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Κατασκευασµένο ως «πρόβληµα», σε ένα σχολείο που καταρρέει 
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H διαταραχή υπερκινητικότητας και ελλειµµατικής προσοχής (ADHD) είναι το 

σύνδροµο που θεωρείται ότι αφορά το 4% των παιδιών ηλικίας από 7 έως 15 

ετών. Η παράλυση του εκπαιδευτικού συστήµατος αυτή την εποχή της κρίσης 

καθώς και το σχολείο που είναι πλέον προσαρµοσµένο στις ανάγκες της αγοράς 

επιτείνουν τα µαθησιακά προβλήµατα των νέων. Η απάντηση: να ξαναρχίσουµε 

όλοι να µιλάµε πάνω στα γεγονότα της ζωής, στον πόνο και στις συγκρούσεις.  

Η µετωπική διάταξη για τη διεξαγωγή του µαθήµατος και τα παιδιά ακίνητα 

στα θρανία λειτουργούν εκρηκτικά για τα παιδιά µε ADHD 

 ∆ιπλή η διαδροµή της «κλινικής οπτικής» στην αλληλεπίδρασή της µε τον ψυχικό 

πόνο. Από τη µια, το «ιατρικό βλέµµα» που, όπως λέει ο Umberto Galimberti, «δεν 

συναντά τον άρρωστο, αλλά την αρρώστια του» µε τρόπο που «η υποκειµενικότητα 

του αρρώστου εξαφανίζεται πίσω από την αντικειµενικότητα των παθογνωµονικών 

σηµείων». Από την άλλη, η «κλινική οπτική» δεν θεµελιώνεται µόνο στο «ιατρικό 

βλέµµα», αλλά έρχεται «από µακριά», από την «εξουσία που παράγει», από την 

επιδίωξη της «θετικής επιρροής» στη ζωή και της «υπολογισµένης διαχείρισής της», 

η οποία λειτουργεί µε τρόπο που οδηγεί σε µια βαθιά εσωτερίκευση, η οποία 

ενσωµατώνει το «ιατρικό βλέµµα» µέσα στην εµπειρία του ψυχικού πόνου, έτσι ώστε 

αυτό ν” αποτελεί συστατικό στοιχείο της γλώσσας µε την οποία αυτός εκφράζεται. 

Μέσα στο συγκεκριµένο κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο και µε τη διεισδυτική 

επίδραση των ποικίλων παραµέτρων της βιο-πολιτικής, µέσω του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, των ΜΜΕ κ.λπ., η γλώσσα της οδύνης συχνά µορφοποιείται και 

διατυπώνεται στο ιατρικό, ή ψυχολογικό, ιδίωµα, απαιτώντας τις αντίστοιχες 

απαντήσεις (φάρµακο και τεχνικές κάθε είδους). 

 ∆εν θέλουµε να ισχυριστούµε ότι ο ψυχικός πόνος δεν είναι ένα σοβαρό και διαρκώς 

επιδεινούµενο πρόβληµα στη σύγχρονη κοινωνία. Το ζήτηµα είναι πώς ορίζεται, πώς 

προσδιορίζονται οι αιτίες του και ποια είναι η απάντηση. Μπορεί αυτή η απάντηση 

να είναι το «χάπι της ευτυχίας», το «χάπι που ναρκώνει», το χάπι που µας κάνει να 

ξεχνάµε την πηγή των προβληµάτων; 

 Επικεντρωνόµαστε στην εφαρµογή αυτών των προσεγγίσεων στα παιδιά και 

συγκεκριµένα σ” ένα ζήτηµα που έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση διεθνώς, αυτό 

των «υπερκινητικών» και «απρόσεχτων» παιδιών που αποτυγχάνουν στο σχολείο, 

καθώς και στη φαρµακολογική αντιµετώπισή τους µε τη ριταλίνη. 

Η διαγνωστική κατηγορία πίσω από την οποία οµαδοποιούνται αυτές οι 

συµπεριφορές των παιδιών αναφέρεται στα ταξινοµικά συστήµατα ως «διαταραχή 

υπερκινητικότητας και ελλειµµατικής προσοχής» (ADHD), η οποία χαρακτηρίζει 

καταστάσεις όπου συνυπάρχουν κινητική υπερδραστηριότητα, παρορµητικότητα και 

απροσεξία. 

