
                                           ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
Να µπει φρένο στις αυταρχικές και σκοταδιστικές πρακτικές 

του προέδρου του ΔΣ του Δροµοκαϊτείου 
 
Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες µιας διαδικασίας και πρακτικών στο 
χώρο της ψυχικής υγείας που ‘τροµάζουν’ όχι µόνο γιατί έρχονται από ένα ‘µακρινό 
παρελθόν’, αλλά και γιατί αυτό το παρελθόν σηµατοδοτεί και προβάλλεται ως το 
άµεσο µέλλον που µας περιµένει.  
Πρόκειται για τα τεκταινόµενα στο Δροµοκαΐτειο, όπου παρατηρούµε την επάνοδο 
του θεσµού του πατέρα-αφέντη, απόλυτου άρχοντα του ιδρύµατος, που 
πρωτοεµφανίστηκε µαζί µε την δηµιουργία των ψυχιατρικών ασύλων από τις αρχές 
του 19ου αιώνα, µια πατριαρχική εξουσία, µε απόλυτη κυριαρχία πάνω στις ζωές των, 
χωρίς κανένα δικαίωµα, εγκλείστων, καθώς και πάνω στις τύχες των φυλάκων τους. 
Με τον ίδιο τρόπο, στο σηµερινό Δροµοκαΐτειο, εν είδει αυστηρού δασκάλου µε τη 
βίτσα στο χέρι, που δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς τις προτεταµένες ανοιχτές 
παλάµες των µαθητών για να υποστούν την ηµερήσια τιµωρία τους και αντλώντας 
από την κληρονοµιά των ‘πειθαρχικών πρακτικών’ της εποχής που ιδρύθηκε το 
Δροµοκαΐτειο, ο τωρινός διαχειριστής του, ο κ. Ν. Τσικής, εκπρόσωπος της οµάδας 
που διαχειρίζεται το κακόφηµο, πλέον, ‘κληροδότηµα’, δεν περνάει µέρα που να µην 
λειτουργεί εκφοβιστικά και αυθαίρετα, έξω από τα όποια θεσµικά όργανα, 
µετακινώντας τιµωρητικά όποιον αντιτάσσεται στις άθλιες και εξοντωτικές πρακτικές 
και λογικές τις οποίες εισάγει στο ψυχιατρικό αυτό άσυλο.  
Γιατί δεν πρόκειται µόνο για τις δύο ψυχολόγους που αντέδρασαν, µε επιστηµονικό 
λόγο, τεκµηριωµένα και δηµόσια, στην  ιδρυµατική σκλήρυνση, ασφυξία και 
παλινδρόµηση, στην οποία σπρώχνει το Δροµοκαΐτειο ο κ. Τσικής, αλλά και για 
νοσηλεύτρια, που υπέστη εκδικητική και απαξιωτική γι΄ αυτήν µετακίνηση, επειδή 
αντέδρασε, και αυτή δηµόσια, για το αυταρχικό καθεστώς του ‘προέδρου’ και για 
πλήθος άλλων λειτουργών (γιατρών, νοσηλευτών κλπ) που µετακινούνται ερήµην της 
όποιας θεσµικής διαδικασίας και εισήγησης - πρακτικές που έχουν, πέραν όλων των 
άλλων, και συνέπειες πάνω στις θεραπευτικές σχέσεις που αυτοί οι λειτουργοί έχουν 
µε τους ασθενείς τους, οι οποίες διακόπτονται εν µια νυκτί.  
Ποια είναι τα κρίσιµα ζητήµατα για την αποκάλυψη των οποίων διώκονται οι 
λειτουργοί µε πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες; 
1. Ο κ. Τσικής και η περί αυτόν οµάδα, θέλει να σπρώξει στην οριστική χρονιοποίηση 
και ιδρυµατοποίηση (‘στον ψυχικό θάνατο’ το λέγαµε παλιά), ‘στις πίσω πτέρυγες’ 
του ασύλου, απροσδιόριστο αριθµό ασθενών από αυτούς που κατά καιρούς 
νοσηλεύονται στις µονάδες ‘οξέων’. Αντί για µια πολιτική ‘προς την κοινότητα’, µε 
την ίδρυση δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών και πιθανώς και µερικών 
εξωνοσοκοµειακών στεγαστικών δοµών (τοµέας που οι διαχειριστές του 
‘κληροδοτήµατος’ εµπόδισαν τα προηγούµενα χρόνια διαφυλάσσοντας ως ‘κόρη 
οφθαλµού’ τις νοσοκοµειακές κλίνες του ασύλου), ο κ. Τσικής θέλει να αυξήσει τις 
εισπράξεις από νοσήλια για τον προϋπολογισµό του ψυχιατρείου, µέσα από την 
ψυχική και κοινωνική εξόντωση των ασθενών, µε το κλείσιµό τους σε πτέρυγες 
χρονίων.  
