
Abstract: The de-institutionalization movement, as an integral part of the wider anti-psychiatric movement 
that was developed in Europe since the mid-20th century, can be said to have been born in Italy. This doesn’t 
mean that the discourse against the asylums begins or stops being produced in Italy, but that with an import-
ant starting point in Trieste, it finds the special space-time that allows it to be crystallized as a movement and 
not simply as an ideological critique. Madness as a superstructure and metaphysical constant has naturally 
been recommended to humanity for centuries and the record of its history is known to us from the work of 
Michel Foucault. The work of Foucault, Ronald David Laing, David Cooper and Thomas Szasz, among others, 
and the inheritance of experiences in Great Britain, such as Kingsley Hall, led a young Italian doctor, Franco 
Basaglia, to distance himself from the predominant biomedical model in psychiatry in the 1950s and 1960s 
and to introduce a different approach to the clinics he ran, inspired by phenomenological theories as well as 
existentialism. However and more importantly, at the same time, he practically eliminated the psychiatric dom-
inance generated in asylums with actions – breakthroughs. Some of them were the cessation of compulsory 
repression and torture, the withdrawal of the white coats - symbols of separation and power - the abolishment 
of straitjacket and the equal coexistence of patients with the staff and the psychiatrists through co-decision on 
any issue in general assemblies. To sum up, F. Basaglia affected not only Europe but also the whole world. 
The most glorious moment of his work was the signing of the Law 180. This Law enabled the development 
of the social welfare, the closure of asylums in Italy and the de-institutionalization of “mentally-ill” people and 
their rehabilitation, in 1978.  
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Περίληψη: Το κίνημα της αποϊδρυματοποίησης, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου 
αντιψυχιατρικού κινήματος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, μπορούμε 
να πούμε πως γεννήθηκε στην Ιταλία. Αυτό δε σημαίνει ότι ο λόγος κατά των ασύλων ξεκινάει ή 
σταματάει να παράγεται στην Ιταλία, αλλά πως με σημαντική αφετηρία την Τεργέστη, βρίσκει την 
ιδιαίτερη χωροχρονικότητα που του επιτρέπει να αποκρυσταλλωθεί σαν κίνημα, και όχι απλά σαν 
ιδεολογική κριτική. Η τρέλα σαν εποικοδόμημα και μεταφυσική σταθερά συστήθηκε φυσικά στην 
ανθρωπότητα ήδη αιώνες πριν, ενώ η καταγραφή της ιστορίας της, μας είναι γνωστή από το έργο του 
Michel Foucault. Το έργο των M. Foucault, Ronald David Laing, David Cooper και Thomas Szasz, μεταξύ 
άλλων, αλλά και η παρακαταθήκη των εμπειριών της Μεγάλης Βρετανίας, όπως το Kingsley Hall, 
οδήγησε έναν νεαρό γιατρό από την Ιταλία, τον Franco Basaglia, να αποστασιοποιηθεί από το κυρίαρχο 
βιοϊατρικό μοντέλο στην ψυχιατρική τις δεκαετίες του ’50 και ’60 και να εισάγει μια διαφορετική 
προσέγγιση στις κλινικές που διηύθυνε, εμπνευσμένη από τις φαινομενολογικές θεωρίες και τον 
υπαρξισμό. Παράλληλα, όμως, και πιο σημαντικά, καθαίρεσε στην πράξη τις ψυχιατρικές εξουσίες 
που παράγονται στα άσυλα με δράσεις-τομές. Μερικές από αυτές ήταν η παύση των υποχρεωτικών 
καθηλώσεων και των βασανιστηρίων, η απόσυρση των ιατρικών ρομπών - συμβόλων διαχωρισμού και 
εξουσίας - η κατάργηση του ζουρλομανδύα και η ισότιμη συνύπαρξη των ασθενών με το προσωπικό 
και τους ψυχιάτρους μέσω της συναπόφασης σε γενικές συνελεύσεις επί παντός ζητήματος. Έτσι, η 
σκέψη του F.Basaglia επηρέασε όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Κορωνίδα του 
έργου του απετέλεσε η υπογραφή του Νόμου 180, ο οποίος προέβλεπε την ανάπτυξη της κοινωνικής 
πρόνοιας, το κλείσιμο των ασύλων στην Ιταλία, την αποϊδρυματοποίηση των «ψυχικά ασθενών» και 
την αποκατάστασή τους, το 1978.

Αντιψυχιατρικό κίνημα και αποϊδρυματοποίηση: 
Η περίπτωση της Ιταλίας
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«Η επιστήμη, πρέπει να ξεκινά με μύθους και με την κριτική των μύθων»  
Karl Popper

Οι δεκαετίες του 1950 και του 1960 υπήρξαν περίοδοι μεγάλων ανακατατάξεων, 
τόσο στο χώρο της ψυχικής υγείας όσο και στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, 
γενικότερα. Υπό την επίδραση ριζοσπαστικών ιδεολογιών που αναδείκνυαν την 
έννοια του Υποκειμένου και στόχευαν στην κοινωνική και πολιτική χειραφέτηση, όπως 
για παράδειγμα ο μαρξισμός ή ο φεμινισμός, διάφορες κοινωνικές συλλογικότητες 
έθεσαν σε δομική επερώτηση τις βασικές υποθέσεις της ορθόδοξης ψυχιατρικής. Το 
status quo της ιδρυματικής/ασυλικής κουλτούρας που υιοθετούσε η παραδοσιακή 
ψυχιατρική, άρχισε να κλονίζεται, καθώς έγινε αντικείμενο σφοδρότατης κριτικής από 
το κίνημα που έχει επικρατήσει ως τις μέρες μας να ονομάζεται «αντι-ψυχιατρικό». 

Αρκετοί προβληματισμοί εγείρονται γύρω απ’ την ορθότητα αυτού του ορισμού 
αλλά και το εύρος αποδοχής του. Πρώτα απ’ όλα η «αντι-ψυχιατρική» ήταν 
ένας όρος που προέκυψε ως επινόηση του David Cooper, για πολλούς ηγέ-
τη του αγγλικού αντιψυχιατρικού κινήματος, το 1967, μέσα από τον τίτλο 
του βιβλίου του Ψυχιατρική και Αντιψυχιατρική.1 Ωστόσο δεν είναι καθόλου 
ξεκάθαρο αν τα υπόλοιπα μέλη του κινήματος αποδέχονταν τον περιγραφικό 
αλλά και λειτουργικό αυτό ορισμό. Ο ίδιος ο Laing, εξίσου σημαντική φυσιο-
γνωμία για το κίνημα όσο και ο Cooper, αντιτάσσεται τόσο απέναντι στον όρο 
αυτό, όσο και στην ύπαρξη ενός τέτοιου κινήματος με όρους οντολογικούς. 