  



Στην εκπαίδευση 

 Γνωρίζουµε ότι οι δάσκαλοι, καθηγητές κ.λπ. έρχονται συχνά σε µεγάλη δυσκολία 

να διαχειριστούν καταστάσεις που δηµιουργούνται στην τάξη από κάποια 

«διαφορετικά» ή «προβληµατικά», όπως αµέσως χαρακτηρίζονται, παιδιά –παιδιά 

που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν την επιθυµητή γενική πρόοδο της τάξης, 

δυσκολεύονται στη µάθηση και λειτουργούν διαταρακτικά-, παιδιά ανήσυχα, 

απρόσεχτα, που δεν «υπ-ακούνε», δεν φέρνουν εις πέρας τα καθήκοντά τους ή δεν 

ακολουθούν τις οδηγίες, δεν έχουν θέληση, χάνουν τα πράγµατά τους, είναι 

παρορµητικά, ακατάστατα, ενοχλητικά, µιλάνε πολύ, διακόπτουν τους άλλους, 

µπερδεύονται στα πόδια των άλλων. Ολα αυτά είναι χαρακτηριστικά της σχολικής 

τάξης (µε τα θρανία κ.λπ.), αλλά είναι, για όλους µας, πιο ανεκτά στον ανοιχτό χώρο, 

σε µια πλατεία ή στην παραλία το καλοκαίρι. Ξέρουµε ότι το να έχει µαθητές καλούς, 

προσεκτικούς και υπάκουους, παιδιά επαρκή, σβέλτα και «πολύ προσεκτικά» είναι το 

όνειρο κάθε δασκάλου. 

 Μία από τις «εύκολες απαντήσεις» σ” αυτή τη δυσκολία, όπως σε πολλές άλλες 

ανθρώπινες αντιφάσεις, είναι το φάρµακο. H ριταλίνη, το Stratera κ.λπ. Ειδικότερα η 

ριταλίνη (µια αµφεταµίνη που η φαρµακολογική της επίδραση δεν είναι µόνο στα 

παιδιά µε υπερκινητικότητα, αλλά απλώνεται σε µια γενική ευνοϊκή δράση στη 

σχολική επίδοση), η οποία είχε αποσυρθεί παλιότερα, λόγω των σοβαρών 

ανεπιθύµητων παρενεργειών της (εθιστικό κ.λπ.), έχει γίνει το σύµβολο του γρήγορου 

ναρκωτικού, επαρκούς, σιωπηλού, συµπτωµατικού, που, ως διά µαγείας, κάνει πιο 

προσεκτικό αυτόν που δεν είναι και πιο ήσυχο αυτόν που είναι πολύ ανήσυχος: το 

«χάπι της υπακοής». 

 Θεωρείται πως από τη διαταραχή πάσχει το 4% των παιδιών ηλικίας από 7 έως 15 

ετών – ενώ δεν θεωρείται επιτρεπτό να τεθεί η διάγνωση του ADHD σε ηλικία κάτω 

των τεσσάρων ετών. Για να µπει η διάγνωση, πρέπει, όχι µόνο τα συµπτώµατα να 

είναι σοβαρού βαθµού, αλλά και να υπάρχουν σε περισσότερα περιβάλλοντα ζωής 

ταυτόχρονα και, πάνω απ” όλα, να εµποδίζουν το παιδί να λειτουργήσει όπως θα 

έπρεπε, στο σπίτι, στο σχολείο, µε τους φίλους, από µόνο του κ.λπ. Η διάγνωση, 

φυσικά, θα πρέπει να γίνεται ύστερα από σοβαρή κλινική εξέταση και όχι στη βάση 

ερωτηµατολογίων, όπως υπάρχει η τάση να γίνεται σε ορισµένες χώρες, που 

συµπληρώνονται από γονείς και εκπαιδευτικούς. 

  

∆υσλειτουργίες συµπεριφοράς 

 Η προσοχή και η απουσία προβληµάτων συναισθηµατικού χαρακτήρα είναι τα 

γενικά προαπαιτούµενα για οποιουδήποτε τύπου µάθηση. Η αναγνώριση, ωστόσο, 

µιας παθολογίας της προσοχής και της κίνησης, που εµποδίζει τη µάθηση, χρειάζεται 

µεγάλη προσοχή, γιατί αντιπροσωπεύει µια κωδικοποίηση (µια περιγεγραµµένη νόσο, 

ένα σύνδροµο) που έχει δραµατικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, προσωπικό (για το 

παιδί), οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό. 

