
Kerstin Kempker 1

Σταµατώντας τα ψυχοφάρµακα στο Σ�ίτι Φυγής2,3

Το 1998, µετά αό δύο χρόνια εφαρµογής στο Σίτι Φυγής του Βερολίνου, 
συγκέντρωσα τις εµειρίες των µελών του συλλόγου4, των κατοίκων, των συνεργατών 
και των ανθρώων ου έκαναν εκεί ρακτική σε ένα βιβλίο µε τον τίτλο «Καταφυγή 
στην ραγµατικότητα- το Σίτι Φυγής του Βερολίνου». Το ακόλουθο αόσασµα 
είναι αό το κεφάλαιο µε τον τίτλο «στατιστική», ου αρχίζει ως εξής:

«Η στατιστική ψεύδεται. Αοκρύτει το Ιδιαίτερο, το Ουσιαστικό. 
Εξισώνει. Ψάχνει τις κατάλληλες ερωτήσεις, ου θα την οδηγήσουν στις 
ααντήσεις ου θέλει να άρει» (Kempker, 1998, σ. 271).

Αν ξεκινήσει κανείς αό την ιδέα ότι µια αό τις βασικές βλέψεις του Σιτιού Φυγής 
είναι να ροσφέρει έναν τόο έρα αό την ψυχιατρική ειβολή και τις ψυχιατρικές 
µεθόδους, ρέει οι άνθρωοι ου δουλεύουν εκεί να ασχοληθούν σοβαρά γενικά µε 
τις ψυχιατρικές µεθόδους, καθώς και ειδικότερα µε τη συνταγογράφηση και την 
ειβολή ψυχοφαρµάκων, νευρολητικών, αντικαταθλιτικών και τρανκουαλάιζερς.
Ίσως ακατανόητο µε την ρώτη µατιά, όχι όµως µε τη δεύτερη: τα χάια δεν 
αοτελούν σχεδόν θέµα στο Σίτι Φυγής. Εδώ οι άνθρωοι υοφέρουν, µαλώνουν, 
τσιρίζουν, καταστρέφουν – αλλά σανίως καταίνουν (χάια και αλκοόλ), αν και 
κανίζουν ολύ (κανό). Πίνουν ολύ τσάι, διάφορα βότανα, και κατά καιρούς 
ολύ καφέ. Στο υόγειο χρησιµοοιούν, αν χρειαστεί, το σάκο του µοξ και ολύ 
συχνότερα τα αέραντα χωράφια, ου αλώνονται αό το τέλος του δρόµου µας 
µέχρι και το γειτονικό χωριό. Όοιος δεν µορεί να κοιµηθεί τις νύχτες, µένει 
ξύνιος, µιλά µαζί µας, µε άλλους κατοίκους του σιτιού ή µε τον εαυτό του, κάνει 
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µάνιο, ακούει µουσική, διαβάζει, µαγειρεύει κάτι να φάει. Τόσο οι συνεργάτες όσο 
και οι κάτοικοι λατρεύουν τους µακρινούς νυχτερινούς εριάτους.

Η συνεχής αφορµή για κάοιο χάι, όως την ξέρουµε αό το ψυχιατρείο, δεν 
υάρχει σε µας. Αυτό κάοιοι είναι δύσκολο να το αντέξουν, ειδικά στην αρχή της 
αραµονής τους εδώ, γιατί, όσο θέλουν να ααλλαγούν αό αυτά τα ψυχοφάρµακα, 
άλλο τόσο τα αισθάνονται σαν το τελευταίο τους δεκανίκι, αυτό ου είναι κει, όταν 
δεν µορεί να βοηθήσει τίοτα άλλο. Σε τέτοιες εριτώσεις έχει αοδειχθεί 
βοηθητικό να ροσφέρουµε στο ρόσωο ου υοφέρει µια θέση στο «Safe»5 µας. 
Βάζουµε εκεί το φάρµακο και, όταν ράγµατι δεν βοηθάει τίοτα ια, τότε ο 
ενδιαφερόµενος ή η ενδιαφερόµενη µορεί να καταφύγει εκεί. Αυτή η ασφάλεια 
αρκεί τις ερισσότερες φορές, ώστε να µη χρειαστεί να κάνει κανείς χρήση της. Πριν 
φτάσει όµως κανείς στο « Safe» µορεί να µιλήσει σε µας, όχι σαν νοσοκόµους µε 
τους οοίους διαραγµατεύεται το φάρµακο, αλλά σαν ανθρώους ου 
ενδιαφέρονται να µάθουν τι τρέχει και οι οοίοι έχουν να ροσφέρουν χι ακόµα 
ράγµατα  για  να βοηθήσουν, να ανακουφίσουν ή και να λύσουν το ρόβληµα, -
και λιγότερο α’ όλα, χάια. Όλοι οι κάτοικοι του σιτιού µας, ου έµειναν µαζί µας 
άνω αό δύο εβδοµάδες, δεν κάνουν χρήση ψυχοφαρµάκων, είτε γιατί αό την 
αρχή δεν έκαναν (60%), είτε γιατί τα σταµάτησαν στο Σίτι, ξαφνικά ή σταδιακά 
(40%). Έτσι, υάρχει ανάµεσα στους συγκατοίκους ένα τεράστιο αόθεµα εµειρίας 
για το ώς µορεί κανείς να χειριστεί το θέµα χωρίς φάρµακα, καθώς και το τι άλλο 
είναι δυνατό χωρίς φάρµακα.