Με την αυστηρή έννοια του όρου «κίνημα», λοιπόν, η αντιψυχιατρική δεν υπήρξε 
ποτέ ως τέτοιο. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια ομάδα ομοϊδεατών, 
που εξέφραζε μια έντονη αμφισβήτηση διπλής κατεύθυνσης· ως προς το θεσμό 
του ασύλου και τις ψυχιατρικές μεθόδους απ’ τη μία, αλλά και ως προς την ίδια 
την έννοια της ψυχικής νόσου και του ψυχικά ασθενή, απ’ την άλλη. Με βαθιές 
επιρροές από τον υπαρξισμό του Jean Paul Sartre, σημείο χρυσής τομής για τον 
Cooper και τον Laing2, αλλά και από τη «Σχολή της Φρανκφούρτης» των Adorno, 
Horkheimer, Fromm και Marcuse3, οι υποστηρικτές της αντιψυχιατρικής ασκούσαν 
μια ανατρεπτική κριτική στον κοινωνικό έλεγχο, την καταστολή και τον στιγματισμό 
που αναπαρήγαγαν τα ιδρύματα της τότε εποχής, ενώ παράλληλα θεωρούσαν 
τους ψυχικά ασθενείς ως θύματα μιας κοινωνικής αδικίας. Οι ψυχικές ασθένειες 
θεωρήθηκαν ένας μύθος που μεταμφίεζε την κοινωνική παρέκκλιση και έδινε μια 
ψευδο - επιστημονική νομιμοποίηση στην καταπιεστική εξουσία και βία των ασύλων. 
         

1  Λέκκα (2012): σ. 189.
2  Crossley (2006): σ. 99. 
3   Λέκκα (2012): σ. 187.
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Αν θα χωρίζαμε σε φάσεις την ιστορία του αντιψυχιατρικού κινήματος, θα 
λέγαμε πως η πρώτη τομή στο χώρο της βιολογικής ψυχιατρικής έγινε, όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, μέσω της ψυχανάλυσης του Freud και των μετέπειτα 
αναλυτών. Η δεύτερη αποστασία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 με τη συμβολή 
των E. Goffman,  R.D Laing, D. Cooper , T. Szasz και M.Foucault των οποίων οι 
φωνές ορθώνονταν ενάντια στην καθεστηκυία τάξη των Βικτωριανών ασύλων, 
που στόχο ήταν να ελέγξουν όσους απέκλιναν από τις κοινωνικές νόρμες. 

Το 1961 δημοσιεύονται «Ο διχασμένος εαυτός» του R.D Laing στη Μεγάλη Βρετανία, 
«Ο μύθος της ψυχικής ασθένειας» του T.Szasz στην Αμερική, τα «Άσυλα» του E.
Goffman σε Καναδά-Αμερική και, φυσικά, «Η ιστορία της τρέλας» του M.Foucault 
στη Γαλλία.4 Τόσο ο T. Szasz, όσο και ο E.Goffman και ο M. Foucault τοποθετούσαν 
τη ψυχική ασθένεια σ’ ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ήταν σαφώς πιο 
επικριτικοί της ψυχιατρικής απ’ ότι είχε υπάρξει o R.D Laing ως εκείνη τη χρονική στιγμή.  

Ο τελευταίος είχε έρθει σε επαφή με τις ιδέες των παραπάνω, τις οποίες θεωρούσε 
επαναστατικές, χωρίς αρχικά να τους προσδίδει ένα νόημα πολιτικό, αλλά ούτε και αντι-
ψυχιατρικό. Οριοθετούσε τις νέες του απόψεις σαν μιαn εξέλιξη εντός του ψυχιατρικού 
πεδίου, σαν μια ψυχιατρική επανάσταση παρά αντι-ψυχιατρική. Μόνο όταν, αργότερα, 
ήρθε σε αντιπαράθεση με τους ψυχιατρικούς κύκλους της εποχής, οι εκδόσεις των 
οποίων απέρριπταν, ύστερα από κάποιο σημείο, τα άρθρα του, ο Laing εντάχθηκε στο 
ρεύμα της νέας αριστεράς διακηρύσσοντας, πλέον, πως ο χαρακτηρισμός κάποιου 
ως σχιζοφρενή είναι μια «κοινωνική πράξη», που συνιστά ένα «πολιτικό γεγονός».5 

O D. Cooper, απ’ την άλλη, ήταν ένας πολιτικός στοχαστής, θετικά δια-
κείμενος ως προς τη μαρξιστική θεωρία, ο οποίος επινόησε και τον όρο 
«αντιψυχιατρική», όπως ήδη αναφέρθηκε. Βέβαια στο μεταγενέστερο έργο 
του δείχνει να προτιμά τον όρο «μη-ψυχιατρική» για να σηματοδοτήσει 
την «ολοσχερή κατάργηση όλων των ψυχο-τεχνολογικών μεθόδων επιτή-
ρησης και ελέγχου» που θα ακολουθήσει της κοινωνικής επανάστασης.6 

Τον Ιανουάριο του 1962, ως εργαζόμενος στο νοσοκομείο Shenley, ίδρυσε μια 
πειραματική κοινότητα για νέους σχιζοφρενείς, 15-35 ετών, το «Περίπτερο 21» 
(«Villa 21»).  Το εγχείρημα αριθμούσε 42 ασθενείς, οι οποίοι είχαν επιλεγεί βάση 
της διάγνωσής τους ως σχιζοφρενείς ή πάσχοντες από συγκινησιακούς κλονισμούς 
της εφηβείας και διαταραχές προσωπικότητας. Οι «ασθενείς» αυτοί ζούσαν μαζί 
με νοσοκόμους και γιατρούς, πέρα από ιεραρχικές λογικές, τοποθετημένες από τα 
πάνω, σε μια προσπάθεια το κοινωνικό φαντασιακό του προσωπικού του νοσοκομείου 
να αποδεσμευτεί από τις προκαταλήψεις σχετικά με τους ψυχικά ασθενείς. Όπως 
γράφει και ο ίδιος ο Cooper: 

4   Crossley (2006): σ. 97.
5   Laing (1964): σσ. 63-69.
6  Λέκκα (2012): σ.189. 
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«Από την εμπειρία που είχα αποκτήσει στα συμβατικά ψυχιατρικά 
τμήματα, είχα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επικρατούσε εκεί η 
αλλοτρίωση, η αποξένωση, η ύπουλη βία. Στα τμήματα αυτά, οι άρρωστοι 
υποβάλλονταν σε μια έντονη διαδικασία απαξίωσης, που έχει κιόλας 
αρχίσει πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.» 7

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1966, το περίπτερο θα διακόψει τη λειτουργία 
του, ύστερα από εξωτερικές πιέσεις που οδήγησαν σε εξουθένωση το 
θεραπευτικό προσωπικό, παρά τα θετικά του αποτελέσματα, καθώς 
αρκετά από τα μέλη της κοινότητας εξήλθαν από το νοσοκομείο μέσα 
σε ένα χρόνο για να επιστρέψουν στις οικογένειές τους ή να εργασθούν. 

Το 1965, ο R.N Laing εμπνεόμενος από τη φαινομενολογία και τον υπαρξισμό μαζί 
με τις κοινωνιολογικές αναλύσεις του E.Goffman για τα «ολοπαγή ιδρύματα» (1963),  
ιδρύει μαζί με τον D.Cooper μικρoύς θεραπευτικούς ξενώνες, ο διασημότερος από 
τους οποίους ήταν σαφώς το «Kingsley Hall», το οποίο λειτούργησε ως το 1970. 
Επίσης δημιούργησε και την «Philadelphia Association» (PA), μια ομάδα ψυχιάτρων 
και ψυχοθεραπευτών, με στόχο να δώσει στην κοινότητα του Kingsley Hall θεσμική 
νομιμοποίηση. Ως το 1967, η PA περιλάμβανε τους Berke, Redler, Schatzman, Liss. 