 Ορισµένοι θεωρούν το ADHD έναν απλό κατάλογο συµπεριφορικών 

δυσλειτουργιών, ως κάτι, δηλαδή, που δεν αρκεί για την ταυτοποίηση µιας 

αρρώστιας. Θεωρούν ότι ο ανεπαρκής ορισµός αυτών των συµπεριφορών από 

λειτουργικής πλευράς καθιστά εξαιρετικά προβληµατικό να εµφανίζεται το ADHD 

ως µια διαγνωστική κατηγορία. Στη βάση των τωρινών επιστηµονικών δεδοµένων, η 



διάγνωσή του κινδυνεύει να υποκρύπτει κίνητρα πρωτίστως οικονοµικού χαρακτήρα 

και να µην απευθύνεται στα πραγµατικά συµφέροντα του παιδιού ασθενούς. 

  

∆ιάγνωση 

 Μία από τις δυσκολίες για τη διάγνωση του ADHD έγκειται στο γεγονός ότι, καθώς 

εξαρτάται από την παρατήρηση της συµπεριφοράς των παιδιών από µέρους 

διαφορετικών πηγών (τους γονείς, τους δασκάλους), που συχνά διαφωνούν µεταξύ 

τους, γίνεται αισθητή έλλειψη µιας σαφούς µεθόδου για να αντιµετωπίζονται και να 

λύνονται αυτές οι αποκλίσεις. Μία από τις πηγές των αποκλίσεων είναι ότι οι 

συµπεριφορές επηρεάζονται από το περιβάλλον. Η σχολική τάξη, εποµένως, θα 

µπορούσε να δώσει ώθηση σε συµπεριφορές διαφορετικές από αυτές που 

παρατηρούνται στο σπίτι, πέρα από τις υποκειµενικές διαφορές και τα ελλιπή εφόδια 

των παρατηρητών. 

 Ως αιτία του ADHD ως συνδρόµου θεωρείται η γενετική προδιάθεση, στην 

αλληλεπίδρασή της µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες. ∆ηλαδή, ο κίνδυνος νόσησης 

αυξάνεται όταν υπάρχουν αρνητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και µειώνεται όταν 

υπάρχουν προστατευτικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Αλλά και η γενετική 

προδιάθεση δεν σηµαίνει κάποιο φαταλιστικό υπερπροσδιορισµό: σηµαίνει την 

παρεµβολή της σύνθεσης κάποιων πρωτεϊνών που, µε τη σειρά τους, επηρεάζονται 

από παράγοντες περιβαλλοντικούς, όπως το στρες, τα τραύµα, η έλλειψη γονικής 

φροντίδας. 

 Τα παιδιά αυτά, µε την «υπερκινητικότητα» και την «απροσεξία», κουράζονται πολύ 

περισσότερο από τα συνοµήλικά τους για να καταφέρουν να κάνουν πράγµατα 

θεωρούµενα φυσιολογικά. Η κατάσταση στο σπίτι µπορεί να επιδεινωθεί από το 

γεγονός ότι, πέραν όλων των άλλων, επιπροστίθεται και το γεγονός της κόπωσης της 

οικογένειας στη δυσκολία, ή αδυναµία της, να βρει τρόπους προσαρµογής και 

εκπαίδευσης των παιδιών που έχουν πιο ειδικές ανάγκες από άλλα. 

 Μια ανάλυση των πειραµατικών τεστ που χρησιµοποιούνται για την προσοχή και την 

υπερδραστηριότητα αναδεικνύει δεδοµένα που δείχνουν ότι τα παιδιά είναι σε θέση 

να δώσουν προσοχή σε δραστηριότητες που τους είναι ευχάριστες, ενώ είναι 

απρόσεκτα σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη µάθηση, αν στη δική τους 

αντίληψη είναι λιγότερο ευχάριστες. Μπορούµε, τότε, να µιλήσουµε για «έλλειψη 

προσοχής σ” ένα περιβάλλον µε µικρά κίνητρα» ή για «άγχος της µάθησης». Ή για 

συµπεριφορές υπερκινητικές σ” ένα οικογενειακό πλαίσιο µε παθολογική επικοινωνία 

και άλλες σοβαρές ψυχοπαθολογίες. 