Και µε οµόφωνη, δυστυχώς, απόφαση του ΔΣ του Δροµοκαϊτείου, αυτοί οι ασθενείς, 
των οποίων η παραµονή στα τµήµατα ‘οξέων’ παρατείνεται για ποικίλους λόγους, 
δηµιουργώντας προβλήµατα διάθεσης κλινών για την εφηµερία, θα µπορούν να 
µετακινηθούν σε πτέρυγα χρονίων, κατά σειράν, στη βάση ονοµαστικού καταλόγου, 



ακόµα  και µέσα στη νύκτα, τελείως απροειδοποίητα, αν προκύψει πρόβληµα κλίνης 
στην διάρκεια της ανοιχτής εφηµερίας.  
Ανάµεσα στα 1960-80, µε τον ίδιο τρόπο, το Δροµοκαϊτειο (όπως και το Δαφνί) 
έστελνε, µέσω του γειτονικού Σκαραµαγκά, εκατοντάδες, κάθε φορά, ασθενείς, τους 
‘αζήτητους’, χωρίς ούτε καν µια προηγούµενη ενηµέρωση, στη Λέρο.  
Είναι άραγε σε θέση να καταλάβουν οι σηµερινοί διαχειριστές του ‘κληροδοτήµατος’  
(αλλά, προφανώς, όχι µόνο αυτοί) ότι η ‘Λέρος’ δεν ήταν ποτέ απλώς ‘τόπος’, αλλά 
‘τρόπος’ άσκησης της ψυχιατρικής, των συνδεδεµένων µε την αυτήν πολιτικών 
ψυχικής υγείας, καθώς και των µεθόδων των εντεταλµένων, στη βάση αυτών των 
πολιτικών, διαχειριστών των ασύλων; 
2. Με αυτές τις λογικές και αυτή την κουλτούρα, η Διοίκηση του ‘κληροδοτήµατος’, 
µε την πρόθυµη συνεργασία των διορισµένων, σ΄ αυτήν, µελών από το Υπουργείο, 
αναπαράγει, σε κάθε βήµα, πρακτικές απαξίωσης των ψυχικά πασχόντων ατόµων, 
καταστρατήγησης των δικαιωµάτων τους και της ίδιας της ανθρώπινής τους 
υπόστασης ως κοινωνικών υποκειµένων.  
Κατά τον κ. Τσική «µισθοδοσία νοσηλευοµένων δεν είναι νοητή και ΔΕΝ υπάρχει 
και, όπως είναι ευνόητο, θα ήταν αδιανόητο να υπάρχει». Και µόνη αυτή η δήλωσή 
του φτάνει για να αναδειχτούν οι ευθύνες αυτών από το Υπουργείο Υγείας που τον 
περιθάλπουν και τον στηρίζουν.  
Εδώ και 25 χρόνια ο αγώνας για την κατάργηση της ‘µαύρης εργασίας’ των ασύλων 
(υπό το πρόσχηµα και τη µορφή της ‘εργοθεραπείας’) και η αναγνώριση και 
θεσµοθέτηση του δικαιώµατος των ψυχικά πασχόντων να εργάζονται και να 
αµείβονται κανονικά, η αναγνώριση δηλαδή, σ΄ αυτούς του ‘status του εργαζόµενου 
µε πλήρη δικαιώµατα’, αποτέλεσε µια από τις θεµελιακές παραµέτρους της 
‘ψυχιατρικής µεταρρύθµισης’ (στο βαθµό που αυτή σήµαινε ρήξη µε το παρελθόν και 
όχι εξωραϊσµένη αναπαραγωγή του). Αυτό αποτέλεσε  τον κατευθυντήριο άξονα και 
την καταστατική αρχή των διαφόρου τύπου κοινωνικών συνεταιρισµών, από τις 
διάφορες άτυπες µορφές τους, όπως οι Θεραπευτικές Συνεταιριστικές Μονάδες του 
Δροµοκαιτείου, µέχρι την δηµιουργία των ΚΟΙΣΠΕ, όπου, νοµοθετικά τουλάχιστον, 
κατοχυρώνονται δικαιώµατα. Δεν είναι τυχαίο ότι µόνο στο Δροµοκαίτειο, παρόλο 
που υπήρχαν οικονοµικές δυνατότητες και σχετικές υποδείξεις από τα Ελεγκτικά 
Οργανα του Υπουργείου, δεν ιδρύθηκε ποτέ ΚΟΙΣΠΕ.  Και είναι εδώ που σε πολλές 
εργασιακές δοµές υπάρχουν σηµαντικές εισπράξεις που τροφοδοτούν λογαριασµό 
‘αποθεµατικού’ του ψυχιατρείου, ενώ οι εργαζόµενοι ‘ασθενείς’ δουλεύουν µε 
κανονικό ωράριο, σε βάρδιες, ακόµα και τις αργίες (και οι οποίοι δεν είναι, συνήθως, 
‘νοσηλευόµενοι’, αλλά διαµένουν σε εξωνοσοκοµειακές στεγαστικές δοµές ή και στο 
σπίτι τους). 