Το Kingsley Hall ήταν ένα μέρος όπου γιατροί και ασθενείς ζούσαν μαζί, χωρίς 
συμβολικές ή οργανωτικές διαφοροποιήσεις, ενώ παράλληλα οι προηγούμενες 
ψυχιατρικές διαγνώσεις που είχαν λάβει οι ασθενείς, δεν γίνονταν δεκτές. 
Αντίθετα, απορρίπτονταν ως επιβλαβείς ταμπέλες που δημιουργούσαν δυστυχία 
και ψυχική αποδιοργάνωση για τους παραλήπτες τους, οι οποίοι καλούνταν να 
πραγματοποιήσουν ένα «ταξίδι μέσα από την τρέλα» με την υποστήριξη και όχι 
υπό την καθοδήγηση άλλων.8 Η διαδρομή αυτού του «ταξιδιού» περιγράφεται 
λεπτομερώς μέσα από το λόγο της Mary Barnes, μιας καλλιτέχνιδας και πρώ-
της φιλοξενούμενης στο Kingsley Hall, που συνέγραψε μαζί με το θεραπευ-
τή της Joseph Bernes, ένα έργο σταθμό για τη ζωή και τη λειτουργία του ξε-
νώνα, με τίτλο «Mary Barnes. Two acounts of a Journey Through Madness». 

Το Kingsley Hall έγινε ένας μαγνήτης για την αντικουλτούρα της εποχής. Εκεί δεν 
υπήρχαν «ασθενείς», ούτε «γιατροί». Δεν υπήρχαν άσπρες ρόμπες, ούτε «ψυχική 
ασθένεια» ή «σχιζοφρένεια». Υπήρχαν μόνο άνθρωποι που ζούσαν μαζί.9 Οι 
σχιζοφρενείς, κατά τον Laing, δεν είναι άνθρωποι που πάσχουν από σχιζοφρένεια, 
αλλά παρουσιάζουν έναν δομικά διαφορετικό τρόπο ύπαρξης που έχουν εφεύρει ως μια 
στρατηγική για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη.  

Στη Γερμανία, από την άλλη μεριά, το αντιψυχιατρικό κίνημα γνώρισε μια βραχύχρονη 

7  Cooper (1974): σ. 141. 
8  Laing (1964): σσ. 63-69.  
9  Ό.π., σ. 89.
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άνθιση, κάτω από όρους αρκετά διαφορετικούς σε σχέση με τις προαναφερθείσες 
χώρες. Ο D. Spazier, τότε διευθυντής της ψυχιατρική κλινικής του Πανεπιστημίου της  
Χαϊδελβέργης, θέλησε να εισάγει νέες εναλλακτικές μεθόδους ψυχοθεραπείας, ωστό-
σο για ακόμα μία φορά, λόγω μεγάλων εξωτερικών πιέσεων, αναγκάστηκε να παραι-
τηθεί. Το έργο του θέλησε να συνεχίσει ο W. Huber, ο οποίος κατέληξε απολυμένος. 
Στο σημείο αυτό, όμως, οι ασθενείς, προχώρησαν σε γενική συνέλευση, σε απεργίες 
πείνας, ακόμα και στην κατάληψη της πρυτανείας, με αίτημα την επαναφορά του Hu-
ber. Συγκρότησαν την «Σοσιαλιστική Κοινότητα Ασθενών» της Χαϊδελβέργης, με αμι-
γώς πολιτικά χαρακτηριστικά, στοχεύοντας στην αυτοδιαχείριση της θεραπευτικής  
τους στρατηγικής. Ωστόσο η ενέργεια αυτή καταδικάστηκε από τις πανεπιστημιακές 
και κρατικές αρχές οι οποίες εισέβαλαν στους χώρους που είχαν καταληφθεί, 
προβαίνοντας σε συλλήψεις τόσο ασθενών όσο και γιατρών. Ο ίδιος ο Huber, αλλά 
και η γυναίκα του Ursula, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 4,5 και 4ετών αντίστοιχα.10  

Την ίδια εποχή, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, η φιγούρα του T.Szasz άσκησε 
μεγάλη επίδραση στη μη ψυχιατρική σκέψη.  Πρωτοπόρος, διανοούμενος ψυχίατρος, 
κατήγγειλε τη ψυχιατρική βαρβαρότητα, επικεντρώνοντας την προσοχή του στις 
σχέσεις της ψυχιατρικής με την κρατική εξουσία και στη μελέτη των ιστορικών, 
κοινωνικών, φιλοσοφικών, οικονομικών και ψευδο-επιστημονικών ιατρικών παρα-
μέτρων της ψυχιατρικής. Στο Μύθο της ψυχικής αρρώστιας, υποστήριζε ότι οι πε-
ρισσότερες ψυχικές διαταραχές είναι έκφραση των προβλημάτων, αποκλεισμών 
και αντιθέσεων της κοινωνικής ζωής και δεν οφείλονται σε χημική ανισορροπία του 
εγκεφάλου ή σε άλλου τύπου οργανική αιτία. Για τον Szasz, λοιπόν, αυτό που ονο-
μάζεται «ψυχική ασθένεια» είναι κοινωνικό και κατ’ επέκταση πολιτικό προϊόν, μια 
κατασκευασμένη από τα πάνω διαγνωστική κατηγορία, για να μπορεί ο ψυχιατρικός 
χώρος να ομαδοποιεί και να ελέγχει τις μη αποδεκτές συμπεριφορές, μέσω του 
στιγματισμού.

«Όταν ο άρρωστος είναι δεμένος, ο ψυχίατρος είναι σπίτι του. Όταν ο 
άρρωστος είναι ελεύθερος, ο ψυχίατρος κάνει τη δουλειά του»        

Franco Basaglia

Η υπερψήφιση του νόμου 180, στις 13 Μαΐου 1978, από το ιταλικό κοινοβούλιο, 
αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην ιστορία του 
κινήματος της αντιψυχιατρικής. Σήμανε το κλείσιμο των ασύλων στην Ιταλία, την 
αποϊδρυματοποίηση των ασθενών και την κοινοτική πρόνοια και πρόβλεψη για 
την αποκατάστασή τους. Ο «νόμος Basaglia» όμως, όπως έμεινε γνωστός, δεν 
ήρθε απλά για να αλλάξει τη δομή του συστήματος της ψυχιατρικής περίθαλψης. 
Αντιθέτως, λειτούργησε σαν καταλύτης στο «διάλυμα» του κοινωνικού διαλόγου, 

10  Λέκκα (2012): σσ. 197-198.
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επερωτώντας κάθε, παραδοσιακά, έννοια ταμπού στη συζήτηση για τη ψυχιατρική: 
η «ψυχική ασθένεια» και ο «ψυχικά ασθενής», ο ψυχίατρος, το ίδρυμα, η αυθεντία, 
η «θεραπεία», ήταν μερικές μόνο από τις έννοιες που τέθηκαν υπό κοινωνική 
διαπραγμάτευση και διερώτηση, φέρνοντας στην επιφάνεια τόσο τα βαθιά 
συντηρητικά αντανακλαστικά της ιταλικής -και όχι μόνο- κοινωνίας, όσο και τους 
μηχανισμούς, θεσμικούς ή μη, που είχαν δημιουργηθεί, για να διασφαλίσουν την 
ύπαρξη μιας καθεστηκυίας τάξης στο πεδίο της ψυχικής υγείας, θεωρητικής όσο και 
πρακτικής. Ενδεικτικά μόνο, καθώς θα επανέλθουμε στη συνέχεια με περισσότερες 
λεπτομέρειες, ενώ με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης γίνονται οι πρώτες απόπειρες βελτίωσης του σκηνικού των ψυχιατρικών 
ιδρυμάτων και τα πρώτα δειλά βήματα για την γέννηση του αντιψυχιατρικού 
κινήματος, στη μεταπολεμική Ιταλία ο κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται με την 
έρευνα και τη θεραπεία της ψυχικής ασθένειας, ονομάζεται “Freniatria”, για να απο-
φεύγεται οποιαδήποτε σύνδεση με την Ψυχολογία και τη ρίζα της, την «ψυχή»11. 

