχικά επώδυνες και
προτείνουν την κατανόηση τους μέσα από συναισθηματικές και νευρωνικές διεργασίες και μας
προσκαλούν να εξετάσουμε πώς αυτές σχετίζονται με το σχεσιακό, υλικό και ευρύτερα κοινωνιακό
περιβάλλον του υποκειμένου. Στο ίδιο μονοπάτι σκέψης, η Γεωργάκα (2009) προτείνει να
αντιμετωπίσουμε τις παραληρητικές ιδέες και τις ακουστικές ψευδαισθήσεις ως αντιδράσεις με
νόημα σε συγκεκριμένες διαπροσωπικές και κοινωνικές συνθήκες και όχι ως εκδηλώσεις μιας
υποκείμενης βιο-οργανικής ψυχοπαθολογίας, όπως συμβαίνει με την κατεστημένη ψυχιατρική.
Εάν το πρώτο βήμα του συλλογισμού μας είναι ότι οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων, υλικές
και κοινωνικές, είναι ταξικά προσδιορισμένες, τότε το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τις
πιθανές διαδρομές και διαμεσολαβήσεις μέσα από τις οποίες αυτές οι διαφοροποιημένες και άνισες
συνθήκες ζωής έχουν αντίκτυπο στην ψυχική τους ζωή. Τρείς είναι οι θεωρητικές διαδρομές που θα
ακολουθήσω για να εξηγήσω την παραγωγή και την αναπαραγωγή των ανισοτήτων στην ψυχική
υγεία:
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α) η πρώτη βασίζεται στο μοντέλο της κοινωνικής διαδικασίας του στρες (Pearlin, 1989) και
συνδέει την ταξική κατανομή των αρνητικών γεγονότων ζωής, των τραυματικών εμπειριών της
πρώϊμης παιδικής ηλικίας, και των μακροχρόνιων δυσχερειών με το επίπεδο της ψυχικής υγείας,
β) η δεύτερη βασίζεται στη «θεωρία της πρακτικής» του Bourdieu (1977) για να κομίσει έννοιες
από τις κοινωνικές επιστήμες, όπως η έξη, το πεδίο και το πολιτισμικό κεφάλαιο ως αναλυτικά
μέσα που εξηγούν την ταξική κατανομή των πρακτικών, ατομικών και συλλογικών, στα
θεραπευτικά τοπία της ψυχικής υγείας,
γ) η τρίτη βασίζεται στην προσέγγιση του στίγματος για να φανερώσει πώς απαξιωτικοί
χαρακτηρισμοί και καθημερινές απτές αλλά και συγκεκαλυμμένες διακρίσεις οδηγούν ορισμένες
κοινωνικές ομάδες στην απώλεια της κοινωνικής τους θέσης ως απόρροια των σχέσεων ισχύος και
εξουσίας που αποβλέπουν στη διατήρηση της ισχύουσας ιεραρχικής κοινωνικής διευθέτησης.

1.2. Κοινωνικό στρες, ταξική κατανομή και ψυχικός αντίκτυπος
Τα συστατικά του κοινωνιολογικού μοντέλου του στρες αναφέρονται σε γεγονότα ζωής και
μακροχρόνιες αντιξοότητες, ψυχικά αποθέματα, συναισθηματικούς δεσμούς και δίκτυα
υποστήριξης. Η βασική υπόθεση του μοντέλου είναι ότι οι μακροχρόνιες δυσκολίες και οι
αντιξοότητες της ζωής ορισμένες από τις οποίες συνδέονται με συγκεκριμένα αρνητικά γεγονότα
ζωής σε συνδυασμό με την αδυναμία πρόσβασης σε πόρους, υλικούς, συμβολικούς και
κοινωνικούς, εξαντλούν τα ψυχικά αποθέματα και προκαλούν συναισθήματα αδυναμίας,
απόγνωσης και απελπισίας τα οποία οδηγούν στην ψυχική καταπόνηση που συχνά εκδηλώνεται ως
κατάθλιψη. Παραλλαγή του μοντέλου, διατυπωμένη από τον Kahn (1981), προβλέπει ότι οι
αρχικές, βραχυπρόθεσμες αντιδράσεις απέναντι σε ένα συγκεκριμένο στρεσογόνο γεγονός μπορεί
να οδηγήσουν μέσα από έναν συνδυασμό παραγόντων -βιολογικών, περιβαλλοντικών και
κοινωνικών- σε μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, σωματική και ψυχική. Τα
θεωρητικά μοντέλα του στρες ανταγωνίζονται ερμηνείες σχετικές με το ρόλο που παίζουν οι
αντισταθμιστικοί παράγοντες της κοινωνικής υποστήριξης και των ενδο-ψυχικών πόρων, όπως
ψυχική ανθεκτικότητα, αυτό-εκτίμηση, αίσθηση ελέγχου και ικανότητας για ανάληψη δράσης.
Έτσι, ορισμένες θεωρητικές παραλλαγές υποστηρίζουν ότι οι επιδράσεις των ψυχοπιεστικών
καταστάσεων είναι άμεσες στην ψυχική υγεία και ανεξάρτητες της παρουσίας τρίτων παραγόντων
(δίκτυα υποστήριξης) ενώ άλλες ερμηνείες πριμοδοτούν την σημασία των στρατηγικών
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αντιμετώπισης ως κρίσιμο αντιστάθμισμα του στρες.
Έχει ενδιαφέρον η έρευνα των Kessler et al. (1987) που συνεξέτασαν τις ανταγωνιστικές
αυτές ερμηνείας ως προς την σχέση μεταξύ ανεργίας και ψυχικής υγείας σε τρία ανεξάρτητα
δείγματα από την κοινότητα: άνεργοι, πρώην άνεργοι και σταθερά εργαζόμενοι. Τα αποτελέσματα
της έρευνας τους υποστήριξαν την υπόθεση των άμεσων επιδράσεων του στρες, ότι δηλαδή τα
μακροχρόνια οικονομικά προβλήματα χωρίς άλλη ψυχολογική μεσολάβηση ερμήνευσαν το 90%
της συνολικής διακύμανσης της αρνητικής ψυχικής υγείας που ανέφεραν οι άνεργοι. Αρκετές είναι
οι έρευνες της σύγχρονης βιβλιογραφίας που τονίζουν την σημασία της υλικής κακουχίας (έλλειψη
φαγητού, στέγης, και αδυναμία πληρωμής λογαριασμών) ως κύρια εξήγηση για την εκδήλωση της
κατάθλιψης στους ανέργους. Η διαχρονική έρευνα των Price et al. (2002) είναι από τις πιο
αντιπροσωπευτικές και μέσα από την εφαρμογή σύνθετων αναλύσεων, όπως η ανάλυση
μονοπατιών, έδειξε ότι οι οικονομικές δυσκολίες, λόγω της απώλειας εργασίας, είναι αυτές που
προκαλούν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, και ότι αυτά με την σειρά τους απομειώνουν την
ικανότητα ανάληψης δράσης με επιπτώσεις στη συναισθηματική λειτουργικότητα αλλά και στη
φυσική κατάσταση.
Η εμπειρική τους μελέτη κατέδειξε την σπειροειδή σχέση κατάθλιψης, αδυναμίας εύρεσης
εργασίας λόγω μειωμένης συναισθηματικής λειτουργικότητας, επανεμφάνισης της κατάθλιψης και
των καθοδικών της συνεπειών. Η υλική στέρηση καθεαυτή σε συνδυασμό με τις δευτερογενείς
επιδράσεις που αυτή προκαλεί βρέθηκαν να είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την εκδήλωση της
κατάθλιψης. Η στατιστική ανάλυση μονοπατιών έδειξε την πορεία από την υλική στέρηση προς την
απώλεια της εσωτερικής έδρας ελέγχου και την κατάθλιψη η οποία με την σειρά της οδήγησε στη
μειωμένη ικανότητα ανάληψης δράσης και επομένως στη δυσκολία ανάκτησης μιας εργασιακής
θέσης. Η διαδοχή των αντίξοων συνθηκών και η μετατροπή των υλικών στερήσεων σε αρνητικές
κοινωνικές και ψυχολογικές διαδικασίες δημιουργούν καθοδικούς σπειροειδείς συλλογισμούς
μειονεξίας που παγιδεύουν άτομα και ομάδες σε υποτελείς θέσεις και σε μια αδυναμία για την
ανατροπή τους. Αν και στην συγκεκριμένη μελέτη, η αίσθηση ελέγχου βρέθηκε να μεσολαβεί της
κατάθλιψης, σε αρκετές άλλες μελέτες αποτελεί αιτιατό παράγοντα. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι
τις περισσότερες φορές η σχέση αυτή είναι αμοιβαία.
Οι κοινωνικές και οι ψυχολογικές διεργασίες που ενεργοποιούνται από στρεσογόνα
γεγονότα ζωής και μακροχρόνιες δυσκολίες έχουν αντίκτυπο στην ψυχική ζωή, επομένως
χρειάζεται να εξετάσουμε την κοινωνικο-οικονομική τους κατανομή. Γνωρίζουμε ότι η θέση στην
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κοινωνική δομή διαμορφώνει διαφοροποιημένες κοινωνικές συνθήκες και εμπειρίες ως προς το
φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Ένα εκτενές σώμα
ερευνών εφαρμόζοντας αναλύσεις μονής κατεύθυνσης έχει συνδέσει κοινωνικά χαρακτηριστικά με
το επίπεδο ψυχικής υγείας κομίζοντας τις περισσότερες φορές αντιφατικά ευρήματα ενώ εκείνα που
εμφανίζουν μια σχετική συνέπεια αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση (οι άγαμοι αναφέρουν
συχνότερα δυσχέρειες και αντιξοότητες). Η περιορισμένη θεωρητική αξία αυτών των ερευνών,
οδήγησε στον σχεδιασμό συνθετότερων μελετών που εξέτασαν την κατανομή του στρες και των
συστατικών του ως προς την κοινωνικο-οικονομική θέση και στην συνέχεια τη διασύνδεση του με
την επιδημιολογία της κατάθλιψης. Ο ερευνητικός και μεθοδολογικός σχεδιασμός αυτών των
μελετών ενδιαφέρεται να απαντήσει κατά πόσο η σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και ψυχικής
καταπόνησης ερμηνεύεται από την άνιση κατανομή των κοινωνικών αντιξοοτήτων και των πόρων
για τη διαχείριση ή την αποτροπή εμφάνισης τους.
Οι πιο αντιπροσωπευτικές αυτής της κατεύθυνσης μελέτες είναι των Turner & Lloyd (1999)
οι οποίοι βρήκαν ότι το κοινωνικό μοντέλο του στρες πέτυχε να ερμηνεύσει ένα σημαντικό
ποσοστό της συνολικής διακύμανσης της κατάθλιψης (ως συμπτωματολογία και ως διάγνωση) που
παρατηρήθηκε ως προς τις διαβαθμίσεις της κοινωνικο-οικονομικής θέσης, και ένα μόνο πολύ
μικρό ποσοστό ερμηνεύθηκε από ατομικές διαφορές. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης τους
ήταν ότι σ’ αυτή την σχέση βρέθηκαν να διαμεσολαβούν οι διαδικασίες σχετικές με το στρες. Οι
ερευνητές διατύπωσαν το συμπέρασμα ότι παράγοντες της κοινωνικής δομής καθορίζουν τόσο την
έκθεση σε στρεσογόνες συνθήκες όσο και την πρόσβαση σε πόρους ψυχικής ανθεκτικότητας και
κοινωνικής υποστήριξης.
Στην ίδια κατεύθυνση ερευνών, οι Turner & Marino (1994) εξέτασαν την ταξική κατανομή
της κοινωνικής υποστήριξης, η σημασία της οποίας στη συναισθηματική και ψυχική υγεία είναι
καλά εδραιωμένη. Ειδικότερα, μελέτησαν την κατανομή της κοινωνικής υποστήριξης, από
διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και από ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα, ως προς χαρακτηριστικά που
σχετίζονται με τη θέση στην κοινωνική δομή, όπως φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, και οικογενειακή
κατάσταση. Μια τέτοια διερεύνηση επιτρέπει τον εμπειρικό έλεγχο της επιδημιολογίας της
κατάθλιψης μέσα από τις ανισότητες που σχετίζονται με την κατανομή της κοινωνικής
υποστήριξης. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η επιδημιολογία της βρέθηκε σ’ αναλογία
με την επιδημιολογία της ψυχικής καταπόνησης και διαταραχής. Η μόνη εξαίρεση στα μοτίβα των
συσχετίσεων ήταν η σχέση φύλου και υποστήριξης που βρέθηκε να μην επηρεάζει προς την
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αναμενόμενη θετική κατεύθυνση το επίπεδο της ψυχικής τους υγείας. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες
έτειναν να αναφέρουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη αλλά και κατάθλιψη. Θεωρήθηκε πως
αν η κοινωνική υποστήριξη που ανέφεραν δεν ήταν σε υψηλά επίπεδα, τότε τα συμπτώματα της
κατάθλιψης θα ήταν ακόμη περισσότερα. Η σχέση της κοινωνικής υποστήριξης ως προς τις
κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές, επιβεβαιώνει τη γραμμική της σχέση με την κοινωνικοοικονομική θέση στην οποία όμως παρατηρήθηκε μια σημαντική απόκλιση με τους χειρώνακτες να
αναφέρουν την κοινωνική υποστήριξη σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Συμπερασματικά, η έρευνα τους έδειξε ότι πράγματι οι διαφορές στην πρόσβαση σε πόρους
διαπροσωπικής υποστήριξης ως προς ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως την οικογενειακή
κατάσταση και λιγότερο την κοινωνικο-οικονομική θέση εξηγούν τα διαφοροποιημένα επίπεδα της
ψυχικής υγείας. Η κοινωνική υποστήριξη και τα αποθεματικά της διαμορφώνονται ανάλογα με τη
θέση που έχει κανείς στην κοινωνική δομή, και άρα τις κοινωνικές εμπειρίες και συνθήκες που
αυτή διαμορφώνει. Ωστόσο, οι δύο ερευνητές επισημαίνουν πως η ισχύς των σχέσεων δεν είναι
υψηλή και έτσι υποδεικνύουν την αναζήτηση άλλων παραγόντων ως ερμηνευτικών των κοινωνικών
διαφορών στο επίπεδο της ψυχικής υγείας.
Σ’ άλλο κείμενο η Ζήση (2012) επισκοπεί ορισμένες κλασικές μελέτες και κάποιες άλλες
αντιπροσωπευτικές που συνδέουν την κοινωνική τάξη με στρεσογόνα γεγονότα ζωής, χρόνιες
δυσχέρειες και υποκειμενικές στρατηγικές διαχείρισης με την κατάσταση της κατάθλιψης
φανερώνοντας τις αλυσιδωτές διασυνδέσεις τους και το ρόλο που κοινωνικοί δομικοί παράγοντες
παίζουν στην ψυχική καταπόνηση. Περιορισμένη, ωστόσο, είναι η γνώση μας για το πώς δομικά
στοιχεία και παράγοντες του κοινωνικού πλαισίου συνδέονται με την εκδήλωση και τη διατήρηση
ψυχικών εμπειριών που αναγνωρίζονται και διαγιγνώσκονται από το επίσημο σύστημα ψυχικής
υγείας. Δεσμευμένη στις αρχικές θεωρητικές και αναλυτικές στρατηγικές μου, θα εξηγήσω την
προέλευση των ιδιάζουσων ψυχικών εμπειριών με όρους σχεσιακούς, ευρύτερα κοινωνικούς και
υλικούς.

1.3. Τραυματικές εμπειρίες της πρώϊμης παιδικής ηλικίας, ο ‘βιόκοσμος’ της οικογένειας και
ψυχική ασθένεια
Οι εμπειρίες της πρώτης και μέσης παιδικής ηλικίας που έχουν συνδεθεί με μετέπειτα αρνητική
ψυχική υγεία αφορούν ελλειμματικούς δεσμούς προσκόλλησης, ψυχικά τραύματα εκφοβισμού και
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επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, ισχυρές συναισθηματικές εμπειρίες αποκλεισμού, απόρριψης
και καταπίεσης λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων και διακρίσεων. Πιο ειδικά, πρώιμες αρνητικές
εμπειρίες όπως κακοποίηση, παραμέληση και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση συνδυαστικά
άλλων αντίξοων υλικών συνθηκών έχουν συσχετιστεί με την εκδήλωση ενεργούς ψυχωσικής
συμπτωματολογίας. Οι Read et al. (2004) υποστηρίζουν ότι «συμπτώματα τα οποία σχετίζονται με
εμπειρίες κακοποίησης διαχέονται μεταξύ διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών και επομένως
χρειάζεται αυτά να κατανοηθούν ως διασυνδεδεμένα συστατικά μιας μακρόχρονης διαδικασίας που
ξεκινά με προσωρινές προσαρμοστικές αντιδράσεις στα πρώτα τραυματικά συμβάντα οι οποίες
στην συνέχεια εκτυλίσσονται σ’ ένα εύρος διαταραγμένων αντιδράσεων που μετακυλύουν σε
πολλαπλά διαφορετικά διαπροσωπικά πεδία.» Πώς οι τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας
μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως συμπτώματα του ψυχωσικού
φάσματος;
Στην σύγχρονη βιβλιογραφία, ένας αυξανόμενος αριθμός θεωριών έχει αναπτυχθεί
επιχειρώντας να ενσωματώσει τις βιολογικές με τις ψυχολογικές προσεγγίσεις. Οι ψυχολογικές
προσεγγίσεις δίνουν έμφαση σε γνωστικές διεργασίες και αιτιακές αποδόσεις υποβαθμίζοντας τις
εμπειρίες προσκόλλησης ενώ οι βιολογικές εξετάζουν τις νευρο-αναπτυξιακές επιδράσεις του
τραύματος στην εγκεφαλική λειτουργία των παιδιών. Τα γνωστικά μοντέλα της κλινικής
ψυχολογίας διασυνδέουν την εμπειρία του τραύματος με την ψυχωσική εμπειρία και την
ψυχιατρική διάγνωση μέσα από γνωσιακές και συμπεριφορικές αντιδράσεις. Οι γνωστικές
αντιδράσεις [στην τραυματική εμπειρία] μπορεί να περιλαμβάνουν αρνητικές πεποιθήσεις για τον
εαυτό, τον κόσμο και τους άλλους οι οποίες διαμορφώνουν ορισμένες προδιαθέσεις, σχήματα
συλλογισμού και ερμηνείας των άλλων και των συμπεριφορών τους. Γνωρίζουμε για παράδειγμα
ότι οι ακουστικές ψευδαισθήσεις έχουν περιεχόμενα τα οποία συνδέονται με μακρινές τραυματικές
εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. Η στρεβλή τοποθέτηση μιας ιδιωτικής ψυχικής εμπειρίας σε
εξωτερικά συμβάντα με τρόπο που να υπηρετεί αμυντικές λειτουργίες είναι ένα κυρίαρχο και
επίμονο χαρακτηριστικό της σχιζοφρένειας. Τραύματα της ψυχής που προέρχονται από το
παρελθόν βιώνονται ως ψευδαισθήσεις ενός εξωτερικού παρόντος. Αισθητηριακά και αντιληπτικά
συστατικά των τραυματικών συμβάντων μπορεί κανείς να τα ξαναβιώσει χωρίς να έχει συνείδηση
της συνάφειας τους με γεγονότα του παρελθόντος. Πρόσφατα ευρήματα της σύγχρονης
βιβλιογραφίας δείχνουν ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να αντέξει δυσάρεστες εμπειρίες εύκολα
μπορεί να μεταπηδήσει σε παρανοϊκές υποψίες εξωτερικής απειλής κατασκευάζοντας
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παραληρητικές ιδέες ως στρατηγική νοηματοδότησης του κενού ή της δύσκολης εμπειρίας.
Η διαπροσωπική προσέγγιση της παράνοιας από την κλινική οπτική της οικογενειακής
θεραπείας συμπληρώνει την εξήγηση της τραυματικής εμπειρίας και προβλέπει ότι ένα ειδικό ύφος
λεκτικών κυρίως ανταλλαγών μεταξύ των μελών της οικογένειας που συνδυάζεται με ένα
συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να καλλιεργήσει και να εμπεδώσει ένα σύστημα παρανοϊκών
πεποιθήσεων. Αυτή την προσέγγιση την εξέτασε ο Kaffman (1985) μελετώντας τις οικογενειακές
αλληλεπιδράσεις 34 ασθενών που έλαβαν ψυχιατρικές υπηρεσίες για διάγνωση παράνοιας από μια
κλινική τύπου Kibbutz στο Ισραήλ. Βασικά στοιχεία αυτού του ύφους και του περιεχομένου είναι
οι επαναλαμβανόμενες ‘ψευδείς πεποιθήσεις’ και τα δύσκαμπτα μηνύματα που ανταλλάσσονται
μεταξύ των μελών. Τα μηνύματα αυτά συνήθως περιέχουν επίμονα κριτικά σχόλια, ισχυρές
πεποιθήσεις για επαπειλούμενες καταστροφές, δυσπιστία για τις προθέσεις των άλλων, την
προσδοκία μιας μεγάλης ζωής που θα αντικαταστήσει την επώδυνη πραγματική ζωή και μια σειρά
από κανόνες που δεν μπορούν να αλλάξουν.
Το σύστημα των παρανοϊκών πεποιθήσεων κατασκευάζεται όχι ως μέρος μιας ευθείας
μαθησιακής σχέσης στο πλαίσιο ενός οικογενειακού μοντέλου αλλά ως μέρος ενός κλειστού
κυκλώματος στο οποίο οι διαπροσωπικές ανταλλαγές αλληλο-ενισχύονται. Οι αντιδράσεις των
σημαντικών άλλων στο μέλος της οικογένειας που είναι πομπός παρανοϊκών μηνυμάτων είναι
αυτές που συμβάλλουν στη διατήρηση και τη μεγέθυνση τους, και επομένως έχουν ένα αυξημένο
ενδιαφέρον να μελετηθούν. Είναι γνωστό ότι η παρανοϊκή σκέψη δεν είναι περίκλειστη, αλλά
αντίθετα δημιουργεί την ανάγκη να εκδηλωθούν συμπεριφορές συμβατές με το περιεχόμενο της και
συμπληρωματικές της λεκτικής επικοινωνίας που θα επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του πομπού.
Ακόμη και όταν το άτομο μαθαίνει να αποκρύπτει, πάντοτε υπάρχει ένα «κοινό» που με τις
αντιδράσεις του συντηρεί στοιχεία αυτού του παρανοϊκού συστήματος.
Είναι προφανές ότι μια παρανοϊκή σκέψη αναγνωρίζεται ως έτσι στη βάση ότι αυτή βρίσκει
δίαυλους επικοινωνίας και δεν παραμένει ένα ενδοψυχικό φαινόμενο. Έτσι, το παρανοϊκό μήνυμα
αποτελεί μια πρόσκληση, έκδηλη ή άδηλη, και με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται σε διαπροσωπικό
θέμα. Οι παγιωμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας εμφανίζονται άλλοτε
συμμετρικές και άλλοτε ανταγωνιστικές. Στην περίπτωση των συμμετρικών ανταλλαγών, όταν
δηλαδή τα μέλη της οικογενείας ή της ευρύτερης κοινότητας αποδέχονται τις παρανοϊκές
πεποιθήσεις, τότε μια κατάσταση αμοιβαίας διάδρασης εδραιώνεται, ιδιαίτερα ενισχυτικής αυτών
των πεποιθήσεων. Σ’ αυτό το κλειστό σύστημα διαδράσεων, είναι δύσκολο να διαφοροποιήσει
17

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
κανείς τον πομπό του παρανοϊκού μηνύματος από τον παθητικό αποδέκτη γιατί όλοι αυτοί που
εμπλέκονται με έναν αναλογικό τρόπο είναι ενεργοί συμμετέχοντες. Από κλινικής άποψης, αυτό
που έχει ενδιαφέρον είναι να εντοπιστούν οι διαπροσωπικές εκείνες αντιδράσεις που εκλύουν και
τροφοδοτούν τις παρανοϊκές πεποιθήσεις. Ο μηχανισμός εκείνος που ενδυναμώνει και ενισχύει
αυτή την εμπλοκή είναι όταν οι άλλοι προσπαθούν να αποδείξουν στον πομπό τις ανακρίβειες και
την αναλήθεια των ισχυρισμών του. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο πομπός χρησιμοποιεί τα
επιχειρήματα των άλλων για να βελτιώσει τα αδύναμα σημεία του παρανοϊκού συλλογισμού που
έχει χτίσει για να προσφέρει μια πιο πειστική εκδοχή του. Οι αρνητικές αντιδράσεις των
σημαντικών άλλων οι οποίες εκδηλώνονται με φόβο, απόρριψη, εχθρότητα, απόσυρση και
ανυπομονησία στην νέα εκδοχή του παρανοϊκού συστήματος σκέψης που προβάλλει ως απόρθητο
οχυρό, ο πομπός επανέρχεται για να ελέγξει τις αντιδράσεις των άλλων, διαδικασία που ακόμη
περισσότερο φουντώνει τις παραληρητικές του ιδέες καθώς κομίζει στο σύστημα του νέα στοιχεία
που επιβεβαιώνουν τις αρχικές του υποψίες και διωκτικές σκέψεις.
Η μονοθεματική εμπλοκή των άλλων μελών είτε με τη μορφή της συμμετρικής ανταλλαγής
ή της επαναλαμβανόμενης και αδιέξοδης αντιπαράθεσης πάλι εγκλωβίζει τον πομπό και τα άλλα
μέλη σε ένα τοξικό κύκλωμα αλληλόδρασης. Η ανάλυση του οικογενειακού βιόκοσμου (δομικά και
λειτουργικά στοιχεία των αλληλοδράσεων) από τον Kaffman έδειξε ότι οι παρανοϊκοί ισχυρισμοί
ξεκάθαρα συνδέονται με τον τρόπο που επικοινωνούν τα μέλη της οικογενείας μεταξύ τους, ένας
τρόπος που δεν είναι σταθερός αλλά εμφανίζει διαφοροποιημένες παραλλαγές. Αναμφίβολα, η
κατασκευή του παρανοϊκού συστήματος περιέχει στοιχεία που αντλούν από τα οικογενειακά
πρότυπα διαδράσεων.
Τα τρία γονικά στυλ που βρέθηκαν να συσχετίζονται με την έκλυση και την ανακύκλωση
λεκτικών πράξεων που τροφοδοτούν στοιχεία ενός αλληλο-ενισχυόμενου παρανοϊκού συλλογισμού
περιλαμβάνουν στοιχεία, όπως α) αυταρχικές απόψεις, περιοριστικές πρακτικές, αδιαπραγμάτευτες
ρυθμίσεις, αυστηρούς κανονισμούς και υποταγή σε σύμβολα εξουσίας συνήθως από την πλευρά
του πατέρα που επιβάλλει παράλογες απόψεις στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, στυλ που
συμπληρώνεται συχνά από την παρουσία μιας υποτακτικής μητέρας, β) παράλληλες, αμοιβαίες και
αλληλο-ενισχυόμενες διαπροσωπικές συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών της
οικογένειας τα οποία συνδέονται ισχυρά μεταξύ τους αλλά είναι κοινωνικά απομονωμένα και
ταυτίζονται με το σύστημα του παρανοϊκού συλλογισμού που έχουν από κοινού κατασκευάσει, και
γ) μεγαλομανιακές ιδέες περί ‘χαρισματικών ιδιοτήτων’ ως αντίδραση στην αναπηρία μέλους της
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οικογένειας που ενεργοποιούνται από την απώθηση και την άρνηση αυτής της κατάστασης ως
αμυντική στρατηγική.
Οι οικογενειακές συνθήκες δεν είναι αρκετές από μόνες τους να καλλιεργήσουν παρανοϊκά
συστήματα σκέψης, αλλά είναι ικανές. Για να κατανοήσουμε το ρόλο των οικογενειακών συνθηκών
και τον αντίκτυπο που αυτές έχουν στην προσωπική βιογραφία είναι απαραίτητο να τις συνδέσουμε
με τις υλικές συνθήκες της οικογένειας, αλλά και με μια σειρά άλλων παραγόντων όπως
οικογενειακή ιστορία, πολιτισμικό κεφάλαιο και κοινωνικά δίκτυα της οικογένειας.

1.4. Η ‘παράνοια’ ως εκδήλωση ψυχικής αποξένωσης και ως αποτέλεσμα δομικής ασυνέπειας
Η βάση της θεωρητικής πρότασης των Mirowsky & Ross (1983) είναι η παραδοχή ότι οι
κοινωνικές θέσεις διαμορφώνουν αντικειμενικές συνθήκες ζωής που με την σειρά τους επηρεάζουν
τις πεποιθήσεις, τις απόψεις και τις ερμηνείες των κοινωνικών υποκειμένων για τον εαυτό και τους
άλλους. Επέκταση αυτής της παραδοχής είναι η υπόθεση ότι όταν κάποιες από αυτές τις απόψεις
συνδυαστούν με ισχυρά συναισθηματικά βιώματα τότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν παρανοϊκές
σκέψεις. Η παράνοια είναι ένα σύστημα πεποιθήσεων του οποίου το περιεχόμενο περιλαμβάνει την
απειλή της σχεδιασμένης συνωμοσίας και της εμπρόθετης βλάβης του εαυτού από εχθρικούς
άλλους. Οι Mirowsky & Ross αντιμετωπίζουν την εκδήλωση των παρανοϊκών σκέψεων ως το
αποτέλεσμα μιας διαδοχής από γενικότερες απόψεις σχετικές με την έδρα ελέγχου της ζωής
(εσωτερική vs εξωτερική) προς πιο ειδικές σκέψεις σχετικές με την εμπιστοσύνη στους άλλους για
να καταλήξουν σε ακόμη ειδικότερες σχετικές με την παράσταση του εαυτού ως θύμα
εκμετάλλευσης.
Ευρήματα από την κοινωνιολογία και την κοινωνική ψυχολογία δείχνουν ότι παρατεταμένες
και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες οδηγούν το άτομο σε μια αίσθηση αδυναμίας και παράλληλα
στην αποδοχή ότι εξωτερικές δυνάμεις, ανεξάρτητες από το ίδιο, ή ισχυρότεροι άλλοι είναι αυτοί
που καθορίζουν τη ζωή και τη ‘μοίρα’ του. Αντικειμενικές συνθήκες δομικής ασυνέπειας και η
αυτό-εμπειρία της πραγμοποίησης, ως απόρροια μιας αλλοτριωτικής εργασιακής σχέσης,
δημιουργούν στο άτομο μια ισχυρή αίσθηση ψυχικής αποξένωσης, όπως και μια αίσθηση
προσωπικής και κοινωνικής αποσύνδεσης που εκδηλώνεται ως αποδοχή της προσωπικής αδυναμίας
για έλεγχο της ζωής και των καταστάσεων. Η αντίληψη ελέγχου, επομένως, ως γενική άποψη και
ως ατομική στάση απέναντι στη ζωή είναι μια μαθημένη προσδοκία και στο βαθμό που αυτή
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συνδέεται με την χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση, έχει και μια ταξική διάσταση. Το επόμενο
βήμα είναι να σκεφτεί κανείς πώς αυτή η γενικότερη στάση μεταλλάσσεται σε μια δύσπιστη και
καχύποπτη στάση απέναντι στους άλλους.
Ευρήματα από κοινωνικές έρευνες δείχνουν ότι άτομα από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα βιώνουν συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση συναισθηματικές εμπειρίες
εκμετάλλευσης και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης που ευλόγως δημιουργούν αντιδράσεις
καχυποψίας, δυσπιστίας και ενδεχομένως εχθρότητας απέναντι στους άλλους. Οι δύο θεωρητικοί
αντιμετωπίζουν τις δύο έννοιες (αντίληψη ελέγχου και δυσπιστία) ως διακριτές πρακτικές
ερμηνείας, και υποστηρίζουν ότι η αίσθηση αδυναμίας ως συναισθηματική απόκριση στην
εξωτερική έδρα ελέγχου μπορεί να μετασχηματιστεί σε καθολική καχύποπτη στάση όταν βιώνονται
σχέσεις εκμετάλλευσης όπως αυτές καταγράφονται σε θέσεις χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής
κατάστασης.
Τα ευρήματα της εμπειρικής τους μελέτης έδειξαν ότι η παράνοια αποτελεί ακραία μορφή
ψυχικής και κοινωνικής αποξένωσης που εκδηλώνεται ως εχθρότητα στο σχεσιακό περιβάλλον του
ατόμου που τη βιώνει. Στοιχεία της ψυχικής αποξένωσης είναι η αίσθηση αδυναμίας, αποσύνδεσης,
μη σχέσης ή αρνητικής σχέσης με πράγματα και ανθρώπους χωρίς παράλληλα να υπάρχει κάποια
πηγή προς προσωπικό όφελος. Επιβεβαίωσαν ότι η αίσθηση αδυναμίας συνδέεται με τη χαμηλή
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το φύλο, τη φυλή και τη χαμηλή εκπαίδευση, επομένως με
υποτελείς σχέσεις στην κοινωνική δομή, όπως ήταν και αναμενόμενο. Ομοίως, επιβεβαίωσαν ότι η
εχθρική και καχύποπτη στάση απέναντι στους άλλους αναδύεται από τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ζωής που αυξάνουν τη διακινδύνευση για θυματοποίηση και εκμετάλλευση.
Εάν οι ισχυρές εμπειρίες της θυματοποίησης μετατρέπουν την εξωτερική έδρα ελέγχου σε
δυσπιστία, τότε ποιες είναι οι συνθήκες που μετατρέπουν τη δυσπιστία σε παράνοια;
Ο Lemert (1962) στη μικρο-δυναμική μελέτη που διεξήγαγε για την παράνοια έδειξε ότι
αυτή εκδηλώνεται σε ομάδες ατόμων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να πετύχουν
τον στόχο τους βάζοντας ως προϋπόθεση τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη. Όταν ένα μέλος αυτής της
ομάδας χάνει την εμπιστοσύνη των άλλων μελών και μαζί τη θέση που έχει στην ομάδα, αρχίζει να
αμφισβητεί τους δεσμούς και να ζητά εξηγήσεις με συνέπεια οι άλλοι να τον αποκλείουν. Η σχέση
της δυσπιστίας με την παράνοια μεσολαβείται από την κατάρρευση της κοινωνικής υποστήριξης
και τη διάρρηξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αρνητικές συνέπειες στην συναισθηματική κατάσταση
του ατόμου. Αυτοί που είναι καχύποπτοι φαίνεται ότι με τις πράξεις και τις συμπεριφορές τους
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συντηρούν συνθήκες τέτοιες που να επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις τους.
Σε μεταγενέστερες μελέτες, οι Mirowsky & Pribesh (2001) αντλώντας από την παράδοση
της οικολογικής κοινωνιολογίας διατυπώνουν τη θεωρία του δομικού πολλαπλασιασμού, συναφής
της κλασικής θεωρίας του Merton για τη δομική ασυνέπεια (όταν οι στόχοι είναι ασύμβατοι των
μέσων). Σύμφωνα με τη θεωρητική τους πρόταση, η αντιλαμβανόμενη παθολογία χώρου που
χαρακτηρίζει συχνά τις υλικά υποβαθμισμένες περιοχές όπου διαμένουν άτομα και ομάδες σε
μειονεκτική θέση -χωρίς πρόσβαση σε πόρους ζωτικής σημασίας- επηρεάζει, είτε έμμεσα είτε
άμεσα, τις συναισθηματικές τους εμπειρίες αυξάνοντας το αίσθημα της αδυναμίας τους που σε
συνδυασμό με το φόβο του εγκλήματος παράγει συμπεριφορές που επιδεινώνουν ακόμη
περισσότερο την παθολογία του άμεσου και καθημερινού περιβάλλοντος. Επομένως, μια σπείρα
αρνητικών συναισθηματικών εμπειριών και συλλογισμών αρχίζει να εμφανίζεται και κάτω από
ειδικές συνθήκες ορισμένα από τα στοιχεία της εμπεδώνονται ως διωκτικά παραληρήματα. Έτσι
δημιουργούνται σταθερά αντιληπτικά σχήματα του εξωτερικού πλαισίου ή στρατηγικές διαχείρισης
και παρουσίασης του εαυτού αλλά και της ζωής που εξυπηρετούν με έναν τρόπο τη βιωμένη σχέση
του ατόμου με τον χώρο και την καθημερινότητα του.
Συνθήκες δομικού πολλαπλασιασμού υφίστανται όταν αυτές υποβαθμίζουν το ρόλο που τα
προσωπικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να παίξουν στην αντιστροφή των ανεπιθύμητων
επιδράσεων τους. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο, δομικές δυσχέρειες πολλαπλασιάζονται από
τη διαμεσολάβηση της σχέσης μεταξύ κάποιων αντίξοων αντικειμενικών συνθηκών και μιας
υποκειμενικής εμπειρίας που εκδηλώνεται ως αδυναμία απέναντι σ’ ένα εξωτερικό απειλητικό
περιβάλλον. Τα ευρήματα από τον εμπειρικό έλεγχο του θεωρητικού μοντέλου επιβεβαιώνουν την
κοινωνική προέλευση της καχυποψίας που δημιουργείται ως συναισθηματική αντίδραση αλλά και
ως μαθημένη εμπειρία να μην εμπιστεύεσαι τους άλλους κάτω από συνθήκες υλικής
αποδιοργάνωσης και προσωπικής αδυναμίας. Η αίσθηση της αδυναμίας αποτελεί δομικό στοιχείο
του υλικά αποδιοργανωμένου εξωτερικού περιβάλλοντος γιατί συμβάλλει στην παραγωγή
αρνητικών κοινωνικών φαινομένων πολλαπλασιάζοντας τις απειλές και τους κινδύνους. Είναι
φανερό ότι όταν υπάρχει καχυποψία, τότε αυτή διαχέεται εμποδίζοντας τα άτομα να σχηματίσουν
δεσμούς και κοινωνικά δίκτυα με αποτέλεσμα να βιώνουν κοινωνική απομόνωση. Οι καθοδικές
συναισθηματικές διεργασίες της απόγνωσης, του φόβου και της αδυναμίας προκαλούν σπειροειδείς
επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό και τη διάρρηξη του. Αντιλήψεις του εαυτού και των άλλων
συμπληρώνουν αυτές τις σχέσεις της αμφίδρομης αλληλεπίδρασης για να δημιουργήσουν μια
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πραγματικότητα φόβου, απειλής και δυσπιστίας που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες μπορεί
να προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική ζωή.