Αντιµετώπιση 

 Θεραπευτικά, οι κύριες παρεµβάσεις είναι, από τη µια, αυτές που ενεργούν πάνω στο 

περιβάλλον των παιδιών, το οποίο τροποποιούν για ν” ανταποκριθεί καλύτερα στις 

ανάγκες του παιδιού και, από την άλλη, υποστηρίζουν το παιδί ν” αναπτύξει 

στρατηγικές που του επιτρέπουν να παρακάµψει το πρόβληµα. Κανονικά τα φάρµακο 

θα έπρεπε να επιφυλάσσεται για ένα πολύ µικρό ποσοστό πολύ βαριών περιπτώσεων. 

 Η θεραπεία µε τη ριταλίνη δεν βελτιώνει καθαυτή τη σχολική απόδοση των παιδιών, 

στον βαθµό που οι διαδικασίες που συνδέονται µε τη µάθηση είναι κάτι πολύ πιο 

σύνθετο από το απλώς να «προσέχει κανείς». Αν και δεν βελτιώνει τη µάθηση, αν και 



δεν θεραπεύει την υποτιθέµενη υποκείµενη ψυχοπαθολογία του συνδρόµου, φαίνεται 

ότι βοηθά στην καλύτερη κοινωνική αποδοχή του παιδιού. 

Ο φόβος από την ευρεία χρήση της ριταλίνης (όπως όλων των µονοµερών 

φαρµακολογικών απαντήσεων) είναι ότι θα θέσει εµπόδια στις προσπάθειες για 

δηµιουργία παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, πράγµα που θα µετατρέψει τη χρήση της 

σε κοινωνικό έλεγχο. Ο κίνδυνος είναι, δηλαδή, να γλιστρήσουµε προς µια 

εργαλειακή χρήση τόσο της διάγνωσης όσο και του φαρµάκου και των θεραπειών, εν 

γένει, για τους σκοπούς του κοινωνικού ελέγχου όλων αυτών που δεν χωράνε σε 

προαποφασισµένους κανόνες, σε µια περίοδο περικοπών και έλλειψης πόρων. 

 Γιατί, εκτός από τα συµφέροντα των φαρµακευτικών εταιρειών, που είναι ισχυρά και 

προσδιορίζουν τις κουλτούρες, υπάρχει και µια προσπάθεια πολύ ευρεία στην 

κατεύθυνση της απλοποίησης των κοινωνικών και των ψυχολογικών προβληµατικών: 

φτωχαίνουν, δηλαδή, τα σχεσιακά, κοινωνικά, οικογενειακά περιβάλλοντα, 

µετατρέποντας κάθε οδύνη και δυσφορία σε πρόβληµα ψυχοβιολογικό, πράγµα που 

αποκόβει κάθε νόηµα από τις ανθρώπινες σχέσεις. 

 Το ζήτηµα είναι, ωστόσο, να διευρύνουµε τους ορίζοντές µας και να προάγουµε 

παρεµβάσεις σε µια οπτική που ν” ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα του 

προβλήµατος, µια οπτική σφαιρική και ολιστική. 

Αναγνωρίζοντας, δηλαδή, τις καταστάσεις οδύνης και δυσκολίας, θα πρέπει να 

χρησιµοποιούµε όλα τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή µας για να την ελαττώσουµε, 

να τη θεραπεύσουµε, για να λύσουµε αυτή την κατάσταση οδύνης, πόνου, αρρώστιας 

– και µε τα φάρµακα. Αλλά δεν µπορούµε ν” ανάγουµε το ζήτηµα στο φάρµακο. 

 Αυτό που µπαίνει, δηλαδή, σε αµφισβήτηση δεν είναι µια κλινική πραγµατικότητα, 

περιγραφική και φαινοµενολογική, αλλά η µέθοδος, που προάγεται από τις 

φαρµακευτικές εταιρείες (πιθανώς, όχι τόσο λόγω του κέρδους – γιατί το 

συγκεκριµένο φάρµακο είναι σχετικά φτηνό), αλλά γιατί διαιωνίζει µια κουλτούρα 

και διατηρεί µια κοινωνική στάση. 