Ο άνθρωπος με το όνομα του οποίου συνδέθηκε στενότερα η μεταρρύθμιση 
στην Ιταλία, είναι ο ψυχίατρος Franco Basaglia. Ο Basaglia, ως διευθυντής τρι-
ών ψυχιατρικών ασύλων, έφερε για πρώτη φορά τον αντιψυχιατρικό λόγο στην 
ιταλική γραμματεία, αλλά κυρίαρχα και πιο σημαντικά, μέσα στα ίδια τα ιδρύματα. 
Τα χρόνια που οδήγησαν στο νόμο του 1978, ο Basaglia και οι συνεργάτες του 
εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στα άσυλα της Go-
rizia, του Colorno και της Τεργέστης, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για την 
ολοκληρωτική μεταρρύθμιση και την κατάργηση των ασύλων σε ολόκληρη την 
Ιταλία. Το κατόρθωμα ωστόσο σε μεγάλο βαθμό του Gorizia, ήταν το ότι πέ-
τυχε να εντάξει στο δημόσιο διάλογο, και να κάνει φορέα λόγου επί του ζητήμα-
τος, τόσο τις τοπικές κοινωνίες όπου εργάστηκε, όσο και την ευρύτερη ιταλική. 
Μετατρέποντας το ψυχιατρικό ζήτημα από ένα ζήτημα επιστημόνων, νομοθετών 
και κυβερνητών, υπόθεση δηλαδή ειδικών, σε μια υπόθεση που αφορούσε το 
σύνολο του κοινωνικού ιστού, κατέρριψε τόσο τους φραγμούς που υψώνονταν 
μπροστά του και απειλούσαν το έργο του, όσο και τις αυταπάτες ενός ολόκληρου 
συστήματος ελέγχου και εξουσίας, ότι η ισχύς του είναι de jure εξασφαλισμένη. 

Για να κατανοήσουμε το έργο του Basaglia και του κύκλου του, καθώς και τη σημασία 
του, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια περιγραφή του μοντέλου της ψυχιατρικής 
‘περίθαλψης’ στην Ιταλία στα 1950, την εποχή δηλαδή που ο Basaglia ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του και ξεκίνησε να εργάζεται ως ψυχίατρος. Στην Ιταλία εκείνης της εποχής, 
το μοντέλο προσέγγισης των ψυχικών διαταραχών είναι κοντά σε αυτό που σήμερα 
ονομάζουμε βιοϊατρικό. Η ψυχική διαταραχή, δηλαδή, θεωρούταν μια ασθένεια 
όπως όλες οι υπόλοιπες. Είχε οργανική αιτιολογία που αποδιδόταν σε δυσλειτουργία 
του εγκεφάλου, του νευρικού ή του ενδοκρινικού συστήματος. Ως εκ τούτου και η 
προσέγγιση της θεραπείας ήταν η αντίστοιχη· μια μέση παραδοσιακή «θεραπεία» 
περιελάμβανε θεραπείες μέσω σοκ, ψυχοχειρουργική και φαρμακευτική αγωγή. 

11  Tarabochia (2013): σ. 3. 
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Πιο συγκεκριμένα, μερικά από τα μέσα «θεραπείας» των ασθενών περιελάμβαναν 
τον τραυματισμό του ασθενή με διάφορους τρόπους (shock therapies), την πρόκλη-
ση υπογλυκαιμικού κώματος μέσω υπερβολικών δόσεων ινσουλίνης, τον εμβολιασμό 
με μολυσμένο από μαλάρια αίμα, τη βύθιση σε παγωμένο νερό, την πρόκληση 
επιληπτικών κρίσεων, συχνά μέσω ηλεκτροσόκ, αλλά και μια γκάμα αντιψυχωτικών 
φαρμάκων (μορφίνη κ.α.), που κατέστελλαν ψυχωσικά συμπτώματα, αλλά φυσικά 
περιελάμβαναν μεγάλο πλήθος παρενεργειών, όπως εθισμό, υψηλή τοξικότητα 
κ.α. Εάν τα παραπάνω μέσα αποτύγχαναν, η τελική λύση ήταν οι ψυχοχειρουργικές 
επεμβάσεις, όπως η λοβοτομή· η εισαγωγή ενός εργαλείου από το μάτι και ο χωρισμός 
των μπροστινών συνάψεων των νευρώνων του εγκεφάλου. Το επιθυμητό αποτέλεσμα 
σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν προφανώς ο ασθενής να παραμείνει οριστικά ήσυχος.12 

Η άλλη πλευρά του νομίσματος στην περίπτωση της ψυχικής ασθένειας, και, 
ως εκ τούτου, ο ρόλος του ασύλου, συμπυκνώνεται στη λειτουργία του. Το 
άσυλο λειτουργούσε με σκοπό τη «θεραπεία» των ασθενών, με τα μέσα που 
προαναφέρθηκαν, αλλά και στην κατεύθυνση της απομάκρυνσης και απομόνωσής 
τους από την κοινωνία. Το νομικό καθεστώς για τους ψυχικά ασθενείς στην Ιταλία 
καθοριζόταν από ένα νόμο του 1904 (!), το νόμο 36. Ο νόμος 36 συσχέτιζε τις ψυχικές 
διαταραχές με την εμφάνιση της εγκληματικότητας. Ο ψυχικά ασθενής είναι δυνάμει 
βίαιος και εγκληματίας, και, ως τέτοιος, θα πρέπει να αποκόπτεται από το κοινωνικό 
σύνολο, ώστε το τελευταίο να προστατεύεται. Τα άσυλα στην Ιταλία δημιουργήθηκαν 
μέσω αυτού του νόμου και χρηματοδοτούνταν από τις περιφέρειες στις οποίες 
ανήκαν. Το ιταλικό κράτος δηλαδή χορηγούσε λεφτά εγκεκριμένα μέσω του νόμου 
36 σε τοπικές, περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους φρόντιζαν 
για τη δημιουργία και τη συντήρηση των ψυχιατρικών ασύλων. Οι «ψυχικά ασθενείς» 
της περιφέρειας ήταν υποχρεωμένοι να απομακρυνθούν και να διαμένουν στο άσυλο 
της περιοχής τους. Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν το κανόνα ήταν οι οικονομικά 
εύποροι, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ιδιωτικές κλινικές.13 