1.5. Η «θεωρία της πρακτικής» και η εφαρμογή της στα θεραπευτικά τοπία της ψυχικής
υγείας
Μια άλλη διαδρομή για να μελετήσουμε την παραγωγή των ανισοτήτων στην ψυχική υγεία είναι να
εντάξουμε την κατανόηση των ψυχικών εμπειριών και την νοηματοδότηση τους από τα ίδια τα
κοινωνικά υποκείμενα, τα θεραπευτικά δρομολόγια που ακολουθούν μαζί με τις αντιστάσεις που
αναπτύσσουν στο συνολικό σχήμα «θεωρία της πρακτικής» του Bourdieu (1977). Η θεωρία του
οργανώνεται στη βάση τριών εννοιών: έξη (habitus), πεδίο και κεφάλαιο τις οποίες χρησιμοποιεί ως
αναλυτικά εργαλεία για την εξήγηση της κοινωνικής αναπαραγωγής. Η εισαγωγή της έξης από τον
Bourdieu ως θεωρητικής έννοιας αποβλέπει στην κατάργηση του στείρου δυισμού μεταξύ
αντικειμενισμού και υποκειμενισμού, ορθολογικής ατομικής δράσης και δομικού καθορισμού που
αντιστοιχούν σε μια πολωτική δυϊστική κοινωνική οντολογία. Ορίζοντας την έξη ως δέσμη
προδιαθέσεων που συνδέει στοιχεία της κοινωνικής δομής, όπως κοινωνική τάξη με τις πρακτικές
και τις στρατηγικές που τα κοινωνικά υποκείμενα αναπτύσσουν, την αναγνωρίζει ως ενδιάμεσο
στοιχείο και ως μια δομημένη δομή που λειτουργεί και ως δομούσα δομή. Οι κοινωνικές δομές,
μέσω διαφόρων διαδικασιών κοινωνικοποίησης, εσωτερικεύονται και γίνονται προδιαθέσεις, και
αυτές οδηγούν σε πρακτικές οι οποίες, με την σειρά τους, παράγουν κοινωνικές δομές (Μουζέλης,
σελ. 196). Η έξη ως επίκτητο γενεσιουργό σχήμα μεσολαβεί της σχέσης δομής και πρακτικής όχι με
έναν μηχανιστικό και ντετερμινιστικό τρόπο αλλά εμφυσώντας, ανεπαίσθητα και ασυνείδητα,
διαθέσεις, στάσεις και προτιμήσεις στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σκέφτονται και
αντιλαμβάνονται τον κόσμο και δρουν μέσα σ’ αυτόν. Υπό αυτή την έννοια, η έξη είναι δομούσα
δομή γιατί οργανώνει ένα σύστημα αρχών που παράγουν ατομικές και συλλογικές πρακτικές όπως
και αναπαραστάσεις αυτών των πρακτικών (Οικονόμου, σελ. 152).
Η θεωρητική πρόταση του Bourdieu προβλέπει ότι οι προδιαθέσεις συναρμόζουν
αντικειμενικά στις κοινωνικές και ιστορικά προσδιορισμένες ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες
αποκτώνται και εμπεδώνονται. Υπό αυτή την έννοια, η έξη είναι δομημένη δομή ή διαφορετικά
‘κοινωνικοποιημένη υποκειμενικότητα’ (‘socialized subjectivity’). Οι ταξικά προσδιορισμένες
συνθήκες των ανθρώπων σχηματίζουν την έξη που εντυπώνεται ως ‘στάση ζωής ή κοσμοθεωρία’
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και μέσω αυτής της συνολικής στάσης ή οπτικής ανακυκλώνεται η ταξική θέση των υποκειμένων
με αποτέλεσμα οι υπάρχουσες κοινωνικές διευθετήσεις να αναπαράγονται. Η έξη και η ταξική της
διάσταση προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τρόπους σκέψης, περιεχόμενα συναισθηματικών
αντιδράσεων, στοιχεία της κοινωνικής νόησης, υποκειμενικές αναπαραστάσεις του εαυτού και της
θέσης του στην κοινωνική δομή. Στο θεωρητικό του σχήμα, ο Bourdieu αποδίδει στην έξη και μια
δεύτερη διάσταση, την ενσώματη, γιατί οι τρόποι σκέψης ως αποτυπώματα των διαρκών
προδιαθέσεων είναι γνωστικά εγκατεστημένοι, εκδηλώνονται με απτές πρακτικές, και επιπλέον οι
διεργασίες της αντίληψης είναι θεμελιωμένες στο σώμα (Jenkins, 1992). Οι υποκειμενικές επιλογές
και στρατηγικές, οι ρουτίνες και τα καθημερινά μοτίβα συμπεριφοράς, αλλά και τα μεγαλύτερα
σχήματα δράσης, όπως τα συλλογικά, συναρθρώνουν στοιχεία πρακτικών, η λογική των οποίων δεν
είναι πάντα συνειδητή. Συχνά δηλαδή αυτές εκφράζονται και εκδηλώνονται ως υποεπεξεργασμένες συνήθειες, καθορισμένες από τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες στις
οποίες εντυπώνονται (Bourdieu & Wacquant, 1992, σελ., 136).
Η δεύτερη σημαντική έννοια στη θεωρία του Bourdieu είναι το ‘κοινωνικό πεδίο’ το οποίο
ορίζεται ως δίκτυο ή ως ένας σχηματισμός από αντικειμενικές σχέσεις μεταξύ κοινωνικών θέσεων
αναιρώντας την παράσταση της κοινωνίας ως ομοιογενούς συνόλου. Σύμφωνα με τους Bourdieu &
Wacquant, 1992, σελ. 94) οι κοινωνικές θέσεις ορίζονται αντικειμενικά ως προς την ύπαρξη τους
και τον καθορισμό τον οποίο επιβάλλουν στους κατέχοντες [των θέσεων], τους δρώντες, τις
θεσμικές οντότητες τόσο από την παρούσα ή τη δυνητική τους κατάσταση μέσα στο δομημένο
σύστημα κατανομής των διαφορετικών μορφών κεφαλαίου και πόρων όσο και από τις σχετικές
θέσεις που διατηρούν με τις άλλες κοινωνικές θέσεις (κυριαρχίας, υποτέλειας, ομολογίας). Το πεδίο
ως δομή σχέσεων ισχύος που έχει τους δικούς του ‘γενικούς νόμους’ επιβάλλει περιορισμούς ή
δημιουργεί ευκαιρίες για πρόσβαση σε πόρους, και υπό αυτή την έννοια αποτελεί και ένα πεδίο
αγώνα από τους κατέχοντες για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των κοινωνικών τους θέσεων (όπ.π.,
σελ. 101).
Ο Bourdieu αναλύοντας τις διάφορες μορφές κεφαλαίου διαχωρίζει το πολιτισμικό
κεφάλαιο, που συγκροτείται από γνώσεις, δεξιότητες, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά
προσόντα ενός ατόμου, από το οικονομικό κεφάλαιο (χρήματα, ακίνητα, κ.λπ.), όπως και από το
κοινωνικό που συγκροτείται από τις διασυνδέσεις του ατόμου σε δίκτυα, και την συμμετοχή του σε
ομάδες και θεσμικές οργανώσεις. Το άτομο τοποθετείται ιεραρχικά μέσα στο κοινωνικό πεδίο στο
οποίο συμμετέχει ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλαίου -όλων των μορφών- που διαθέτει
23

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
αποκτώντας ταυτόχρονα με τη συγκεκριμένη κοινωνική θέση το σχετικό συμβολικό κεφάλαιο και
την κοινωνική αναγνώριση (Bourdieu, 1986: 257).
Η Curtis (2004) εισάγει τον όρο θεραπευτικό τοπίο ως μια εννοιολογική διάκριση της
γεωγραφίας της υγείας για να αναφερθεί στις 'πρακτικές αντιμετώπισης και ίασης των ασθενειών,
τις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια τους καθώς και τα μέρη όπου αυτές λαμβάνουν
χώρα (ανφ στο Οικονόμου, σελ. 147). Πρόθεση μου είναι να εντάξω τη «θεωρία της πρακτικής»
του Bourdieu στη γεωγραφία της ψυχικής υγείας ως αναλυτική διαδρομή των βιωμένων εμπειριών
του ψυχικού πόνου και της οδύνης καθώς και την κοινωνική τους διαφοροποίηση. Για να
κατανοήσουμε τους τρόπους με τους οποίους τα κοινωνικά υποκείμενα σημασιοδοτούν, αποδίδουν
νοήματα και συγκροτούν βιογραφικές αφηγήσεις χρειαζόμαστε θεωρητικές έννοιες από τις
κοινωνικές επιστήμες. Θέτοντας στο επίκεντρο τις υποκειμενικές εμπειρίες του ψυχικού πόνου και
τις προσωπικές αντιδράσεις στις εμπειρίες που χαρακτηρίζονται ως 'συμπτώματα' και μεριμνώντας
παράλληλα για την κοινωνική διαφοροποίηση αυτών (των ερμηνειών) απομακρυνόμαστε από την
βιο-οργανιστική εξήγηση της ψυχικής ασθένειας σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της θέσης του
ίδιου του υποκειμένου μέσα στην ψυχική εμπειρία. Στα θεραπευτικά τοπία κατεξοχήν
διασταυρώνονται πολιτισμικές εικόνες και νοήματα, ευρύτερες αναπαραστάσεις για την
παρουσίαση του εαυτού και την ταυτότητα, θεραπευτικές προσδοκίες, υποκειμενικές και
συλλογικές στρατηγικές, σχέσεις ισχύος και κοινωνικού ελέγχου. Το πώς οι προσωπικές ερμηνείες
και οι αποδόσεις των ιδιάζουσων ψυχικών εμπειριών διαπλέκονται με κοινούς κοινωνικοπολιτισμικούς κώδικες θεωρούμε πως είναι το κλειδί για να ανοίξουμε την πόρτα της οντολογίας
της ψυχικής ασθένειας αλλά και να γεφυρώσουμε την προσωπική εμπειρία με την συλλογική
δράση.
Θεωρούμε ότι οι θεωρητικές έννοιες του Bourdieu μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο
αναλυτικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε την ταξική κατανομή των ερμηνειών των
«συμπτωμάτων» και της τοποθέτησης τους στο επίσημο σύστημα της ψυχικής υγείας αλλά και σε
πιο ριζοσπαστικές μορφές αυτό-βοήθειας και κοινωνικών κινημάτων. Μολονότι, το θεωρητικό
σχήμα του Bourdieu έχει εκτενή εφαρμογή στο πεδίο της υγείας (Williams, Stephens),
περιορισμένη είναι η αξιοποίηση του στο πεδίο της ψυχικής υγείας.
Θα συζητήσω την εργασία των Crossleys (2001) ως παράδειγμα που επιχειρεί να
κατανοήσει την συγκρότηση της ‘φωνής’ των ψυχικά πασχόντων. Η εργασία τους βασίστηκε στην
συγκριτική ποιοτική εμβάθυνση σε δύο ανθολογίες σχετικές με τις εμπειρίες των ψυχιατρικών
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εγκλείστων της δεκαετίας του ’50 και των ψυχιατρικών επιζώντων της δεκαετίας του ’90. Οι δύο
ανθολογίες ως αφηγηματικά κείμενα, αντιπροσωπευτικά της εποχής τους, φανερώνουν, μέσω των
διαφορετικών

σχημάτων

λόγου

και

των

ρητορικών

στρατηγικών,

τις

αλλαγές

που

διαδραματίστηκαν μέσα στον χρόνο ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ψυχικά πάσχοντες
αντιμετωπίζουν και μιλούν για τις προσωπικές τους εμπειρίες αλλά και το πώς αυτές
αντιμετωπίζονται από τους άλλους.
Οι Crossleys ερμηνεύουν αυτές τις αλλαγές ως απόρροια του κοινωνικού μετασχηματισμού
και των ιστορικών μεταβολών που αποτυπώνονται στα διαφοροποιημένα περιεχόμενα των
αναπαραστάσεων και των προαντιλήψεων της κάθε εποχής για ένα ορισμένο θέμα. Αυτές οι
προαντιλήψεις και οι αναπαραστάσεις ως μορφές κοινωνικής γνώσης μοιάζουν με αποθέματα από
τα οποία αντλούν τα κοινωνικά υποκείμενα για να προσδιορίσουν την κοινωνική τους θέση αλλά
και να κατανοήσουν τη θέση των άλλων.

Εντυπώνονται στις ατομικές και συλλογικές

προδιαθέσεις για να οργανώσουν στοιχεία της κοινωνικής νόησης και λογικές πρακτικών. Οι
μετατοπίσεις που φανέρωσε η ποιοτική ανάλυση των Crossleys στις φωνές των ψυχικά πασχόντων
μέσα στον χρόνο επιβεβαιώνουν την ιστορική διάσταση της έξης αλλά και τη λειτουργία της ως
δομούσα δομή. Οι ιδιωτικές φωνές των ψυχιατρικών εγκλείστων που μιλούσαν για την προσωπική
τους ‘οδυνηρή’ ψυχική κατάσταση καταγράφοντας ατομικά συμβάντα και καταγγέλλοντας τις
απάνθρωπες συνθήκες του εγκλεισμού τους αποζητώντας την συμπάθεια του ‘κόσμου’ τη δεκαετία
του ‘50 μετασχηματίζονται τη δεκαετία του ’90 σε συλλογικές φωνές χρηστών και επιζώντων του
ψυχιατρικού συστήματος που εξηγούν τις ψυχικές τους εμπειρίες με όρους κοινωνικής αδικίας
διαμορφώνοντας συνθήκες πολιτικού αγώνα και αντίστασης απέναντι στην ψυχιατρική εξουσία. Η
προσωπική ιστορία δεν είναι παρά μια αφαίρεση της συλλογικής, κοινωνικής ιστορίας και η
προσωπική χειραφέτηση είναι η θεραπευτική διαδρομή που θα συνδέσει τον καταπονημένο
πολιτικό εαυτό με την συλλογική κοινωνική δράση (Crossley & Crossley, 2001). Οι ερευνητές
χρησιμοποιούν δύο επίπεδα ανάλυσης για να εξηγήσουν αυτόν τον κοινωνικό και πολιτικό
μετασχηματισμό: το πρώτο αφορά στην έξη ως ανοιχτό σύστημα γενεσιουργών σχημάτων και ως
δομικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής που δεν παίζει ρόλο μόνο στην αναπαραγωγή αλλά και στην
κοινωνική αλλαγή μέσα από νέα σχήματα λόγου και μέσα από ιδέες που κομίζει, και το δεύτερο το
οποίο συναρτάται του πρώτου αφορά το πεδίο και τη δυναμική που αναπτύσσεται σ’ αυτό,
συσχετισμοί και σχέσεις συμβολικής ισχύος που επιτρέπουν ή όχι την ανάδυση αυτών των νέων
σχημάτων. Η διαλεκτική σχέση έξης-πεδίου με την μεσολάβηση των κοινωνικών κινημάτων
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διαμορφώνει τις κοινωνικές και ιστορικές προϋποθέσεις για την κοινωνική αλλαγή.

1.6. Στίγμα και πρακτικές αρνητικής διάκρισης ως μηχανισμοί παραγωγής και αναπαραγωγής
ανισοτήτων
Η κοινωνική παραγωγή του στίγματος είναι από μόνη της μια διαδικασία που προκαλεί ανισότητες,
αρνητική διάκριση και αποκλεισμό. Η απόδοση ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών σε ορισμένες
κοινωνικές ομάδες και η συνεπακόλουθη κοινωνική τους απόρριψη που τις οδηγεί στον κοινωνικό
αποκλεισμό είναι ένα μέρος του μηχανισμού της άμεσης και έμμεσης παραγωγής των κοινωνικών
ανισοτήτων. Η άνιση μεταχείριση και οι συμπεριφορές διάκρισης δεν περιορίζονται μόνο στις
διαπροσωπικές μικρο-αλληλεπιδράσεις αλλά εκδηλώνονται ως συσσωρευμένες άδηλες ή έκδηλες
θεσμικές πρακτικές που λειτουργούν μειωτικά για μέλη στιγματισμένων κοινωνικών ομάδων ακόμη
και όταν οι ατομικές προκαταλήψεις και διακρίσεις είναι απούσες.
Το στίγμα είναι ένα κοινωνιο-ψυχολογικό φαινόμενο στο οποίο συμπλέκονται διεργασίες
κοινωνικής κατηγοριοποίησης και ιεραρχικής κατάταξης ατόμων και ομάδων, κοινωνικής
σύγκρισης και ταυτότητας, απόδοσης ετικέτας και εδραίωσης κριτηρίων για την κοινωνική
κατασκευή του δίπολου 'κανονικό' - 'παθολογικό'. Είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες στη
μικροκοινωνιολογία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συγχρόνως ένα θεωρητικό παράδειγμα
κοινωνιοψυχολογικής διάρθρωσης του ενδο-ατομικού με το δι-ομαδικό και το ιδεολογικό επίπεδο
ανάλυσης. Το στίγμα αποτελεί κοινωνιο-ψυχολογική διεργασία που εξηγεί την κοινωνική απαξίωση
ατόμων και ομάδων που παρεκκλίνουν του 'φυσιολογικού' καθώς και τις συμπεριφορές αρνητικής
διάκρισης σε βάρος τους. Η προέλευση του στίγματος είναι ιδεολογική και ως τέτοια προϋποθέτει
την ανάλυση των αναπαραστάσεων, των κυρίαρχων αντιλήψεων και των προκαθορισμένων ιδεών
που κατασκευάζουν τις κοινωνικές και πολιτισμικές σημασίες του κανονικού, τους κανόνες και τα
πρότυπα της 'φυσιολογικής' ή της ‘αναμενόμενης’ κοινωνικής συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τον Goffman (1963) το στίγμα ορίζεται ως ένα χαρακτηριστικό που είναι βαθιά
υποτιμητικό και αυτός που το φέρει μετουσιώνεται από μια ύπαρξη ολοκληρωμένη και συνηθισμένη
σε κάποιον που απαξιώνεται και υποτιμάται (σελ. 3). Για τους Crocker et al (1998, σελ. 505), τα
στιγματισμένα άτομα διαθέτουν ή θεωρείται ότι διαθέτουν κάποια ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που
εκφράζει μια κοινωνική ταυτότητα η οποία απαξιώνεται σε ένα δοσμένο κοινωνικό πλαίσιο. Το
στίγμα ως σχέση του εαυτού με τους άλλους κατανέμει αξιώσεις, ρόλους και θέσεις στην ιεραρχική
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κλίμακα ενός συγκεκριμένου κοινωνικού συστήματος καθώς τοποθετεί τα στιγματισμένα άτομα
στις κατώτερες βαθμίδες του. Οι αξιολογικές λειτουργίες του στίγματος επικυρώνοντας το τι είναι
αποδεκτό και τι όχι αποκαλύπτουν τις κανονιστικές νόρμες και τα ιδεολογήματα τα οποία
κατασκευάζουν τις κοινωνικές ομάδες υπαγωγής και μη υπαγωγής αποβλέποντας στη διατήρηση
και την συντήρηση της ισχύουσας τάξης πραγμάτων. Οι στιγματιστικές αντιλήψεις μιας δεδομένης
κοινωνίας για άτομα και κοινωνικές ομάδες είναι δυνατό να αποτελέσουν μέτρο για την αποτίμηση
της κοινωνικής της συνοχής.
Η δραματουργική ανάλυση του Goffman (1963) για το Στίγμα εστιάζοντας στις
υποκειμενικές στρατηγικές και τα τεχνάσματα που τα στιγματισμένα άτομα επινοούν είτε για να
αποκρύψουν τις ατέλειες τους είτε για να τις συγκαλύψουν μέσα σε συνθήκες 'μικτών
συναναστροφών' εγκαινιάζει τη σχέση στίγματος, εαυτού και ταυτότητας. Εμβαθύνει στους
τρόπους διαχείρισης της φθαρμένης ταυτότητας και της απόστασης μεταξύ της εν δυνάμει και της
πραγματικής ταυτότητας που τα στιγματισμένα άτομα αναπτύσσουν για να εξασφαλίσουν την υπό
όρους αποδοχή τους από τους 'φυσιολογικούς'. Η θεματική αυτή επικέντρωση του Goffman
εγκαινιάζει παράλληλα την ανάδυση του στιγματισμένου ατόμου ως δρώντος υποκειμένου που
επινοεί τρόπους για την προστασία της προσωπικής του ταυτότητας (Μακρυνιώτη, 2001).
Η ψυχολογική ατομικιστική προσέγγιση του στίγματος αντιπαραβάλλεται με την κοινωνιοψυχολογική πρόταση των Campbell & Deacon (2006) που στρέφουν την προσοχή τους στις
συμβολικές, υλικές, θεσμικές και πολιτικές του προεκτάσεις. Η σύνδεση ορισμένων ανθρώπινων
διαφορών με ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά και απαξιωμένη κοινωνική ταυτότητα είναι
αναπόσπαστο μέρος των διεργασιών εκείνων που προκαλούν φαινόμενα διομαδικής ασυμμετρίας
για να καταλήξουν σε συμπεριφορές αρνητικής διάκρισης και άνισης μεταχείρισης. Μέσα από τους
μηχανισμούς της διάδοσης και της κοινωνικοποίησης, οι πεποιθήσεις αυτές 'φυσικοποιούν' τις
ανθρώπινες διαφορές και τις κάνουν μέρος της κοινής λογικής. Η απώλεια αυτή από μόνη της είναι
η βάση για την εκδήλωση αρνητικής απόκρισης και άνισης μεταχείρισης προς τα μέλη των
κοινωνικών ομάδων που είναι διαφορετικές από τις κυρίαρχες: η χαμηλή κοινωνική θέση στην
κοινωνική ιεραρχία μειώνει σημαντικά τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε δραστηριότητες και
κοινωνικά δίκτυα ανατροφοδοτώντας έτσι την κοινωνική δυσμένεια λόγω της αδυναμίας
πρόσβασης σε πόρους. Η απώλεια της κοινωνικής θέσης είναι η επιβλαβής συνέπεια του στίγματος
και της κοινωνικής απαξίωσης ατόμων και ομάδων που θεωρούνται ότι παρεκκλίνουν των νορμών
που ισχύουν για μια κοινωνική ενότητα.
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Αυτό που κυρίως όμως μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε είναι ο τρόπος που σχηματίζονται
πυρήνες αντίστασης απέναντι σε θεσμοποιημένες πρακτικές καταπίεσης: την ιατρικοποίηση των
ψυχικών εμπειριών από την κλασική κλινική ψυχιατρική, την εκπαίδευση, την εργασία, τον αστικό
δημόσιο χώρο. Ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται αυτοί οι πυρήνες υποθέτουμε πως
σχετίζονται με το πολιτισμικό κεφάλαιο, την ταξική προέλευση, τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε
δίκτυα αυτο-συνηγορίας αλλά και με την τροφοδότηση που λαμβάνουν τα υποκείμενα από τους
επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Οι ταξικά διαφοροποιημένες θεραπευτικές διαδρομές οδηγούν
σε διαφορετικές θεραπευτικές στρατηγικές, ορισμένες από τις οποίες λαμβάνουν συλλογικές
μορφές δράσης. Είναι το σημείο όπου οι προσωπικές νοηματοδοτήσεις, οι ευρύτερες πολιτισμικές
εικόνες και παραστάσεις διασταυρώνονται με τις ιδεολογίες των επαγγελματιών ενώ η έκβαση
αυτής της διασταύρωσης αποτελεί ένα από τα αντικείμενα της μελέτης μας. Η σχέση μεταξύ
στίγματος και ταυτότητας δύναται να οργανώσει μορφές συλλογικής αντίστασης και να
διαμορφώσει λόγους και πρακτικές των καταπιεσμένων ομάδων ενάντια στις στιγματιστικές
αντιλήψεις. Το πρόταγμα της συμβατικής ψυχολογίας για 'προσαρμογή' του ατόμου στο περιβάλλον
αναθεωρείται μέσα από τις 'φωνές' των 'άλλων' και τις προσωπικές τους ιστορίες που
υπερασπίζονται τη διαφορά ως μορφή ύπαρξης και την αναπηρία ως υπαρξιακή εμπειρία.
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Κοινωνική τάξη και ψυχική υγεία: Μεθοδολογικά ζητήματα
2.1. Το πρόβλημα

Παρόλο που η σχέση μεταξύ κοινωνικής τάξης και υγείας και κατ’ επέκταση με την
ψυχική υγεία καταδεικνύεται έμμεσα σε πληθώρα ερευνών, υπάρχει μια δυσκολία άμεσης
συσχέτισης της κοινωνικής τάξης με την ψυχική υγεία. Εντούτοις η δυσκολία αυτή

έχει

περισσότερο μεθοδολογικό περιεχόμενο. Αυτό αφορά περισσότερο για το πώς μια έννοια που
σε μεγάλο βαθμό ορίζεται μεταθεωρητικά, όπως η κοινωνική τάξη μπορεί να μετατραπεί σε
μεθοδολογική κατηγορία ώστε να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην ταξική θέση, το
κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον και την ψυχική υγεία, ώστε να καταστήσει αυτή τη
σχέση απτή και συγκεκριμένη.

2.2. Κοινωνική τάξη και κοινωνική διαστρωμάτωση

Oι αλλαγές στην παραγωγή και στην κοινωνία όπως αποτυπώνονται στην κοινωνική
δομή (συρρίκνωση της βιομηχανικής εργατικής τάξης, διεύρυνση των νέων μεσαίων
στρωμάτων κ.λπ.) θέτει το ερώτημα κατά πόσον η έννοια της κοινωνικής τάξης έχει
απολέσει την αναλυτική της εγκυρότητα αλλά και την μεθοδολογική της χρησιμότητα;
Τίθεται δηλαδή το ερώτημα

μήπως

άλλοι παράγοντες, όπως τρόποι ζωής,

πολιτισμικό κεφάλαιο, αισθητική αντίληψη κ.λπ. που συνδέονται, -σύμφωνα με τον P.
Bourdieu, και χαρακτηρίζουν πρωτίστως τα νέα μεσαία στρώματα-, με την κουλτούρα έχουν
αποκτήσει εξαιτίας αυτών των αλλαγών κεντρική σημασία, ώστε στη βάση αυτών να
διαμορφώνεται μια νέα κοινωνική διαστρωμάτωση. Τα ερωτήματα που τίθενται εδώ μπορούν
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να απαντηθούν μόνο αν προχωρήσουμε σε μια σαφή και αναλυτική διάκριση ανάμεσα στην
κοινωνική τάξη και στην κοινωνική διαστρωμάτωση, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια
να συσχετίσουμε την ψυχική υγεία με την κοινωνική τάξη.
Η αναγωγή της κοινωνικής δομής στην κοινωνική διαστρωμάτωση ή, αντίστροφα,
η

αναγωγή της στις κοινωνικές τάξεις διαμορφώνει δύο διαφορετικά παραδείγματα

περιγραφής του προβλήματος, απ’ όπου απορρέουν και οι ενδεχόμενες λύσεις τους. Να το
πούμε αλλιώς. Αν η

ανεργία, η κοινωνική έκπτωση, η ψυχική υγεία, αλλά και άλλα

προβλήματα, συσχετιστούν αποκλειστικά με την κοινωνική διαστρωμάτωση, αποδέχεται
κανείς ότι αυτά δύνανται να αντιμετωπιστούν εντός του υφιστάμενου συστήματος κοινωνικών
σχέσεων, κυρίως μέσω αντισταθμιστικών ή, αναδιανεμητικών πολιτικών (βλ. Κράτος
Πρόνοιας) δηλαδή σε συνθήκες μισθωτής εργασίας. Αν αντίστροφα αυτά συσχετιστούν με τις
κοινωνικές τάξεις και την ταξική σύγκρουση,
η

αντιμετώπισή

δηλαδή

την

αντίθεση

κεφαλαίου-εργασίας,

τους καθίσταται προβληματική, καθώς θα πρέπει να αλλάξει ο ίδιος ο

τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας και της εργασίας. Και αυτό γιατί η μετατροπή της
εργασίας σε εμπόρευμα (εκμίσθωση), η έκπτωση από την εργασία (ανεργία), -στο βαθμό
που ορίσουμε την εργασία ως την κατ’ εξοχήν ανθρώπινη δραστηριότητα-, όπως και
αποξένωση των ανθρώπων από

η

το δημιούργημα της εργασίας τους, το οποίο σε συνθήκες

εξαρτημένης εργασίας, επίσης εμπορευματοποιείται, συνιστά και ανθρωπολογική έκπτωση, που
βιώνεται τραυματικά, ως «δυσφορία στον πολιτισμό» (Freud

1974).

Και

ναι

μεν

σε

συνθήκες κοινωνικοποίησης μέρους του κόστους αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης,
δηλαδή

σε

συνθήκες

ανάδειξης

βασικών κοινωνικών αγαθών σε δημόσια, φαίνεται να

προέχει, και ορθώς, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ατόμου (εσωτερίκευση των
καταναγκασμών,

απώθηση επιθυμιών κ.λπ.),

το τίμημα όμως που καταβάλλεται τόσο σε

επίπεδο ατομικού όσο και σε επίπεδο κοινωνικού ψυχισμού είναι δυσανάλογο (αποξένωση,
κονφορμισμός κ.λπ.). Aν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα
των κοινωνικών σχέσεων, με την εργατική τάξη να παράγει μέσω της εργασίας της, όπως
αναλύει ο K. Marx (Μαρξ 1978), τα δύο μεγέθη που είναι άκρως αναγκαία για να λάβει χώρα
και να αναπαραχθούν αυτές οι σχέσεις, δηλαδή την αξία για την αναπλήρωση της
εργατικής δύναμης (μέσα στέγασης, διατροφής και συντήρησης της εργατικής τάξης) αλλά
και την υπεραξία (υπερεργασία) που αντιπροσωπεύει απλήρωτη
ιδιοποιείται ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, ώστε
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συσσώρευση του κεφαλαίου, τότε η εννοιολόγηση της κοινωνικής δομής με όρους
κοινωνικής τάξης, υποδεικνύει άμεσα πότε και γιατί εμφανίζονται οι κοινωνικές ανισότητες.
Η διάχυτη κοινωνική αδικία που απορρέει από εδώ, σε συνάρτηση με το αναπάντητο
ερώτημα,

γιατί

τα

μέσα

παραγωγής, εφόσον ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες δεν

βρίσκονται σε καθεστώς κοινωνικής ιδιοκτησίας αλλά σε καθεστώς ατομικής ιδιοκτησίας,
διατρέχει όλο το κοινωνικο- θεσμικό
απογοήτευσης
αυτονομηθεί

και ματαιότητας. Οι

σύμπλεγμα,
άνθρωποι

τροφοδοτώντας

αισθήματα αδυναμίας,

θωρούν

η

πως

κατάσταση

έχει

και αντικειμενοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό από τους ίδιους που απλά τους

υπερβαίνει. Επομένως κάθε προσπάθεια αλλαγής είναι ανέφικτη και μάταιη, γεγονός που
καθιστά τα άτομα αδρανή και παθητικά. Και όμως ο άναρχος χαρακτήρας της παραγωγής,
δηλαδή η παραγωγή χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της κοινωνίας, ευθύνεται
σε μεγάλο βαθμό για τις οικονομικές κρίσεις (υπερπαραγωγή/υποκατανάλωση

αγαθών),

επομένως και για την ανεργία και την κοινωνική περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων του
πληθυσμού. Ως γνωστόν η αίσθηση της αδικίας σε συνάρτηση με την ανεργία και την
κοινωνική έκπτωση, λειτουργούν,

όπως έχουν ερευνηθεί επαρκώς σε πολλές κοινωνικο-

επιδημιολογικές μελέτες, αποδιοργανωτικά τόσο σε επίπεδο ατόμου όσο και σε επίπεδο
κοινωνίας (βλ. και Townsend&Davinson: 1998).
Επομένως η κοινωνική τάξη ως σχέση εκμετάλλευσης είναι ενσωματωμένη στην ίδια
την κοινωνική δομή ενώ στην εμφάνισή της, δηλαδή σε επίπεδο κοινωνικής διαστρωμάτωσης
προσλαμβάνει τη μορφή της άνισης πρόσβασης σε πόρους και μέσα (εισόδημα, εκπαίδευση,
επάγγελμα, κύρος κ.ο.κ) αλλά και της άνισης έκθεσης σε κινδύνους για την ψυχική υγεία
(βλ. Kahn 1981).