Οι κάτοικοι του Σιτιού ζούσαν κατά 90% αό ειδόµατα ρόνοιας, οι υόλοιοι 
έαιρναν είδοµα ανεργίας ή σύνταξη. Γύρω στο 80% δεν είχαν εαγγελµατική 
εκαίδευση και ολλοί κανένα σχολικό αολυτήριο. Όλοι υήρξαν τουλάχιστον µία 
φορά στο ψυχιατρείο, αλλά οι ερισσότεροι (άνω αό το 80%) ήδη ερισσότερες 
φορές (αό 3 ως 48 φορές) και για µακρό χρονικό διάστηµα (µισό έως 10 χρόνια). 
Αυτά, για τα ρεαλιστικά στοιχεία γύρω αό την κατηγορία ου ακούµε συχνά αό 
την ρώτη στιγµή της ίδρυσής µας: ότι στο Σίτι Φυγής θα έρχονταν µόνο τα 
ρόσωα, ου θα είχαν έτσι κι αλλιώς καλύτερες ροοτικές, όως νέοι, δραστήριοι 
φοιτητές και φοιτήτριες µε κίνητρο.

Ας ειστρέψουµε στο θέµα της διακοής των φαρµάκων. Όοιος βρέθηκε στο Σίτι 
να αίρνει ψυχοφάρµακα ερχόταν τις ερισσότερες φορές κατευθείαν αό το 
ψυχιατρείο και ήταν εκεί για µεγάλο διάστηµα ή όχι για ρώτη φορά. Αό τους 21 
κατοίκους µας, ου σταµάτησαν τα ψυχοφάρµακα, τα δύο τρίτα είχαν λήρη 
ειτυχία, µε την έννοια ότι δεν ξαναγύρισαν ούτε µια φορά στο ψυχιατρείο.

Ένα τρίτο ξανακατέληξε λοιόν εκεί, τουλάχιστον ροσωρινά. Το ερώτηµα γιατί 
συνέβη αυτό µας αασχόλησε ολλές φορές. Με βάση τις αρατηρήσεις και τις 
εµειρίες µας, καθώς και συνοµιλίες µας µαζί τους αργότερα, καταλήξαµε στις εξής 
αρακάτω εξηγήσεις:

• Η εοίθηση των ενδιαφερόµενων ότι µε την έξοδό τους αό το ψυχιατρείο 
και τη φιλοξενία τους στο Σίτι Φυγής είχαν ήδη λυθεί όλα τα ροβλήµατα.
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• Η ιδέα τους ότι όλος ο όνος ου βίωσαν στο αρελθόν οφειλόταν στην κακή 
ροαίρεση και την έλλειψη κατανόησης των άλλων και δεν υήρχαν να 
γίνουν ροσωικές αλλαγές.

• Προβλήµατα στερητικού χαρακτήρα ου σχετίζονται βιολογικά µε την ίδια τη 
διακοή, όως αλλαγές των υοδοχέων, φαινόµενα rebound και 
υερευαισθησία του νευρικού συστήµατος – αράγοντες ου µορούν να 
τρελάνουν κάοιον.

• Ο ακατάλληλος χρόνος για τη διακοή: άρα ολλές ληγές (.χ. αναµνήσεις 
κακοοίησης, εµειρίες βίας µέσα στο ψυχιατρείο), άλυτα ροβλήµατα.

• Ανεαρκής στήριξη στο Σίτι Φυγής, εξαιτίας µη εραιτέρω ανάληψης των 
εξόδων φιλοξενίας αό κάοιο ταµείο, έλλειψη χρηµάτων, φίλων, δουλειάς 
και ροσωικού χώρου.

• Ανεαρκής εµειρία των συνεργατών, ειδικά στην αρχή, και ανεαρκής 
αριθµός γιατρών, οι οοίοι θα ήταν ρόθυµοι να στηρίξουν εξωτερικά και να 
συνοδεύσουν ιατρικά την σταδιακή αεξάρτηση αό τα φάρµακα, χωρίς να 
εµνέουν νέους φόβους για ιθανές αρνητικές συνέειες αό τη διακοή.

• Η ελευθερία των κατοίκων µας να κάνουν «λάθη», και να µην ακολουθούν 
συµβουλές, ούτε καν τις δικές µας.

Αό την άλλη λευρά, οι ερισσότεροι α’ αυτούς τα κατάφεραν! Κι αν ολλοί α’ 
αυτούς είχαν στο αρελθόν ήδη ροσαθήσει να τα κόψουν, χωρίς ωστόσο ειτυχία 
– µόνοι και εκτεθειµένοι στις αρνητικές ροβλέψεις των ψυχιάτρων τους - , µέσα στο 
Σίτι ήταν τώρα η κοινότητα και η ροσωική στήριξη ου βρήκαν, ου έκαναν 
δυνατή τη σταθερή και µακρορόθεσµη ααλλαγή τους αό τα ψυχοφάρµακα.