Οι ασθενείς, λοιπόν, είναι σύμφωνα με το νόμο και επικίνδυνοι. Επομένως, κομμάτι 
της «θεραπείας» τους είναι και ο εγκλεισμός τους, ακούσιος στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, ώστε να μην αποτελούν απειλή για τους υγιείς. Ο εγκλεισμός αυτός 
επιτυγχάνεται πάλι με πληθώρα μέσων. Τα άσυλα προσομοιάζουν με φρούρια· έχουν 
ψηλά τείχη και φύλακες. Οι ασθενείς περιορίζονται, είτε κλινοστατικά, είτε με τους 
περίφημους «ζουρλομανδύες». Αλυσίδες και κλειδωμένες πόρτες στα δωμάτια - 
κελιά συμπληρώνουν την εικόνα. Οι γιατροί και το προσωπικό φοράνε άσπρες 
ρόμπες, σύμβολο διαχωρισμού από τους ασθενείς. Οι τελευταίοι επιτηρούνται και 
παρατηρούνται ανά πάσα στιγμή, το ιατρικό βλέμμα έχει διαρκώς την εποπτεία 
των σωμάτων τους. Τέλος, τα άσυλα υπήρξαν οι αρτιότεροι θιασώτες της ιδέας 
του Hermann Simon ότι, οι ασθενείς θα απαλλάσσονταν από τα συμπτώματά 

12  Ό.π., σ. 7. 
13  Ό.π., σ. 8. 
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τους, εάν έρχονταν σε επαφή με την πραγματικότητα μέσω του υλικού έργου για 
το ινστιτούτο. Ευδοκιμούσε, λοιπόν, η έννοια της «εργοθεραπείας», κυρίως με 
τη μορφή της καταναγκαστικής, μη αμειβόμενης εργασίας (το περιεχόμενο της 
έννοιας έχει αλλάξει σε ριζικό βαθμό έκτοτε και δε θα πρέπει να συσχετίζεται με 
αυτά που συνέβαιναν στα ψυχιατρικά ιδρύματα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα). 

Ο διαχωρισμός, λοιπόν, του «υγιή» από τον «κλινικό» πληθυσμό, όχι απλά 
διεκπεραιώνεται μέσω της ύπαρξης τους ασύλου, αλλά εμπεδώνεται και μέσω 
αυτού. Το φαντασιακό υποκείμενο που συγκροτείται μέσα στα άσυλα είναι ένα 
αφηρημένο, μεταφυσικό συνονθύλευμα των εννοιών του εγκληματία, του ψυχικά 
ασθενή και του απόρου· του δυσλειτουργικού. Η ορθολογική καπιταλιστική κοινωνία 
απογυμνώνει εμπράκτως τις τάξεις της από τους μη παραγωγικούς, αποστειρώνει 
και ως εκ τούτου ασκεί μια εξουσία ελέγχου πάνω στα κοινωνικά τεκταινόμενα. Το 
οικονομικό σώμα ελέγχει, εξουσιάζει το κοινωνικό και οι μη παραγωγικοί επαφύονται 
στη ψυχιατρική, για να «θεραπευτούν», για να ξαναγίνουν παραγωγικοί ή να 
απομακρυνθούν επ’ αόριστον. Οι κριτικές του Basaglia και του Foucault σε αυτό το 
σημείο είναι ιδιαίτερα συγγενείς· ο Basaglia θεωρεί επιπρόσθετα ότι σε περιόδους 
ύφεσης (στην πραγματικότητα οικονομικής, αλλά ως εκ τούτου κοινωνικής), το 
κοινωνικό σώμα με την οικονομική νοοτροπία θα πρέπει να συντηρεί μόνο τους πιο 
παραγωγικούς, ως εκ τούτου η νόρμα μικραίνει και οι εξαιρέσεις, οι δυσλειτουργικοί, 
οι «ασθενείς», αυξάνονται. Και ‘για το καλό’ της κοινωνίας, απομακρύνονται. 

Ο Basaglia γεννήθηκε το 1924 στη Βενετία. Το 1943, ξεκινάει τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήμιο της Padua, κατά τη διάρκεια των οποίων συλλαμβάνεται για την 
αντιφασιστική του δράση από τους Ναζί, που είχαν καταλάβει τη βόρεια Ιταλία, και 
περνάει 6 μήνες στη φυλακή. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του και τη διπλωματική 
εργασία του περί παιδιατρικής νευροβιολογίας το 1949, ο Basaglia ασχολείται και 
εξειδικεύεται στις ψυχικές ασθένειες και το 1953  ξεκινάει να εργάζεται ως ειδικευόμενος 
ψυχίατρος στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Padua, στο πλευρό του Giovanni Belloni. 

Οι πανεπιστημιακές κλινικές διέφεραν σε μεγάλο βαθμό από τα άσυλα. Οι ασθενείς 
γίνονταν δεκτοί σε αυτές τις κλινικές εάν τους το επέτρεπε η οικονομική τους 
κατάσταση, αφού το κόστος νοσηλείας ήταν πολύ υψηλό ή αν εμφάνιζαν κάποια 
ψυχοπαθολογία με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Ο Basaglia γρήγορα άρχισε 
να δυσαρεστείται. Οι ασθενείς αντιμετωπίζονταν σαν αντικείμενα μελέτης, των 
οποίων η συμπτωματολογία έπρεπε να παρατηρηθεί, να ταξινομηθεί σύμφωνα με 
μία κατοχυρωμένη ασθένεια και, εάν δυνατόν, να αντιμετωπιστεί καταλλήλως.14 Οι 
ιδιαιτερότητες των υποκειμένων και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκε η ψυχική 
ασθένεια, τα συναισθήματα, οι σκέψεις, οι ιστορίες και η ζωή τους, παραβλέπονταν, 
αντιμετωπίζονταν όχι ως ψυχικά ασθενείς, αλλά ως ψυχικές ασθένειες που έπρεπε 
να μελετηθούν. Συνέπεια όλων αυτών ήταν ο Basaglia να αποστασιοποιηθεί από το 
ιατρικό μοντέλο και να έρθει σε επαφή με άλλα ρεύματα εναλλακτικής ψυχιατρικής. 

14  Ό.π., σ. 23. 
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Απορρίπτοντας σχεδόν εξαρχής τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ο Basaglia δεν 
άργησε να στραφεί στον κλάδο της φαινομενολογικής ψυχιατρικής. Με κυριότερους 
εκφραστές τον Jaspers και τον Binswanger, η φαινομενολογία προωθούσε την άπο-
ψη ότι τα ψυχιατρικά συμπτώματα είναι εκδηλώσεις που προκύπτουν από την ολό-
τητα του υποκειμένου και όχι μόνο από τη φυσιολογία του, μετατοπίζοντας έτσι το 
βάρος από την οργανική αιτιότητα που διακαώς αναζητά το βιοϊατρικό μοντέλο, στη 
κατανόηση της μοναδικότητας του ασθενή, την εμβάθυνση στην ιστορία του και την 
ενσυναίσθηση. Ο φαινομενολόγος ψυχίατρος, αντί να προσπαθεί να εξηγήσει φυσικά 
φαινόμενα, θα πρέπει να κατανοήσει το ανθρώπινο υποκείμενο που έχει απέναντί του. 
Η οργανική πλευρά των υποκειμένων δεν μπορεί φυσικά να αγνοηθεί, όμως η μελέτη 
των υποκειμένων δε θα πρέπει να περιορίζεται στη μελέτη αυτής της φυσιολογίας· 
θα πρέπει να ξεκινάει από την κατανόηση των ψυχικών διαδικασιών και όχι από την 
αιτιολογία τους. Οι υποκειμενικές εμπειρίες και το σύνολο της συνειδητότητας των 
ασθενών παίζουν για τον Jaspers κεντρικό ρόλο στη ψυχοπαθολογία και την εκδήλωσή 
της.15 Ο Binswanger με την Daseinsanalyse προωθούσε την ιδέα ότι οι ψυχίατροι 
θα πρέπει να προσεγγίζουν κάθε ασθενή στη μοναδικότητά του, αλλά και με μια 
ειδική έμφαση στη ‘χωρικότητά’ του, την (αυτο)βιογραφία του, τη θέση που παίρνει 
στη σχέση του με τον κόσμο του και την ύπαρξή του. Εκτός δηλαδή από τις πράξεις 
του υποκειμένου, μελετάται και η σχέση του με τον κόσμο και με τον εαυτό του. 