Καθόλου συμπτωματικό ότι οι οικονομικές δυσκολίες και κυρίως η

απώλεια εργασίας που συνοδεύει πρωτίστως το κοινωνικό βιογραφικό ατόμων από τα εργατικά
στρώματα προκαλούν

τα συμπτώματα της κατάθλιψης ενώ, καθώς έχουν επιπτώσεις

στη συναισθηματική λειτουργικότητα και στη φυσική τους κατάσταση,
περαιτέρω

δυσχεραίνουν

τη ικανότητα ανάληψης δράσης (Price, Cosmides&Tooby 2002). Είμαστε της

άποψης ότι, στο συνδυασμό αυτό, με την κοινωνική διαστρωμάτωση να «ανοίγει» πρωτίστως
προς

τον

κοινωνικό

καταμερισμό

εργασία

(κοινωνικές

σχέσεις

παραγωγής)

και

δευτερευόντως προς τον τεχνικό καταμερισμό εργασίας (επαγγέλματα, εργασιακή κατάσταση,
πολιτισμικό

κεφάλαιο

κ.λπ.),

-ώστε

υπερβαίνοντας

την

ποσοτική αποτίμηση των

κοινωνικών σχέσεων να εμπερικλείει στη μεθοδολογική της πρόταση και την
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διάσταση-, η κοινωνική

μορφολογία

δύναται

να κατηγοριοποιηθεί σ’ ένα σύστημα

κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Σ’ αντίθεση λοιπόν με νομιναλιστικές

προσεγγίσεις

που

ταυτίζουν τα κοινωνικά στρώματα (επαγγελματικές ομάδες, «κλειστές ομάδες», «πολιτισμικά
περιβάλλοντα» κ.λπ.) με τις κοινωνικές τάξεις με πρόθεση να καταστήσουν την τάξη απόλυτα
προσιτή στην εμπειρική ανάλυση-ταξινόμηση, η μεθοδολογική μας πρόταση ορίζει την
τάξη ποιοτικά και σε σχέση με άλλες τάξεις στο σύστημα παραγωγής, μετατρέποντάς την από
εμπειρικο-στατιστικό σημαίνον σε κοινωνιολογικό σημαινόμενο. Συνεπώς οι επαγγελματικές
θέσεις των ατόμων, οι εισοδηματικές κατηγορίες, το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι στεγαστικές
καταστάσεις, οι καταστάσεις υγείας κ.ο.κ. είναι συνέπειες της συνολικής θέσης μιας κοινωνικής
τάξης μέσα στην κοινωνία, τόσο σε σχέση με το σύστημα παραγωγής όσο και σε σχέση με τις
άλλες κοινωνικές τάξεις. Οι κοινωνικές ανισότητες υπάρχουν λοιπόν όχι επειδή κάποιοι
αποκλείστηκαν από πόρους, ή, κάποιοι άλλοι σφετερίστηκαν πόρους, εξαιτίας ασύμμετρων
σχέσεων δύναμης και εξουσίας, ή,

ακόμη και χωρίς να φταίει κανείς, όπως γίνεται στο

Παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού (social exclusion), αλλά επειδή η μία τάξη
εκμεταλλεύεται την άλλη, έτσι που

το δικό της περισσότερο σε υλικούς και συμβολικούς

πόρους, να λείπει, επειδή έχει υφαρπαχθεί από άλλες (βλ. και Wright 1985: 239). Έτσι δύναται
να εξηγηθεί η κοινωνική πόλωση και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων των τελευταίων
ετών και η βίαιη μεταφορά πλούτου από τα εργατικά και λαϊκά στρώματα στην τάξη (ή, σε
μερίδες της) που ελέγχει το σύστημα παραγωγής. Το γεγονός αυτό επιδεινώνει εκ των
πραγμάτων τις συνθήκες ζωής και δράσης των στρωμάτων που υφίστανται την εκμετάλλευση.
Συχνά μάλιστα η ανημποριά και η αδυναμία που απορρέουν από εδώ, εκλαμβάνονται,
κυρίως στον μεθοδολογικό ατομισμό (M. Weber) που ανάγει τα κοινωνικά δεδομένα σε μη
κοινωνικά (ατομικά), και διέπει και την τρέχουσα αντίληψη για την ψυχική υγεία, ως ατομικές
ιδιότητες. Επομένως η έρευνά

μας

δεν

μπορεί

να

μη

λάβει

υπόψη

αυτήν

την

πραγματικότητα, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να ιστορικοποιήσει τόσο το υπάρχων
κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και να αναστοχαστεί πάνω στις καθιερωμένες αναλυτικές κατηγορίες.
Μεθοδολογικά αυτό προϋποθέτει την σύνδεση της έρευνας για τις κοινωνικές ανισότητες με
την αναλυτική κατηγορία της κοινωνικής τάξης, η οποία επειδή αναφέρεται σε ποιοτικές
σχέσεις θα μας επιτρέψει
αντικείμενο,

να εποπτεύσουμε με καλύτερο τρόπο το υπό διερεύνηση

αλλά θα μας δώσει εν τέλει και το γενικό μέτρο για την εξέταση του

προβλήματος, ώστε να αποφύγουμε τον εμπειρισμό της μεθόδου που απορρέει από την
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αποδοχή και την φετιχοποίηση του δεδομένου (θετικισμός), καθιστώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο εφικτή την αποπραγμοποίηση της πραγματικότητας, ώστε να δούμε πίσω από τα
φαινόμενα.
Η αναγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων στην κοινωνική τάξη επιβάλλεται επειδή
συχνά η έννοια της κοινωνικής τάξης συγχέεται με τις ποσοτικές διαφορές (εισοδηματική και
εργασιακή κατάσταση, πρακτικές διάκρισης, κύρος κ.λπ.) ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές
ομάδες. Η σύγχυση αυτή προκαλεί σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα στην ανάλυση, επειδή η
στιγμή διανομής του κοινωνικού πλεονάσματος επικαλύπτει, στις μελέτες που βασίζονται
στην

ποσοτικοποίηση

αυτών

των στοιχείων, δηλαδή στις μελέτες κοινωνικής

διαστρωμάτωσης, τη στιγμή απόσπασής του (βλ. και Abercrombie & Urry 1983: 109).
Συνεπώς η τάξη ως κοινωνική σχέση συνιστά και την ειδοποιό διαφορά έναντι αναλύσεων
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, οι οποίες αποδεχόμενες την πραγματικότητα των μορφών
εξηγούν τις διαφορετικές συνθήκες ζωής και την κατανομή των υλικών και συμβολικών πόρων
σε συνάρτηση με

μια σειρά κοινωνικών μεταβλητών (εισόδημα, επάγγελμα, κοινωνικό

κεφάλαιο, κύρος , κ.ά.). Εδώ η τάξη αναφέρεται στην κοινωνική διαστρωμάτωση και όχι το
αντίστροφο, όπως εμείς παραπάνω προτείναμε. Οι αναλύσεις αυτές που γίνονται στη βάση
κυρίως εμπειρικο-στατιστικών τεχνικών

περιγράφουν αλλά δεν μπορούν να εξηγήσουν

πειστικά τους λόγους για του οποίους οι κοινωνικές ανισότητες υπάρχουν και τον τρόπο με τον
οποίο αυτές συνδέονται με κοινωνικές τάξεις (βλ. και Gubbay 1997). Σχεδόν καθόλου δεν
θεωρητικοποιείται ο τρόπος δόμησης συλλογικών υποκειμένων (κοινωνικές τάξεις) και οι
ασύμμετρες κοινωνικές σχέσεις.
Ακριβώς
μεθοδολογιών

αυτές
και

οι

θέσεις

μεθόδων

που

αποτέλεσαν
εκκινώντας

την
από

επιστημολογική
το

περιπτωσιολογία και τον εμπειρισμό στην κοινωνική ανάλυση

δεδομένο,

μήτρα
ευνόησαν

την

(εμπειρισμός). Η κοινωνική

δράση αφέθηκε στη δίνη των ατομικών σκοποθεσιών (μεθοδολογικός ατομισμός), ή, των
διϋποκειμενικών σχέσεων (μεθοδολογικός υποκειμενισμός), και οι άνισες κοινωνικές θέσεις
περιστράφηκαν γύρω από τις ατομικές ικανότητες ενός (δι)αταξικού υποκειμένου χωρίς
αναφορά

στην γενεαλογία αυτών των σχέσεων και χωρίς την ιστορικοποίηση αυτών των

ικανοτήτων. Δεν είναι παράδοξο να πούμε πως εδώ η κοινωνία εμφανίζεται ως ένα άμορφο
πράγμα, χωρίς δομή και χωρίς περιορισμούς,

ως άθροισμα ατόμων, με αυτά να έχουν

αποδυθεί σ’ ένα αγώνα για την μεγιστοποίηση του ατομικού οφέλους, όπου η κοινωνία
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ταυτίζεται ουσιαστικά με την αγορά.
Η ευρεία αποδοχή της βεμπεριανής θέσης επέχει θέση επιστημολογικής τομής,
κυρίως επειδή η συγκρότηση των κοινωνικών υποκειμένων μετατοπίζεται από τη σφαίρα της
παραγωγής στη σφαίρα ανταλλαγής και διανομής (αγορά) και στη σφαίρα της κατανάλωσης
εκεί όπου

πραγματώνεται η υπεραξία και εμφανίζονται ειδικοί τρόποι ζωής («κλειστές

ομάδες»). Κατά συνέπεια η μετατόπιση προς την κατανάλωση σε συνάρτηση με την αδυναμία
προσδιορισμού των κοινωνικών τάξεων, καθώς οι κοινότητες βιοτικών ευκαιριών στην αγορά
(οιονεί κοινωνικών τάξεων) μπορεί
διαβάθμιση

των

να

είναι

απεριόριστες,

πόσο

μάλλον

όταν

η

αγοραίων (ταξικών) καταστάσεων γίνεται στη βάση ισοβαρών κριτηρίων

(ιδιοκτησία, επάγγελμα,

εκπαίδευση,

εισόδημα

κ.λπ.),

σχετικοποιεί

ουσιαστικά

την

αναλυτική σημασία της κοινωνικής τάξης (Γκύρβιτς 1986:209). Η ανάδειξη του τεχνικού
(επαγγελματικού) καταμερισμού εργασίας σε προνομιακό χώρο κοινωνικής ανάλυσης
δικαιολογείται σ’ ένα βαθμό λόγω της αναδιάρθρωση της παραγωγής και της αύξησης
της διαφοροποίησης τόσο στο εσωτερικό της εργατικής τάξης («νέα μικροαστική τάξη»),
όσο και στο εσωτερικό της αστικής τάξης (διαφοροποίηση μεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου
των μέσων παραγωγής, μεταξύ καπιταλιστών και μάνατζερ),

όπως

το

θέτει

ο

R.

Dahrnedorf. Ωστόσο η αναγνώριση των νέων εργασιακών ομάδων ως νέων κοινωνικών
τάξεων χωρίς αναφορά στις ποιοτικές ιδιότητες που τις διέπουν (σχέση και θέση στον
κοινωνικό καταμερισμό εργασίας) υπονομεύει

τη

σχέση

ανάμεσα

στην τάξη

που

συγκροτείται στη σφαίρα της παραγωγής με την τάξη που μέσω της συλλογικής δράση
εμφανίζεται ως ιστορικό υποκείμενο και δύναται να αυτοπροσδιοριστεί. Η διαπίστωση αυτή
έχει ιδιαίτερη σημασία για την δόμηση της κοινωνικής ταυτότητας της εργατικής τάξης, καθώς
οι συνδικαλιστικοί και πολιτικοί της φορείς, επέχουν θέση συλλογικού κεφαλαίου και οιονεί
αντιστασιακού στρατηγικού πόρου που

μέσω της συλλογικής δράσης, όπως κατέδειξε η

έρευνα του D. Blane ( Blane 1990:51), περιορίζει το βαθμό έκθεσης της υγείας σε κινδύνους
που απορρέουν από την αποειδίκευση και την απώλεια ελέγχου πάνω στην εργασία αλλά και
από την αλλοτρίωση και την αποξένωση που αυτοί ως παραγωγοί βιώνουν, παράγοντας που με
τη σειρά του γίνεται πρόξενος διαταραχών της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας (Vinnei
1977˙ Möhler-Leimküler 2005: 242-244).
Στο βαθμό μάλιστα που το εισόδημα και οι επαγγελματικές ομάδες, δηλαδή
διαστρωματικοί δείκτες συνιστούν οιονεί κοινωνικές τάξεις (νομιναλισμός), πρακτική που έχει
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υιοθετηθεί από τις στατιστικές υπηρεσίες πολλών χωρών (Reid 1977), χωρίς να γίνεται
ουσιαστική

διάκριση στον τρόπο απόκτησης του εισοδήματος και στη σχέση του

επαγγέλματος με τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, η ανάλυση των οικονομικών σχέσεων
αποσυνδέεται από την ανάλυση των ταξικών σχέσεων. Έτσι η τάξη εμφανίζεται ως οικονομική
κατηγορία (οικονομική τάξη) και όχι ως κοινωνική σχέση (κοινωνική τάξη), γεγονός που
εμποδίζει τον ορισμό της κοινωνικής τάξης και της ταξικής ταυτότητας με ιστορικούς όρους.
Από την άλλη ο σχεσιακός χαρακτήρας της κοινωνικής τάξης, μπορεί να οδηγήσει, εφόσον
αυτός δεν αναφέρεται σ’ ένα σημαινόμενο που ορίζεται αντικειμενικά και έξω από τα
σημαίνοντα

(σχεσιακές στιγμές) να οδηγήσει στον σχετικισμό και στο αποκεντρωμένο

υποκείμενο που έχει χαθεί σ’ ένα παιχνίδι διαφορών και νοημάτων και αδυνατεί, όπως λόγου
χάρη στον E. Laclau γι’ αυτό να προσδιορίσει την ταυτότητά του (βλ. αποδoμισμός), (Laclau
& Mouffe 1985).
Εντούτοις η αναδιάρθρωση της παραγωγής σε συνάρτηση με μετατοπίσεις στην
ταξική διάρθρωση των κοινωνιών (μείωση της βιομηχανικής εργατικής τάξης, διεύρυνση των
μεσαίων αστικών στρωμάτων κ.ά.), φαίνεται, όπως αναφέραμε και στην αρχή, πως έδωσε
προτεραιότητα σε νέες μορφές υποκειμενοποίησης με επίκεντρο
(κατανάλωση)

και

τις

πολιτισμικές

διαφορετικά επίπεδα κύρους και

τους

τρόπους

ζωής

πρακτικές (συμβολικό κεφάλαιο), συγκροτώντας

κοινωνικής αναγνώρισης, γεγονός που οφείλουμε να

λαμβάνομαι σοβαρά υπόψη στις σχετικές έρευνες για την ψυχική υγεία. Και αυτό όχι μόνο για
να προσδιορίσουμε τις ανάγκες των νέων μεσαίων στρωμάτων σε σχέση με την ψυχική
υγεία αλλά και για να αποφύγουμε τη στρέβλωση που θα όριζε την ψυχική υγεία με βάση τις
ανάγκες τους, εκλαμβάνοντας αυτές, -όπως συμβαίνει σ’ ένα βαθμό με την κατάθλιψη-,
ως αντιπροσωπευτικές για ολόκληρη την κοινωνία. Παρόλα αυτά οι αλλαγές στην
κοινωνική δομή σχετικοποίησε, αν δεν επικάλυψε τις κοινωνικές ανισότητες που απέρρεαν από
την ταξική (κάθετη) διάρθρωση της κοινωνίας, δίνοντας την εντύπωση ότι διαμορφώνεται μια
ανεξάρτητη βάση κοινωνικής διαστρωμάτωσης σύμφωνα με τους τρόπους

ζωής και τις

πολιτισμικές πρακτικές. Ουσιαστικά η έμφαση στους τρόπους ζωής και στις

πολιτισμικές

πρακτικές συνιστά τον δεύτερο τύπο σχηματισμού κοινωνικής τάξης («κοινοτικοποίηση»), ο
τρίτος είναι αυτός με βάση το κόμμα, τον οποίο εισηγείται ο M. Weber (Weber 1997:142), και ο
οποίος βασίζεται σε αντίθεση με τα ‘‘αντικειμενικά’’ κριτήρια

κοινωνικής

(επαγγελματική ειδίκευση/διαπραγματευτική ικανότητα κ.λπ.), (Goldthorpe 1987) σε
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‘‘υποκειμενικές’’

διαθέσεις

και

πρωτίστως

στους

ιδιαίτερους

τρόπους

ζωής

και

κατανάλωσης των ατόμων (διατροφικές πρακτικές, ένδυση, αισθητική κρίση, κατοικείν
κ.ο.κ.). Διαμέσου αυτών τα άτομα θα ενταχτούν σε κλειστές ομάδες και θα καταστούν διακριτά
απέναντι σε άλλες ομάδες. Στη βεμπεριανή συλλογιστική οι ομάδες αυτές είναι και οι μόνες
που μπορούν να μετεξελιχτούν, καθώς ικανοποιούνται δύο βασικές προϋποθέσεις δόμησης
κοινωνικών τάξεων (η οριοθέτηση και η αυτοσυνείδηση) σε ομάδες δράσης. Από την άλλη οι
διεργασίες διάκρισης που εμπερικλείει αυτός ο τύπος συγκρότησης κοινωνικής τάξης, αφορούν
πρωτίστως
συμβολικού

τα

μεσαία

κεφαλαίου,

αστικά
αναζητούν

στρώματα,
να

τα

οποία

οριοθετηθούν

ως

τόσο

προνομιακοί
έναντι

των

κάτοχοι
κατόχων

οικονομικού κεφαλαίου, όσο και έναντι της εργατικής τάξης. Εδώ όμως η κοινωνική ανάλυση
αντιμετωπίζει

τις

πρακτικές

διάκρισης

ως

ομόλογες

των

κοινωνικών θέσεων,

περιορίζοντας κατά κάποιο τρόπο μέσω του Habitus (έξη) τον καθορισμό της δομής αλλά και την
αυτονομία του πολιτισμικού παράγοντα (βλ. και Bourdieu 1994 : 57, ·Weininger 2005 : 93). Σε
ποιο βαθμό όμως τώρα τρόποι ζωής και πολιτισμικές συμπεριφορές, μπορούν
θεωρητικοποιηθούν και να ορίσουν νέα κοινωνικά υποκείμενα χωρίς να

να

συμπεριληφθούν

καν, ακόμη και οι «αντικειμενικοί» παράγοντες της βεμπεριανής προσέγγισης που
αναφέρονται στον

τεχνικό (επαγγελματικό) καταμερισμό εργασίας που παραπέμπουν τον

ιεραρχικό χαρακτήρα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, παραμένει ένα ζήτημα; Πως θα
διασφαλίσουμε εξάλλου μια σχετική σύνδεση της δομής με τη δράση ώστε να έχουμε ένα
σταθερό πλαίσιο αναφοράς για τα υποκείμενα; Η απάντηση σ’ αυτή τη διερώτηση έχει
ιδιαίτερη σημασία, καθώς συχνά η ψυχική υγεία ορίζεται σε σχέση με τους
«υποκειμενικούς» παράγοντες που επικαλύπτουν όμως τους «αντικειμενικούς».
Αφού επεξεργαστήκαμε μεθοδολογικά τη σχέση της κοινωνικής τάξης με την κοινωνική
διαστρωμάτωση, οφείλουμε τώρα συσχετίζοντας την κοινωνική τάξη με την υγεία να
διερευνήσουμε με ποιό τρόπο η κοινωνική τάξη διαμορφώνει άνισες κοινωνικές θέσεις που
ορίζουν

τις

δυνατότητες

δράσης

ατόμων

και

ομάδων (πρακτικές

κοινωνικοποίησης,

πολιτισμικό κεφάλαιο κ.λπ.), επομένως και την πρόσβαση, όσον αφορά την ψυχική
υγεία, σε μέσα και πόρους (συμβολικούς, υλικούς, γλωσσικούς, οργανωσιακούς κ.λπ.);
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2.3. Κοινωνική τάξη και ψυχική υγεία

Όταν εξετάζουμε τη σχέση της κοινωνικής τάξης με την ψυχική υγεία, εννοούμε
ουσιαστικά τις υλικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση
υγείας και επικαθορίζουν άλλους παράγοντες, όπως είναι ο τρόπος ζωής, η κατανάλωση, οι
συμπεριφορές κ.ο.κ. Εννοούμε επίσης ότι τα άτομα ανάλογα με την ταξική
(ιδιοκτησιακή

τους

θέση

σχέση και έλεγχος των παραγωγικών πόρων) εκτίθενται άνισα στους

κινδύνους για την ψυχική υγεία (βλ. Borrell, Muntaner, Benach, & Artazcoz: 2004). Μ’
αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ούτε προσωπική εμπειρία ούτε ατομικό βιογραφικό που να
μην τέμνεται από τη κοινωνική εμπειρία της κοινωνικής τάξης. Αν δούμε για παράδειγμα το
μοντέλο της ενδυνάμωσης στην ψυχική υγεία, όπως επεξεργάστηκε από τον Nelson και
συνεργάτες του (Nelson, Lord &Ochocka 2001) θα παρατηρήσει κανείς ότι και τα τρία
επίπεδα

παρέμβασης (άτομο,

κοινότητα, δομές), προϋποθέτουν την πρόσβαση στους

αναγκαίους πόρους (εργασία, στέγαση, εκπαίδευση κ.ά.) που εξαρτώνται όμως από δομικούς
παράγοντες (κοινωνική τάξη, κράτος, εργασία κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η κοινοτική ένταξη
που με τη σειρά της προϋποθέτει ένα δυναμικό άτομο με αυτοεκτίμηση, ανεξαρτησία και
δυνατότητα ελέγχου της καθημερινής ζωής. Αντίστροφα δεν μπορεί να λειτουργήσει
ένα

τέτοιο

μοντέλο,

καθώς

πόροι,

μέσα

και

δεξιότητες

που

είναι ωστόσο

προαπαιτούμενα για την προσωπική ενδυνάμωση, τη συμμετοχή στην κοινότητα και την
πλήρη κοινωνική ένταξη (μορφή εργασίας, κοινωνική θέση, ρόλοι κ.λπ.), γίνονται αντικείμενο
ανταγωνισμού και ιδιοποίησης από ομάδες και τάξεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τις
δυνατότητες των ατόμων, ακόμη και της κοινότητας, η οποία συνήθως γίνεται αντιληπτή, όπως
στις νεοντυρκεμιανές θεωρήσεις, ως ηθική οντότητα (βλ. και Navvaro 2002).
Ιδιαίτερα γόνιμη για την κοινωνική ανάλυση θα ήταν να εξεταστεί η σχέση μεταξύ
κοινωνική
προτείναμε,

τάξης

και

ψυχικής

υγείας

στο

μεθοδολογικό

πλαίσιο

διερευνώντας την ψυχική υγεία τόσο μέσα από

που παραπάνω

τους διαστρωματικούς

δείκτες (εισόδημα, πολιτισμικό κεφάλαιο, μορφωτικό επίπεδο κ.λπ.), όσο και μέσα από τις
πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις που συνδέουν «ασύνειδα» την κοινωνική τάξη με τις ατομικές
συμπεριφορές και τις πολιτισμικές πρακτικές (τρόποι ζωής, τρόποι δόμησης της ταυτότητας,
συμπεριφορές διακινδύνευσης της υγείας κ.λπ.). Σ’ αυτή τη συλλογιστική, τόσο η κοινωνική
41

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
τάξη (ως δομή), όσο και το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον (Milieu) με τους αντίστοιχους
βιόκοσμους θα προσδιορίζουν καθοριστικά την ψυχική υγεία του ατόμου και υπό όρους
θα ενεργοποιούν οργανικές προδιαθέσεις, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
συμπληρωματικά στην εκδήλωση ασθενειών και ψυχικών διαταραχών (βλ. και Κahn 1981). Αν
οι συνθήκες εργασίας και ζωής (μορφή και περιεχόμενο της εργασίας, στεγαστικές συνθήκες,
διακρίσεις κ.λπ.) διαμορφώνουν ένα στρεσογόνο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον και
ευθύνονται, όπως υποστηρίζεται από μια νέο-υλιστική προσέγγιση, για
διαταραχών

της

συμπεριφοράς

αλλά και

του ψυχισμού,

την

συχνότητα

η αποκατάσταση της υγείας

(επικοινωνία και διάδραση με τους ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολογική υποστήριξη και
περίθαλψη, αποκατάσταση και ένταξη κ.λπ.) εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από την ταξική
θέση

του

ατόμου,

όπως αποτυπώνεται

στους

διαστρωματικούς

δείκτες

(εισόδημα,

γλωσσικό κεφάλαιο, εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινωνικό κεφάλαιο κ.λπ.) (βλ. Lewis, Bebbington
& Brugha 2003). Από την άλλη στο βαθμό που οι δομές (θέση στον καταμερισμό εργασίας,
περιεχόμενο της εργασίας κ.ο.κ.) διαμεσολαβούνται μέσω της κοινωνικοποίησης (γλωσσικές
πρακτικές, πολιτισμικές έξεις κ.ά.), όπως υπαινίσσεται ο Β. Bernstein (Βernstein 1975), αλλά
και ο P. Bourdieu, τα άτομα έχοντας περιορισμένους πόρους και δυνατότητες, εξοπλίζονται με
διαφορετικές κοινωνικές δεξιότητες που ως

πόροι Coppingresource

(αυτοπεποίθηση,

αυτονομία, ευελιξία, διαχειριστική ικανότητα κ.ο.κ.) επηρεάζουν άμεσα την κατάσταση της
ψυχικής υγείας (βλ. και Möhler- Leimküler 2005: 249). Παρόλα αυτά η ανάλυση δεν μπορεί
να μείνει εδώ, επειδή ενυπάρχει ο κίνδυνος η ψυχική υγεία να γίνει αντιληπτή ως ικανότητα
διαχείρισης του εαυτού και να προταθεί ως λύση του προβλήματος η εμψύχωση και η
ενίσχυση των κοινοτικών και κοινωνικών δικτύων, ώστε να αντιμετωπιστεί η σχετική
αποστέρηση, που σύμφωνα με νεοντυρκεμιανές προσεγγίσεις, οφείλεται, όχι στις υλικές
συνθήκες διαβίωσης, αλλά στην έλλειψη ψυχοκοινωνικών πόρων και στην υποχώρηση της
κοινωνικής συνοχής (όπως Wilkinson 2005).

Ακριβώς γι’ αυτούς τους

λόγους μια

κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας δεν μπορεί να μείνει στις μεθοδολογίες μικρο-επιπέδου,
οι οποίες καθιστούν υπεύθυνους για τις ανισότητες ψυχικής υγείας τα άτομα και την
κοινότητα, αλλά θα πρέπει να συνδέσει την κοινωνικοποίηση, τις ατομικές συμπεριφορές
και τις πολιτισμικές πρακτικές με την ταξική ανάλυση, και να μετατραπεί κατ’ αυτόν τον
τρόπο, όπως προτείνει ο V. Navarro, σε μια πολιτική οικονομία της υγείας και της ψυχικής
υγείας (Νavarro 2002).
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Εντούτοις για να αποφύγουμε μια μηχανιστική αναγωγή της ψυχικής υγείας στην
κοινωνική τάξη οφείλουμε να αναδείξουμε τις κοινωνικοποιητικές πρακτικές, οι οποίες
συνδέουν τις κοινωνικές τάξεις με τα άτομα και διαμορφώνουν σχήματα σκέψης και
συμπεριφορές,

που

γίνονται

στη

συνέχεια

τυπικές

σε

συγκεκριμένα πολιτισμικά

περιβάλλοντα και για ολόκληρα στρώματα του πληθυσμού. Οι πρακτικές αυτές επειδή
συνιστούν ουσιαστικά και μια μορφή διαμεσολάβησης, ανάμεσα στη σφαίρα παραγωγής και
αναπαραγωγής, αποκρυσταλλώνονται πολιτισμικά σε τρόπους ζωής και σχήματα αντίληψης και
μ’ αυτήν την έννοια υποβαστάζουν τις ταξικές έξεις. Διαμέσου της κοινωνικοποίησης και των
έξεων το σώμα αποκτά τεχνικές και στάσεις που ενσωματώνονται ασύνειδα στο άτομο
(Bourdieu 2006 : 95 κ.έ.). Μέσω της κοινωνικής φύσης της έξης τα άτομα υιοθετούν
συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης του σώματος και του ψυχισμού τους που είναι
πολιτισμικά προσδιορισμένοι με την έννοια ότι οι άνθρωποι από κοινωνία σε κοινωνία
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το σώμα και τον ψυχισμό τους με διαφορετικό τρόπο. Οι τεχνικές
αυτές είναι πρωτίστως προϊόν κοινωνικοποίησης, εκπαίδευσης

και επιτέλεσης. Αλλιώς

μαθαίνουν να διαχειρίζονται το σώμα οι γυναίκες απ’ ότι οι άνδρες. Αλλιώς διαχειρίζονται το
σώμα στρώματα του πληθυσμού για τα οποία αυτό αποτελεί μέσο βιοπορισμού απ’ ότι
στρώματα που βλέπουν το σώμα τους ως αυτοσκοπό (Αλεξίου 2008). Σ’ αυτό το κοινωνικόπολιτισμικό συγκείμενο η έννοια της ψυχικής υγείας αποκτά
Ενδεχομένως η

έννοια της

διαφορετικό

περιεχόμενο.