 Πρέπει, εποµένως, ν” αναρωτηθούµε σε ποιο βαθµό η κοινωνική και λειτουργική 

οµογενοποίηση του σχολικού συστήµατος αναδεικνύει και δίνει έµφαση σε µια 

πραγµατικότητα που δεν είναι αναγκαία παθολογική. 

Πρέπει ν” αναρωτηθούµε επάνω στη λειτουργία του σχολείου, στα επίπεδα ανοχής 

του, στις ακαµψίες του και ταυτόχρονα ν” αναπτύξουµε τα µέσα για να µπορούµε ν” 

αναγνωρίζουµε µε ακρίβεια τον πληθυσµό που έχει πραγµατικά ανάγκη το φάρµακο. 

Η εµπειρία έχει δείξει, πέραν πάσης αµφισβητήσεως, ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

παιδιών µε αυτό το πρόβληµα µπορεί να βελτιωθεί µε διαδικασίες στις οποίες 

εµπλέκονται γονείς, σχολείο, υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ενα µικρό µόνο µέρος έχει 

ανάγκη το φάρµακο. 

Χρειάζεται, ακόµα, ν” αναρωτηθεί κανείς, «τι πάµε να θεραπεύσουµε µε τη ριταλίνη» 

– δεδοµένου ότι έχει µια γενική «ευεργετική» επίδραση. 

 Κι ακόµα, όσοι προωθούν τη χρήση της ριταλίνης δείχνουν τον ίδιο ζήλο για τη 

δηµιουργία παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων θεραπευτικών µεθόδων, 

πέραν των φαρµακολογικών; 



Ο κίνδυνος είναι να διοχετευθούν προς το σύνδροµο ένα µέρος των προβληµάτων, 

των δυσκολιών και της µοναξιάς παιδιών, γονιών και δασκάλων, που δεν ακούγονται 

και δεν φροντίζονται «αλλού και αλλιώς». 

Μαζί γονείς και δάσκαλοι 

 Η απάντηση που επικεντρώνεται στη φαρµακολογική παρέµβαση, συλλαµβάνει και 

απαντά στο πρόβληµα µονοδιάστατα και απλοποιητικά, αντιµετωπίζοντάς το ως 

ατοµικό, ψυχολογικό/βιολογικό πρόβληµα. Το σχολείο ως τέτοιο, η οργάνωσή του, η 

λειτουργία του, οι στόχοι του, το περιεχόµενο και η µεθοδολογία της διδασκαλίας, οι 

σχέσεις ανάµεσα σε διδάσκοντες και διδασκόµενους, το «κλίµα» και η «ατµόσφαιρα» 

µέσα στην τάξη, η καλλιέργεια, ή όχι, της δηµιουργικότητας, της συµµετοχής και της 

πρωτοβουλίας ενάντια στην παθητικότητα και τη µηχανική αποστήθιση – όλα αυτά 

µένουν απ” έξω. Κανένας προβληµατισµός π.χ. για το παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο, 

µε τη µετωπική διάταξη για τη διεξαγωγή του µαθήµατος και τα παιδιά ακίνητα στα 

θρανία, διάταξη που λειτουργεί εκρηκτικά για τα παιδιά µε το ADHD, όπως και για 

τα αυτιστικά, τα σπαστικά κ.λπ. Εχει, ωστόσο, παρατηρηθεί ότι, σ” ένα περιβάλλον 

που απαιτεί πολλή κίνηση και ταχύτητα σχέσεων και δράσεων, το παιδί µε ADHD 

λειτουργεί καλύτερα από τα κανονικά… 

 Τα υπερκινητικά παιδιά έχουν, προφανώς, ανάγκη συγκεκριµένων τροποποιήσεων 

του περιβάλλοντός τους, πάνω απ” όλα του σχολικού (διδακτικές δραστηριότητες 

δοµηµένες και προβλέψιµες, οργανωµένες για µικρά χρονικά διαστήµατα 

εναλλασσόµενα από διαλείµµατα, διευκολυντική οργάνωση των χώρων της τάξης, 

ισχυρή υπογράµµιση των θετικών πλευρών). 

Η «κουλτούρα του ADHD» 

 Τελευταία, σε ΗΠΑ και Αγγλία αναπτύσσεται η «κουλτούρα του ADHD», ότι αυτό 

είναι ένα οργανικό σύνδροµο, που δεν έχει τύχει της αναγκαίας αναγνώρισης και από 

την άλλη, η κινητοποίηση των οικογενειών για ν” αναγνωριστεί. 