Πρέπει, ωστόσο, να γίνει αντιληπτό ότι, τουλάχιστον αρχικά, η επαφή του 
Basaglia με τις φαινομενολογικές θεωρίες, έγινε περισσότερο σε μια κατεύθυνση 
εμπλουτισμού ενός φτωχού βιοϊατρικού μοντέλου, παρά προς την κατεύθυνση της 
αποδόμησής του.16 Στα πρώτα κυρίως χρόνια του στην Πανεπιστημιακή Κλινική της 
Padua, ο Basaglia εξέφραζε τη συμφωνία του με το κυρίαρχο μοντέλο και «έτρεχε» 
τέτοιες θεραπείες, θεραπείες μέσω σοκ, ινσουλινοχορηγούμενου κόμματος κ.ά. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι, ενώ αργότερα στη ζωή και την 
καριέρα του, όπως θα δούμε, απαρνήθηκε και σταμάτησε οποιαδήποτε μορφή 
ιδρυματοποίησης, διαχωρισμού ασθενή-γιατρού, περιορισμού, παραδοσιακών 
‘θεραπειών’ κλπ, ποτέ δεν απαρνήθηκε την ιδέα ότι η ψυχική ασθένεια είναι πάντα 
μια ασθένεια, η οποία ενδεχομένως να έχει κι οργανική αιτιότητα (αλλά όχι μόνο). 

To 1961 o Basaglia αφήνει την πανεπιστημιακή κλινική του Belloni και αναλαμβάνει 
διευθυντής του ασύλου της Gorizia. Εκεί έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την 
πραγματικότητα του ασύλου. Οι προβλέψεις του νόμου 36 από το 1904, όχι απλά δεν 
του επιτρέπουν να εξασκήσει το θεραπευτικό του έργο με τον τρόπο με τον οποίο θέλει, 
αλλά στιγματίζουν και εφαρμόζουν μια αργή και σταθερή θανατοπολιτική απέναντι 
στους τρόφιμους του ιδρύματος. Κλειδωμένα δωμάτια, αλυσίδες, ζουρλομανδύες, 
θεραπείες με σοκ, ψυχοχειρουργική σχημάτιζαν το κάδρο του πώς το άσυλο 
διευκόλυνε την κοινωνία απομακρύνοντας τους μη-λειτουργικούς, διευκόλυνε το 

15  Ό.π., σ. 27.
16  Ό.π., σ. 39.

151

Botopoulou, Nikolakopoulos  | Antipsychiatric movement and de-institutionalization: Τhe case of Italy



προσωπικό κάνοντας το έργο τους ευκολότερο, αλλά ως προς τους ασθενείς και τη 
θεραπεία τους, στη καλύτερη περίπτωση απλά δεν λειτουργούσε. Ο Basaglia ήρθε 
αντιμέτωπος με τη σκληρή συνειδητοποίηση ότι, ενώ το άσυλο υπήρχε θεωρητικά 
με σκοπό την αντιμετώπιση των ψυχικών ασθενειών, στην πραγματικότητα το ίδιο 
σαν θεσμός συνεισέφερε στο να ενισχύονται· τα συμπτώματα της ιδρυματοποίησης 
των ασθενών δε διέφεραν από τα συμπτώματα των ίδιων των ασθενειών. 

Ο Basaglia, λοιπόν, αποφασίζει να αλλάξει αυτή την κατάσταση και να συγχρονίσει 
τη ψυχιατρική στην Ιταλία με την αντίστοιχη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 
Αγγλία. Το πρώτο βήμα σε αυτή του την προσπάθεια θα είναι να μεταμορφώσει 
το θεσμό του ασύλου εκ των έσω. Σαν μια πρώτη συμβολική κίνηση, κατάργησε 
τη χρήση της λευκής ιατρικής ρόμπας. Όπως είχε συμβεί και στο Kingsley Hall, 
επιχείρησε έτσι να άρει τους διαχωρισμούς μεταξύ προσωπικού και τροφίμων, με-
ταξύ υγιών, λειτουργικών και ασθενών.  Οι γιατροί δηλαδή έπρεπε να αποποιηθούν 
τα σύμβολα γνώσης και εξουσίας που τους προσέδιδε η ταυτότητά του ειδικού. 

Η δεύτερη μεταρρύθμιση του Basaglia στην Gorizia ήταν η απαγόρευση των 
περιορισμών και η ελεύθερη κίνηση των τροφίμων. Μέσα φυσικού περιορισμού 
όπως οι αλυσίδες και οι ζουρλομανδύες, αλλά και οι φράκτες και οι περιφράξεις 
του ασύλου, δεν ήταν πλέον σε χρήση. Υπό το φόβο για την ασφάλειά του, το 
προσωπικό αντέδρασε και εξέφρασε διαφωνίες αρχικά προς αυτό το μέτρο, ωστόσο 
σύντομα οι ανησυχίες καταλάγιασαν, σίγουρα εξαιτίας και των νέων αντιψυχωτικών 
φαρμάκων. Μεγάλη αντίδραση ωστόσο υπήρχε από το προσωπικό, όταν ο 
Basaglia θέλησε να αλλάξει το τι περιελάμβαναν οι εργασιακές τους υποχρεώσεις 
στο άσυλο. Ο Basaglia θεώρησε ότι, ακόμα και άθελά τους, οι γιατροί και οι 
νοσηλευτές έμπαιναν στο ρόλο της ταυτότητάς τους και αναπαρήγαγαν τη διάκριση 
και την καταπίεση που προαναφέραμε. Εμπνευσμένος από το έργο του Maxwell 
Jones στο Dingleton της Σκωτίας, πρότεινε ότι μια φορά τη μέρα, προσωπικό 
και ασθενείς θα συναντιόνταν σε μια συνέλευση, στην οποία θα συζητούσαν 
τα τεκταινόμενα μέσα στο άσυλο. Οι ασθενείς φυσικά θα είχαν λόγο μέσα στη 
συνέλευση και για πρώτη φορά θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν τη θεραπεία 
τους.17 Δόθηκε, δηλαδή, φωνή, λόγος, «σε αυτούς που για χρόνια είχαν μείνει 
σιωπηλοί».18 Ανάμεσα στις άλλες μεταρρυθμίσεις του, ο Basaglia δημιούργησε 
νοσοκομείο ημέρας, ενώ κατέστησε τους θαλάμους των ασύλων ανοιχτούς. 

Ο μεγάλος φόβος του Basaglia ήταν να μην μετατρέψει τα άσυλα σε «χρυσά 
κλουβιά». Να αφήσει δηλαδή άθικτη τη λειτουργία των ασύλων, το ρόλο και την 
κοινωνική τους χρήση, διασφαλίζοντας απλώς μια πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση των 
ασθενών. Ο Basaglia αναγνώριζε ότι με αυτόν τον τρόπο, η ψυχιατρική εξουσία θα 
διατηρούσε την αίγλη και την δύναμή της, ενώ παράλληλα θα διευκολυνόταν το 
έργο της, αφού οι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες τρόφιμοι θα ευγνωμονούσαν 

17  Ό.π., σ. 100. 
18  Ό.π., σσ. 1–50.
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τους ψυχιάτρους και θα τους θεωρούσαν τους κλειδοκράτορες της θεραπείας τους. 