ενσώματης υποκειμενικότητας (Cromby &

Harper

2009) να αποδίδει με ικανοποιητικό τρόπο τη σύμφυση κοινωνικο-πολιτισμικών και
υποκειμενικό-βιολογικών παραγόντων που εν- σωματώνονται στο υποκείμενο της παράνοιας.
Οι ταξικές έξεις διαμορφώνουν πάλι με τη σειρά τους και διαφορετικά σχήματα αντίληψης και
αυτοπροσδιορισμού με τα αστικά και μεσοαστικά στρώματα να βιώνουν, σε αντιδιαστολή με
τα εργατικά και λαϊκά στρώματα που βιώνουν την υγεία ως απουσία ασθένειας και ως
λειτουργική ικανότητα (Herzlich 1995) και την ψυχική υγεία ως μια κατάσταση ισορροπίας
και βιωμένης ευεξίας. Οι πραγματικότητες αυτές σε συνάρτηση με τις αντιλήψεις και τις
‘‘συλλογικές

παραστάσεις’’

διαμορφώνουν

εν

τέλει

διαφορετικούς

κοινωνικούς

ψυχοσωματικούς τύπους που κουβαλούν πάνω τους την ‘‘ιστορία που έγινε σώμα’’ (Μπουρντιέ
1994 : 29) και λιγότερο ή περισσότερο τρωτούς στις αποδιοργανωτικές επιδράσεις του
εξωτερικού περιβάλλοντος.
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Και πραγματικά ο τρόπος

δόμησης

και

προβολής

της

ταυτότητας

που

συμπεριλαμβάνει ταξικά δεδομένα και κοινωνικοποιητικές πρακτικές, και εξωτερικεύεται στις
γλωσσικές πρακτικές, όπως είδαμε παραπάνω, καταδεικνύει επίσης τον τρόπο με τον οποίο
οι δομικοί καταναγκασμοί συναρθρώνονται με τις ατομικές βιογραφίες, συμβάλλοντας την
αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων. Αν μάλιστα δεχτούμε τη θέση του A. Antonovsky πως
η κατάσταση υγείας συνιστά μια δυναμική

σχέση

ισορροπίας

και

ανισορροπίας

με

αποφασιστικό παράγοντα τους πόρους αντίστασης (φυσικούς, γνωσιακούς, συναισθηματικούς,
πολιτισμικούς κ.ο.κ.), (Antonovsky 1997) που ενεργοποιούνται και συντονίζονται από το ίδιο
το άτομο, τότε αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της ατομικής δράσης που αναδύεται από την
ύπαρξη του «επεξεργασμένου κώδικα» (Β. Bernstein), ή, τα προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν από την απουσία που τον χαρακτηρίζουν. Μάλιστα στην διευρυμένη θεωρία της
προσωπικότητας του P. Becker οι βασικοί παράγοντες ‘‘ψυχική υγεία’’ και ‘‘έλεγχος της
συμπεριφοράς’’ που διέπουν την προσωπικότητα του ατόμου, και μπορούν να διασφαλίσουν
ένα υψηλό επίπεδο ψυχικής ευεξίας, συντίθενται από αρμοδιότητες και ιδιότητες όπως
αυτονομία, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση,

κοινωνικότητα,

αισιοδοξία,

δυνατότητα

αντιμετώπισης του προβλήματος, υπολογιστικότητα, αίσθηση καθήκοντος κ.ά. (Βecker 1995).
Οι

παράγοντες

αυτοί προϋποθέτουν σε κάθε περίπτωση γλωσσικό κεφάλαιο, όπως

εννοιολογείται από τον B. Bernstein, αλλά και πολιτισμικό κεφάλαιο, όπως θεωρητικοποιείται
από τον P. Bourdieu για να αρθρωθεί και να οργανωθεί η υποκειμενική εμπειρία (βλ. και Ζήση
2013). Σε συνάρτηση με τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς πόρους

ορίζεται πάλι η

ενδυνάμωση με τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν (Rogers, Chamberlin, Langer Ellison&
Crean 1997), όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η αυτό-αποτελεσματικότητα και ο έλεγχος από το
άτομο της ζωής και της μοίρας του. Στοιχεία ωστόσο που δείχνουν ξανά και ξανά την ταξική
θέση του ατόμου.
Αν τα εμπειρικά ευρήματα για την υγεία αναφέρονται έμμεσα στην κοινωνική τάξη, όπως
μεθοδολογικά παραπάνω την ορίσαμε, η πρόσβαση σε πόρους και αγαθά προσδιορίζεται
αποκλειστικά σχεδόν από διαστρωματικούς δείκτες,

όπως

επαγγελματική

(εργασιακή)

κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, πρακτικές διάκρισης κ.ο.κ. Βεβαίως η έμμεση σχέση γίνεται
άμεση καθώς οι δείκτες αυτοί ως σημαίνοντα δείχνουν κάπου, σ’ ένα σημαινόμενο, δηλαδή
στην κοινωνική τάξη. Τόσο το κύρος ενός επαγγέλματος όσο και η αναγνώριση της εργασίας
του ατόμου, με την έννοια της μοναδικότητας αλλά και με την έννοια ότι αυτό δεν είναι
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αντικαταστό, πράγμα που κιβδηλοποιείται στη μορφή της βιοποριστικής εργασίας,
ανεργίας και της κοινωνικής

απόρριψης

κ.λπ.,

απορρέουν

από

τη

θέση

του

της
στον

κοινωνικό καταμερισμό εργασίας με την έννοια ότι η σημασία του συνδέεται με ιδιότητες
(ελεγκτικές, διευθυντικές, εκτελεστικές κ.λπ.) που αναβαθμίζουν ή, υποβαθμίζουν το φορέα
τους. Και είναι ακριβώς η άμεση σύνδεση του επαγγέλματος με την κοινωνικό καταμερισμό
εργασίας και τις κοινωνικές τάξεις που διαφοροποιεί και διαβαθμίζει ανάλογα με το βαθμό
εργασιακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας τις επαγγελματικές κατηγορίες (βλ. Marmot 2004),
καθώς αυτά συνιστούν πόρους που κατανέμονται ανάλογα με τη θέση και τη σχέση των
ατόμων στο σύστημα παραγωγής. Παρόλο που για την κοινωνία που πρέπει να διατηρηθεί και
να αναπαραχθεί ως ολότητα, όλα τα επαγγέλματα και όλες οι εργασίες είναι αναγκαίες,
επομένως

αντικειμενικά

δεν τίθεται ζήτημα μειωμένου ή, αυξημένου κύρους για ένα

επάγγελμα ή, για μια ομάδα επαγγελμάτων,

εντούτοις

οι

ιδιαίτεροι

τρόποι

ζωής

που

αναπτύσσονται εδώ λειτουργούν υποκειμενικά ως πρακτικές αυτοπραγμάτωσης και διάκρισης
προσδίδοντας ένα πρόσθετο κύρος και μια αναγνώριση στους φορείς τους, γεγονός που
«περνάει» και σε επίπεδο ψυχικής υγείας. Και είναι ακριβώς τότε που το περιεχόμενο
της εργασίας (δημιουργικό vs εκτελεστικό), ο έλεγχος πάνω στην εργασία

(αυτονομία

vs πειθάρχηση), η αποειδίκευση ή, η αναβάθμιση του εργασιακού αντικειμένου που
διαμορφώνει όχι μόνο συναισθήματα δυσφορίας ή, αυτοπραγμάτωσης αλλά και που διευρύνει
ή, περιορίζει δυνατότητες δράσης. Γι’ αυτό εξάλλου ο B. Bernstein συσχετίζει, όπως έκανε ο
A. Luria (Λούρια 1995 : 63), τους
αντιμετωπίζει

ως

γλωσσικούς

κώδικες

τρόπους γλωσσικής οργάνωσης και

με

την

εργασία

και

τους

διατύπωσης της εμπειρίας που

καθορίζει την κοινωνική δράση των ατόμων. Η αρχή που τους γεννά δεν είναι πλέον η ταξική
καταγωγή των ομιλητών αλλά η κοινωνική οργάνωση της εργασίας τους. Το περιεχόμενο και
η συνθετότητα της εργασίας, όπως αυτή κατανέμεται κοινωνικά, -σε συνάρτηση με την
οικογένεια (ρόλοι στο εσωτερικό της) και τον γνωσιακό προσανατολισμό(συμβολικές
κατηγορίες

νοήματος/αλληλεπίδραση)-,

είναι

που

διαμορφώνουν

τους κώδικες

(βλ.

Aρχάκης&Κονδύλη 2002 : 176, 177). «Όσο πιο πολύπλοκη η κοινωνική διαίρεση εργασίας και
όσο λιγότερο συγκεκριμένη και τοπική η σχέση μεταξύ ενός φορέα και της υλικής του
βάσης», γράφει ο B. Bernstein, «τόσο πιο έμμεση είναι η σχέση μεταξύ νοημάτων και μιας
συγκεκριμένης υλικής βάσης και τόσο μεγαλύτερη η

πιθανότητα

μιας

επεξεργασμένης

κωδίκωσης» (Bernstein 1991: 171). Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο περίπλοκη είναι η σχέση
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ανάμεσα στο άτομο και την εργασία (εμπλουτισμένη/αναβαθμισμένη εργασία), τόσο πιο
έμμεση είναι η σχέση ανάμεσα στις σημασίες και την υλική βάση, γεγονός που ευνοεί
την ανάπτυξη ενός «επεξεργασμένου κώδικα» (elaborated code) και συμβάλλει κατ’ αυτόν
τον τρόπο στην οργάνωση της κοινωνικής εμπειρίας. Αντίθετα όσο πιο απλή είναι αυτή η σχέση
(εκτελεστική/εργαλειακή εργασία), τόσο πιο άμεση είναι η σχέση ανάμεσα στις σημασίες
και την υλική βάση, γεγονός που σχετικοποιεί τη γλώσσα ως διαμεσολαβητή και διατυπωτή
σημασιών και νοημάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαχείριση της κοινωνικής εμπειρίας
από το άτομο. Σε συνάρτηση με τη μορφή και

το

περιεχόμενο

της

εργασίας,

ο

«περιορισμένος κώδικας» (restricted code) προσανατολίζει τον ομιλητή σε μια (τοπική)
υλική βάση απ’ όπου απορρέει μια λιγότερο πολύπλοκη εννοιολογική ιεραρχία που αντιστοιχεί
σ’ ένα κατώτερο επίπεδο αιτιότητας (ό.π.: 172). Στον «περιορισμένο κώδικα» της εργατικής
τάξης, η εκφραστική δυνατότητα της υποκειμενικής εμπειρίας είναι πολύ περιορισμένη και
προσανατολίζει τον ομιλητή περισσότερο σε «περιγραφικές παρά αναλυτικές έννοιες»
(Bernstein 1975 : 400). Αντίστροφα η χρήση του «επεξεργασμένου κώδικα» που ταυτίζεται με
τον τρόπο ομιλίας μεσαίων αστικών στρωμάτων εμπεριέχει πολλές δυνατότητες έκφρασης και
ανάλυσης με αποτέλεσμα να γίνεται πιο κατανοητή η υποκειμενική εμπειρία (ό.π. : 399). Να
υπενθυμίσουμε εδώ

την

κρισιμότητα της δυνατότητας

οργάνωσης

της

υποκειμενικής

εμπειρίας, όπως επιβεβαιώνεται από πολλές έρευνες, για την ψυχική υγεία.
Σ’ αυτά το γλωσσικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα οι γλωσσικές δυσκολίες άρθρωσης
συλλογισμών και η έλλειψη πληροφοριών καθιστούν την ψυχοθεραπεία για παράδειγμα
υπόθεση ατόμων από τα ανώτερα στρώματα. Σ’ αυτό συμβάλλει και το ‘‘πολιτισμικό χάσμα’’
μεταξύ των ειδικών ψυχικής υγείας και των ‘‘πελατών’’ και οι

δυσκολίες

επικοινωνίας

και

διάδρασης μαζί τους. Ο παράγοντας αυτός διαφοροποιεί αντίστοιχα και τα θεραπευτικά
σχήματα όπως δείχνει το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου τα άτομα από

τα αστικά και

μεσοαστικά στρώματα παρόλο που αποτελούν

10%

του

ιδιωτικά

ασφαλισμένου

των

ατόμων

που

κάνουν

ψυχοθεραπεία.

Αντίστροφα μόνο το 30% των ασφαλισμένων

ατόμων

σε

κρατικούς

ασφαλιστικούς

πληθυσμού,
οργανισμούς,

αντιπροσωπεύουν
οι

το 30%

το

οποίοι καλύπτουν πρωτίστως τη

μεγάλη μάζα των εργαζομένων,

περίπου το 59,7%, προσφεύγουν στην ίδια χώρα στην ψυχοθεραπεία. Αντίθετα άτομα από τα
κατώτερα κοινωνικά στρώματα καταναλώνουν δυσανάλογα μεγαλύτερες ποσότητες
ψυχοφαρμάκων απ’ ότι άτομα από τα ανώτερα στρώματα (Weber 1994 : 214). Σε συνάρτηση
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με τις θεραπευτικές στρατηγικές που διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνική καταγωγή
του «πάσχοντος» υποκειμένου, πράγμα που θέτει ένα ζήτημα για το θεσμικό ρόλο της
ψυχιατρικής, οι ασθενείς με λαϊκή ή εργατική καταγωγή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
διαγνωστούν ως σχιζοφρενείς σε σχέση με εκείνους που προέρχονται από πιο εύπορες τάξεις, οι
οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν ως νευρωσικοί ή ως πάσχοντες από
κάποια συναισθηματική διαταραχή. Σαφώς

η

διάγνωση

αυτή

στιγματίζει

λιγότερο

το

άτομο απ’ ότι εκείνη της σχιζοφρένειας. Οι ασθενείς αυτοί απορρίπτονται συχνότερα από
τους επαγγελματίες και

είναι

επίσης

λιγότερο

πιθανό

να

παραπεμφθούν

για

ψυχοθεραπεία ενώ εγκαταλείπουν νωρίτερα τη θεραπεία (Pilgrim&Rogers 2004: 82).
Στο βαθμό που αποδεχτούμε την εργασία ως την κατ’ εξοχήν ανθρώπινη κατάσταση,
η οποία ως ποιοτική και ποσοτική συνιστώσα της ανθρώπινης εμπειρίας παράγει κοινωνία
(κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικός πλούτος), η μετατροπή αυτής της ιδιότητας σε εμπόρευμα και
σε μέσον βιοπορισμού, όπως συμβαίνει στο καθεστώς της εξαρτημένης εργασίας, αλλοτριώνει
τον άνθρωπο τόσο από τον ίδιο τον εαυτό του όσο και από προϊόντα της εργασίας του. Όπως
είναι αυτονόητο η έκπτωση αυτή δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα

χωρίς επιπλοκές για τον

άνθρωπο και πρωτίστως για την ψυχική του υγεία. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα άδειασμα του
ανθρώπου από τις πλέον ζωντανές και δημιουργικές του δυνάμεις, εξέλιξη που τον καθιστά
ευάλωτο στις στρεσογόνες συνθήκες. Η απώλεια εν δυνάμει πόρων αντίστασης (resistance
resources), (Antonovsky 1997), σημαίνει πως τα αποθέματα σε κουράγιο, δύναμη, ικανότητες
χειρισμού καταστάσεων και δράσης ή, άλλες δεξιότητες (life skills), (Botvin&Dusenbury
1987),

ελαχιστοποιούνται.

Μάλιστα

επειδή

αυτά

τα

άτομα εξαρτώνται

σε

πολύ

μεγαλύτερο βαθμό από το κοινωνικό κεφάλαιο (δίκτυα αλληλοϋποστήριξης, κοινωνικότητα,
επικοινωνία κ.ά.), αλλά και από το συμβολικό κεφάλαιο (συλλογικοί αγώνες, συλλογική
μνήμη) της τάξης τους, όταν πρόκειται για την εργατική τάξη, απ’ όπου απορρέει η ταυτότητα
του παραγωγού, σε περιόδους οικονομικής κρίσης (απόλυση, ανεργία κ.λπ.), αυτά γίνονται
πιο ευάλωτα στην ασθένεια και στην προσωπική και κοινωνική αποδιοργάνωση. Όταν
μάλιστα η εργασία δεν ικανοποιεί βασικές προσδοκίες των ανθρώπων, το αίσθημα της
αποξένωσης και της ματαίωσης φαίνεται πως γίνεται πρόξενος διαλυτικών καταστάσεων
και για την ψυχική υγεία (βλ. και Marmot, Siegrist &Theorell 2006).
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2.4. Συμπέρασμα
Από

τη

στιγμή

που

η

σχέση

μεταξύ

κοινωνικής

τάξης

αναδεικνύεται από τις πλέον κρίσιμους παραμέτρους, αν όχι η πλέον κρίσιμη,

και

υγείας

που επιδρά

θετικά ή, αρνητικά στην ψυχική υγεία, αυτό που μένει να προσδιοριστεί είναι ο τρόπος με τον
οποίο οι γενικές ταξικές σχέσεις διαμορφώνουν διαφορετικές συνθήκες εργασίας, ζωής και
δράσης και κατ’ επέκταση άνισες συνθήκες έκθεσης και αποκατάστασης της ψυχικής υγείας.
Συνεπώς αν η εξέταση των θέσεων στον καταμερισμό εργασίας, όπως προτείναμε, συνιστούν
τη βάση για την ανάλυση των σχέσεων κατανομής του παραγόμενου κοινωνικού πλούτου
ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, συνεπώς και

της

άνισης

κατανομής πόρων

και μέσων

(κοινωνικές ανισότητες), η συνεξέταση των διαστρωματικών παραμέτρων (κοινωνικό
κεφάλαιο, εργασιακή κατάσταση, επαγγελματικό στάτους, εισόδημα κ.ά.) και κοινωνικοποίησης
(συμπεριφορές, πολιτισμικές πρακτικές, τρόποι ζωής κ.ο.κ.), επιτρέπει να προσδιοριστεί
πλέον με περισσότερο συγκεκριμένο τρόπο η σχέση μεταξύ ταξικής θέσης, κοινωνικών
ανισοτήτων και ψυχικής υγείας.

48

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Βιβλιογραφία
Αλεξίου, Θ. (2008), «Η πολιτική οικονομία του σώματος. Από πραγμοποιημένο σώμα στο
άκεντρο σώμα», στο Μ. Πουρκός (επιμ.), Ενσώματος νους και πλαισιοθετημένη γνώση και
εκπαίδευση, Aθήνα: Gutenberg.
Abercrombie, Ν. & Urry, J. (1983), Capital Labour and the Middle Class, London: Alllen and
Unwinn.

Antonovsky, A. (1997), Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit,
Tübingen:Dgvt-Verlag.
Aρχάκης, Α.&Κονδύλη, Μ. (2002), Εισαγωγή σε ζητήματα κινωνιογλωσσολογίας,
Αθήνα:Νήσος.
Becker, P. (1995), Seelische Gesundheit und Verhaltenskontrolle. Eine integrative
Persönlichkeitstheorie und ihre klinische Anwendung, Göttingen: Ηogrefe.
Bernstein,

Β.

(1985).

Κοινωνική τάξη και

γλωσσική ανάπτυξη:

Μια

θεωρία της

κοινωνικής μάθησης, στο Α. Φραγκουδάκη (επιμ.) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες
της κοινωνικής ανισότητας στο σχολείο, Αθήνα: Παπαζήσης.
Bernstein, Β. (1991), Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, μτφ. Ι. Σολομών,
Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Blane, D. (1990), “Real Wages, the Economic Cycle, and Mortality in England and
Wales, 1870-1914”, International Journal of Health and Illness 7(3) 423-45.
Botvin, G.& Dusenbury, L. (1987), “Life Skills Traininig: A Psycho-educational Approach
to

Substance

Prevention”,

στο

C.A.

Maher,
49

J.E.Zins

(Eds.),

Psycho- Educational

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
Inteventions in Schools, New York: Peragmanon Press.
Borrell, C., Muntaner, C., Benach, J. & Artazcoz, L. (2004), “Social class and self- reported
health status among men and women: what is the role of work organisation, household material
standards and household labour?”, Social Science & Medicine, 58, 1869- 1887.
Mπουρντιέ, Π. (1994) Kείμενα Kοινωνιολογίας, μτφ. Ν. Παναγιωτόπουλος κ.ά.,
Aθήνα: Δελφίνι.
Bourdieu, P. (2006), Η αίσθηση της πρακτικής, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Cromby, J. & Hamper, D. J. (2009), “Paranoia: A social account”, Theory &
Psychology, 19, 335-361.

Goldthorpe, J. (1987), Social Mobility and Class Structure in Modern Britain, Oxford:
Clarendon Press.
Gubbay, J. (1997), “Α Μarxist critique of Weberian class analysis”, Sociology 31,
σσ. 73-89
Γκύρβιτς, Ζ. (1986). Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις. Από τον Μαρξ μέχρι σήμερα,
Αθήνα :Gutenberg.
Ζήση, Α. (2013), «Η βιωμένη εμπειρία της σχιζοφρένειας» (κείμενο που κατατέθηκε στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα Αριστεία).
Φρόυντ, Σ. (2004) Ο Πολιτισμός πηγή δυστυχίας, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκουρος.
Herzlich, C. (1995) «Κοινωνική αναπαράσταση της υγείας και της ασθένειας και η δυναμική
τους στο κοινωνικό πεδίο», στο Σ. Παπαστάμος& Α. Μαντόγλου (επιμ.) Σύγχρονες έννοιες
στην κοινωνική ψυχολογία. Κοινωνικές αναπαραστάσεις, Αθήνα: Οδυσσέας.

Kahn, R. L. (1981), Work and health, New York: Wiley.
50

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
Laclau, E. (1997), Για την Επανάσταση της εποχής μας, Αθήνα: Νήσος.
Lewis, G., Bebbington, P. & Brugha, T. (2003), “Socio-economic status, standard of living, and
neurotic disorder. International Review of Psychiatry, 15, 91-96.
Λούρια, A.-Ρ. (1995), Γνωστική ανάπτυξη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Marmot, M. (2004), To σύνδρομο του κοινωνικού στάτους: Πως η κοινωνική θέση επηρεάζει
την υγεία και τη μακροζωία μας, Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Marmot,

M.,

environment

Siegrist,
at

J.

Work”,

&
στο

Theorell,
M.

T.

Marmot

(2006),
&

“Health

R.-G.

and

Wilkinson

the

psychosocial

(επιμ.)

Social

Determinants of Health, Oxford : Oxford University Press.
Μαρξ, Κ. (1978) Το κεφάλαιο: κριτική της πολιτικής οικονομίας, Αθήνα:Σύγχρονη
Εποχή.
Möhler-Leιmküler,

A.

M.

(2005),

“Soziologische

Aspekte

psychiatrischer

Erkrankungen”, στο H. J. Möhler, G. Laux & H. P. Kapfhammer

(eds.), Pychiatrie &

Psychotherapie, Heidelberg: Springer.

Navarro, V.

(2002), “Politics, Power, and Quality of Life. A Critique of

Social

Capital”, International Journal of Health Services 32, 423-432.
Nelson, G., Lord, J., & Ochocka, J. (2001), “Empowerment and mental health in community:
Narratives of psychiatric consumers/survivors”, Journal of Community and Applied Social
Psychology 11, 125-142.
Price, M.E., Cosmides, L. & Tooby, J. (2002), “Punitive sentiment as an anti-free
rider psychological device”, Evolution and Human Behavior 23, 203-231.
Reid, Ι. (1977), Social Class Difference in Britain, Oxford: Oxford University Press.
51

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

Rogers, E. S., Chamberlin, J., Langer Ellison, M., & Crean, T. (1997), “ A consumer constructed
scale to measure empowerment among users of mental health services, Psychiatric Services”,
48(8), 1042-1046.

Townsend, R. & Davinson, N. (eds.) (1998), The Black Report, London:Penguin- Books.

Vinnei, G. (1977), Sozialpsychologie der Arbeiterklasse. Identitätszerstörung im
Erziehunsprozess, Hamburg: Rororo Verlag.
Weber, M. (1997), Eθνοτικές σχέσεις και Πολιτικές σχέσεις, Αθήνα : Κένταυρος.
Weininger, E.-B. (2005), “Foundations of Pierre Bourdieu’s class analysis”, στο Ε. Ο.

Wright (eds.), Approaches to Class Analysis, Cambridge : Cambridge University Press.

Wright,

E.

O.:

(1985)

“Was

bedeutet

neo

und

was

heißt

marxistisch

in

der

neomarxistischen Klassenanalyse?” στο H. Strasser, J. H. Goldthorpe (eds.), Die Analyse
sozialer Ungleichheit, Opladen :Westdeutscher Verlag.
Weber, Ι. (1997), “Soziale Schichtung und Gesundheit”, στο R. Geissler, Soziale
Schichtung und Lebenschancen in Deutschland, Stuttgart:Enke.
Wilkinson, R.G. (2005), The impact of inequality: How to make sick societies
healthier, London: Routledge.
Weber, M. (1997), Eθνοτικές σχέσεις και Πολιτικές σχέσεις, Αθήνα : Κένταυρος.

52

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»

3. Κινήματα αυτοβοήθειας ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία
Ευγενία Γεωργάκα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία άνθηση και επέκταση των κινήσεων
αυτο-οργάνωσης και αυτοβοήθειας ανθρώπων με εμπειρία ψυχικού πόνου ή/και
εμπειρία επαφής με υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μία
επισκόπηση της ανάπτυξης κινημάτων αυτοβοήθειας στο χώρο της ψυχικής υγείας,
με στόχο να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των χαρακτηριστικών, των
στόχων και των δράσεών τους. Καταρχάς θα δώσω κάποια στοιχεία αναφορικά με
την

ιστορική

πορεία

των

οργανώσεων

αυτοβοήθειας.

Στη

συνέχεια

θα

παρουσιαστούν τα δύο μοντέλα αυτο-οργάνωσης χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, το καταναλωτικό και το δημοκρατικό μοντέλο, και θα συζητηθούν τα
χαρακτηριστικά που καθιστούν το κίνημα χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
μέρος των νέων κοινωνικών κινημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προάσπιση
δικαιωμάτων και τον αυτοπροσδιορισμό, στόχοι που υπηρετούνται μέσω της
ανάπτυξης ενός κοινωνικού μοντέλου του ψυχικού πόνου. Ακολούθως θα
παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σύγχρονων κινηματων
αυτοβοήθειας, με έμφαση στην έννοια της ενδυνάμωσης, καθώς και οι κεντρικοί
άξονες εσωτερικής διαφοροποίησης των κινημάτων μεταξύ ενός ριζοσπαστικού
αντιψυχιατρικού και ενός ρεφορμιστικού καταναλωτικού πόλου. Τέλος θα συζητηθεί
η παρούσα κατάσταση της ανάπτυξης των κινημάτων αυτοβοήθειας, με άξονες τις
δύο τάσεις που έχουν αναπτυχθεί, αφενός της εμπλοκής των χρηστών των
υπηρεσιών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αφετέρου της ανάπτυξης από πλευράς
τους εναλλακτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
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3.1. Ιστορική πορεία της αυτο-οργάνωσης ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία

Μια αναδρομή στις ρίζες της αυτο-οργάνωσης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας μπορεί να φωτίσει τόσο τη ραγδαία ανάπτυξή της κατά τις τελευταίες
δεκαετίες όσο και τα προβλήματα και τους περιορισμούς της.
Το σημερινό κίνημα χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας βασίζεται σε
μια παράδοση κριτικής και αμφισβήτησης πολλών αιώνων. Από το 17ο αιώνα
εμφανίζονται κινήσεις ασθενών που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσής του στα άσυλα. Επίσης από πολύ παλιά εμφανίζονται κείμενα ψυχοπαθών
που περιγράφουν την εμπειρία τους με στόχο την αλλαγή της στάσης του κοινού
απέναντι στην τρέλα. Στον 20ο αιώνα ομάδες κριτικές ως προς την ψυχιατρική
άρχισαν να σχηματίζονται από τη δεκαετία του 1970 και γνωρίζουν ραγδαία
ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1980 (Graley-Wetherell, 2007). Η Εμμανουηλίδου
(2006) διακρίνει την ανάπτυξη του σύγχρονου κινήματος αυτοβοήθειας στο χώρο
της ψυχικής υγείας σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, κατά τις δεκαετίες 1930 με 1940,
σχηματίζονται οι πρώτες ομάδες αυτοβοήθειας στο πλαίσιο της αμερικανικής και
αγγλοσαξωνικής προτεσταντικής κουλτούρας, με στόχο την ανάληψη ατομικής
ευθύνης από τους ψυχικά πάσχοντες για τη διαχείριση του ψυχικού τους πόνου. Η
δεύτερη φάση, στη δεκαετία του 1970, χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτικοποίηση,
κριτική του ιατρικού μοντέλου και των ψυχιατρικών πρακτικών και προάσπιση των
δικαιωμάτων και της αυτο-οργάνωσης των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Κατά
την τρίτη φάση, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, περίοδος κατά την οποία
το κίνημα γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, κεντρικοί στόχοι είναι ο
αυτοπροσδιορισμός των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, τόσο ατομικά όσο και
συλλογικά, και η συμμετοχή τους στις αποφάσεις και πρακτικές που αφορούν τη
διαχείριση του ψυχικού τους πόνου.
Το κίνημα χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχει τις ρίζες του σε μια
σειρά από κοινωνικά φαινόμενα. Καταρχάς επηρεάστηκε από τα κινήματα για
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα που άνθησαν από τη δεκαετία του 1960.
Δεύτερον, κρίσιμο ρόλο διαδραμάτισε η κρίση του ασύλου και του ιατρικού
54

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
μοντέλου, που αφενός άνοιξε χώρο για αμφισβητήσεις και νέες ιδέες και αφέτερου
άνοιξε το πεδίο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε καινούργια επαγγέλματα με νέες,
μη-ιατρικές, απόψεις. Τρίτον, το κίνημα αυτοβοήθειας στο χώρο της ψυχικής υγείας
επηρεάστηκε

από

την

ευρύτερη

ανάπτυξη

κινήσεων

αυτοβοήθειας,

που

αμφισβήτησαν την ανάγκη του ειδικού και τόνισαν το ρόλο της προσωπικής
εμπειρίας για την αλλαγή. Παρότι τα κινήματα χρηστών των υπηρεσιών ψχυχικής
υγείας διαφέρουν από τα καθαρά κινήματα αυτοβοήθειας, επειδή επικεντρώνονται
στην κοινωνική παρά στην προσωπική αλλαγή, όλες οι οργανώσεις χρηστών
περιλαμβάνουν κι ένα κομμάτι αυτοβοήθειας. Τέλος, το κίνημα επηρεάστηκε από
την αντι-ψυχιατρική, αν και η επίδραση αφορά κυρίως το συναισθηματικό και
θεωρητικό παρά το πρακτικό επίπεδο (Campbell, 1996. Pilgrim & Hitchman, 1999).

3.2. Μοντέλα κινημάτων αυτοβοήθειας στο χώρο της ψυχικής υγείας

Οι μελετητές των κινημάτων χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας συμφωνούν ότι η
σύγχρονη έμφαση στην εμπλοκή πηγάζει από δύο παράλληλες και συγχρόνως πολύ
διαφορετικές εξελίξεις, από τη μια πλευρά την εμφάνιση του καταναλωτισμού ως
αρχή οργάνωσης των υπηρεσιών κι από την άλλη την ανάπτυξη των κινημάτων και
οργανώσεων χρηστών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης (Beresford,
2002. Croft & Beresford, 1992. Pilgrim & Hitchman, 1999).
Η καταναλωτική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών εντάσσει το χώρο της
παροχής υπηρεσιών στη λογική της αγοράς, με τη μορφή της αγοράς και πώλησης
υπηρεσιών, ενώ οι αποδέκτες των υπηρεσιών ορίζονται ως καταναλωτές. Στόχος της
καταναλωτικής προσέγγισης της συμμετοχής είναι η βελτίωση της παροχής
υπηρεσιών ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές προς τους καταναλωτές. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της συλλογής πληροφοριών τόσο σχετικά με την αποτίμηση των
υπηρεσιών από τους καταναλωτές όσο και σχετικά με τις ανάγκες, προτιμήσεις και
επιθυμίες των καταναλωτών. Η συμμετοχή των χρηστών είναι σ’ αυτό το πλαίσιο
άρρηκτα δεμένη με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των υπηρεσιών.
Επίσης, η έννοια της συμμετοχής ταυτίζεται με την άντληση πληροφοριών από τους
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χρήστες μέσα όμως από πλαίσια που προκαθορίζονται από τους φορείς παροχής των
υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ορίζουν τις ερωτήσεις που θα ερωτηθούν,
ποιες από τις απαντήσεις είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση των υπηρεσιών καθώς
και πώς οι συστάσεις που προκύπτουν θα εφαρμοστούν στην πράξη.
Από την άλλη πλευρά η δημοκρατική προσέγγιση της συμμετοχής πηγάζει από
κινήματα και οργανώσεις χρηστών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης,
όπως ατόμων με αναπηρίες, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, ανθρώπων που
πάσχουν από AIDS κλπ. Στόχος αυτών των κινημάτων είναι η ενδυνάμωση, η
ανάκτηση του ελέγχου της ζωής των ατόμων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες,
μέσω της αυτο-συνηγορίας, της προάσπισης των δικαιωμάτων τους και της
συμμετοχής στις αποφάσεις και πρακτικές που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η
δημοκρατική προσέγγιση στη συμμετοχή βασίζεται στη συλλογική δράση και όχι
στην επιλεκτική και επίσημη εκπροσώπηση, επικεντρώνεται στη ζωή των χρηστών
και όχι στην παροχή υπηρεσιών, και δίνει προτεραιότητα στην ένταξη, την
αυτονομία και τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτό
συνεπάγεται ότι οι ίδιοι οι χρήστες και οι οργανώσεις τους ελέγχουν το είδος της
συμμετοχής, τα πλαίσια και τις επιπτώσεις της. Η συμμετοχή εντάσσεται σ’ ένα
πολιτικό πλαίσιο ανακατανομής της εξουσίας και αυτο-ελέγχου της ζωής των
ανθρώπων.