 Η κατασκευή του συνδρόµου ως προβλήµατος προωθείται στον ίδιο βαθµό που 

καταρρέει το σχολείο ως χώρος ζωής, προς χάριν ενός «άλλου σχολείου», 

προσαρµοσµένου, πλέον, στις ανάγκες της αγοράς – την ίδια στιγµή που η κρίση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος το οδηγεί στην παράλυση, καθιστώντας αδύνατη ακόµα 

και την πιο υποτυπώδη, την πιο στοιχειώδη, καθηµερινή λειτουργία του. Το σχολείο 

γίνεται πεδίο επιλογών στο επίπεδο της αξιολόγησης και του διαχωρισµού στη βάση 

της ικανοτήτων του καθενός – µε τον δάσκαλο περισσότερο έναν προµηθευτή 

πληροφοριών που προετοιµάζει τους νέους για την αγορά και λιγότερο ένα πρόσωπο 

που «ζει µαζί και αλληλεπιδρά µε άλλους οµοίους», δηµιουργώντας κουλτούρα και 

κοινωνικές σχέσεις. Ο ειδικός και το φάρµακο κινδυνεύουν, έτσι, να παρουσιάζονται 

ως η µόνη και εύκολη απάντηση σε όλα τα κακά, που δεν βρίσκουν πραγµατική 

απάντηση στο κοινωνικό πεδίο, την ίδια στιγµή που οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν 

αναπτύσσουν την κουλτούρα και τη µέθοδο της «ανάληψης της φροντίδας» του 

περιστατικού, διαιωνίζοντας ένα φτωχό περιεχόµενο δουλειάς (που περιορίζεται στη 

λειτουργία «εξωτερικού ιατρείου») και υιοθετώντας ιδιωτικοοικονοµικές λογικές, σε 

µια διαδικασία ανοιχτής ή συγκαλυµµένης ιδιωτικοποίησης. 

Κοινωνική αντίδραση 

 Η απάντηση σ” αυτή την κατάσταση είναι να διευρύνουµε το πεδίο του δυνατού, 

αυτού που µπορούµε να φανταστούµε, να ζητήσουµε και να διεκδικήσουµε για τη 



ζωή µας. Να ξαναρχίσουµε όλοι να µιλάµε, ειδικοί και µη ειδικοί, πάνω στα γεγονότα 

της ζωής, πάνω στον πόνο και στις συγκρούσεις που µπορούν να τον συνοδεύουν, 

στην εφηβεία όπως και αργότερα. Ν” ανοίξουµε πεδία συζήτησης και αντιπαράθεσης 

παντού, σ” όλους τους κοινωνικούς χώρους, ορθώνοντας τα προτάγµατα της 

κοινωνικής χειραφέτησης απέναντι στη βιο-πολιτική της εξουσίας. 

 Αυτό που απαιτείται είναι µια ριζοσπαστικά διαφορετική κοινωνική και πολιτική 

κατεύθυνση σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένης της θεωρητικής και πρακτικής 

απόρριψης του επικρατούντος επιστηµονικού παραδείγµατος της ψυχιατρικής και της 

ψυχολογίας. Μόνο µ” αυτούς τους όρους είναι δυνατό να φανταστεί κανείς την 

ανατροπή του κλίµατος και των πρακτικών στον χώρο των επαγγελµάτων ψυχικής 

υγείας, σε κατεύθυνση αντίθετη µε αυτή της ιατρικοποίησης και της 

ψυχολογικοποίησης του ψυχικού πόνου και ενεργού αντίστασης, ιδιαίτερα των 

ψυχιάτρων, στη µετατροπή τους σε εκούσιους διαµεσολαβητές των προϊόντων των 

φαρµακευτικών εταιρειών προς αυτούς που καταφεύγουν στη βοήθειά τους και 

ανάκτησης της θεραπευτικής σχέσης µαζί τους. 

  

* Ο Θεόδωρος Μεγαλοοικονόµου είναι ψυχίατρος, διευθυντής της 9ης 

Ψυχιατρικής Κλινικής του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής 

Πηγή: http://www.efsyn.gr/?p=102197 

 

 

 