O Basaglia, λοιπόν, ξεκίνησε να ασκεί συνολικότερη κριτική στην ίδια την έννοια της 
ψυχικής διαταραχής. Ξεκίνησε να δίνει χώρο στους τρόφιμους να μην περιορίζουν το 
θυμό τους απέναντι στο ίδρυμα, το προσωπικό ή γενικότερα, αλλά να τον εκφράζουν 
και να τον χειρίζονται, άρχισε δηλαδή να αποψυχολογικοποιεί, κατά κάποιον τρό-
πο, αυτά που θεωρούνταν συμπτώματα μιας ψυχικής ασθένειας. Έδωσε στους 
«ασθενείς» πίσω την υποκειμενικότητά τους και βοήθησε στο να δημιουργείται 
ουσιαστικός δεσμός μεταξύ ασθενή και ψυχιάτρου. Ταυτόχρονα πρόταξε ότι αυτοί 
που ασχολούνταν με τις ψυχικές διαταραχές, δε θα μπορούσαν να αποκλείουν 
από τη μελέτη και την ανάλυσή τους τις πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις του 
«ψυχικά ασθενή». Έργο του ψυχιάτρου για τον Basaglia δεν ήταν να  θεραπεύσει 
τη ψυχική ασθένεια, αλλά να αποδομήσει και να καταργήσει τις ψυχιατρικές 
ταμπέλες. Ισχυριζόταν άλλωστε ότι δεν ξέρουμε τι είναι η ψυχική διαταραχή. 

Η συντηρητική τοπική κοινωνία της Gorizia δυσαρεστήθηκε αρκετά με το 
έργο του και ο Basaglia έφυγε το 1969 για το Colorno, όπου η αριστερή τοπι-
κή διοίκηση τον έχρισε διευθυντή του ασύλου και του υποσχέθηκε να στηρίξει 
τις μεταρρυθμίσεις του. Ωστόσο τα πράγματα δεν κατέληξαν όπως τα περίμενε, 
με αποτέλεσμα δύο χρόνια αργότερα, το 1971, να διοριστεί διευθυντής του 
ασύλου της Τεργέστης και να αφήσει το Colorno. Στην Τεργέστη βρήκε τις 
ευνοϊκότερες συνθήκες για να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε στην Gorizia. 

Το πρώτο πράγμα που έκανε στην Τεργέστη ήταν να εφαρμόσει αμέσως όλες 
τις μεταρρυθμίσεις που είχε ξεκινήσει στην Gorizia. Την ίδια χρονιά, το 1971, δη-
μιουργεί στην Τεργέστη την Psichiatria Democratica, μια ένωση που συσπείρωσε 
περισσότερους από 2000 ψυχιάτρους, νοσοκόμους και κοινωνικούς λειτουργούς.19 
Παρά την επιρροή που είχε η φαινομενολογία του Husserl στον Basaglia, η Psi-
chiatria Democratica ακολουθούσε ένα μαρξιστικό περισσότερο μοντέλο. Σε 
αντίθεση με τον Laing, δεν απαρνήθηκε την ύπαρξη της ψυχικής ασθένειας, 
ούτε και τη χρήση για παράδειγμα των ψυχιατρικών θεραπειών. Θεωρούσε όμως 
ότι η ψυχική ασθένεια είναι ένα μέσο αποξένωσης των μη λειτουργικών από την 
κοινωνία και το άσυλο εξυπηρετούσε τον ίδιο σκοπό. Επεδίωκε τη σταδιακή 
αφομοίωση των τροφίμων στις τοπικές κοινωνίες και την κατάργηση των ασύλων, 
τα οποία θα χρησιμοποιούνταν από την κοινότητα ανάλογα με τις ανάγκες της.20 

Ο Basaglia συνέχισε τις μεταρρυθμίσεις με σταθερό ρυθμό, αποβλέποντας πλέον 
ξεκάθαρα στη τελική του απάντηση: την αποϊδρυματοποίηση και την κατάργηση των 
ασύλων. Δημιούργησε μέσα στο άσυλο ένα κουρείο, ένα σινεμά και ένα κοινωνικό 
χώρο, για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πόλης και ασύλου,21 ενώ ευνόησε και 

19  Λέκκα (2012): σ. 196. 
20  Crossley, (2006): σ. 147.
21  Tarabochia (2013): σ. 101.
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την οργάνωση αυτοδιαχειριζόμενων ομάδων.22  Το 1973 εγκρίθηκε η δημιουργία 
της Cooperativa Lavoratori Uniti, του πρώτου ‘συνδικάτου’ των ψυχικά ασθενών, 
που θα τους επέτρεπε να ξεφύγουν από την επιβεβλημένη ‘εργοθεραπεία’ και να 
διεκδικήσουν κανονικά αμειβόμενα συμβόλαια για την εργασία τους. Την ίδια χρονιά 
οργάνωσε την παρέλαση του «Marco Cavallo», ενός «Δούρειου Ίππου» που στο 
εσωτερικό του περιελάμβανε τις επιθυμίες και τις ανάγκες των τροφίμων του ασύλου 
και το οποίο περιφέρθηκε στους δρόμους όλης της πόλης μαζί με τροφίμους και 
νοσηλευτές. Παρόμοιες δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης έγιναν αρκετές ακόμα 
τα επόμενα χρόνια, όπως κοντσέρτα ή εκδρομές στην εξοχή για τους τροφίμους. 

Το 1977 η τοπική κυβέρνηση του Zanetti στην Τεργέστη υποχρεώθηκε να 
παραιτηθεί λόγω εκλογικής ήττας. Πριν όμως αυτό συμβεί, ο Zanetti και ο 
Basaglia έδωσαν συνέντευξη τύπου στην οποία υποσχέθηκαν πως μέχρι το 
τέλος του έτους το άσυλο της Τεργέστης θα έκλεινε. Παρότι αυτό δε συνέβη, 
όταν ο Basaglia άφησε την Τεργέστη το 1979, οι τρόφιμοι στο άσυλο ήταν 
130, εν αντιθέσει με τους 1200 που βρήκε όταν πρωτοπήγε, το 1971.23 

Το 1978 με την εισαγωγή του ΕΣΥ στη χώρα και ως αποτέλεσμα της κοινωνικής 
πίεσης της Psichiatria Democratica για μια κοινωνική, εναλλακτική ψυχιατρική, 
μετά από στενή συνεργασία και συνδιαβούλευση με τον Basaglia, ο Χριστιανοδη-
μοκράτης βουλευτής και ψυχίατρος Bruno Orsini καταθέτει στο ιταλικό κοινοβούλιο 
το νόμο 180, ο οποίος υπερψηφίζεται. Μερικές από τις ρυθμίσεις που προβλέπει 
περιλαμβάνουν την απαγόρευση των εισαγωγών  για νοσηλεία στα υπάρχοντα 
ψυχιατρικά νοσοκομεία και το σταδιακό κλείσιμο των ψυχιατρικών νοσοκομείων, 
χωρίς να δημιουργούνται νέα ή παρόμοιες δομές, την παροχή πρόληψης, φροντίδας 
και αποκατάστασης της ψυχικής υγείας σε νέες κοινοτικές δομές από πολυκλαδικές 
ομάδες, καθώς και ότι οι αναγκαστικές νοσηλείες στα ψυχιατρικά τμήματα 
θα γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και θα είναι χρονικά περιορισμένες.24 