3.3. Τα κινήματα των χρηστών ως νέα κοινωνικά κινήματα
Τα κινήματα χρηστών υπηρεσιών αντλούν τη φιλοσοφία τους από τα νέα κοινωνικά
κινήματα που αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του 1970, όπως τα κινήματα των
γυναικών, των μαύρων, των ομοφυλόφιλων καθώς και περιβαλλοντικά κινήματα. Σε
αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές πολιτικής συμμετοχής, τα νέα κοινωνικά
κινήματα παλεύουν ενάντια στις κυρίαρχες μορφές κοινωνικής οργάνωσης μέσω της
προώθησης της συμμετοχής, της αυτο-συνηγορίας, της αυτο-οργάνωσης και της
ανάπτυξης εναλλακτικών μοντέλων κατανόησης και δράσης, που σέβονται την
διαφορετικότητα και την εμπειρία των ίδιων των ανθρώπων και στηρίζονται σ’
αυτήν. Στη βάση της ίδιας φιλοσοφίας αναπτύχθηκαν και τα νέα κινήματα
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κοινωνικής πρόνοιας, όπως τα κινήματα των ατόμων με αναπηρίες, των χρηστών
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των ατόμων που πάσχουν από AIDS.
Χαρακτηριστικό αυτών των κινημάτων είναι ότι αποτελούνται από άτομα που
βιώνουν θεσμική κοινωνική καταπίεση και στοχεύουν στο να επαναορίσουν την
εμπειρία τους μέσα από μη-παθολογικοποιητικά πλαίσια και να διεκδικήσουν την
αποδοχή της διαφορετικότητάς τους και την απόκτηση ελέγχου της ζωής τους (Croft
& Beresford, 1992. Λέμαν, 2005).
Άρρηκτο τμήμα αυτών των κινημάτων αποτελεί η έμφαση στα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώματα (Croft & Beresford, 1992. Davis, Holden & Sutton, 2001).
Είναι εξάλλου κοινή παραδοχή ότι το κίνημα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής
υγείας προέρχεται από τα κινήματα για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και
ότι η πάλη για την ανάκτηση των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων ενάντια στον
καταναγκασμό και τον εγκλεισμό αποτέλεσε σχεδόν αποκλειστικά το στόχο των
πρώιμων μορφών του κινήματος (Craine, 1998. Hudson, 1999). Η έννοια του πολίτη
και των δικαιωμάτων του είναι διττή. Από τη μια πλευρά, σ’ ένα βασικό ή παθητικό
επίπεδο, περιλαμβάνει την άρση του αποκλεισμού και της καταπίεσης. Στην
περίπτωση των ψυχικά πασχόντων, οι εκφάνσεις του αποκλεισμού και της
καταπίεσης περιλαμβάνουν περιορισμούς όσον αφορά στα γονεϊκά δικαιώματα,
διακρίσεις στην αγορά εργασίας, καταναγκαστικό εγκλεισμό και θεραπεία,
κοινωνικό στίγμα κλπ. Ως πολίτες οι ψυχικά πάσχοντες έχουν δικαίωμα σε
κατάλληλη θεραπεία, υποστηρικτικές υπηρεσίες, πληροφόρηση σχετικά με τους
κινδύνους και τα οφέλη των θεραπειών, όπως επίσης και σε εργασία, κατάλληλη
διαμονή, κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και μη-στιγματισμό. Από την άλλη πλευρά,
σ’ ένα άλλο επίπεδο, η έννοια του ενεργού πολίτη πέρα από την άρση του
αποκλεισμού περικλείει την αναγνώριση, την προώθηση και το σεβασμό της
διαφορετικότητας, μέσω του αυτο-ορισμού, της αυτο-οργάνωσης και της αυτοσυνηγορίας (Bracken & Thomas, 2004).
Στο χώρο της ψυχικής υγείας ο

αυτο-προσδιορισμός οδήγησε στην

αντικατάσταση του ιατρικού μοντέλου με πλαίσια κατανόησης και δράσης που δεν
παθολογικοποιούν και που καθιστούν δυνατές εναλλακτικές δυνατότητες και
εμπειρίες (Craine, 1998. Wallcraft & Michaelson, 2001). Θα πρέπει να τονιστεί εδώ
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ότι υπάρχουν σήμερα μια σειρά από μοντέλα κατανόησης και αντιμετώπισης του
ψυχικού πόνου που δέχονται το ρόλο τόσο βιολογικών όσο και ψυχολογικών και
κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση των ψυχικών προβλημάτων, μοντέλα που
υιοθετούνται από την πλειοψηφία των μη-ιατρικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών
ψυχικής υγείας. Το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας τείνει, ωστόσο, να
κυριαρχείται από ψυχιάτρους, η πλειοψηφία των οποίων υιοθετούν έναν ιατρικό
λόγο σχετικά με τον ψυχικό πόνο, κι αυτό είναι περισσότερο ορατό στις υπηρεσίες
που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση ατόμων με ‘σοβαρές ψυχικές παθήσεις’. Γι
αυτό το λόγο, και παρά την ύπαρξη πιο ήπιων ψυχοκοινωνικών μοντέλων, ο κύριος
στόχος της κριτικής που διατυπώνουν οι οργανώσεις χρηστών των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας είναι το επάγγελμα της ψυχιατρικής και το ιατρικό μοντέλο που αυτό
προωθεί.
Ενάντια στο ιατρικό μοντέλο, οι οργανώσεις χρηστών υποστηρίζουν πως η
προώθηση της έννοιας του πολίτη συνεπάγεται την αναγνώριση του ρόλου τόσο
διαπροσωπικών όσο και δομικών κοινωνικών παραγόντων, όπως η κοινωνική τάξη,
η φτώχεια, το φύλο και η φυλή, στην εμπειρία, την εκδήλωση και την επιδείνωση
του ψυχικού πόνου (Barnes & Shardlow, 1997. Craine, 1998). Μ’ άλλα λόγια είναι
απαραίτητο το πέρασμα από την εξατομίκευση και την ιδιωτικοποίηση του ψυχικού
πόνου, που προωθείται από το ιατρικό μοντέλο, στην αναγνώριση του ρόλου του
κοινωνικού πλαισίου μέσα από την ανάπτυξη ενός κοινωνικού μοντέλου του
ψυχικού πόνου (Craine, 1998. Williams & Lindley, 1996). Όντως, κεντρικό
χαρακτηριστικό ενός μεγάλου τμήματος του κινήματος χρηστών είναι η απόρριψη
του ιατρικού μοντέλου και η υιοθέτηση ενός κοινωνικού μοντέλου, εμπνευσμένου
από το κίνημα της αναπηρίας. Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, οι πηγές του
ψυχικού πόνου και τα εμπόδια σε μια ολοκληρωμένη ζωή έχουν να κάνουν με
κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με την κοινωνική τάξη, τη φυλή, το φύλο,
την κοινωνική αποστέρηση, τη φτώχεια, και συντηρούνται από φαινόμενα όπως ο
κοινωνικός στιγματισμός, οι διακρίσεις στην εργασία και άλλους κοινωνικούς τομείς
και οι ακατάλληλες και επιζήμιες θεραπείες. Επομένως, σύμφωνα με το κοινωνικό
μοντέλο της ψυχικής ασθένειας, στόχο των παρεμβάσεων θα πρέπει να αποτελεί όχι
58

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
η θεραπεία των συμπτωμάτων αλλά η διαμόρφωση μιας μη-παθολογικοποιητικής
κοινωνίας, δίχως εμπόδια και περιορισμούς (Hutchinson & Pedlar, 1999).
Τα κινήματα των χρηστών έχουν επιχειρήσει να αντικαταστήσουν τον ιατρικό
λόγο με έναν λόγο που πηγάζει από τον αυτο-προσδιορισμό των ίδιων των χρηστών
(Wallcraft & Michaelson, 2001). Σ’ αυτό το πλαίσιο οι χρήστες αυτοπροσδιορίζονται όχι ως πάσχοντες, ως φορείς συμπτωμάτων και αντικείμενα του
ιατρικού λόγου, αλλά ως ‘ειδικοί λόγω εμπειρίας’, ως φορείς τόσο του ψυχικού τους
πόνου όσο και της κατανόησής του. Τα ψυχικά προβλήματα μετονομάζονται σε
προβλήματα της ζωής και κοινωνικά προβλήματα (Craine, 1998) και η ψυχική
ασθένεια επανορίζεται με κοινωνικούς και διαπροσωπικούς όρους.
Επίσης, οι ίδιοι οι χρήστες αναπτύσσουν μια σειρά πλαισίων κατανόησης της
εμπειρίας τους, αντλώντας από διαφορετικούς λόγους, καθώς και μια σειρά μεθόδων
για την αποτίμηση και αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου. Μ’ αυτή την έννοια η
πρακτική της αυτο-συνηγορίας δημιουργεί μια σειρά νέων λόγων και πρακτικών που
έρχονται να αντικαταστήσουν τον ιατρικό λόγο. Σε αυτές τις πρακτικές
συγκαταλέγονται (α) επανορισμός του επεισοδίου ψυχικής ασθένειας σε κρίση, που
έχει πιο ουδέτερη σημασία (β) αφηγήσεις ιστοριών ζωής ως τρόπος κατανόησης των
περίπλοκων αιτίων της κρίσης (γ) ανάπτυξη τεχνικών αυτο-αξιολόγησης αναγκών
και

επιθυμιών

(δ)

ανάπτυξη

τεχνικών

αυτο-διαχείρισης

συγκεκριμένων

προβλημάτων, όπως ο αυτο-τραυματισμός, οι φωνές ή περίοδοι ακραίων
συναισθημάτων (ε) ίδρυση εναλλακτικών δομών οργανωμένων από χρήστες (στ)
σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών (ζ) εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας
(Wallcraft

&

Michaelson,

2001).

Το

πιο

γνωστό,

ίσως,

παράδειγμα

επαναπροσδιορισμού της εμπειρίας σε μη-παθολογικοποιητικά πλαίσια αποτελεί το
έργο του Δικτύου Αυτών που Ακούνε Φωνές, που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία
που στην ψυχιατρική αποκαλείται ‘ακουστικές ψευδαισθήσεις’ (Parker, Georgaca,
Harper, McLaughlin, & Stowell-Smith, 1995. Romme & Escher, 1993), καθώς και
του πολύ πρόσφατου Δικτύου Παράνοιας, που επανορίζει την αποκαλούμενη
‘παρανοϊκή διαταραχή’ (Zavos & Jakobson, 2004).
Ο Campbell (1999) επισημαίνει ότι έχει γίνει σήμερα σχετικά αποδεκτό ότι οι
χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας μπορούν και θα πρέπει να έχουν λόγο όσον
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αφορά στις υπηρεσίες τις οποίες δέχονται, ως γνήσιοι καταναλωτές. Ωστόσο, το να
έχουν λόγο όσον αφορά στον προσδιορισμό της φύσης της εμπειρίας τους και στους
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων τους, ως γνήσιοι πολίτες, εξακολουθεί να
βρίσκεται πέρα από τα όρια του αποδεκτού, αφού άμεσα υπονομεύει την εξουσία και
το κύρος του ιατρικού μοντέλου. Κατά συνέπεια, πολλές από τις οργανώσεις
χρηστών, ειδικά αυτές που υιοθέτησαν πιο ριζοσπαστικές θέσεις, επέλεξαν να
τοποθετηθούν εκτός του κυρίαρχου συστήματος και να αναπτύξουν εναλλακτικές
υπηρεσίες ξέχωρα από το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

3.4. Η έννοια της ενδυνάμωσης
Κεντρική έννοια του κινήματος είναι η ενδυνάμωση των χρηστών των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας. Η έννοια της ενδυνάμωσης προέρχεται από την παράδοση της
αυτοβήθειας και αλληλοβοήθειας και στο πλάισιο του κινήματος αυτοβοήθειας
χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχει πολλαπλές σημασίες (Rogers,
Chamberlin, Langer Ellison & Crean, 1997). Πολλοί βασίζουν την έννοια στον
ορισμό της ενδυνάμωσης που έδωσε ο Rappaport (1987), σύμφωνα με τον οποίο η
ενδυνάμωση συνδέεται αφενός με τη δυνατότητα ελέγχου και αυτοκαθορισμού της
ζωής του ατόμου και αφετέρου με την επιθυμία και κινητοποίηση για άσκηση
πραγματικής επιρροής στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Αυτές οι δύο πτυχές, ο
προσωπικός αυτοκαθορισμός και η κοινωνικοπολιτική δράση και δημοκρατική
συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, χρωματίζουν τους κατοπινούς ορισμούς της
ενδυνάμωσης στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η McLean (1995), παραδείγματος
χάριν, ορίζει αντίστοιχα την ενδυναμωση ως μία προσωπική και πολιτική διεργασία
αναγνώρισης και σταδιακής άσκησης ελέγχου πάνω στις υλικές συνθήκες ζωής των
ατόμων, η οποία επιτελείται μέσω της αναδιάρθρωσης των σχέσεων εξουσίας σε
προσωπικό, ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.
Ο Nelson και οι συνεργάτες του (Nelson, Lord & Ochocka, 2001) θεωρούν ότι η
ενδυνάμωση στο χώρο της ψυχικής υγείας ενέχει τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η
προσωπική ενδυνάμωση, που αφορά την αντιλαμβανόμενη και πραγματική δύναμη
και επιρροή του ατόμου. Βασικά στοιχεία της προσωπικής ενδυνάμωσης είναι η
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αυτοεκτίμηση, ο έλεγχος της καθημερινής ζωής και η ανεξαρτησία. Το δεύτερο, η
κοινοτική ένταξη, εμπεριέχει την ταυτότητα, την υιοθέτηση κοινωνικά επιθυμητών
κοινωνικών ρόλων και τη συμμετοχή στη ζωή στην κοινότητα. Η κοινοτική ένταξη
προυποθέτει γνώση, απόκτηση δεξιοτήτων, οικοδόμηση σχέσεων και ύπαρξη
υποστηρικτικών κοινοτικών πλαισίων. Η τρίτη πτυχή αφορά την πρόσβαση σε
πόρους που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής στην κοινότητα, όπως εργασία,
εισόδημα, κατοικία και εκπαίδευση. Η ενδυνάμωση, σύμφωνα με αυτή την
προσέγγιση, προσεγγίζει το άτομο αφενός ως πρόσωπο, με κεντρικά στοιχεία το
σεβασμό, την αναγνώριση του πλαισίου στο οποίο το άτομο λειτουργεί και το
δικαίωμα στον αυτο-προσδιορισμό, και αφετέρου ως πολίτη που συμμετέχει στη ζωή
της κοινότητας και δικαιούται ισότιμη πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους.
Συνήθως οι σχολιαστές διακρίνουν τρία επίπεδα ενδυνάμωσης (McLean, 1995.
Wilson, 1996). Στο προσωπικό επίπεδο η ενδυνάμωση συνίσταται αφενός στη
δυνατότητα του ατόμου να ελέγχει τη ζωή του και αφετέρου στην αίσθηση του
ανήκειν μέσω της συμμετοχής στη ζωή στην κοινότητα. Οι έννοιες του
αυτοκαθορισμού και του ελέγχου, όπως επίσης και της επιλογής αναφορικά με τη
διαχείριση του ψυχικού πόνου είναι εδώ κρίσιμες. Η προσωπική ενδυνάμωση
συνδέεται άρρηκτα με το κίνημα της ανάρρωσης (recovery) και την υπευθυνοποίηση
των ατόμων για τη φροντίδα της ψυχικής τους υγείας. Τα άτομα με εμπειρία ψυχικού
πόνου αναμένονται να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της εμπειρίας
τους. Αναμένεται δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση να ορίζουν τις
ανάγκες τους και να εργάζονται για την ανάρρωσή τους, σε συνεργασία με
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και μέσω της οικοδόμησης και κινητοποίησης
υποστηρικτικών δικτύων (Fischer, 1994. Wilson, 1996). Το δεύτερο επίπεδο αφορά
τη συμμετοχή σε ομάδες αυτοβοήθειας, που παρέχουν ένα άμεσο περιβάλλον
υποστήριξης, διαχείρισης της εμπειρίας και αφύπνισης συνείδησης. Το τρίτο
επίπεδο, αυτό της κοινότητας, αφορά τη συλλογική δράση με στόχο την αλλαγή σε
πολιτικές, στάσεις και πρακτικές αναφορικά με θέματα ψυχικής υγείας, όπως επίσης
και με στόχο την αναδιάρθρωση των διαθέσιμων πόρων.
Σύμφωνα με τους ίδιους τους χρήστες, η ενδυνάμωση περιλαμβάνει (1)
δυνατότητα λήψης αποφάσεων (2) πρόσβαση σε πληροφορίες (3) πρόσβαση σε
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οικονομικούς πόρους (4) δυνατότητα επιλογής από μια ποικιλία εναλλακτικών
υπηρεσιών (5) αίσθηση ότι κάθε άτομο μπορεί να κάνει κάτι για τη ζωή του (6)
δυνατότητα να μιλά κανείς με τη δική του φωνή (7) δυνατότητα να ορίζει και
επανορίζει κανείς μόνος του τον εαυτό του (8) δυνατότητα να ορίζει και επανορίζει
κανείς τις δυνατότητές του και τη σχέση του με τη θεσμική εξουσία (9) αποδοχή ότι
το κάθε άτομο έχει δικαιώματα (10) δυνατότητα του καθενός να θυμώνει και να
εκφράζει αυτό το θυμό (11) πρόκληση αλλαγών σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο
και (12) ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας και υπέρβαση του στίγματος (Lehmann,
1998, 2007). Σε μία μελέτη της έννοιας που δίνουν στην ενδυνάμωση οι χρήστες των
υπηρεσιών, η Rogers και οι συνεργάτες της (Rogers, Chamberlin, Langer Ellison &
Crean, 1997) κατέληξαν ότι η ενδυνάμωση περιλαμβάνει τρία συστατικά στοιχεία:
Καταρχάς,

η

ενδυνάμωση

ορίζεται

ως

αυτο-εκτίμηση

και

αυτο-

αποτελεσματότητητα, όπως επίσης και αισιοδοξία για το μέλλον, χαρακτηριστικά
που ξεκάθαρα παρεπέμπτουν στην προσωπική πτυχή της ενδυνάμωσης. Ουσιαστικά
εδώ η ενδυνάμωση ορίζεται ως αίσθηση αυτοαξίας και πεποίθηση ότι μπορεί κανείς
να ελέγξει τη μοίρα του και τη ζωή του. Το δεύτερο στοιχείο της ενδυνάμωσης
αφορά την πραγματική δύναμη και τη δυνατότητα που έχει κανείς να ορίζει τη ζωή
του και να επηρεάζει το περιβάλλον του. Το τρίτο στοιχείο περιλαμβάνει τη
δικαιολογημένη οργή και τον κοινοτικό ακτιβισμό, δηλαδή την ικανότητα και την
πρόθεση να μετατρέψει κανείς το θυμό του για τις αδικίες και την καταπίεση που
υφίσταται σε πολιτική δράση. Επιπλέον, η Rogers και οι συνεργάτες της βρήκαν ότι
ο βαθμός ενδυνάμωσης που βιώνουν οι χρήστες σχετίζεται με την ποιότητα ζωής και
το εισόδημά τους, το βαθμό κοινοτικού ακτιβισμού τους και αντίστροφα με τη
χρήση παραδοσιακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά ότι δε σχετίζεται με
δημογραφικούς παράγοντες, οπως ηλικία, φύλο, εθνότητα, εργασιακή κατάσταση,
εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακή κατάσταση.
Και στον ορισμό της ενδυνάμωσης που δίνουν οι ίδιοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι,
επομένως, βλέπουμε ότι η ενδυνάμωση κινείται μεταξύ των δύο πόλων του ατομικού
αυτοκαθορισμού

και

της

πολιτικής

δράσης.

Για

τους

περισσότερο

πολιτικοποιημένους σχολιαστές (π.χ McLean, 1995), η ενδυνάμωση είναι μια πορεία
από την αυτο-συνειδητοποίηση προς τη συνειδητοποίηση των ευρύτερων
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κοινωνικών διεργασιών και παραγόντων που επηρεάζουν τη ζωή κάποιου και
αντίστοιχα μια πορεία από την αυτοβοήθεια προς τη συλλογική δράση. Δεν
συμμερίζονται, ωστόσο, όλες οι οργανώσεις των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας αυτή την οπτική. Παρατηρείται έτσι μεγάλη διαφοροποίηση εντός του
κινήματος μεταξύ οργανώσεων που υιοθετούν κυρίως την προσωπική έννοια της
ενδυνάμωσης και αποσκοπούν στην ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας και του
ελέγχου των μελών τους και οργανώσεων που προωθούν την πολιτική εκδοχή της
ενδυνάμωσης και αγωνίζονται συλλογικά για τη βελτίωση της διαχείρισης του
ψυχικού πόνου και της ζωής των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία (Emerick, 1990).
Η McLean (1995) είναι η μόνη σχολιάστρια που εγείρει το ζήτημα πιθανών
ταξικών διαφορών ως προς την πρόσληψη της ενδυνάμωσης. Κεντρικό συστατικό
της ενδυνάμωσης είναι η άσκηση ελέγχου, αλλά το είδος του επιθυμητού ελέγχου,
κατά την McLean, διαφέρει κοινωνικά. Για τους χρήστες υπηρεσιών της μεσαίας
τάξης, που απευθύνονται κυρίως σε ιδιωτικές υπηρεσίες και έτσι έχουν περισσότερες
επιλογές θεραπείας και πιο συνεργατικές σχέσεις με τους θεραπευτές τους, η
ενδυνάμωση μπορεί να σημαίνει περισσότερες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων και
υπηρεσιών που παρέχονται από οργανώσεις χρηστών, και αυξημένη συμμετοχή στη
θεραπεία. Για τα άτομα με ψυχιατρική εμπειρία με χαμηλά εισοδήματα και μοναδική
πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, που δεν έχουν καμία δυνατότητα
επιλογής και κανέναν έλεγχο, η ενδυνάμωση μπορεί να σημαίνει απλώς πρόσβαση
σε επιθυμητές μορφές θεραπείας, π.χ. σε ψυχοθεραπεία.
Ο Nelson και οι συνεργάτες του (Nelson, Lord & Ochocka, 2001) αναλύουν τους
παράγοντες που ενισχύουν και που δυσχεραίνουν την ενδυνάμωση των χρηστών των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παράγοντες που ενισχύουν την ενδυνάμωση στο μικροεπίπεδο είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους χρήστες, η ανάπτυξη
υποστηρικτικών και ισότιμων σχέσεων και η κοινωνική υποστήριξη από φίλους,
οικογένεια και επαγγελματίες. Στο μέσο/οργανωσιακό επίπεδο σημαντικό θετικό
ρόλο διαδραματίζουν οργανώσεις και υπηρεσίες που λειτουργούν με τρόπο
εξατομικευμένο, ευέλικτο, συμμετοχικό, προσανατολισμένο προς τους χρήστες και
επικεντρωμένο στην κοινότητα. Ενισχυτικό της ενδυνάμωσης ρόλο στο μακροεπίπεδο παίζουν οι πολιτικές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχικότητα και η
63

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
χρηματοδότηση πρωτοβουλιών αυτοβοήθειας, κατοικίας και εργασίας. Στους
παράγοντες που δυσχεραίνουν την ενδυνάμωση συγκαταλέγονται από την πλευρά
των χρηστών η έλλειψη κινητοποίησης, που είναι αποτέλεσμα χρόνιας εξάρτησης,
συμμόρφωσης, μειωμένων προσδοκιών και εσωτερικευμένου στίγματος, από την
πλευρά των υπηρεσιών η ασυμμετρία εξουσίας μεταξύ χρηστών και επαγγελματιών
και η έλλειψη ελέγχου της θεραπείας και τέλος από ευρύτερη κοινωνική άποψη το
κοινωνικό στίγμα, η φτώχεια και η κοινωνική αδικία που υφίστανται τα άτομα με
ψυχιατρική εμπειρία.

3.5. Χαρακτηριστικά του σύγχρονου κινήματος των χρηστών
Το κίνημα των χρηστών σήμερα βρίσκεται σε ανάπτυξη, όμως συγχρόνως
χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια. Το κεντρικό χαρακτηριστικό της αυτοοργάνωσης χρηστών είναι ο συνδυασμός της αυτοβοήθειας, με στόχο την
προσωπική βελτίωση και αλλαγή, και της πολιτικής δράσης, με στόχο την αλλαγή
τόσο των υπηρεσιών όσο και των κοινωνικών συνθηκών που δημιουργούν και
εντείνουν τον ψυχικό πόνο (Craine, 1998. Lindow, 1999). Κοινές παραδοχές μεταξύ
των διαφορετικών οργανώσεων είναι η αντίθεση στις κυρίαρχες κοινωνικές απόψεις
και πρακτικές σχετικά με την ψυχική ασθένεια, η καταπολέμηση του στιγματισμού,
του αποκλεισμού και της καταπίεσης, ο αγώνας για την κατοχύρωση πολιτικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων, η πίστη στην αυτο-συνηγορία, την αυτο-οργάνωση, την
αυτο-βοήθεια και τη συλλογική δράση (Campbell, 1999).
Ουσιαστικό συστατικό στοιχείο όλων των κινημάτων αυτοβοήθειας είναι η
αφύπνιση συνείδησης, δηλαδή η ανάπτυξη της παραδοχής ότι το σύστημα έχει
βλάψει τους χρήστες, ότι οι εμπειρίες αυτών που έχουν διαγνωστεί δεν είναι
συμπτώματα κάποιας ασθένειας αλλά επιπτώσεις των προβλημάτων της ζωής τους
και αντιδράσεις σε αυτά και τέλος ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθούν τόσο ο εαυτός
όσο και τα προβλήματα που το άτομο αντιμετωπίζει σε μια πιο κοινωνική και πιο
θετική βάση.
Οι κύριες δραστηριότητες των οργανώσεων χρηστών είναι η αυτο-βοήθεια και
κοινωνική υποστήριξη, η προώθηση της εμπλοκής των χρηστών στις υπηρεσίες
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ψυχικής υγείας, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η πληροφόρηση, η αυτο-συνηγορία και
η οργάνωση εκστρατειών για μια ποικιλία ζητημάτων που σχετίζονται με την ψυχική
υγεία (Μπιλανάκης, 2006. Sainsbury Centre for Mental Health, 2003). Οι
οργανώσεις χρηστών οργανώνουν εκστρατείες εναντίον των διαφόρων μορφών
καταναγκασμού και εκστρατείες ενάντια στον τρόπο παρουσίασης της ψυχικής
ασθένειας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναπτύσσουν υπηρεσίες συνηγορίας
χρηστών σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση και θεραπεία τους,
λειτουργούν συμβούλια ασθενών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και κλινικές,
συμβάλλουν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας (Campbell, 1996,
1999. Hudson, 1999).
Όσον αφορά την εμβέλεια των δράσεών τους, οι οργανώσεις χρηστών μπορούν
να ταξινομηθούν ως εξής: (1) Τοπικές οργανώσεις, που παρέχουν υπηρεσίες
οργανωμένες από χρήστες, οι οποίες διέπονται από τις αρχές της αυτοβοήθειας, της
αυτο-συνηγορίας, της αλληλουποστήριξης και της ενδυνάμωσης. (2) Περιφερειακές
οργανώσεις, που συνήθως εκπροσωπούν τους χρήστες σε περιφερειακό επίπεδο (3)
Εθνικές οργανώσεις, που παρέχουν υπηρεσίες, εκπροσωπούν τους χρήστες σε εθνικά
συμβούλια, ενώ κάποιες

επικεντρώνονται

σε

συγκεκριμένες

ασθένειες

ή

συγκεκριμένα θέματα (πχ ψυχοφάρμακα, ηλεκτροσόκ, μέσα μαζικής επικοινωνίας),
και (4) Διεθνείς οργανώσεις, που συνήθως αποτελούν δίκτυα τοπικών και εθνικών
οργανώσεων και ασχολούνται κυρίως με εκπροσώπηση σε διεθνείς φορείς και
οργάνωση εκστρατειών.
Το κίνημα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, πέρα από τα κοινά σημεία
που προαναφέρθηκαν, χαρακτηρίζεται από σημαντική εσωτερική διαφοροποίηση.
Καταρχάς, οι οργανώσεις χρηστών διαφέρουν ως προς το βαθμό που αποδέχονται ή
απορρίπτουν το ιατρικό μοντέλο και αντίστοιχα ως προς το βαθμό που στοχεύουν
στη βελτίωση ή την αντικατάσταση των υπαρχουσών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Στη βάση αυτή έχει γίνει μια διάκριση μεταξύ ενός ριζοσπαστικού αντιψυχιατρικού
κινήματος κι ενός ρεφορμιστικού καταναλωτικού κινήματος (Emerick, 1990.
Perkins, 2002. Van Hoorn, 1992). Αυτή η δεύτερη ομάδα αποτελεί και την
πλειοψηφία των οργανώσεων χρηστών σήμερα στη Βρετανία και τις ΗΠΑ. Αυτή η
διάκριση καθρεφτίζεται στην ονομασία που διάφορες οργανώσεις επιλέγουν προς
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αυτο-περιγραφή. Οι όροι ‘καταναλωτής’, ‘πελάτης’ ή ‘ασθενής’ περιγράφουν όσους
αποδέχονται το ιατρικό μοντέλο της ψυχικής ασθένειας και τις παραδοσιακές
θεραπευτικές τεχνικές κι επιδιώκουν βελτίωση του συστήματος και πιθανή
προσθήκη εναλλακτικών θεραπειών. Αντίθετα οι όροι ‘πρώην ασθενής’, ‘αποδέκτης’
και ‘επιζών’ αναφέρονται σ’ αυτούς που απορρίπτουν το ιατρικό μοντέλο και τις
πρακτικές που απορρέουν από αυτό κι επιζητούν την αντικατάσταση των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας από υπηρεσίες που ελέγχονται από χρήστες (Campbell, 1999.
McLean, 1995).
Μία ακόμη εσωτερική διαφοροποίηση αφορά το βαθμό στον οποίο οι ομάδες
χρηστών επικεντρώνονται στην ατομική υποστήριξη ή στην κοινωνική αλλαγή. Στη
βάση αυτή ο Emerick (1990) κάνει μια διάκριση μεταξύ αφενός των ομάδων που
υιοθετούν το μοντέλο των κοινωνικών κινημάτων, οι οποίες στοχεύουν στην
κοινωνική

αλλαγή

και

αναπτύσσουν

δράσεις,

όπως

νομική

συνηγορία,

ευασθητοποίηση κοινού και δικτύωση, και αφετέρου ομάδων που υιοθετούν ένα
μοντέλο ατομικής θεραπείας, οι οποίες επικεντρώνονται στην ατομική υποστήριξη
και αλλαγή των μελών τους μέσω ομάδων αυτοβοήθειας, κέντρων ημέρας και
εναλλακτικών θεραπειών. Στη μελέτη του των ομάδων αυτοβοήθειας στις Η.Π.Α. ο
Emerick (1990) βρήκε ότι το κίνημα αυτοοργάνωσης είναι περίπου ισότιμα
μοιρασμένο στα δύο μοντέλα και ότι αυτή η αναλογία παραμένει ανεξάρτητα από τη
θέση της ομάδας ως προς τον άξονα συντηρητισμού-ριζοσπαστισμού.
Η διάκριση μεταξύ των δύο μορφών κινημάτων εκφράζεται, τέλος, στο βαθμό
που αυτά επιδιώκουν συμμετοχή στις υπάρχουσες υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωσή
τους ή που επικεντρώνονται στη δημιουργία εναλλακτικών δομών και υπηρεσιών
που βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο και διαχείριση των οργανώσεων
χρηστών (Craine, 1998). Στις επόμενες δύο ενότητες θα εξεταστεί η παρούσα
κατάσταση των κινημάτων αυτοβοήθειας χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
αναφορικά με τους δύο αυτούς άξονες.
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3.6. Εμπλοκή των χρηστών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Η εμπλοκή των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οργανώσεών τους
στις υπηρεσίες αυτές αποτελεί τμήμα της ευρύτερης τάσης εμπλοκής των χρηστών
των υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής
περίθαλψης κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στο χώρο της ψυχικής υγείας η
συστηματική εμπλοκή ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1980 και αναπτύχθηκε ραγδαία
κατά τη δεκαετία του 1990 (Perkins, 2002). Σήμερα χρήστες και οργανώσεις
χρηστών σε διάφορες χώρες συμμετέχουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση
υπηρεσιών, όπως και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας (Davis,
Holden & Sutton, 2001. Λαμπάκη, Χονδρός & Στυλιανίδης, 2008. Ουόρνερ, 2005.
Perkins, 2002). Η εμπλοκή των χρηστών φαίνεται να έχει θετική επίπτωση τόσο σε
ατομικό επίπεδο, αφού συσχετίζεται με μεγαλύτερη αίσθηση αυτο-ελέγχου και
καλύτερη θεραπευτική έκβαση, όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο, καθώς οι
υπηρεσίες ψυχικής υγείας λαμβάνουν υπόψη την οπτική των χρηστών και επομένως
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους (Kent & Read, 1998. Simpson &
House, 2002. Wilson, 1996). Κατά τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή εκπροσώπων
οργανώσεων χρηστών αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, διαχείριση και
αξιολόγηση υπηρεσιών, σύμφωνα με κυβερνητικές συστάσεις τόσο στη Βρετανία
(Williams & Lindley, 1996) όσο και στις ΗΠΑ (McLean, 1995).
Η συμμετοχή, ωστόσο, δεν είναι συνήθως και τόσο ουσιαστική. Συχνά
αντιμετωπίζεται από τους φορείς διαχείρισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως μια
άσκηση επίδειξης καλής θέλησης, σύμφωνα με την οποία εκπρόσωποι οργανώσεων
χρηστών καλούνται να συμμετάσχουν σε επιτροπές, ενώ η εμπλοκή τους
παρεμποδίζεται στην πράξη από τις πρακτικές και την άσκηση εξουσίας των
επαγγελματιών μελών (Davis, Holden & Sutton, 2001. Rutter, Manley, Weaver,
Crawford & Fulop, 2004. Perkins, 2002). Επίσης η γνώμη των εκπροσώπων των
χρηστών τείνει να αλλοιώνεται και να αφομοιώνεται στα πλαίσια κατανόησης και
στη βούληση των επαγγελματικών φορέων (Beresford, 2002). Τα εμπόδια στην
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ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι πολλαπλά.
Καταρχάς, η υιοθέτηση του ιατρικού μοντέλου, που κυριαρχεί στο σύστημα
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συνεπάγεται την παθολογικοποίηση και υποτίμηση των
απόψεων των χρηστών, οι οποίες, ειδικά όταν βρίσκονται σε διαφωνία με τις
απόψεις των ειδικών, αντιμετωπίζονται ως συμπτώματα ψυχικής ασθένειας ή, στην
καλύτερη περίπτωση, ως αποτέλεσμα άγνοιας σχετικά με το τι είναι το καλύτερο γι
αυτούς (Perkins, 2002. Pilgrim & Hitchman, 1999). Οι Kent και Read (1998) βρήκαν
ότι όσο περισσότερο βιολογικά προσανατολισμένοι είναι οι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας τόσο πιο αρνητική είναι η στάση τους αναφορικά με τη δυνατότητα
συμμετοχής των χρηστών στη θεραπεία τους και πολύ περισσότερο στη διαχείριση
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κατά δεύτερο λόγο, η αναποτελεσματικότητα της
εμπλοκής οφείλεται στη διάσπαση και την άνιση ανάπτυξη των κινημάτων των
χρηστών, καθώς και στη θέση κοινωνικής μειονεξίας, στην οποία βρίσκονται οι
χρήστες, γεγονός το οποίο εκ των προτέρων αποδυναμώνει το λόγο τους (Pilgrim &
Hitchman, 1999). Στους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εμπλοκή των χρηστών
περιλαμβάνονται επίσης η έλλειψη ξεκάθαρου σκεπτικού εμπλοκής από την πλευρά
των υπηρεσιών, οι συγκρούσεις μεταξύ ρόλων και οικονομικές δυσχέρειες από την
πλευρά των χρηστών (Wilson, 1996).
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής συμμετοχής είναι η προσβασιμότητα των
υπηρεσιών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στους χρήστες καθώς και η
υποστήριξη της συμμετοχής σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αυτό της προσωπικής
ανάπτυξης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και τέλος της πρακτικής και οικονομικής
στήριξης (Croft & Beresford, 1992. Davis, Holden & Sutton, 2001. Wilson, 1996).
Δυστυχώς, αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται και τα εμπόδια στη συμμετοχή
παραμένουν, με αποτέλεσμα την κατ’ επίφαση και όχι ουσιαστική συμμετοχή των
χρηστών στις αποφάσεις που τους αφορούν και τις υπηρεσίες που δέχονται.
Μία πολύ διαδεδομένη πλέον μορφή εμπλοκής χρηστών στις υπηρεσίες ψυχικής
υγείας είναι η πρόσληψη ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία ως μέλη διεπιστημονικών
ομάδων σε κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας από άτομα με ψυχιατρική εμπειρία θεωρείται κίνηση από την πλευρά των
υπηρεσιών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός συνεργατικού μοντέλου, που
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προωθεί την ενδυνάμωση των χρηστών, και έχει βρεθεί ότι έχει θετικές επιπτώσεις
στους χρήστες των υπηρεσιών, στη δυναμική και την αποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών και τέλος στους ίδιους τους χρήστες εργαζόμενους (Dixon, Krauss &
Lehman, 1994. Felton et al., 1995. Solomon & Draine, 1996). Έχουν διατυπωθεί,
ωστόσο, αρκετές επιφυλάξεις αναφορικά με τις παραδοχές που στηρίζουν αυτή την
πρακτική. Έχει υποστηριχθεί ότι η άκαμπτη διάκριση μεταξύ χρηστών και μηχρηστών συσκοτίζει το γεγονός ότι ο ψυχικός πόνος βρίσκεται σε ένα συνεχές και
επηρεάζει όλους, επαγγελματίες και μη, σε διαφορετικό βαθμό. Επίσης η παραδοχή
ότι η πρόσληψη χρηστών καθεαυτή θα προσδώσει στην υπηρεσία στοιχεία
ενδυνάμωσης αγνοεί τις διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις εμπειρίες θυματοποίησης
και καταπίεσης, όπως και αναφορικά με το βαθμό κοινωνικής αφύπνισης και
κριτικής στάσης, μεταξύ των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, διαφοροποίηση που
εξαρτάται από άλλες παραμέτρους, όπως η κοινωνική τους θέση, το φύλο και η
εθνικότητα. Η πρόσληψη χρηστών των υπηρεσιών, επομένως, συχνά καταλήγει να
αναπαράγει τις ίδιες επαγγελματικές ιεραρχίες και πρακτικές που αρχικά επεδίωκε
να υπερβεί (McLean, 1995. Stephens & Cohan Belisle, 1993).
Η εμπλοκή των χρηστών στην αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που
δέχονται αρχικά περιοριζόταν στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με την
ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από επαγγελματίες
και κατά συνέπεια διαπνέονται από τις προτεραιότητες και τους στόχους των
επαγγελματιών. Οι οργανώσεις χρηστών έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες,
συχνά σε συνεργασία με ερευνητές και υπηρεσίες, δικά τους πλαίσια αξιολόγησης
των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας πιο συλλογικές και δημοκρατικές μεθόδους. Είναι
προφανές ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρηστών και των
επαγγελματιών αναφορικά με τις προτεραιότητες και τους στόχους της περίθαλψης,
και επομένως με τα κριτήρια αποτίμησης των υπηρεσιών και τις παραμέτρους που
θεωρούνται σημαντικές για την εκπλήρωση του στόχου της περίθαλψης. Ενώ για
τους επαγγελματίες η αποτελεσματικότητα της περίθαλψης συνδέεται με τη μείωση
των συμπτωμάτων και των υποτροπών, για τους χρήστες σημαντικούς στόχους
αποτελούν η ανάρρωση, η ανάκτηση ποιότητας ζωής και η ενδυνάμωση, και κατ’
αντιστοιχία τα στοιχεία των υπηρεσιών που εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους
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αφορούν τη σχέση μεταξύ επαγγελματιών και χρηστών, με επίκεντρο το σεβασμό
προς την εμπειρία και το πρόσωπο του χρήστη και την υποστήριξη σε πολλαπλά
επίπεδα (Campbell, 1997).
Πιο πρόσφατη μορφή εμπλοκής των χρηστών είναι η καθοδηγούμενη από
χρήστες έρευνα, η οποία γνωρίζει μεγάλη άνθηση κατά την τελευταία δεκαετία,
ιδιαίτερα στη Βρετανία, και που αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση στην
παραγωγή νέα γνώσης στο χώρο της ψυχικής υγείας που να είναι σημαντική και
χρήσιμη για τους χρήστες των υπηρεσιών (Faulkner & Thomas, 2002. Lindow, 2001.
Sweeney et al., 2009)