Αυτή η απολύτως κανονική εργασία αµείβεται από τον κ. Τσική µε το λεγόµενο 
‘θεραπευτικό κίνητρο’, ένα µικρό ποσό που έχει θεσµοθετηθεί (όπως ρητά 
αναφέρεται στη σχετική νοµοθεσία) ως ενισχυτικό της κίνησης του ατόµου προς την 
αυτόνοµη διαβίωση. Δίδεται (ή, θα έπρεπε να δίδεται) σε όλους όσους µπαίνουν σε 
διαδικασία κοινωνικής επανένταξης, είτε εργάζονται, είτε όχι.  
Βέβαια ο κ. Τσικής δεν είναι ο πρώτος που παράνοµα το χρησιµοποιεί ως αµοιβή για 
την προσφερόµενη εργασία στις εν λόγω εργασιακές δοµές. Το Υπουργείο Υγείας, 
εδώ και πολλά χρόνια, κάνει ‘τα στραβά µάτια’ στην εκτεταµένη χρήση του ως 
αµοιβή για εργασία λόγω της κατάρρευσης της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων 
και της εγκατάλειψης στην τύχη τους των διαφόρων ειδών κοινωνικών 
συνεταιρισµών. Σηµείο και αυτό της διαρκώς επιταχυνόµενης χρεοκοπίας της 
επιχείρησης ‘Ψυχαργώς’.  
Θεωρούµε ότι ο κ. Τσικής δεν είναι απλώς, µια ειδική περίπτωση, δεν είναι µια  



εξαίρεση (αν και δεν θεωρούµε τυχαίο ότι το Δροµοκαΐτειο έχει επανειληµµένα 
βρεθεί στα φώτα µιας µελανής δηµοσιότητας τα τελευταία χρόνια, από τις εκποµπές 
του ΒΒC µέχρι τα πρόσφατα δηµοσιεύµατα).  
Αποτελεί µια κραυγαλέα απεικόνιση του άµεσου µέλλοντος στο οποίο οδηγείται το 
σύστηµα υπηρεσιών ψυχικής υγείας σ΄ αυτή τη χώρα, στην εποχή του ‘µνηµονίου’ 
ΕΕ/ΔΝΤ. Παρόµοιες καταστάσεις, µε διαφορετικές µορφές, αλλά µε αντίστοιχα 
περιεχόµενα, παράγονται και αναβλύζουν παντού.  
Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί και δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να εξακολουθήσει να 
γίνεται ανεκτή η διαχείριση της λειτουργίας ενός ιδρύµατος (ενταγµένου στο ΕΣΥ 
και του οποίου η όλη λειτουργία του στηρίζεται και χρηµατοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισµό), που υποτίθεται ότι αποσκοπεί στην θεραπευτική φροντίδα των 
περιθαλπόµενων απ΄ αυτό, µ΄ αυτόν τον κραυγαλέα αυταρχικό τρόπο.  
Καλούµε τον Υπουργό Υγείας να παρέµβει άµεσα για ν΄ αλλάξει αυτό τα απαράδεκτο 
καθεστώς της ασυδοσίας των διαχειριστών του ‘κληροδοτήµατος’, να πάψει το 
Δροµοκαΐτειο να διοικείται στη βάση της ‘ενός ανδρός αρχής’, να παύσουν  οι 
διώξεις κατά όσων εκφράζουν δηµόσια την όποια προσωπική τους γνώµη και 
κριτική, να στηριχτούν τα δικαιώµατα των ασθενών, η κανονική εργασιακή τους 
αµοιβή και η ελεύθερη έκφραση και οργάνωσή τους και ν΄ αντιστραφεί το κλίµα και 
οι πρακτικές της παλινδρόµησης, στην κατεύθυνση µιας ουσιαστικής ψυχιατρικής 
µεταρρύθµισης. 
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