Ο νόμος 180 του 1978 αποτέλεσε ένα σημείο κλειδί στην ιστορία του κινήματος 
της αντιψυχιατρικής, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και παγκοσμίως. Ο Basaglia και 
οι συνεργάτες του ταξίδεψαν σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, ιδιαίτερα στη 
Βραζιλία, για να διαδώσουν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους, ενώ ψυχίατροι από 
όλη την Ευρώπη έσπευσαν να επισκεφτούν την Τεργέστη για να δουν από κοντά 
το περίφημο μοντέλο λειτουργίας που διαδόθηκε σαν νέο σε όλο τον κόσμο. Μια 
αποτίμηση των θετικών αλλά και των αρνητικών αποτελεσμάτων της προσπάθειας 
του Basaglia (ο οποίος απεβίωσε το 1980 και δεν πρόλαβε να δει εις βάθος χρόνου 
τους καρπούς του έργου του) και των συνεργατών του, επιχείρησαν οι Στυλιανίδης, 
Γκιωνάκης και Χόνδρος. Στα θετικά στοιχεία αναφέρουν:

22  Λέκκα (2012): σ. 196.
23  Tarabochia (2013):  σ. 128.
24  Στυλιανίδης (2014): σ. 152.
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• «Τον οργανωμένο θεωρητικό λόγο κοινωνικής κριτικής στο βιοϊατρικό 
μοντέλο και μια κοινωνιολογική κριτική γύρω από τις έννοιες της 
αλλοτρίωσης, του στίγματος και της έννοιας της εξουσίας. 

• Την πλήρη αποδόμηση του ασύλου εκεί που εφαρμόστηκε πλήρως ο 
νόμος 180 και μια πραγματική εναλλακτική πρόταση αντικατάστασής 
του.

• Τη μεγάλη επικοινωνιακή προβολή στην ιταλική κοινωνία και την 
παρουσίαση μιας καινοτομικής πολιτικής κοινωνικών συμμαχιών γύρω 
από τη ψυχική υγεία, η οποία μεταβάλλεται διαρκώς σε συνάρτηση με 
τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

• Την απήχηση της μεταρρύθμισης και στον πανεπιστημιακό χώρο, αφού 
η θεωρία και η ιδεολογία της γίνονται μέρος των ακαδημαϊκών και 
επαγγελματικών σπουδών.

• Τη διεθνή απήχηση και τη μεγάλη συσσώρευση εμπειριών από Ιταλούς 
που θέλησαν με με έναν τρόπο θα λέγαμε ακραίου ακτιβισμού να 
προαγάγουν το μοντέλο τους και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μέχρι 
και τη Λατινική Αμερική και τις πρώην Ανατολικές χώρες της Ευρώπης

• Τέλος, τον έντονο διάλογο γύρω από την έννοια του υποκειμένου σε 
υπαρξιστικό-φαινομενολογικό επίπεδο (π.χ. ο διάλογος του Basaglia με 
τους Foucault, Sartre, Laing και Cooper, επικεντρώνοντας την πρακτι-
κή τους στην προσπάθεια να τεθεί εντός παρενθέσεως η ψυχική αρ-
ρώστια προς όφελος της συνάντησης με το υποκείμενο και η άρνηση 
ύπαρξης της ψυχοπαθολογίας).»

Στα αρνητικά επισημαίνουν:

• «Την απομόνωση -ιδιαίτερα της Τεργέστης- από άλλες ψυχιατρικές 
εμπειρίες της ίδιας της Ιταλίας, μέσα από μια διαδικασία «φωτισμένης 
πρωτοπορίας». Δίνεται η εντύπωση ότι η Τεργέστη «πήγε πολύ μπρο-
στά» με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του διαλόγου με τις άλλες ιταλικές 
εμπειρίες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

• Το ότι ειδικά το μοντέλο της Τεργέστης στην ολότητά του δεν είναι 
ένα μεταφερόμενο μοντέλο, διότι κατασκευάστηκε σε δεδομένες 
κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και θεσμικές συνθήκες.

• Την αδυναμία επεξεργασίας και συγκρότησης κλινικού λόγου και μιας 
νέας θεωρίας του θεραπευτικού πλαισίου από το ιταλικό αντιασυλιακό 
κίνημα.

• Τις σοβαρές αντιστάσεις στην υιοθέτηση επιστημονικής ερευνητικής 
μεθοδολογίας, προκειμένου να διερευνηθεί το ιταλικό γίγνεσθαι σε 
σύγκριση με άλλα μεταρρυθμιστικά κινήματα άλλων χωρών, όπως, 
ιδιαίτερα με το μοντέλο του Julian Leff στην Αγγλία ή με το κλείσιμο 
των ασύλων στις Σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία.

• Την άρνηση, κυρίως στην εμπειρία της Τεργέστης, κάθε 
ψυχοθεραπευτικής τεχνικής ως «ιδεολογικά προκατασκευασμένης 
θεωρίας» που νοθεύει τη διαλεκτική της μοναδικότητας κάθε υπηρεσίας 
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και του ατόμου (π.χ. η συγκρουσιακή σχέση με τη ψυχαναλυτική θεωρία 
και πρακτική).

• Τέλος, τις περιορισμένες αναφορές κριτικής στην παραδοσιακή ψυχιατρική 
σχετικά με παιδιά και εφήβους, καθώς και σημαντικές δυσκολίες στο 
συνεχές της φροντίδας μεταξύ του ηλικιακού φάσματος του πληθυσμού».25 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ιταλία απάντησε σε πάρα 
πολλά ερωτήματα και έθεσε άλλα τόσα, όπως κάθε διεργασία που απαντά και 
απαντάται σε ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά. Η έντονη κοινωνική διαβούλευση και 
αποδοχή, τόσο του προσώπου του Franco Basaglia, όσο και του πειράματός του, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτέλεσε την ειδοποιό διαφορά της περίπτωσης της 
Ιταλίας, αποδεικνύοντας πως κάθε κίνημα που σέβεται τον εαυτό του και ευελπιστεί 
να δικαιωθεί, θα πρέπει να γυρίζει και να συναντάται στον τόπο που γεννήθηκε, την 
κοινωνική του μήτρα. Η  ψυχιατρική εξουσία, όπως και κάθε άλλη, βρίσκει πεδίο 
αναπαραγωγής και δράσης όταν ασκείται εκτός κοινωνικού ιστού, εκτός κοινωνικού 
ελέγχου. Όπως ο Basaglia αφιέρωσε όλο του το έργο στο να ξαναθεσμίσει ως 
κομμάτια της κοινωνίας τούς εξορισμένους ασθενείς, έτσι και τα κινήματα θα πρέπει 
να αφιερώσουν το έργο τους στο να καταστήσουν το κοινωνικό σώμα κυρίαρχο επί 
των λειτουργιών του, αποτρέποντας την ύπαρξη διαχωρισμών ή Υποκειμένων που 
κατέχουν τη γνώση και ως εκ τούτου αποτρέποντας την ύπαρξη ζωών φονεύσιμων.

25  Ό.π., σσ. 93-102.
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