3.7. Ανάπτυξη εναλλακτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Στόχος της ανάπτυξης εναλλακτικών υπηρεσιών είναι η ανάκτηση ελέγχου και
επιλογής, η αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου σε μη-ιατρικά πλαίσια και η
ανακατανομή και εξίσωση των ρόλων του παρέχοντος βοήθεια και του αποδέκτη της
βοήθειας (McLean, 1995).
Αυτές οι εναλλακτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν (1) Ομάδες υποστήριξης
και αυτοβοήθειας, που συναντιούνται τακτικά με στόχο την αμοιβαία υποστήριξη.
Κάποιες ομάδες βασίζονται σε συγκεκριμένα μοντέλα, ενώ άλλες διαμορφώνονται
σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μελών τους (2) Συμβουλευτική ομοτίμων (peer
counseling), με επίκεντρο την στοχοθέτηση και την προσωπική φροντίδα. Δίνεται
έμφαση στην κοινή εμπειρία του ψυχικού πόνου και στην ανάρρωση του συμβούλου
(3) Προγράμματα ανάρρωσης (recovery programs), που βασίζονται στην εκπαίδευση
στην ανάληψη ευθύνης για την ανάρρωση μέσω συγκεκριμένων τεχνικών και
στρατηγικών. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι μία εντατική ή εβδομαδιαία σειρά
σεμιναρίων, και συνήθως συνοδεύεται από ομάδες υποστήριξης (4) Κέντρα ημέρας
(drop-in

centers),

δραστηριοτήτων,

που
όπως

παρέχουν
ομάδες

ένα

φιλικό

περιβάλλον

υποστήριξης, δημιουργικές

και
και

ποικιλία
κοινωνικές

δραστηριότητες και διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες (4) Εκπαίδευση / κατάρτιση σε
χρήστες, σε οργανώσεις χρηστών ή/και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (5)
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Υπηρεσίες πληροφόρησης και παραπομπών (6) Προγράμματα συνηγορίας (7)
Υπηρεσίες αντιμετώπισης κρίσεων με στόχο τη μείωση των εισαγωγών σε
νοσοκομεία και της χρήσης των υπηρεσιών άμεσης ανάγκης. Κάποιες υπηρεσίες
στοχεύουν στο να προλάβουν την έναρξη της κρίσης, πχ οι θερμές τηλεφωνικές
γραμμές, που υποστηρίζουν ανθρώπους που δεν βρίσκονται σε κρίση. Άλλες
υπηρεσίες αντιμετωπίζουν άτομα που βρίσκονται ήδη σε κρίση, πχ ομάδες
διαχείρισης κρίσεων. Υπάρχουν επίσης άσυλα για την αντιμετώπιση των κρίσεων σε
μη-ιατρικά περιβάλλοντα (8) Εργασία: Πολλές υπηρεσίες προετοιμάζουν τους
χρήστες για εργασία, υποστηρίζοντάς τους στο να επιλέξουν, να βρουν και να
μείνουν σε μια δουλειά. Η υποστήριξη περιλαμβάνει προετοιμασία βιογραφικού,
επαγγελματική συμβουλευτική, απόκτηση δεξιοτήτων, εκπαίδευση σε υπολογιστές
και εργασιακή υποστήριξη. Άλλες οργανώσεις διαθέτουν εργαστήρια και
συνεταιρισμούς, στους οποίους δουλεύουν οι χρήστες επί πληρωμή. Τέλος, άλλες
οργανώσεις, όπως τα Clubhouse, παραπέμπουν τα μέλη τους σε πραγματικά
εργασιακά περιβάλλοντα και τα υποστηρίζουν στη διάρκεια της προσαρμογής τους
(9) Στεγαστικά προγράμματα, που παρέχουν βοήθεια στην ανεύρεση κατοικίας και
υποστήριξη στην αυτόνομη διαβίωση (10) Προγράμματα προσέγγισης αστέγων, που
προσεγγίζουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που είναι άστεγα και τα
παραπέμπουν σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας,
υποστήριξης κλπ (11) Σεμινάρια εκμάθησης δεξιοτήτων (12) Δημιουργική
απασχόληση / τέχνες, που προωθούν την κοινωνικοποίηση, τη χαλάρωση, την
εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, τη δημιουργία δικτύων αλληλουποστήριξης και
την αυτο-έκφραση (13) Συντροφιά: αναγνωρίζοντας τη σημασία της φιλίας και των
κοινωνικών σχέσεων, κάποια προγράμματα φέρνουν κοντά ανθρώπους με παρόμοια
ενδιαφέροντα με στόχο την αλληλουποστήριξη (14) Κοινοτική εκπαίδευση:
εκπαίδευση της ευρύτερης κοινότητας σε ζητήματα ψυχικής ασθένειας, με στόχο τη
μείωση του στίγματος και των διακρίσεων, καθώς και την ενημέρωση του κοινού
σχετικά με τις υπάρχουσες υπηρεσίες. Συχνά οι χρήστες/εκπαιδευτές μοιράζονται
την εμπειρία τους της ψυχικής ασθένειας (15) Το μοντέλο του clubhouse είναι ένα
δομημένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επανένταξης, που περιλαμβάνει διαμονή σε
μια κοινότητα που αυτο-οργανώνεται από όσους διαμένουν σε αυτήν, δίνει έμφαση
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στην απόκτηση εργασιακών δεξιοτήτων και περιλαμβάνει πληρωμένη εργασία σε
πραγματικό εργασιακό περιβάλλον (16) Τεχνική υποστήριξη: Η τεράστια ανάπτυξη
παρεχόμενων από χρήστες υπηρεσιών στις Η.Π.Α. δημιούργησε την ανάγκη
σύστασης οργανώσεων που υποστηρίζουν τη δημιουργία καινούργιων ομάδων και
προγραμμάτων και που παρέχουτν πληροφορίες αναφορικά με τις υπάρχουσες
οργανώσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες (Chamberlin, 2004; Lindow, 1999; The
National Mental Health Consumers’ Self-Help Clearinghouse: Directory of
Consumer-Driven Services).
Η Chamberlin (1988) διακρίνει μεταξύ τριών μοντέλων εναλλακτικών
υπηρεσιών ψυχικής υγείας: (1) Στο εταιρικό μοντέλο επαγγελματίες και μηεπαγγελματίες προσφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία. Οι αποδέκτες των υπηρεσιών
υποτίθεται ότι είναι επίσης συνεργάτες και ισότιμοι, ωστόσο υπάρχει καθαρή
διάκριση μεταξύ αυτών που προσφέρουν και αυτών που αποδέχονται τις υπηρεσίες.
Υπό αυτή την έννοια, κατά την Chamberlin, οι υπηρεσίες είναι εναλλακτικές μόνο
κατ’ όνομα. (2) Στο υποστηρικτικό μοντέλο η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους
όσους χρησιμοποιούν την υπηρεσία με στόχο την αμοιβαία υποστήριξη. Ασθενείς,
πρώην ασθενείς και μη-ασθενείς θεωρούνται ως ίσοι, αφού όλοι έχουν προβλήματα
σε κάποια φάση της ζωής τους και χρειάζονται την ίδια υποστήριξη. Οι
επαγγελματίες αποκλείονται, επειδή υποστηρίζουν άλλο μοντέλο βοήθειας, που
διαχωρίζει αυτούς που βοηθούν από αυτούς που δέχονται τη βοήθεια. (3) Στο
διαχωριστικό μοντέλο οι χρήστες αλληλουποστηρίζονται και διαχειρίζονται την
υπηρεσία, ενώ μη-χρήστες και επαγγελματίες αποκλείονται επειδή εμποδίζουν την
αφύπνιση συνείδησης και συνήθως υιοθετούν ψυχολογικού τύπου θεωρίες. Αυτό,
κατά την Chamberlin, είναι το μοναδικό εναλλακτικό μοντέλο, αν και είναι αρκετά
σπάνιο. Τα τρία αυτά μοντέλα κινούνται, αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στο
ιατρικό μοντέλο και το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, από μια ρεφορμιστική
καταναλωτική προς μια ριζοσπαστική αντιψυχιατρική θέση, και αντίστοιχα
διαφοροποιούνται τόσο ο βαθμός συμμετοχής επαγγελματιών ψυχικής υγείας όσο
και οι στάσεις των ομάδων εντός κάθε μοντέλου αναφορικά με τους επαγγελματίες
ψυχικής υγείας. Η μεγάλη πλειοψηφία των υπαρχόντων οργανώσεων, τουλάχιστον
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στις Η.Π.Α., ανήκει στα δύο πρώτα μοντέλα, το εταιρικό και το υποστηρικτικό
(Emerick, 1990).
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Παράρτημα:
Οργανώσεις χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα1
Οι οργανώσεις χρηστών ξεκίνησαν στην Ελλάδα μόνο στη δεκαετία του ’90,
καθυστέρηση που οφείλεται κυρίως, κατά την άποψή μου, στην πολύ
καθυστερημένη και ιδιαίτερα ελλιπή ανάπτυξη ενός κοινοτικού συστήματος
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εντούτοις, κατά την τελευταία δεκαετία περίπου
παρατηρείται μια πολύ δυναμική επέκταση των πρωτοβουλιών χρηστών καθώς
επίσης και μια αναδυόμενη δικτύωσή τους σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι
πρωτοβουλίες είναι νέες και ακόμα αρκετά αποκομμένες μεταξύ τους, η
συγκέντρωση πληροφοριών γι αυτές είναι δύσκολο έργο. Για πολλές από αυτές τις
οργανώσεις δεν υπάρχουν γραπτές πληροφορίες και οι περισσότερες από τις
πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω προέρχονται από προσωπικές επαφές και
διερεύνηση.
Οι πρώτες ιστορικά οργανώσεις στο χώρο της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα
ήταν οι οργανώσεις συγγενών πασχόντων. Η πρώτη οργάνωση συγγενών, ο Σύλλογος
Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία, οργανώθηκε με την ενθάρρυνση επαγγελματιών
ψυχικής υγείας στην Αθήνα το 1993. Ακολούθησε η ίδρυση αντίστοιχων συλλόγων
συγγενών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Το 2002 ιδρύθηκε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία. Μερικές από τις τοπικές
οργανώσεις και η εθνική ομοσπονδία είναι πολύ ενεργές και είναι επίσης μέλη των
αντίστοιχων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανώσεων. Πιο πρόσφατα ιδρύθηκε το
Δίκτυο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για Αδέλφια Ατόμων που Αντιμετωπίζουν
Ψυχικό Πρόβλημα Υγείας στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί υπό μορφή άτυπου
δικτύου υποστήριξης και πληροφόρησης ατόμων με αδέλφια με πρόβλημα ψυχικής
υγείας.
Άλλη σχετικά παλαιότερη κατηγορία οργανώσεων χρηστών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας είναι τα σωματεία νοσηλευόμενων, που έχουν στόχο να
εκπροσωπούν τις απόψεις των ασθενών στη διοίκηση των ψυχιατρικών
νοσοκομείων. Υπάρχουν μόνο δύο τέτοιες οργανώσεις σε δύο από τα ψυχιατρικά
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νοσοκομεία στην Αθήνα, οι Αλκυονίδες στο Δαφνί και η Αναγέννηση στο Αιγινήτειο,
και δε φαίνονται να είναι ιδιαίτερα ενεργές. Μια άλλη μορφή αντιπροσώπευσης των
νοσηλευόμενων έχει οργανωθεί γύρω από τις κοινωνικές επιχειρήσεις για
ψυχιατρικούς ασθενείς. Οι συνεταιρισμοί που λειτουργούσαν κατά τις προηγούμενες
δεκαετίες στα περισσότερα από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, στους οποίους
εργάζονταν νοσηλευόμενοι προκειμένου να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους
επανένταξη, απέκτησαν πιο πρόσφατα τη μορφή κοινωνικών επιχειρήσεων. Έχουν
δημιουργηθεί σωματεία εργαζόμενων στις κοινωνικές επιχειρήσεις, με λιγότερο ή
περισσότερο ενεργό και μαχητικό χαρακτήρα, ωστόσο τα αιτήματά τους τείνουν να
περιορίζονται σε εργασιακά ζητήματα.
Μια άλλη μορφή αυτο-οργάνωσης ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία αποτελούν οι
ομάδες αυτοβοήθειας. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από επαγγελματίες, κυρίως
στις κοινοτικές δομές, και από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ψυχικής υγείας να οργανωθούν ομάδες αυτοβοήθειας, οι οποίες συντονίζονται και
υποστηρίζονται από μη-χρήστες υπηρεσιών (π.χ. ΣΟΦΨΥ Σάμου, ΣΟΨΥ Σερρών,
Αντι-στίγμα, ομάδα για άτομα που ακούνε φωνές και ομάδα για άτομα με εμπειρία
λύπης και θλίψης του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής
Υγείας, ομάδες αυτοβοήθειας της οργάνωσης ‘Ακούω Φωνές’). Αυτό ανήκει στο
παράδειγμα της υποστηριζόμενης αυτοβοήθειας, η οποία από κάποιους σχολιαστές
δε θεωρείται αυτοβοήθεια, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία δεν προέρχεται από τους
ίδιους τους χρήστες και οι ομάδες συντονίζονται από μη-χρήστες Τα τελευταία
χρόνια έχουν εμφανιστεί και οι πρώτες ομάδες αυτοβοήθειας που οργανώνονται
αποκλειστικά από χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Αυτοεκπροσώπηση,
ΚΑΧΥΨΥ).
Λειτουργούν επίσης αρκετές ομάδες που θα ονόμαζα ομάδες αφύπνισης, κάποιες
από τις οποίες είναι αποκλειστικά ομάδες χρηστών ενώ άλλες είναι μικτές, που
στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής
υγείας, την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων, και την παροχή ενός
χώρου ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών για τους χρήστες (ΔΥΨΑ, Αντι-στίγμα,
Ομάδα Αυτοβοήθειας Αθήνας, Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της
Ψυχικής Υγείας, Καλειδοσκόπιο, ΚΑΧΥΨΥ).
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Ένα πολύ πρόσφατο φαινόμενο είναι η δικτύωση των οργανώσεων των χρηστών. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη επικοινωνία μεταξύ των
οργανώσεων, με ανταλλαγή υλικού και ενημέρωση για εκδηλώσεις, ενημερωτικές
επισκέψεις εκπροσώπων οργανώσεων σε άλλες οργανώσεις, παρουσία εκπροσώπων
οργανώσεων σε εκδηλώσεις άλλων οργανώσεων, καθώς και κοινή οργάνωση
εκδηλώσεων. Ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα τέτοιας δικτύωσης ήταν το Καραβάνι
της Αλήθειας. Το Καραβάνι της Αλήθειας ήταν μια σειρά ημερίδων, που κάλυπταν
μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας σε κάθε ταξίδι, στις οποίες άτομα με
προβλήματα ψυχικής υγείας παρουσίαζαν διάφορες πτυχές της εμπειρίας τους και
του τρόπου διαχείρισης του ψυχικού τους πόνου. Το Καραβάνι είχε γίνει αρχικά
αντιληπτό ως τρόπος σπασίματος των ταμπού και αύξησης της ευαισθητοποίησης
του κοινού σχετικά με τον ψυχικό πόνο. Στην πορεία, ωστόσο, κατόρθωσε να
συγκεντρώσει μέλη διαφορετικών πρωτοβουλιών χρηστών, οι οποίοι περνούσαν
κάθε φορά μερικές ημέρες ταξιδεύοντας μαζί από πόλη σε πόλη, και το οποίο
συντέλεσε σημαντικά στη δικτύωση μεταξύ οργανώσεων ανά την Ελλάδα.
Μια κίνηση στην κατεύθυνση της δικτύωσης ήταν η ίδρυση της Πανελλήνιας
Επιτροπής (πρώην) Χρηστών και Επιζησάντων της Ψυχιατρικής το Μάιο του 2008. Η
Επιτροπή έχει διατυπώσει μια διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία στοχεύει να
αντιπροσωπεύσει τις οργανώσεις των χρηστών στην Ελλάδα σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, αλλά δεν φαίνεται να ενεργοποιήθηκε σχετικά στα χρόνια που
ακολούθησαν.
1 Το κείμενο αυτό αποτελεί επικαιροποιημένη εκδοχή ανακοίνωσης στα πλαίσια του
συμποσίου Fafalios, M., & Georgaca, E. (2008, Σεπτέμβριος). Community care and
user initiatives in Greece. Asylum! Conference and Festival. Manchester
Metropolitan University, Manchester, UK.
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4. Η ψυχική καταπόνηση μητέρων που φροντίζουν παιδιά με αυτισμό: Η σημασία της
κοινωνικής υποστήριξης και αποτίμηση της ποιότητας ζωής

Σοφία Μαυροπούλου
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κεντρικός στόχος της παρούσας ενότητας είναι η θεωρητική θεμελίωση του
ερευνητικού στόχου που αφορά τη διερεύνηση των διασυνδέσεων και διαδικασιών
ανάμεσα στο κοινωνικό στρες (social stress), την κοινωνική υποστήριξη (social
support) και τη ψυχική καταπόνηση (mental distress) σε οικογένειες παιδιών με
αυτισμό και σε ενήλικες με αυτισμό. Με τη βιβλιογραφική επισκόπηση θα
αναδειχθούν κυρίως: α) η θεωρητική διάσταση του ζητήματος που αφορά τη
σημαντική επίδραση της κοινωνικής υποστήριξης στη ψυχική υγεία και ποιότητα
ζωής των γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, και β) ο μεθοδολογικός
προσανατολισμός των ερευνών, ο οποίος καλύπτεται από τη μελέτη πολυπληθών
δειγμάτων, τη χορήγηση ποσοτικών εργαλείων και την εφαρμογή ποσοτικών
αναλύσεων. Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της ενότητας υποστηρίζεται η
αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας, η οποία εστιάζει στην εφαρμογή ποιοτικών
προσεγγίσεων για τη διερεύνηση της κατανομής στην πρόσβαση των ατόμων με
αυτισμό και των γονέων τους σε πόρους κοινωνικής υποστήριξης, ανάλογα με την
κοινωνική θέση (τάξη) τους, με άμεσες συνέπειες για το επίπεδο ψυχικής
καταπόνησης αυτών των κοινωνικών ομάδων.

83

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
4.1. Αυτισμός: προσδιορισμός, επιπολασμός και κοινωνική τάξη
Ο αυτισμός είναι μία σύνθετη και εκτεταμένη διαταραχή της ανάπτυξης, καθώς
περιγράφεται ως μία «τριάδα διαταραχών» στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην
επικοινωνία και στη φαντασία (Frith. 1989˙ Mesibov, Adams & Klinger, 1997˙ Wing
& Gould, 1979). Η κοινωνική αναπηρία των ατόμων με αυτισμό παραμένει ακόμη
και μετά από 60 χρόνια έρευνας και κλινικής πράξης, το χαρακτηριστικό που τα
διαχωρίζει από άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες και είναι ίσως η μόνη
συμπεριφορά τους που είναι λιγότερη κατανοητή (Lord, 1993).
Η διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση περιλαμβάνει τέσσερα βασικά
χαρακτηριστικά-κριτήρια (Mesibov, Adams & Klinger, 1997). Το πρώτο κριτήριο
είναι ότι τα παιδιά με αυτισμό δε γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν την
βλεμματική επαφή, τις χειρονομίες, τις εκφράσεις προσώπου και την στάση του
σώματος για να επικοινωνήσουν με τους άλλους. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι οι
δυσκολίες που παρουσιάζουν στην ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς των
άλλων και στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τους συνομιλήκους. Το τρίτο
κριτήριο είναι η απουσία αυθόρμητης διάθεσης και πρόθεσης να μοιραστούν τα
ενδιαφέροντά τους με τους άλλους. Το τέταρτο κριτήριο είναι ότι δεν εκδηλώνουν
συναισθηματική και κοινωνική αμοιβαιότητα, με την έννοια ότι δεν μπορούν να
κατανοήσουν τα συναισθήματα, τις προθέσεις και τις σκέψεις των άλλων.
Η Wing και Gould (1979) πρότειναν την κατηγοριοποίηση των ατόμων με
αυτισμό σε τέσσερις κοινωνικούς τύπους. Ο πρώτος κοινωνικός τύπος είναι ο
αποτραβηγμένος, ο οποίος είναι ευχαριστημένος να είναι μόνος του και
συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχουν άλλοι. Αποφεύγει έντονα το βλέμμα και την
σωματική επαφή, το διάλογο και την συναισθηματική έκφραση προς τους άλλους.
Δείχνει ενδιαφέρον μόνο για τους ενήλικες και χρησιμοποιεί τους άλλους μόνο για
να ικανοποιήσει προσωπικές ανάγκες. Έχει συνήθως ανέκφραστο πρόσωπο, δεν
αναζητά παρηγοριά από τους άλλους και δε δείχνει να αντιδρά στον πόνο και σε
αλλαγές του περιβάλλοντος. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τα παιχνίδια σωματικής επαφής
και εμφανίζει στερεοτυπικές κινήσεις. Ως παιδί δεν δείχνει ιδιαίτερη προσκόλληση
στους γονείς του. Έχει μέτρια έως σοβαρή νοητική καθυστέρηση.
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Ο δεύτερος τύπος διαταραχής στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ο
παθητικός και σπανιότερος. Δέχεται τις κοινωνικές επαφές με παιδιά και με ενήλικες
και δεν απομακρύνεται από τους άλλους. Δεν παίρνει πρωτοβουλία για κοινωνικές
σχέσεις αλλά ανταποκρίνεται στη βλεματική επαφή. Σε μία συνθήκη παιχνιδιού
υπακούει σε οδηγίες από τους άλλους και απαντά σε ερωτήσεις με προθυμία και
ειλικρίνεια. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος ή του προγράμματος του δημιουργούν
αναστάτωση. Εμφανίζει άμεση παρά καθυστερημένη ηχολαλία και οι γνωστικές του
ικανότητες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα.
Ο τρίτος τύπος της διαταραχής στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ο
ιδιόρρυθμος, ο οποίος έχει ανεπτυγμένες γνωστικές ικανότητες. Το ενδιαφέρον του
για σωματική επαφή με άλλους και κοινωνική αλληλεπίδραση είναι έντονο, αν και
στρέφεται περισσότερο σε ενήλικες παρά σε παιδιά. Ωστόσο, ο τρόπος που
αλληλεπιδρά με τους άλλους είναι μονόπλευρος και δεν ενδιαφέρεται για τα
συναισθήματα ή τις ανάγκες των άλλων. Ακόμη το βλέμμα του είναι αδιάκριτο και
κάνει αδιάκριτες ερωτήσεις, χωρίς να κατανοεί τα όρια των κοινωνικών σχέσεων. Γι’
αυτό πλησιάζει άκριτα τους ξένους και προσέχει τις αντιδράσεις των άλλων. Όταν
δεν τον προσέχουν μπορεί να έχει επιθετική συμπεριφορά και γενικά είναι ο λιγότερο
αποδεκτός τύπος ατόμου με αυτισμό.
Ο τέταρτος τύπος διαταραχής στην κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ο επίσημος
και επιτηδευμένος και είναι πιο συχνός σε άτομα του αυτιστικού φάσματος με υψηλό
δείκτη νοημοσύνης και καλή έκφραση λόγου. Είναι εξαιρετικά ευγενικός με έναν
επιτηδευμένο τρόπο και συμπεριφέρεται στους άλλους σαν να είναι ξένοι. Είναι
πολύ τυπικός στην τήρηση των κανόνων και προσπαθεί ιδιαίτερα να έχει καλή
συμπεριφορά.

Ωστόσο,

έχει

δυσκολίες

στην

κατανόηση

των

σκέψεων,

συναισθημάτων και προθέσεων των άλλων (Wing, 1996).
Η δεύτερη περιοχή της ανάπτυξης που επηρεάζεται από τον αυτισμό είναι η
επικοινωνία. Τα προβλήματα στην έκφραση και κατανόηση του λόγου είναι οι
συχνότεροι λόγοι για τους οποίους οι γονείς αρχίζουν να νοιώθουν ανησυχία και να
αναζητούν τις γνώμες των ειδικών (Howlin, 1999). Στα παιδιά με αυτισμό είναι πολύ
συχνή η απουσία ομιλίας καθώς είναι ανάλογη με την νοητική τους ηλικία.
Παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου αλλά η κατάκτηση των
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φθόγγων ακολουθεί τη φυσιολογική εξέλιξη. Πολύ συχνά στα άτομα με αυτισμό η
κατανόηση του λόγου είναι πιο περιορισμένη από την έκφραση του λόγου. Το πιο
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, πέρα από την
καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου είναι η απουσία επιθυμίας για επικοινωνία
και η αδυναμία κατανόησης της πραγματολογικής διάστασης του λόγου (Jordan &
Powell, 1995). Κατά συνέπεια, τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να αντιληφθούν
το πλαίσιο μιας συζήτησης, τους διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας που
χρησιμοποιούμε ανάλογα με το χώρο, τα πρόσωπα, το θέμα της συζήτησης και το
βαθμό της σχέσης μας με τους συνομιλητές. Τα άτομα με αυτισμό λόγω ενός
οργανικού ελλείμματος δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν το πλαίσιο του λόγου και
γι’ αυτό πολύ συχνά έχουν μόνο μία κυριολεκτική κατανόηση ό,σων ακούν από τους
άλλους. Δεν μπορούν να κατανοήσουν το μεταφορικό λόγο, την ειρωνεία και τα
υπονοούμενα που έχουν συχνά οι φράσεις των άλλων.
Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αυτισμού είναι η ηχολαλία, που
αναφέρεται στην ακριβή επανάληψη ήχων, λέξεων και φράσεων των άλλων με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο και ύφος (Lord & Paul, 1997). Συχνά οι φράσεις που
επαναλαμβάνουν χρησιμοποιούνται με εύστοχο τρόπο, το οποίο υποδηλώνει ότι τα
παιδιά με αυτισμό κατανοούν το περιεχόμενο των φράσεων που επαναλαμβάνουν ως
ηχολαλία. Η ηχολαλία δηλώνει ότι το παιδί με αυτισμό έχει επαφή με το περιβάλλον
του και με επιλεκτικό τρόπο προσέχει και αναπαράγει πιστά λεκτικά ερεθίσματα.
Από την μια δείχνει την αδυναμία για αυθόρμητη έκφραση λόγου, από την άλλη
όμως δείχνει μία επίγνωση του περιβάλλοντος. Συχνά η ηχολαλία εμφανίζεται σε
καταστάσεις άγχους και εκφράζει την προσπάθεια του ατόμου με αυτισμό να
διαχειριστεί το άγχος και να επικοινωνήσει με τους άλλους (Prizant & Duchan,
1981). Ακόμη, κάποια άτομα με αυτισμό αναπτύσσουν ένα δικό τους λεξιλόγιο, που
αποτελείται από λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούν με ένα ιδιοσυγκρασιακό
τρόπο. Επιπλέον, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των παιδιών με αυτισμό είναι η
αντιστροφή των αντωνυμιών, δηλαδή συχνά χρησιμοποιούν το «εσύ» στη θέση του
«εγώ» (Lee, Hobson & Chiat, 1994).
Η τρίτη διαταραχή της τριάδας αφορά την περιοχή της φαντασίας και
περιλαμβάνει τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες (Howlin, 1999).
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Τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού έχουν μία έντονη προσκόλληση (εμμονή) σε
κάποια θέματα ή αντικείμενα ανεξάρτητα από το γνωστικό τους επίπεδο. Για
παράδειγμα, ένας έφηβος στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να έχει εμμονή με τα
πάζλ και να αρνείται σταθερά να ασχοληθεί με άλλα υλικά. Ή ένα άτομο με υψηλή
λειτουργικότητα μπορεί να ενδιαφέρεται πολύ για κάποιο άθλημα (π.χ. το
ποδόσφαιρο), στο βαθμό που γνωρίζει αναρίθμητες πληροφορίες για το θέμα αυτό.
Επιπλέον, τα άτομα με αυτισμό έχουν την τάση να ακολουθούν ρουτίνες και
τελετουργίες χωρίς καμία παρέκκλιση. Γι’ αυτό τα παιδιά με αυτισμό συχνά
αναστατώνονται όταν αλλάζει το πρόγραμμά τους ή η θέση ενός αντικειμένου στο
περιβάλλον του σχολείου ή του σπιτιού.
Ακόμη, τα άτομα με αυτισμό κάνουν συχνά στερεοτυπικές κινήσεις που
συνδέονται με το γνωστικό τους επίπεδο (Howlin, 1999). Είναι συνηθισμένο να
δούμε ένα παιδί με αυτισμό να κουνά το σώμα του πέρα δώθε, να στριφογυρίζει τα
χέρια ή τα δάχτυλα του, να κάνει γκριμάτσες, να περπατά στις μύτες των ποδιών.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε το πλαίσιο εμφάνισης αυτών των
συμπεριφορών που το νόημα τους δεν είναι άμεσα κατανοητό από άλλους. Όταν τα
παιδιά με αυτισμό νοιώθουν αμηχανία, άγχος, αναστάτωση ή ενθουσιασμό έχουν την
τάση να κάνουν πολλές στερεοτυπικές κινήσεις, ενώ όταν είναι αφοσιωμένα σε κάτι
ενδιαφέρον αυτές οι συμπεριφορές δεν εκδηλώνονται (Wing, 1996α). Ακόμη, τα
παιδιά με αυτισμό έχουν μία προσκόλληση σε περιστρεφόμενα μέρη ή
περιστροφικές κινήσεις των αντικειμένων (π.χ. πλυντήριο, ρόδες).
Οι αισθητηριακές αντιδράσεις των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού
αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως μία άλλη περιοχή της συμπεριφοράς
τους που τα διακρίνει από άλλες κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα
με αυτισμό παρουσιάζουν υπερευαισθησία σε ακουστικά ερεθίσματα, η οποία συχνά
συνδέεται με προβλήματα συμπεριφοράς. Πολλά παιδιά με αυτισμό δίνουν την
εντύπωση ότι δεν ακούν επειδή καθυστερούν ή δεν αντιδρούν στα ακουστικά
ερεθίσματα, ενώ αντιλαμβάνονται άλλα ερεθίσματα χαμηλής συχνότητας (Iarocci &
McDonald, 2005). Επιπλέον, πολύ συχνά τα φωτεινά αντικείμενα προσελκύουν το
ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών με αυτισμό. Ως προς τα ερεθίσματα που
προέρχονται από την αφή, την γεύση, τον πόνο και τη θερμοκρασία οι αντιδράσεις
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τους ποικίλλουν. Κάποια παιδιά μπορεί να αναστατωθούν με το άγγιγμα, ενώ άλλα
δεν αντιδρούν στον σωματικό πόνο. Επιπλέον, πολύ συχνά έχουν την τάση να έχουν
σταθερές και πολύ επιλεκτικές προτιμήσεις στο φαγητό τους. Γενικότερα, η
σημαντικότερη δυσκολία των παιδιών με αυτισμό είναι ο συνδυασμός της προσοχής
τους σε ερεθίσματα που προέρχονται από διαφορετικό αισθητηριακό κανάλι (π.χ.
οπτικό και ακουστικό ερέθισμα ή απτικό και οπτικό ερέθισμα) (Plaisted, Saksida,
Alacantara & Weisblatt, 2003).
Η τριάδα των διαταραχών του αυτισμού δεν αναφέρεται πια μόνο στις
κλασσικές περιπτώσεις των ατόμων με αυτισμό που θέλουν να είναι απομονωμένα,
έχουν

πολύ

φτωχή

ικανότητα

λόγου

και

επικοινωνίας,

και

πολλές

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Η τρέχουσα κλινική αντίληψη αναφέρεται στο
φάσμα του αυτισμού (the autistic spectrum) που περιλαμβάνει και τα άτομα με
αυτισμό και υψηλή λειτουργικότητα (high-functioning autism) ή σύνδρομο Asperger
, τα οποία έχουν πολύ ανεπτυγμένη ικανότητα στο λόγο και έντονο ενδιαφέρον να
δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις, που όμως έχουν σοβαρές και χρόνιες δυσκολίες
στη δημιουργία και διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων λόγω της ιδιόρρυθμης και
εκκεντρικής κοινωνικής τους συμπεριφοράς (Asperger, 1991˙ Frith, 2004˙ Fullerton,
1996˙ Wing, 1996). Επιπλέον, τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό (70%) έχουν και
νοητική καθυστέρηση και περίπου το 20-30% των ατόμων με αυτισμό εμφανίζει
επιληψία στην εφηβεία (Howlin, 1999).
Η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού στο γενικό πληθυσμό αυξάνεται με
εντυπωσιακό ρυθμό τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στο παρελθόν κυριαρχούσε η
άποψη ότι ο αυτισμός είναι μία σπάνια διαταραχή που επηρεάζει μόνο 3-4 άτομα σε
κάθε 10.000 άτομα (Wing & Gould, 1979). Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες
επιδημιολογικές έρευνες το ποσοστό του αυτισμού έχει διπλασιαστεί (1-2: 100
άτομα), χωρίς αυτό να αντιστοιχεί σε μία πραγματική αύξηση της συχνότητας
εμφάνισης των ατόμων με αυτισμό (Baird et al, 2006; Centers for Disease Control
and Prevention, 2006˙ Fombonne, 2005). Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών στο φάσμα
του αυτισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πιο σαφή διατύπωση των
διαγνωστικών κριτηρίων και εννοιών, στην πιο έγκαιρη και αξιόπιστη πρώιμη
διάγνωση του αυτισμού με πιο εκτεταμένη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών
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εργαλείων καθώς και τη διεύρυνση των παροχών της ειδικής αγωγής σε αυτούς τους
μαθητές με ειδικές ανάγκες (Wing & Potter, 2002). Τα περισσότερα παιδιά στο
φάσμα του αυτισμού είναι αγόρια και τα περισσότερα κορίτσια με αυτισμό έχουν και
βαριά νοητική καθυστέρηση (Lord & Schopler, 1987).
Το μορφωτικό επίπεδο, η κοινωνική τάξη και η γεωγραφική περιοχή των
γονέων δε φαίνεται να συνδέονται με την εμφάνιση του αυτισμού (Tsai, Stewart,
Faust & Shook, 1982˙ Newschaffer et al, 2007). Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι είναι
χαμηλό το ποσοστό των παιδιών που λαμβάνουν τη διάγνωση του αυτισμού σε
οικογένειες με γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (Baird et al, 2006). Αυτό το
εύρημα ενισχύει την άποψη ότι υπάρχει μια προκατάληψη ως προς την παραπομπή
(referral bias) των περιπτώσεων παιδιών με αυτισμό σε διαγνωστικές υπηρεσίες
(Wing, 1980). Ωστόσο, τα ευρήματα από νεότερες επιδημιολογικές έρευνες είναι
αντικρουόμενα. Σε μία μεγάλη έρευνα με ευρεία κοινωνική διαστρωμάτωση βρέθηκε
ότι ο αριθμός των περιπτώσεων αυτισμού σε οικογένειες με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο είναι υψηλότερος σε χώρες όπως οι ΗΠΑ (Durkin et al, 2010).
Αντίθετα, σε άλλες έρευνες χωρών, όπως η Δανία και η Σουηδία, όπου η κοινωνική
διαστρωμάτωση δεν παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση βρέθηκε ότι δεν υπάρχει
σύνδεση ανάμεσα στο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και το κίνδυνο εμφάνισης
αυτισμού (Gillberg & Schaumann, 1982˙ Steffenburg & Gillberg, 1986)
Συμπερασματικά,

ο

αυτισμός

αποτελεί

μία

σοβαρή

και

ισόβια

νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει πολλαπλές περιοχές της ανάπτυξης
και των αλληλεπιδράσεων του ατόμου με τους άλλους και επιφέρει σημαντικά
επακόλουθα στη ψυχική υγεία των ίδιων των ατόμων που εμπίπτουν στο αυτιστικό
φάσμα και των γονέων τους.

4.2. Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων παιδιών με αυτισμό
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η ψυχολογική έρευνα έχει προσφέρει πολύτιμες
γνώσεις για την κατανόηση και τη διαχείριση των επιπτώσεων του αυτισμού στη
ψυχική πορεία και υγεία των γονέων, οι οποίες υποδεικνύουν τη δημιουργία και
στελέχωση κατάλληλων υποστηρικτικών δομών ψυχικής υγείας.
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Σήμερα, γνωρίζουμε με αρκετή βεβαιότητα ότι οι μητέρες παιδιών με
αυτισμό βιώνουν συχνά υψηλότερα επίπεδα θυμού (Benson & Karlof, 2009), στρες
(Lee et al, 2009˙ Yamada, Suzuki , Kato, Suzuki, Tanaka, Shindo et al, 2007),
κατάθλιψης (Carter, Martinez-Pedraza & Gray, 2009; Ingersoll & Hambrick, 2011)
και πιο αρνητική διάθεση στην καθημερινή τους ζωή σε σχέση με μητέρες εφήβων
και ενηλίκων με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (Abbetuto, Seltzer, Shattuck,
Krauss, Osmond & Murphy, 2004), εγκεφαλική παράλυση (Mugno, Ruta, D’ Arrigo
& Mazzone, 2007), χρόνιες ασθένειες (Tunali & Power, 2002) ή χωρίς αναπηρίες
(Smith, Sheltzer, Greenberg, Almeida & Bishop, 2010˙ Zablotsky, Broadshaw and
Stuart, 2012). Επιπλέον, σε μία μετα-ανάλυση 18 συγκριτικών ερευνών (από το 1998
έως το 2003) βρέθηκε ότι οι γονείς παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές
παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο (μέγεθος επίδρασης = .39) για την εμφάνιση
προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη, συγκριτικά με τους γονείς παιδιών
χωρίς αναπηρία (Singer, 2006). Είναι ενδιαφέρον το εύρημα ότι οι μητέρες (σε
αντίθεση με τους πατέρες) παιδιών προσχολικής ηλικίας με αυτισμό εμφανίζουν
υψηλότερο κίνδυνο για εκδήλωση κατάθλιψης συγκριτικά με μητέρες παιδιών
σχολικής ηλικίας με τυπική ανάπτυξη (Hastings, 2003).
Ειδικά για το στρες και την κατάθλιψη των μητέρων, έχει βρεθεί ότι
συνδέεται με συγκεκριμένους ατομικούς παράγοντες του παιδιού με αυτισμό, όπως η
σοβαρότητα των συμπτωμάτων του αυτισμού (Benson, 2006), τα έντονα
προβλήματα συμπεριφοράς (Bromley, Hare, Davison & Emerson, 2004˙ Ekas &
Whitman, 2010), το χαμηλότερο γνωστικό επίπεδο και τη χαμηλή προσαρμοστική
συμπεριφορά (Green & Carter, 2011). Επιπλέον, σε μία διαχρονική μελέτη 90
μητέρων παιδιών με αυτισμό διαπιστώθηκε η σημαντική επίδραση του
πολλαπλασιασμού του άγχους (stress proliferation) στη γονεϊκή κατάθλιψη (Benson
& Karlof, 2009). Με αυτό το εύρημα υπογραμμίζεται η αξία της διερεύνησης των
πρωταρχικών και δευτερευόντων στρεσογόνων γεγονότων μέσα στην οικογενειακή
ζωή, πέρα από τους ατομικούς παράγοντες του παιδιού. Μία ενδιαφέρουσα
ψυχολογική διάσταση της γονεϊκότητας σε οικογένειες παιδιών με αυτισμό είναι η
ποιότητα της συζυγικής σχέσης, που φαίνεται ότι είναι ένας σημαντικός
προβλεπτικός παράγοντας για το επίπεδο του στρες των γονέων με παιδιά με
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διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ), πέρα από την κοινωνικο-οικονομική
θέση, τα χαρακτηριστικά του παιδιού και την κοινωνική υποστήριξη (Kersh et al,
2006). Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των γονέων ως προς τις προσδοκίες τους για
την υποστηρικτική λειτουργία της οικογένειας φαίνεται ότι συνδέεται με το γονεϊκό
στρες (Johnson, Frenn, Feetham & Simpson, 2011).
Παρά τα υψηλά ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας σε μητέρες παιδιών
με αυτισμό, έχουν εντοπιστεί κοινωνικοί και ατομικοί παράγοντες (π.χ. κοινωνική
θέση, ύψος εισοδήματος, λήψη επιδομάτων, είδος κατοικίας, προσωπική επάρκεια,
αισιοδοξία, τρόπος αντιμετώπισης του άγχους) που δρουν προστατευτικά και
διασφαλίζουν τη ψυχική προσαρμογή των μητέρων που μεγαλώνουν παιδιά με
αυτισμό (Emerson, 2003; Hastings & Brown, 2002).
Η αρνητική συνάφεια των ψυχολογικών προβλημάτων με την κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας υποστηρίζεται από πρόσφατες έρευνες. Οι μητέρες
παιδιών με ΥΛΑ/ΣΑ που είχαν υψηλό εισόδημα ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα
άγχους και κατάθλιψης (Pakenham, Samios & Sofronoff, 2005). Παρόμοια ήταν τα
αποτελέσματα της Lee και των συνεργατών της (2009), όπου το εισόδημα
αναγνωρίστηκε ως μία σημαντική δημογραφική μεταβλητή που συνέβαλλε σε
ζητήματα ψυχικής υγείας και στην ποιότητα ζωής των γονέων παιδιών με ΥΛΑ/ΣΑ,
με την έννοια ότι τα άτομα με υψηλά εισοδήματα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους
πόρους που αποδίδουν μεγαλύτερη υποστήριξη για τα παιδιά τους, μειώνοντας το
ψυχικό φορτίο και προσφέροντας σημαντική ανακούφιση από την κοπιαστική
φροντίδα των παιδιών. Επιπρόσθετα, οι μητέρες παιδιών με αναπηρία έχουν
υψηλότερο

κίνδυνο

να

βρεθούν

σε

μειονεκτική

κοινωνικο-οικονομική

θέση/κατάσταση, ειδικά αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες ή ανήκουν σε
μειονότητες (Emerson, 2003). Αυτά τα ευρήματα προσφέρουν εμπειρική
τεκμηρίωση για την κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση του στρες, όπως αναπτύχθηκε
από τον Pearlin (1989), σύμφωνα με την οποία η κοινωνική κατάσταση/δομή μιας
κοινωνίας οδηγεί σε διαφοροποιημένες εμπειρίες και νοηματοδοτήσεις των
στρεσογόνων γεγονότων, σε διαφοροποιημένη κινητοποίηση πόρων από τα
υποκείμενα για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων και τελικά σε
διαφορετικές εκδηλώσεις του άγχους.
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4.3. Κοινωνική υποστήριξη γονέων παιδιών με αυτισμό και ψυχική καταπόνηση
Όπως έχει υποστηριχθεί, η κοινωνική υποστήριξη (social support) θεωρείται
σημαντικό δομικό στοιχείο στη διαδικασία αντιμετώπισης του στρες και
προβλεπτικός παράγοντας της ψυχικής ευεξίας στο γενικό πληθυσμό (Umberson &
Montez, 2010). Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στη
μελέτη της επίδρασης της κοινωνικής υποστήριξης στην ευεξία των γονέων που
έχουν παιδιά με αναπηρίες, όπως ο αυτισμός. Με τον όρο κοινωνική υποστήριξη
ορίζονται οι υλικοί, πρακτικοί (instrumental) και κοινωνικο-συναισθηματικοί πόροι
που προσλαμβάνονται μέσα σε διαπροσωπικά πλαίσια/περιβάλλοντα (Boyd, 2002˙
Tardy, 1985).
Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν το σημαντικό συσχετισμό της κοινωνικής
υποστήριξης με την ψυχική ευεξία (psychological well being) και τη ψυχολογική
προσαρμογή των μητέρων εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό (Boyd, 2002˙ Bromley
et al, 2004˙ Dunn et al, 2001˙ Freedman & Boyer, 2000˙ Siman-Tov & Kaniel, 2010˙
Smith, Greenberg, Seltzer, 2012). Οι μητέρες των παιδιών με αυτισμό που
αναφέρουν χαμηλά επίπεδα άτυπης κοινωνικής υποστήριξης (π.χ. μονογεονεϊκές
οικογένειες) και διαβιούν σε φτωχές συνθήκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
βιώσουν ψυχολογική καταπόνηση/εξάντληση (psychological distress) (Bromley et al,
2004). Πέρα από την προσφερόμενη κοινωνική υποστήριξη, οι αντιλήψεις των
μητέρων παιδιών με αυτισμό για τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της
υποκειμενικής κοινωνικής υποστήριξης (ειδικά από την οικογένεια και τους φίλους)
συνδέονται με περιορισμένη καταπόνηση (distress) (Ekas, Lickenborck & Whitman,
2010; Weiss, 2002).
Όπως γνωρίζουμε, η κοινωνική υποστήριξη είναι κρίσιμος παράγοντας που
μειώνει τις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις της ανατροφής ενός παιδιού με
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) (Bromley et al, 2004˙ Ekas, Lickenbrock
& Whitman, 2010). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης
είναι μέρος των στρατηγικών ελέγχου και διαχείρισης του άγχους. Σύμφωνα με τα
ευρήματα της Cappe και των συνεργατών της (2011), οι γονείς των παιδιών με ΔΑΔ
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που είχαν μικρότερη πρόσβαση σε κοινωνική υποστήριξη, είχαν μικρότερο έλεγχο
και υιοθετούσαν στρατηγικές αποφυγής για τη διαχείριση των προβλημάτων και του
άγχους.
Πολύ πρόσφατα αναδύεται το ενδιαφέρον των ερευνητών για την έννοια των
κοινωνικών δικτύων (social networks), που νοούνται ως τα διαπροσωπικά
περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν τα άτομα και τις κοινωνικές σχέσεις τους,
προσφέρουν κοινωνική υποστήριξη και συνιστούν ένα κοινωνικό πόρο με ιδιαίτερη
αξία για τη ψυχική υγεία των μητέρων που έχουν παιδιά με αυτισμό (Haines, Beggs
& Hurlburt, 2002).
Ο Benson (2012) πραγματοποίησε την πρώτη μελέτη του συσχετισμού των
κοινωνικών δικτύων με τη ψυχολογική προσαρμογή των μητέρων με παιδιά με
αυτισμό. Μέσω της ανάλυσης δομικών εξισώσεων βρέθηκε ότι αυτή η ομάδα
μητέρων έχει σχετικά εμπλουτισμένα κοινωνικά δίκτυα, λαμβάνει μεγαλύτερη
πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη από τα άτομα του στενότερου κοινωνικού
δικτύου (οικογένεια), ενώ τα μέλη της οικογένειας αποτελούν πηγή για την
εξουθένωση των σχέσεων των μητέρων. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι δεσμοί των
μητέρων με τα κοινωνικά δίκτυα και η συναισθηματική υποστήριξη που λαμβάνουν,
περιορίζουν την καταθλιπτική διάθεση και αυξάνουν τη ψυχική τους ευεξία (well
being).
Μία σημαντική διαχρονική μελέτη του Barker και των συνεργατών του
(2011) σχετικά με τη ψυχική ευεξία μητέρων παιδιών με αυτισμό στη διάρκεια δέκα
ετών ανέδειξε ότι οι μητέρες ενηλίκων με αυτισμό που δήλωσαν ότι έχουν ένα
μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, είχαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης.
Ακόμη, βρέθηκε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το κοινωνικό δίκτυο τόσο και χαμηλότερο
το επίπεδο κατάθλιψης και αρνητικών συναισθημάτων για τους γονείς εφήβων και
ενηλίκων ατόμων με αυτισμό (Smith, Greenberg & Seltzer, 2012).
Η επίδραση της κοινωνικο-οικονομικής θέσης ως σημαντικής παραμέτρου
που διαφοροποιεί το μέγεθος των κοινωνικών δεσμών (social ties) και την πρόσβαση
των ατόμων σε πηγές κοινωνικής υποστήριξης έχει επιβεβαιωθεί (Turner & Marino,
1994). Η ανάλυση δομικών εξισώσεων στη μελέτη των Feldman και Steptoe (2004)
κατέδειξε ότι αν κάποιος διαμένει σε μία γειτονιά χαμηλού κοινωνικού επιπέδου,
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βιώνει μεγαλύτερη εξάντληση και αυτό επηρεάζει τη σωματική του κατάσταση/ η
κοινωνική υποστήριξη μέσα από το δίκτυο της γειτονιάς έχουν σημαντική θετική
επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία (mental well being). Παρόμοια
αποτελέσματα προέκυψαν από τη μελέτη των Luther, Canham & Cureton (2005),
όπου ενώ η κοινωνική υποστήριξη αναφέρθηκε από τους γονείς παιδιών με αυτισμό
ως παράλληλος ή συμπληρωματικός μηχανισμός διαχείρισης των προβλημάτων
τους, παρατηρήθηκαν ενδοατομικές διαφορές ως προς την πρόσβαση των γονέων σε
πόρους τυπικής και άτυπης κοινωνικής υποστήριξης. Συγκεκριμένα, οι γονείς που
διέμεναν σε απομονωμένες περιοχές ή είχαν χαμηλό εισόδημα, αντιμετώπιζαν
σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε πηγές κοινωνικής υποστήριξης. Αυτό το
εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι οικογένειες παιδιών με αυτισμό έχουν
απώλεια κατά μέσο όρο 14% από το ετήσιο εισόδημά τους (Montes & Halterman,
2008), με άμεσες συνέπειες για το επίπεδο της καταπόνησής τους και των αναγκών
για κοινωνική υποστήριξη.
Μέχρι σήμερα, η μελέτη της κοινωνικής υποστήριξης εξαντλείται κύρια με την
εφαρμογή ποσοτικών (the “convoy model” των Antonnucci & Akiyama, 1987) και
μαθηματικών μοντέλων που εστιάζουν στην καταγραφή σημαντικών προσώπων του
κοινωνικού δικτύου και του τύπου της κοινωνικής υποστήριξης όπως και στην
ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μεταβλητών όπως η κοινωνική υποστήριξη,
το στρες, η κατάθλιψη, οι στρατηγικές αντιμετώπισης, τα χαρακτηριστικά του
αυτισμό. Συνεπώς, είναι εμφανές το κενό γνώσης για την ποιοτική καταγραφή της
γονεϊκής εμπειρίας των μητέρων που έχουν παιδιά με αυτισμό και της
προσλαμβάνουσας κοινωνικής υποστήριξης. Για τον σκοπό αυτό, η φαινομενολογική
προσέγγιση (μέσω της μεθόδου των συνεντεύξεων σε βάθος) αναμένεται να φωτίσει
τη γονεϊκή εμπειρία και να συμβάλλει στην κατανόηση της ψυχικής καταπόνησης
των μητέρων που έχουν παιδιά με αυτισμό. Η επιλογή των μητέρων ως κύριας
ομάδας μελέτης αντανακλά την πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τα ψυχικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως γονείς παιδιών με αυτισμό (Hastings et al,
2005˙ Sharpley & Bitsika, 1997) αλλά και το εύρημα ότι οι μητέρες έχουν τον
κυρίαρχο ρόλο στη φροντίδα των παιδιών που εμπίπτουν στο αυτιστικό φάσμα
(Khanna, Madhavan, Smith, Tworek, Patrick & Becker-Cottrill, 2011).
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Σε

αυτό

το

πλαίσιο,

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

παρουσιάζει

η

μελέτη

των

διαφοροποιημένων εμπειριών των μητέρων, ανάλογα με τη κοινωνική τους
θέση/τάξη, ως προς ως προς την κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνουν ή
αντιλαμβάνονται. Σε παλαιότερες έρευνες υποστηρίζεται ότι η πρόσβαση σε
κοινωνικούς πόρους και κοινωνικά δίκτυα είναι διαφοροποιημένη ανά κοινωνικοοικονομική ομάδα σε μία κοινωνία (Eckenrode, 1983˙ Turner & Marino, 1994).
Ωστόσο, η συναφής έρευνα στο πεδίο του αυτισμού παραμένει περιορισμένη και
αποσπασματική. Ο κεντρικός στόχος αυτής της έρευνας είναι να συμβάλλει στην
κατανόηση και στην παραγωγή εμπειρικής τεκμηρίωσης για τους μηχανισμούς
επίδρασης της κοινωνικής θέσης των γονέων (και ειδικά των μητέρων) παιδιών με
σοβαρή αναπηρία, όπως ο αυτισμός, στη διαφοροποιημένη πρόσβαση σε πόρους
κοινωνικής υποστήριξης. Η προσδοκία είναι ότι με αυτή τη κοινωνιολογική οπτική
θα είμαστε σε θέση να προτείνουμε αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την ψυχική
ανακούφιση και την κοινωνική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

4.4. Γονείς παιδιών με αυτισμό και ποιότητα ζωής
Το επίπεδο της ψυχικής καταπόνησης των γονέων με παιδιά με αυτισμό και οι
μορφές κοινωνικής υποστήριξης έχουν μελετηθεί σε σύνδεση με τις αντιλήψεις τους
για την ποιότητα της ζωής τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(1997), η ποιότητα ζωής ορίζεται ως η προσωπική αποτίμηση του ατόμου για τη
θέση του στη ζωή μέσα στο πλαίσιο των πολιτισμικών και αξιακών πεποιθήσεων
σύμφωνα με τις οποίες ζει και ως έννοια συνδέεται με τους στόχους, τις προσδοκίες,
τις ανησυχίες και τα κριτήρια ζωής. Συνεπώς, πρόκειται για γενικό όρο που
περιλαμβάνει τη σωματική υγεία, τη ψυχολογική κατάσταση, το επίπεδο αυτονομίας,
τις κοινωνικές σχέσεις, τις προσωπικές πεποιθήσεις και τις σχέσεις με σημαντικά
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Η έννοια της ποιότητας ζωής είναι
πολυπαραγοντική και συνδέεται με ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες,
έχει υποκειμενικό και αντικειμενικό περιεχόμενο, ενισχύεται από την αίσθηση του
ανήκειν, τους πόρους και τα μέσα που κάποιος διαθέτει καθώς και τον σκοπό της
ζωής (το νόημα της ζωής) (Cummins, 2005˙ Zissi & Barry, 2006).
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Η μελέτη της ποιότητας ζωής των γονέων με παιδιά με αυτισμό αποτελεί μία
αναδυόμενη κατεύθυνση της σύγχρονης ψυχολογικής έρευνας. Με τα ερευνητικά
ευρήματα υποστηρίζεται ότι η ποιότητα ζωής των γονέων επηρεάζεται σημαντικά
από το στρες (Lee et al, 2009), τα προβλήματα συμπεριφοράς, την υπερκινητικότητα
(Allik, Larsson & Smedje, 2006) και τα επακόλουθα του αυτισμού, όπως η σοβαρά
περιορισμένη συμμετοχή των παιδιών τους στη ζωή της κοινότητας και η ελλιπής
παρακολούθηση στο σχολείο συγκριτικά με παιδιά με άλλες δυσκολίες ή τυπική
ανάπτυξη (Lee, Harrington, Louie & Newschaffer, 2008). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
γονείς παιδιών με αυτισμό δήλωσαν ότι η ποιότητα ζωής των παιδιών τους ήταν
χειρότερη από την ποιότητα ζωής των παιδιών με καρκίνο (Orsmond, Seltzer,
Greenberg & Krauss, 2006). Σε μία άλλη έρευνα όπου συμμετείχαν Σουηδοί γονείς
παιδιών με ΥΛΑ/ΣΑ σχολικής ηλικίας βρέθηκε ότι και αυτοί οι γονείς είχαν πιο
φτωχή σωματική υγεία σε σχέση με τους γονείς παιδιών με τυπική ανάπτυξη (Allik,
Larsson & Smedie, 2006). Το ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι οι μητέρες είχαν πιο
πολλά προβλήματα σωματικής υγείας σε σχέση με τους πατέρες, υποδεικνύοντας την
ετοιμότητα των μητέρων να εκφράσουν λεκτικά τις σωματικές τους πιέσεις ως
επακόλουθα της φροντίδας των παιδιών με αυτισμό.
Ως προς τις απόψεις των ατόμων με αυτισμό για το επίπεδο της ποιότητας
ζωής τους, στην έρευνα της Shipman και των συνεργατών της (2011) χορηγήθηκε
ένα ερωτηματολόγιο (Pediatric Quality of Life) σε 39 εφήβους με ΥΛΑ και η
σύγκριση των απαντήσεων με τους εφήβους του γενικού πληθυσμού έδειξε ότι έχουν
επίγνωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών που απορρέουν από τον
αυτισμό αλλά οι αξιολογήσεις τους δεν ήταν τόσο υψηλές όσο οι αξιολογήσεις των
γονέων τους. Συνεπώς, φαίνεται πως υπάρχει μία πρώιμη ένδειξη για την αξιοπιστία
και την εγκυρότητα της καταγραφής των απόψεων των εφήβων για την ποιότητα
ζωής τους.
Σε μία πρόσφατη έρευνα μελετήθηκε η σύνδεση γνωστικών σχημάτων και
διεργασιών, όπως οι προσωπικές πεποιθήσεις και οι στρατηγικές διαχείρισης (coping
skills/behaviors) και βρέθηκε ότι οι γονείς των παιδιών με ΔΑΔ που
αντιλαμβάνονται την γονεϊκή εμπειρία τους ως μία απειλή ή μια απώλεια, έχουν την
φτωχότερη προσωπική/κοινωνική ζωή και χαμηλότερη ποιότητα ζωής, ενώ οι γονείς
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που αντιλαμβάνονται αυτή την εμπειρία σα μία πρόκληση δήλωσαν ότι είχαν πετύχει
καλύτερη σχέση με το παιδί τους και μεγαλύτερη αυτοπραγμάτωση (Cappe, Wolff,
Bobet & Adrien, 2011).

4.5. Οι αντιλήψεις των ατόμων με αυτισμό για την ποιότητα ζωής και την κοινωνική
υποστήριξη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ενδιαφέρουσα στροφή των ερευνητών προς
τη μελέτη των αντιλήψεων εφήβων και νεαρών ενηλίκων με αυτισμό για την
ποιότητα της ζωής τους και την προσλαμβάνουσα κοινωνική υποστήριξη. Αυτές οι
έρευνες εστιάζουν σε άτομα με Σύνδρομο Asperger (ΣΑ), τα οποία παρουσιάζουν
δυσκολίες στην τριάδα των διαταραχών του αυτισμού αλλά έχουν ευχέρεια στη
γλωσσική έκφραση και κατανόηση. Το ποσοστό επιπολασμού του ΣΑ στο γενικό
πληθυσμό είναι 2 ανά 10.000 άτομα (Fombonne, Simmons, Ford, Meltzer &
Goodman, 2001).
Στην έρευνα της Jennes-Coussens και των συνεργατών της (2006)
αναλύθηκαν οι απόψεις 12 νεαρών ενηλίκων με ΣΑ για την ποιότητα ζωής και την
κοινωνική υποστήριξη και υποστηρίχθηκε η διαφοροποίηση της ποιότητας ζωής
τους ως προς την κοινωνική και φυσική/σωματική διάσταση σε σύγκριση με τους
συνομιλήκους χωρίς αναπηρία. Η συνδυασμένη χρήση εργαλείων αυτοαναφοράς
(ερωτηματολογίων) και ημι-δομημένων συνεντεύξεων ανέδειξε την επίγνωση αυτών
των ατόμων για τις κοινωνικές τους δυσκολίες και για τα επακόλουθα αυτών των
δυσκολιών στην ποιότητα ζωής τους. Τα άτομα με ΣΑ είχαν περισσότερα σωματικά
προβλήματα (όπως πόνο, εξάρτηση από ιατρική αγωγή, χαμηλή ενέργεια, κούραση,
κινητικότητα, προβλήματα ύπνου και ξεκούρασης) και δυσκολίες στις στενές
διαπροσωπικές σχέσεις. Μέσα από τις συνεντεύξεις, οι συμμετέχοντες αιτιολόγησαν
τις δυσκολίες τους ως απόρροια της έλλειψης δεξιοτήτων για να δημιουργήσουν πιο
οικείες σχέσεις με άτομα του άλλου φύλου.
Σε μία προσπάθεια ανίχνευσης των παραγόντων που συμβάλλουν στην
ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό, οι Renty και Roeyers (2006) μελέτησαν τις
αντιλήψεις 58 ενηλίκων με ΥΛΑ για την άτυπη κοινωνική υποστήριξη και την
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ποιότητα ζωής τους μέσα από τη χορήγηση εργαλείων αυτοαναφοράς και δομημένων
συνεντεύξεων. Με την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, βρέθηκε ότι οι
αντιλήψεις για την άτυπη κοινωνική υποστήριξη (δηλαδή οι προσωπικές απόψεις
που έχει κάποιος ότι το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να προσφέρει πρακτική βοήθεια,
ότι υπάρχει άτομα διαθέσιμα για ακρόαση προβλημάτων, ότι έχει την αίσθηση του
ανήκειν) παρά η «απτή» κοινωνική υποστήριξη που λάμβαναν ερμηνεύουν το 51%
της διακύμανσης της ποιότητας ζωής (μέγεθος επίδρασης R2= 0.62) ανεξάρτητα από
τα δημογραφικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας. Συνεπώς, η
προσωπική ευεξία (personal well being) συνδέεται περισσότερο με την αντίληψη του
ανθρώπου ότι η υποστήριξη είναι διαθέσιμη παρά με τα επακόλουθα των απτών
υποστηρικτικών συμπεριφορών που το άτομο λαμβάνει. Ακόμη βρέθηκε ότι η
ποιότητα ζωής για τα άτομα αυτά συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την απουσία
κοινωνικής υποστήριξης για την ικανοποίηση αναγκών τους, όσον αφορά τη
διαμονή, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και
τις πληροφορίες σχετικά με τις ΔΑΦ. Το σημαντικό εύρημα σε αυτή τη μελέτη είναι
ότι η ποιότητα ζωής δεν καθορίζεται από τη σοβαρότητα της αναπηρίας, ενισχύοντας
εμμέσως το μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο πρεσβεύει ότι οι αλληλεπιδράσεις
ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον συμβάλλουν αποφασιστικά στην εμπειρία
ενός ατόμου για την αναπηρία του.
Ως προς την επίδραση άλλων παραγόντων στη ψυχική υγεία των ατόμων με
ΔΑΦ, στην πολύ πρόσφατη αλλά πρώτη διαχρονική μελέτη για τον εντοπισμό
ψυχιατρικών προβλημάτων βρέθηκε ότι η αρνητική ψυχική υγεία των μητέρων και η
χαμηλή κοινωνική τάξη ήταν σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για τα
συναισθηματικά προβλήματα των εφήβων ηλικίας 16 ετών (Simonoff, Jones, Baird,
Pickles, Happe & Charman, 2013).
Μία άλλη διάσταση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με ΔΑΦ σκιαγραφείται στην ποιοτική έρευνα των Muller, Schuler και Yates
(2008). Οι 18 ενήλικες, που συμμετείχαν, τόνισαν με ιδιαίτερο τρόπο την έντονη
κοινωνική απομόνωση που βιώνουν και την επιθυμία τους να αποκτήσουν
κοινωνικούς συσχετισμούς και να συνεισφέρουν στην κοινότητα μέσα από
εθελοντικές οργανώσεις και ομάδες αυτο-συνηγορίας, έχοντας ουσιαστική επίγνωση
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των δυσκολιών τους στην επικοινωνία και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
Ο αριθμός των ποιοτικών ερευνών με ενήλικες με αυτισμό παραμένει πολύ
περιορισμένος.

Η

ερμηνευτική

φαινομενολογική

προσέγγιση

(interpretative

phenomenological analysis, IPA) προτείνεται ως κατάλληλη για την διερεύνηση του
εσωτερικών εμπειριών και των ψυχολογικών διεργασιών, χωρίς να επιχειρείται η
σύνδεση με ένα θεωρητικό πλαίσιο, όπως εφαρμόζεται στη «θεμελιωμένη θεωρία»
(grounded theory) (Smith, Jarman & Osborn, 1999). Λαμβάνοντας υπόψη τις
αρνητικές προσωπικές εμπειρίες των ατόμων με ΣΑ με υποστηρικτικές υπηρεσίες, τα
έντονα ψυχικά προβλήματα στην εφηβεία και ενήλικη ζωή, καθώς και τη χρόνια
εξάρτησή τους από τα μέλη της οικογένειας (Darlymple & Ruble, 1996), είναι πολύ
σημαντικό να μελετηθούν σε μεγαλύτερο βάθος τα βιώματα και οι αντιλήψεις τους,
με σκοπό τη βελτίωση των υποστηρικτικών δομών για την επίτευξη της ψυχικής
ανακούφισης και της αυτονομίας.
4.6. Η αναγκαιότητα για μία νέα «οπτική» του αυτισμού και της ψυχικής καταπόνησης
των γονέων
Αν και η υπόθεση ότι η εμφάνιση και ο επιπολασμός των νοητικών αναπηριών θα
είναι σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο σε παιδιά που ζουν σε χώρες χαμηλού ή
μεσαίου εισοδήματος θεωρείται βάσιμη (Durkin, 2002), η σχετική εμπειρική στήριξη
παραμένει ελλειμματική. Σε αυτό πλαίσιο, θεωρείται απαραίτητη η στροφή της
έρευνας που αφορά την αναγνώριση και διαχείριση των αναπτυξιακών διαταραχών
στη μελέτη πληθυσμών με αναπηρίες που ζουν σε αναπτυσσόμενες και φτωχές
χώρες, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη βελτίωση της ψυχικής
υγείας και ευεξίας τους (Emerson, Yasamy & Saxena, 2012).
Η υπάρχουσα έρευνα περιορίζεται στην ποσοτική καταγραφή των διαστάσεων της
ψυχικής καταπόνησης των γονέων και της διασύνδεσής τους με ενδο-ατομικούς και
δημογραφικούς παράγοντες. Η βαθιά κατανόηση της ψυχολογικής κατάστασης των
μητέρων που έχουν παιδιά με αυτισμό και των πόρων κοινωνικής υποστήριξης που
αξιοποιούν από τη θέση τους στην κοινωνικό-οικονομική διαστρωμάτωση συνιστά
μία προέκταση της βιβλιογραφίας, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνικής
υποστήριξης που προσφέρεται μέσα από τυπικά και άτυπα κοινωνικά δίκτυα.
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ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αλέξης Μπένος
Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική
Σχολή ΑΠΘ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υγεία και αρρώστια είναι ένα αποκλειστικά προσωπικό – ατομικό ζήτημα ή σχετίζεται και αφορά
το

σύνολο

της

κοινότητας;

Η υγεία και αρρώστια επηρεάζεται από άγνωστες παραμέτρους και δυνάμεις ή υπάρχουν
συγκεκριμένοι παράγοντες που την προσδιορίζουν

σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο;

Η αδυναμία κατανόησης και επεξήγησης των αιτιών που προκαλούν την αρρώστια σε προσωπικό
επίπεδο («γιατί σε μένα;») ανοίγει διαχρονικά το πεδίο στην κυριαρχία μεταφυσικών αντιλήψεων
και ενδυναμώνει την τάση ανάθεσης των σχετικών ζητημάτων σε «άλλους», «αρμόδιους»,
«δοτούς»,

«γνώστες».

κ.οκ.

Ο μάγος της φυλής είναι ο μόνος ικανός να διαγνώσει μιαν αρρώστια και να ξορκίσει το κακό
χρησιμοποιώντας την εμπειρία και την τέχνη του που απορρέουν από την ιδιότητα – ρόλο που του
έχει

δοθεί

από

την

κοινότητα.

Η ανάγκη μεταφυσικής ανάθεσης συνέβαλε στη δημιουργία πλούσιων μύθων, θεοτήτων και
διαδικασιών που αποτελούν σήμερα ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης της ανθρωπολογικής έρευνας.
Από τους ιερείς του Ασκληπιού, που αναλαμβάνουν τη θεραπεία της αρρώστιας και τις
θεραπαινίδες της Υγείας που φροντίζουν την υγεία, φτάνουμε στο μεσαιωνικό σκοταδισμό κατά
τον οποίο η αρρώστια έρχεται ως «μίασμα», ως εκ θεού τιμωρία στους αμαρτωλούς που δεν
ακολούθησαν

τις

επιταγές

της

θρησκείας.

Οι μεγάλες επιδημίες όμως έρχονται να ανατρέψουν, μερικώς βέβαια, τις κυρίαρχες αντιλήψεις για
την υγεία - αρρώστια. Η αρρώστια δεν είναι μόνον ατομικό ζήτημα εφόσον αρρωσταίνουν αλλά και
πεθαίνουν μαζικά πλέον ολόκληρες κοινότητες. Η μετάδοση της αρρώστιας στον περιβάλλοντα
χώρο είτε από άνθρωπο σε άνθρωπο είτε μέσω κοινής έκθεσης σε πιθανούς βλαπτικούς παράγοντες
(όπως το νερό στη μετάδοση της χολέρας), χωρίς να ανατρέπει αναγκαστικά τις μεταφυσικές
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δεισιδαιμονίες (η αμαρτία γίνεται συλλογική...), αναδεικνύει την αναγκαιότητα κοινής
αντιμετώπισης της αρρώστιας. Με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας της κοινότητας λαμβάνονται
από την ολιγαρχική εξουσία της εποχής κατασταλτικά μέτρα με στόχο τη διακοπή της μετάδοσης
όπως η απομόνωση των αρρώστων μέχρι την εξορία τους από την κοινότητα (π.χ. Σπιναλόγκα), η
καραντίνα των πλοίων, κοκ. Κοινό υπόβαθρο των μέτρων αυτών είναι ο κατασταλτικός τους
χαρακτήρας

και

ο

εξοστρακισμός

και

δαιμονοποίηση

των

θυμάτων

-

αρρώστων.

Παράλληλα όμως η συσσώρευση εμπειριών και παρατηρήσεων για τον τρόπο μετάδοσης της
αρρώστιας στον πληθυσμό ενδυνάμωσαν τις αντιλήψεις και προσεγγίσεις που συνθέτουν ένα νέο για την περίοδο του 18ου πια αιώνα - επιστημολογικό παράδειγμα το οποίο προβάλλει, στη θέση
της μεταφυσικής ανάλυσης, τις συνθήκες ζωής του πληθυσμού ως τον κύριο παράγοντα που
προσδιορίζει την υγεία του. Πρόκειται για την πληθυσμιακή οπτική, το επιδημιολογικό παράδειγμα
και την αναδυόμενη τότε νέα έννοια της Δημόσιας Υγείας. Η διερεύνηση της συσχέτισης της
ποιότητας του πόσιμου νερού ως πιθανής αιτίας της χολέρας από τον John Snow στα μέσα του
19ου

αιώνα

θεωρείται

ως

ιστορική

αναγνώριση

αυτής

της

προσέγγισης.

2. ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η ανακάλυψη όμως των μικροβίων και η θεμελίωση της ομώνυμης θεωρίας λίγα χρόνια αργότερα
από τον Pasteur παράλληλα με τη λειτουργική περιγραφή των επιμέρους συστημάτων καρδιαγγειακό ως υδραυλικό σύστημα, μυοσκελετικό ως εφαρμογή των μοχλών, κλπ αναδεικνύουν ένα νέο παράδειγμα, το μηχανιστικό, το οποίο απωθεί στο περιθώριο το παράδειγμα
της

Δημόσιας

Υγείας.

Η έρευνα επικεντρώνει στη μελέτη των παθολογικών μηχανισμών, η κλινική πράξη αποκλειστικά
στη θεραπεία της αρρώστιας Οι επιπτώσεις από την κυριαρχία του μηχανιστικού παραδείγματος
εμπεδώνονται τον 20ο αιώνα. Έκρηξη της βιοιατρικής τεχνολογίας και δημιουργία αντίστοιχων
κολοσσιαίων πολυεθνικών εταιρειών που την ελέγχουν. Ανάπτυξη υπηρεσιών που διαχειρίζονται
αποκλειστικά την αρρωστια, εγκαθίδρυση αυταρχικών ιεραρχικών δομών με επίκεντρο το γιατρό.
Η υγεία ορίζεται πλέον αρνητικά - είναι η απουσία νόσου. Η ανάγκη μεταφυσικής αναφοράς του
προβλήματος “αρρωστια” μεταβάλλεται σήμερα στην άκριτη ανάθεση ακόμη και της ζωής μας
στον ειδικό, στο θαυματουργό φάρμακο, στην εντυπωσιακή εξέταση (Illich I, 1976).
Η προσέγγιση αυτή σε συνδυασμό με την τεχνοκρατική υπερεξειδίκευση και την αντίστοιχη
διατομή του ανθρώπινου όλου σε τεμάχια γνώσης και παρέμβασης, αποτελούν την επιστημονική
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βάση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των θεραπευτικών διαδικασιών και υπηρεσιών.
Η υγεία μεταλλάσσεται σε ένα καταναλωτικό προϊόν με αντίστοιχη άνθιση του σχετικού
παραεμπορίου (γυμναστήρια και διατροφικά σχήματα και φάρμακα, αισθητικές και ορμονικές
παρεμβάσεις,κλπ). Η υπερκατανάλωση φαρμάκων, εξετάσεων, επεμβάσεων, ενώ βλάπτει σοβαρά
την

υγεία,

κατοχυρώνεται

στην

κοινή

συνείδηση

ως

“δικαίωμα”.

Παράλληλα με αυτό τον ιδιωτικό υπερκαταναλωτισμό - και αναπόσπαστο μέρος του ίδιου
συστήματος αξιών και πολιτικής - οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας αποδιαρθρώνονται,
υποχρηματοδοτούνται και απαξιώνονται με αποτέλεσμα την αδυναμία απάντησης στις πραγματικές
ανάγκες ενός συνεχώς διευρυνόμενου πληθυσμού για φροντίδα υγείας και ο αποκλεισμός του στο
περιθώριο της κοινωνικής διαδικασίας.

Τα παραπάνω αδιέξοδα του κυρίαρχου, ακόμη,

μηχανιστικού παραδείγματος στην ιατρική, αποτελούν και τα εμφανή πλέον σημάδια της κρίσης
του.
3. ΤΟ ΒΙΟΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Το νέο επιστημολογικό παράδειγμα που αναδεικνύεται στηρίζεται στον θετικό προσδιορισμό της,
ως αγαθού και κοινωνικού δικαιώματος και η ολιστική προσέγγιση της ως κατάσταση βιο - ψυχο κοινωνικής ισορροπίας. Ο ορισμός αυτός υιοθετήθηκε το 1946 στην ιδρυτική διακήρυξη του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organisation-WHO).
Ο ορισμός αυτός έρχεται να ανατρέψει το πρόσημο του ισχύοντος μέχρι τότε ορισμού ο οποίος
προσέγγιζε την υγεία αρνητικά ως την κατάσταση στην οποία απουσιάζει η νόσος. Προσεγγίζει την
υγεία θετικά, ως την κατάσταση της «ευεξίας», του «καλώς έχειν» και την αναβαθμίζει έτσι ως ένα
αγαθό, κάτι που έχουμε όλοι. Συνεπάγεται δηλαδή η έννοια του κοινωνικού δικαιώματος στο αγαθό
της υγείας. Παράλληλα, η έννοια του αγαθού εισάγει στην πολιτική υγείας το αντικείμενο της
προάσπισής του (health promotion), ως τουλάχιστον ισότιμης με τα αντικείμενα της θεραπευτικής
ιατρικής που επικεντρώνουν στη φροντίδα

της αρρώστιας, δηλαδή αφού έχει ανατραπεί η

κατάσταση της υγείας.
Η πολυδιάστατη τέλος προσέγγιση της υγείας ως αποτέλεσμα βιο-ψυχο-κοινωνικής ισορροπίας,
έρχεται

να

ανατρέψει

καθοριστικά τη μονοδιάστατη

προσκόλληση του

μηχανιστικού

παραδείγματος με τις βιολογικές παραμέτρους του οργανισμού. Η ψυχική ισορροπία και οι
κοινωνικές συνθήκες αναδεικνύονται ως ισότιμες μεταβλητές ενός δυναμικού συμπλέγματος στο
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οποίο οιαδήποτε «αρρυθμία» μίας μεταβλητής συμπαρασύρει ως χιονοστιβάδα στην κατάσταση
της απώλειας της υγείας.

4. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Η μεταπολεμική όμως εκρηκτική ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας κυριάρχησε στην ιατρική έρευνα
και εκπαίδευση απωθώντας στο περιθώριο της επιστημονικής κοινότητας τη βιο-ψυχοκοινωνική
προσέγγιση.
Παρά τα εκπληκτικά αποτελέσματα της βιοτεχνολογικής έρευνας όμως, βασικές ανάγκες υγείας
του παγκόσμιου πληθυσμού δεν καλύπτονται. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αρχίζει στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα να αναδεικνύεται και να συζητείται η ανισότητα στην υγεία, την οποία
αποκαλύπτουν επιδημιολογικές μελέτες που συγκρίνουν βασικά μέτρα υγείας μεταξύ διαφορετικών
πληθυσμών με σκοπό την περιγραφή της κατανομής τους και την κατανόηση της αιτιολογίας τους
(Krieger N. 2011). Σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό προς την κοινωνική πραγματικότητα
έπαιξε η δημοσίευση του περίφημου “Black Report” στη Βρετανία στο οποίο τεκμηριώνεται η
συσχέτιση της κοινωνικής ταξικής ανισότητας με την αντίστοιχη ανισότητα στους δείκτες υγείας
(Townsend P, Davidson N, 1982). Στην ίδια έκθεση ξεκαθαρίζεται ότι η κοινωνική θέση καθορίζει
το επίπεδο υγείας και όχι το αντίθετο που κυριαρχούσε ως αντίληψη την εποχή εκείνη. Οι
χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις στη Βρετανία παρουσιάζουν μεγαλύτερους δείκτες θνησιμότητας
στα περισσότερα χρόνια νοσήματα όπως τα καρδιαγγειακά και τα νεοπλάσματα σε ποικιλία
εντοπίσεων με συνεπακόλουθο να έχουν σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης σε σύγκριση
με τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις.
Παράλληλα, η επιστημονική έρευνα αναδεικνύει και τη συνεχώς διευρυνόμενη ανισότητα στην
υγεία μεταξύ ηπείρων και χωρών. Οι χώρες του νότου παρουσιάζουν πολλαπλάσια θνησιμότητα,
ιδιαίτερα παιδική, σε σύγκριση με τις «αναπτυγμένες» χώρες του βορρά. Η ανισότητα στην
επιβίωση και την υγεία καθορίζεται, με εντυπωσιακή συνοχή, από την αντίστοιχη ανισότητα στον
πλούτο μεταξύ φτωχών και πλουσίων χωρών.
Πληθώρα ερευνών αναδεικνύει όμως ότι οι ανισότητες στην υγεία δεν παρατηρούνται μόνον
μεταξύ χωρών αλλά υπάρχουν και μέσα σε κάθε χώρα. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ισχυρή
αρνητική συσχέτιση με τη μεταβλητή της κοινωνικής τάξης, δηλαδή όσο κατεβαίνουμε την
κλιμακα της ταξικής διαστρωμάτωσης από τις υψηλές στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις τόσο αυξάνει
και η θνησιμότητα (Townsend P, Davidson N, 1982). Σημαντική συμβολή στο πεδίο αυτό είναι
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αυτή των ερευνών στη Βρετανία, όπου υπάρχει πλούσια και μακρόχρονη εμπειρία στην καταγραφή
τόσο της ταξικής διαστρωμάτωσης όσο και της θνησιμότητας ανά ηλικία, φύλο και νόσημα
(Kogevinas M, 1997).
Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές εισάγεται στη διεθνή βιβλιογραφία η έννοια του κοινωνικού
προσδιορισμού του επιπέδου υγείας και της κατανομής της νόσου στους πληθυσμούς υπό τον όρο
κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας - Social Determinants of Health (Marmot,). Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας αναθέτει σε ομώνυμη επιστροπή να μελετήσει το πεδίο και να συντάξει
αντίστοιχη έκθεση (WHO Committee of Social Determinants of Health 2008). Στην έκθεση αυτή
περιγράφεται, αναλύεται και τεκμηριώνεται ο επικαθοριστικός ρόλος διαφόρων κοινωνικών
μεταβλητών στην εμφάνιση ουσιαστικά των περισσότερων νοσημάτων.
Οι βασικές μεταβλητές που αναδεικνύονται στην έκθεση αυτή είναι


Οι συνθήκες καθημερινής διαβίωσης με υποκεφάλαια για την ισότητα από την
αρχή (αναφορά στη βρεφική και παιδική ηλικία, την ισότητα φύλου, την εκπαίδευση
ως σημαντικού προσδιοριστή υγείας,



Υγιείς τόποι διαμονής, υγιείς άνθρωποι με επίκεντρο το περιβάλλον διαβίωσης και
υποκεφάλαια για το σχεδιασμό αστικού περιβάλλοντος που προωθεί τη διαβίωση με
υγεία και ασφάλεια, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των αγροτικών
περιοχών,



Δίκαιη απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία με αναφορές στις συνθήκες εργασίας
και τα μέτρα προάσπισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, τη συμμετοχή
των εργαζομένων στο σχεδιασμό της εργασίας, την επίδραση της επισφαλούς
εργασίας στην υγεία του πληθυσμού



Δια

βίου

Κοινωνική

προστασία

όπου

αναδεικνύεται

η

σημασία

της

ολοκληρωμένης και συνεχούς κοινωνικής προστασίας και περιγράφεται η αρχή της
αλληλεγγύης και γενναιοφροσύνης στην οποία στηρίζεται η κοινωνική ασφάλιση.


Ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας υγείας όπου τονίζεται η σημασία της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο την προάσπιση της υγείας του
πληθυσμού και την ενδυνάμωση της εμπλοκής του στη διαδικασία αυτή, αναλύεται
ο στόχος της ισότητας στην υγεία και η σημασία χρηματοδότησης και υποδομών
CSDH (2008).
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Η σημερινή οικονομική κρίση η οποία είναι συνέχεια της δομικής κρίσης του 1973-1975
(«πετρελαϊκή κρίση ή κρίση σταθεροπληθωρισμού»), ξεκίνησε από το παραγωγικό κεφάλαιο μέσω
της συνεχούς επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του μέσου ποσοστού κέρδους κατά την πρώτη
δεκαετία του 21ου αιώνα, πέρασε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκφραζόμενη ως κρίση
στεγαστικής πίστης και τώρα επιστρέφει εκ νέου στην πραγματική οικονομία, βυθίζοντάς την στην
ύφεση. Ήδη από το 2009 συγχρονισμένα, σειρά Ευρωπαϊκών οικονομιών ήρθε αντιμέτωπη με
πρωτόγνωροους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και δραματικές αυξήσεις στην ανεργία και το
δημόσιο χρέος. Τα δε πρώτα στοιχεία και προβλέψεις για το 2013 είναι μάλλον δυσοίωνες καθώς
προοιονίζουν και νέα υφεσιακό κύμα τόσο στις Ευρωπαϊκές όσο και στην Αμερικάνικη οικονομία
(IMF, 2011).
Το ερώτημα που τίθεται τα τρία τελευταία χρόνια με μεγάλη ένταση και αγωνία σε όλα τα
διεθνή fora, τις συναντήσεις των υπερεθνικών οργανισμών, τα επιστημονικά συνέδρια είναι το αν η
σημερινή οικονομική κρίση επηρεάζει την υγεία του πληθυσμού και τα συστήματα υγείας των
χωρών που πλήττονται από αυτήν.
Η αύξηση της ανεργίας, της εργασιακής επισφάλειας, της απόλυτης και σχετικής φτώχειας,
του κοινωνικού αποκλεισμού, οι περιοριστικές πολιτικές, ως επακόλουθο της αναγωγής του
συμπτώματος της κρίσης (δηλαδή του δημοσίου ελλείμματος και του εξωτερικού χρέους) σε αιτία
της κρίσης, υποστηρίζεται ότι δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού (Levy, Sidel VW 2009, Batniji
R 2009). Κατά τη γνώμη τους απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων όπως η προστασία των δημόσιων
δαπανών υγείας και δαπανών κοινωνικής προστασίας στις ανεπτυγμένες χώρες(Stuckler D 2010), η
παραχώρηση άτοκων δανείων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η αλλαγή του παγκόσμιου μοντέλου
ανάπτυξης, η σύναψη όπως πρόσφατα χαρακτηριστικά έγραψε ο Michael Marmot «ενός νέου
συμβολαίου που θα έχει στην καρδιά του την έννοια της ισότητας» (Marmot M 2009).
Άλλοι πάλι διατηρούν μία μάλλον πιο επιφυλακτική στάση επισημαίνοντας ότι οι
οικονομικές υφέσεις είναι φαινόμενα ιδιαίτερα περίπλοκα, γεμάτα από αντικρουόμενες
τάσεις(Parry J 2009). Οι πληθυσμοί υπό το φόβο της ανεργίας μπορεί να υιοθετήσουν πιο υγιεινούς
τρόπους ζωής, ενώ τα υφιστάμενα τουλάχιστον στην Ευρώπη δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης
(εκκλησία, εθελοντικοί οργανισμοί) πιθανά να απορροφήσουν τους κραδασμούς της οικονομικής
117

ΑΡΙΣΤΕΙΑ: «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και
ιδεολογίες των επαγγελματιών στην σύγχρονη Ελλάδα»
κρίσης (Stuckler D 2009). Με άλλα λόγια υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να
υπολογιστεί το συνολικό αποτέλεσμα της κρίσης στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας, υιοθετούν
έτσι μία στάση αναμονής και
Δεν είναι λίγοι τέλος εκείνοι οι οποίοι κάνουν ένα βήμα ακόμη πιο πέρα λέγοντας ότι
ανεξάρτητα από τα αν η οικονομική κρίση συνιστά ή όχι απειλή για τη δημόσια υγεία κανείς
μπορεί να την εκλάβει και ως μία πραγματική ευκαιρία για αλλαγή (Horton R. 2009, Karamanoli
2011, Κυριόπουλος 2010). Μία ευκαιρία για εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών υγείας, για
αποδοτικότερη χρήση των περιορισμένων (συνεπεία των ελλειμμάτων) χρηματοδοτικών πόρων, για
αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας και για περαιτέρω έκθεση των δημόσιων
υπηρεσιών υγείας στις «ευεργετικές» κατά τα άλλα δυνάμεις της αγοράς.
Ο πρώτος ο οποίος μελέτησε τη σχέση υγείας, υπηρεσιών υγείας και κρίσης είναι ο Brian
Abel-Smith το 1986, ο οποίος περιέγραψε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της περιόδου
1981-1983 στις χώρες της Αφρικής(Abel-Smith το 1986). Για πρώτη φορά και παρά τα λιγοστά
στοιχεία της περιόδου ο Abel-Smith κάνει μία βασική παρατήρηση: τη στιγμή της κρίσης όπου το
βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο υγείας του πληθυσμού φαίνεται να επιδεινώνεται, το κράτος αντί να
παρεμβαίνει αποσύρεται από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Πράγματι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία της περιόδου τη στιγμή όπου λάμβανε χώρα μία πραγματική ανθρωπιστική κρίση με πάνω
από 5 εκατομμύρια παιδιά να οδηγούνται στο θάνατο λόγω πείνας ή άλλων αιτιών σχετιζόμενων με
τον υποσιτισμό η δημόσια δαπάνη υγείας σε 7 από τις 8 αφρικανικές χώρες (όπου υπήρχαν
αξιόπιστα δεδομένα) έβαινε και αυτή μειούμενη.
Την ίδια αντίφαση επισήμανε ένα χρόνο αργότερα και ο Philip Musgrove
μελετώντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της περιόδου 1982-1984 στις χώρες της
Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής(Musgrove P 1987). Με βάσει τα διαθέσιμα στοιχεία της
περιόδου τη στιγμή που η παιδική θνησιμότητα ακολουθούσε ανοδική τροχιά, σε 14 από τις 20
Λατινοαμερικάνικες χώρες (όπου υπήρχαν αξιόπιστα δεδομένα) η δημόσια δαπάνη υγείας
ακολουθούσε αντίστροφη/καθοδική πορεία.
Τα εμπειρικά αυτά δεδομένα αν και εμπεριέχουν αρκετούς περιορισμούς και
αντιφάσεις, αναδεικνύουν παρόλα αυτά σαφείς τάσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στην υγεία του
πληθυσμού και τις υπηρεσίες υγείας σε συνθήκες ύφεσης της οικονομίας.
Η πρώτη και άμεση επίπτωση

της κρίσης είναι η αύξηση των παραγόντων κινδύνου που

προσδιορίζουν την υγεία όπως η ανεργία, η επισφάλεια, η φτώχια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
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και αυξάνουν τη νοσηρότητα και πιθανόν και τηυ θνησιμότητα. Τελικά η κρίση αυξάνει την
ανάγκη για φροντίδα υγείας του πληθυσμού.
Οι «έμμεσες συνέπειες της κρίσης» σχετίζονται με την προκαλούμενη μείωση της αγοραστικής
δύναμης των νοικοκυριών η οποία οδηγεί στην μεταστροφή του πληθυσμού από τις ιδιωτικές στις
δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Αυξάνεται δηλαδή η ζήτηση για δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
Μπροστά στη

κατάσταση αυτή αυξημένων

αναγκών για φροντίδα υγείας από τις δημόσιες

υπηρεσίες υγείας οι πολιτικές για δημοσιονομική προσαρμογή, έλεγχο των ελλειμμάτων και
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας/ανταγωνιστικότητας οδηγούν στην μείωση των δημόσιων
δαπανών υγείας, στην μείωση της προσφοράς δημόσιων υπηρεσιών υγείας, στην μείωση μέτρων
κοινωνικής προστασίας τροφοδοτώντας ΄σαν φαύλο κύκλο επιβάρυνσης του επιπέδου υγείας του
πληθυσμού.
Καθότι και η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στον ίδιο κύκλο ύφεσης και κρίσης είναι σαφής η
επιδείνωση των κοινωνικών προσδιοριστών.


Το τρίτο τρίμηνο του 2013 οι επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 1.230 χιλιάδες,
875 δηλαδή χιλιάδες περισσότεροι σε σχέση με την προ-κρίσης περίοδο το τρίτο τρίμηνο του
2008.



Το Σεπτέμβριο επίσης του 2012 οι επίσημα καταγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι (εκείνοι
δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από ένα χρόνο) αριθμούσαν τα
770 χιλιάδες άτομα, 585 χιλιάδες δηλαδή περισσότεροι σε σχέση με την προ-κρίσης περίοδο.



Το 2011 ο πληθυσμός ο οποίος διαβιούσε σε νοικοκυριά υπό συνθήκες φτώχειας ή/και
κοινωνικού αποκλεισμού ανερχόταν στα 3.4 εκατομμύρια άτομα (31% του ελληνικού
πληθυσμού), κατά 405 χιλιάδες δηλαδή αυξημένος σε σχέση με το 2008.



Εν έτη 2011 το 28% του ελληνικού πληθυσμού (έναντι 22% το 2008) δήλωνε ότι διαβιούσε σε
συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης αδυνατούσε δηλαδή να ανταποκριθεί στην πληρωμή
πάγιων λογαριασμών όπως το ενοίκιο, αδυνατούσε να εξασφαλίσει ικανοποιητική θέρμανση ή
διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης
θρεπτικής αξίας ή στερούνταν στοιχειωδών ανέσεων όπως μίας εβδομάδας διακοπές το χρόνο ή
απαραίτητες οικιακές συσκευές.



Ο δε πληθυσμός ο οποίος ζει σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, αν και διαφεύγει των
επίσημων στατιστικών καταγραφών, παρουσιάζει και αυτός αντίστοιχες αυξητικές τάσεις. Οι
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20 και πλέον χιλιάδες άστεγοι (διπλάσιοι σε σχέση με το 2009) αλλά και οι δεκάδες χιλιάδες
εκείνων που καταφεύγουν καθημερινά στα κοινωνικά συσσίτια αποτελούν ακραία έκφραση
μίας κοινωνίας η οποία υφίσταται τις δραματικές επιπτώσεις των πολιτικών της «ελεγχόμενης
χρεοκοπίας και της εσωτερικής υποτίμησης» που το ΔΝΤ, η ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις
επέλεξαν ως τη μόνη μας διέξοδο από την καπιταλιστική κρίση.
Σε αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες τα πρώτα σημάδια δυστυχώς,
μετατροπής της τρέχουσας οικονομικής κρίσης σε επιδημιολογική/υγειονομική κρίση, είναι ήδη
ορατά. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι:
1. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η βρεφική θνησιμότητα, οι θάνατοι
δηλαδή βρεφών κάτω του ενός έτους, αυξήθηκε στη χώρα μας κατά 51% μεταξύ 2008 και 2011
(από 2.65 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις ζώντων το 2008 σε 4 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις
ζώντων το 2011), αντανακλώντας με άμεσο και ευθύ τρόπο την επιδείνωση των
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα.
2. Σύμφωνα επίσης με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat η θνησιμότητα από αυτοκτονίες
και ανθρωποκτονίες στο γενικό πληθυσμό αυξήθηκε κατά 11.5% και 40% αντίστοιχα μεταξύ
2007 και 2010 (από 2.6 και 1.0 θανάτους ανά 1,000 κατοίκους αντίστοιχα το 2008 σε 2.9 και
1.4 θανάτους ανά 1,000 κατοίκους το 2010).
3. Στο δε ανδρικό πληθυσμό παραγωγικής ηλικίας (κάτω δηλαδή των 65 ετών), ο οποίος και
δέχτηκε την μεγαλύτερη συγκριτικά πίεση της ανεργίας, οι αυξήσεις της θνησιμότητας από
αυτοκτονίες και ανθρωποκτονίες είναι σαφώς πιο έκδηλες. Μελέτη μας αξιοποιώντας στοιχεία
του ΠΟΥ για τα έτη 1997-2009 είχε ήδη δείξει ότι το 2008 και 2009 η θνησιμότητα από
αυτοκτονίες, ανθρωποκτονίες και λοιμώδη νοσήματα στον ανδρικό πληθυσμό στην Ελλάδα
ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την αναμενόμενη βάσει των τάσεων θνησιμότητας της
δεκαετίας 1997-2007, της δεκαετίας δηλαδή προ κρίσης. Νέα μελέτη μας αξιοποιώντας
στοιχεία της Eurostat αυτή τη φορά για τα έτη 2000-2010 επιβεβαιώνει δυστυχώς τις τάσεις
αυτές, καταδεικνύοντας ότι η θνησιμότητα από αυτοκτονίες στον ανδρικό πληθυσμό ηλικίας
30-34 ετών και 50-54 ετών αυξήθηκε κατά 75% και 82% αντίστοιχα μεταξύ 2007-2010.
Επιπρόσθετα σε επίπεδο νοσηρότητας ήδη σειρά δημοσιευμένων μελετών καταγραφεί τη σοβαρή
επιδείνωση της επίπτωσης κύρια των ψυχικών και λοιμωδών νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό της
χώρας:
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4. Τα αποτελέσματα τριών πανελλαδικών τηλεφωνικών ερευνών έχουν ήδη καταγράψει την
αύξηση του επιπολασμού της κατάθλιψης και της αυτοκτονικότητας κατά 2.48 και 2.5 φορές
αντίστοιχα (από 3.3% και 0.6% στο σύνολο του δείγματος το 2008 σε 8.2% και 1.5% το 2001)
μέσα στα τρία πρώτα μόλις χρόνια της κρίσης (2008-2011).
5. Αντίστοιχα, τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά – ΕΚΤΕΠΝ, ήδη καταδεικνύουν την κατά 11.6% αύξηση των ατόμων με
προβληματική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (και κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη),
μεταξύ 2008 και 2010. Είναι δε εντυπωσιακό ότι στην ηλικιακή ομάδα των εξαρτημένων
ατόμων ηλικίας 35-64 ετών η αντίστοιχη αύξηση φτάνει το 88%, υποδηλώνοντας πιθανά ένα
κύμα υποτροπών συνεπεία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της
(φτώχεια, ανεργία κτλ).
6. Τέλος, είναι ήδη γνωστό ότι η χώρα μας μεταξύ Ιουλίου 2010 και Δεκεμβρίου 2011 βρέθηκε
αντιμέτωπη με τρεις σοβαρές επιδημίες (Επιδημία του Ιού του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια
Ελλάδα, Επιδημία Ελονοσίας στη Νότια Ελλάδα, και την εν εξελίξει επιδημία του AIDS μεταξύ
του πληθυσμού χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών), οι οποίες και οι τρεις σχετίζονται με τη
χαλάρωση ή και εγκατάλειψη μέτρων δημόσιας υγείας (κονοποκτονίες και δωρεάν διανομή
συριγγών) συνεπεία της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας.
Όσο για τις έμμεσες συνέπειες της κρίσης τα πράγματα εδώ φαίνεται να είναι όλο και πιο
ξεκάθαρα:
7. Μελέτη μας, η οποία αξιοποιεί τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της
ΕΛΣΤΑΤ για σειρά ετών, δείχνει ότι η ιδιωτική δαπάνη υγείας στη χώρας μας σε
σταθερές/αποπληθωρισμένες (άρα συγκρίσιμες) τιμές για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετή
πορεία συνεχούς αύξησης (1998-2008) παρουσιάζει σαφή κάμψη από το 2009 και μετά (μείωση
της συνολικής ΙΔΥ σε απόλυτες τιμές κατά 16.2% μεταξύ 2008-2010). Η κάμψη αυτή δεν
αποτυπώνει τίποτε άλλο παρά την αδυναμία των νοικοκυριών να πληρώσουν απευθείας/από τη
τσέπη τους για υπηρεσίες υγείας, συνεπεία της μείωσης της συνολικής τους αγοραστικής
δύναμης.
8. Από την άλλη η ζήτηση για δημόσιες υπηρεσίες υγείας (βάσει των επεξεργασιών μας των
στοιχείων νοσηλευτικής κίνησης της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Υγείας) μοιάζει να
αυξάνεται εκθετικά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για παράδειγμα οι ασθενείς οι
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νοσηλευθεύντες στα δημόσια νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 37% μεταξύ 2009-2011. Ο δε
ρυθμός αύξησης των νοσηλευθέντων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ τη τριετία της κρίσης ήταν κατά
4.9 φορές υψηλότερος από το ρυθμός αύξησης των νοσηλευθέντων κατά την περίοδο 20002008 προ-κρίσης (11.3% μέση ετήσια αύξηση την περίοδο 2009-2011, έναντι 2.3% μέση ετήσια
αύξηση την περίοδο 2000-2008).
Τη στιγμή λοιπόν που οι ανάγκες υγείας (εξαιτίας της αυξημένης νοσηρότητας) γίνονται
όλο και πιο πιεστικές και τα ελληνικά νοικοκυριά συμπιέζουν τη ζήτηση τους για υπηρεσίες υγείας
άμεσα συναρτούμενες από το εισόδημα αυξάνοντας εκθετικά τη ζήτηση τους για δημόσιες
υπηρεσίες υγείας, το ελληνικό κράτος απαντά στην κρίση με περιοριστικές πολιτικές, όπως η
συρρίκνωση και η υποχρηματοδότηση του δημόσιου τομέα υγείας και η μετακύληση του
χρηματοδοτικού φορτίου του συστήματος υγείας στους ίδιους τους ασθενείς. Ενδεικτικά και μόνο
αναφέρουμε ότι:


Από το 2009 έως το 2011 οι συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας μειώθηκαν κατά €1.8
δις. (μια μείωση της τάξης του 23.7% σε μόλις δύο χρόνια).



Στην ίδια περίοδο οι δαπάνες των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκαν κατά €0.74 δις. (μία
μείωση της τάξης του 12.5%). Το 75% της μείωσης αυτής (ήτοι €0.56 δις.) προήλθε από
μείωση του μισθολογικού απλά κόστους στα δημόσια νοσοκομεία (περικοπές μισθών,
υπερωριακής απασχόλησης, μειώσεις προσωπικού).



Την ίδια στιγμή οι ασθενείς, μόνο το 2011 και μόνο από την εφαρμογή του €5 στα δημόσια
νοσοκομεία, κατέβαλαν €25.7 εκατ. για υπηρεσίες οι οποίες ήταν δωρεάν κατά τη στιγμή της
χρήσης πριν την κρίση.

Οι περιοριστικές αυτές πολιτικές κοινωνικά άδικες και δυνητικά επικίνδυνες για την υγεία του
πληθυσμού σε συνθήκες οικονομικής κρίσης δεν αποτελούν φυσικά προνόμιο μόνο της Ελλάδας.
Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με ή χωρίς μνημόνιο, οι πολιτικές λιτότητας λαμβάνουν επιδημικές
διαστάσεις. Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία ήδη προχώρησαν σε δραστικές μειώσεις της
κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία, σε πάγωμα ή μειώσεις των μισθών του υγειονομικού
προσωπικού, σε πάγωμα των προσλήψεων. Καταλονία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
σχεδιάζουν το κλείσιμο δημόσιων νοσοκομειακών κλινικών στον όνομα των ελλειμμάτων του
δημόσιου τομέα. Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία ήδη εισήγαγαν νέες απευθείας πληρωμές
και αύξηση της συνεισφοράς των ασθενών στο κσότος των υπηρεσιών υγείας.
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Τον Ιανουάριο του 2009 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισήμανε ότι «κάποιες χώρες
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και σε αυτές
περιλαμβάνονται ιδίως οι ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες θα χρειαστούν επείγουσα βοήθεια από το
ΔΝΤ, καθώς πιθανά θα τους επιβληθούν περιορισμοί στις δαπάνες κατά την περίοδο αποπληρωμής
των δανείων» (WHO 2009).
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