
Τί σημαίνει για την πορεία της θεραπείας το να μην πληρώνει κάποιος; 

Αμοιβή και αμοιβαιότητα 

 

   Με λένε Άντζελα, είμαι ψυχολόγος και εδώ και τέσσερα χρόνια, δουλεύω εθελοντικά 
ως θεραπεύτρια στη Συνύπαρξη, δίκτυο αλληλεγγύης και ψυχολογικής υποστήριξης 
ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Στα πλαίσια της λειτουργίας του 
δικτύου, παρέχονται αφιλοκερδώς υπηρεσίες ατομικής υποστήριξης για διάστημα 20 
συνεδριών, ομαδικής υποστήριξης για ένα έτος και υπηρεσίες κοινωνικοποίησης, μέσα 
από ομάδες τέχνης και ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μέσα σε 6 χρόνια, η 
Συνύπαρξη έχει δεχτεί εκατοντάδες ωφελούμενους, με μόνη αμοιβή το κοινό ταξίδι και 
τον πλούτο των εμπειριών που πηγάζει από την συνάντηση με τον κάθε άνθρωπο. 

   Η κρίση χρέους στην Ελλάδα συνδέθηκε άρρηκτα με την κατάρρευση του κράτους 
πρόνοιας και των κοινωνικών δομών. Υπηρεσίες, στις οποίες οι πολίτες δικαιωματικά 
θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση και που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν από το κράτος, 
έρχονται τώρα να προσφερθούν από εθελοντές και δομές αλληλεγγύης. Η ανιδιοτελής 
προσφορά όλων των επαγγελματιών που αφιερώνουν τον κόπο, τη γνώση, τον χρόνο 
και ενίοτε τον χώρο τους, σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικό -οικονομικά 
προβλήματα, καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα αναγκών και είναι φυσικά πολύτιμη, αφού 
επιτρέπει την πρόσβαση σε πεδία, από τα οποία πολλοί έχουν αποκλειστεί. Για τους 
επαγγελματίες που ασκούν το θεραπευτικό έργο, θα πρόσθετα ότι, στη συνάντησή τους 
με έναν θεραπευόμενο, εκτός από τον κόπο, τις γνώσεις, το χρόνο και το χώρο τους, 
καταθέτουν επιπλέον κι ένα κομμάτι της ψυχής τους. Τί σημαίνει και τί συμβαίνει στη 
θεραπευτική διαδικασία όταν στα πλαίσια της αλληλεγγύης αυτό γίνεται χωρίς αμοιβή;  

   Παρόλο που μια θεραπεία διαφέρει από την ψυχολογική υποστήριξη, τουλάχιστον 
ως προς τον χρόνο και τον τρόπο επεξεργασίας των θεμάτων, θα συμφωνούσαμε ίσως 
ότι, εφόσον και οι δύο στοχεύουν σε παρεμβάσεις που αφορούν στον ψυχισμό, 
εντάσσονται σε ένα συνεχές που έχει θεραπευτικό πρόσημο. Επομένως το ερώτημα αν 
θα έπρεπε να αμείβεται μια θεραπευτική διαδικασία, ίσως να διατυπώνονταν εξίσου, 
είτε πρόκειται για θεραπεία, είτε για ψυχολογική υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση, 
διενεργείται μια διαδικασία, κατά την οποία, δύο -η περισσότεροι- άνθρωποι φέρνουν 
σε επαφή τους ψυχισμούς τους. Σε αυτόν ακριβώς το χρόνο, θα ήταν χρήσιμη μια 
συμβολική κίνηση που θα διαφύλασσε τους ψυχισμούς αυτούς από τον κίνδυνο να 
ενοποιηθούν και θα δημιουργούσε ένα σύνορο, ορίζοντας την επικράτεια του καθενός; 
Αλλά και την επιθυμία του; Γιατί αν ένας θεραπευόμενος προσέρχεται με το αίτημα να 
ακουστεί, ένας θεραπευτής που δεν αμείβεται με ποιο αίτημα προσέρχεται; Στις δομές 
αλληλεγγύης εργάζονται εθελοντικά επαγγελματίες που βρίσκονται επίσης σε δυσχερή 
κοινωνικό-οικονομική κατάσταση. Ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρό τους; Τί τους 
κάνει να ασχοληθούν με έναν κόσμο, με τον οποίο ενίοτε βρίσκονται στην ίδια θέση; 

   Η παροχή δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας από δομές αλληλεγγύης έχει αποδειχθεί 
ότι για πολλούς υπήρξε λυτρωτική γέφυρα, προκειμένου να τους ανοιχτεί ένας δρόμος 
-μέχρι πρότινος κλειστός- για να βελτιώσουν τη ζωή τους και ίσως να φτάσουν σε ένα 
τέτοιο επίπεδο συνειδητότητας, ώστε να αναζητήσουν αργότερα και την θεραπεία. Για 
πολλούς ήταν επίσης ένας τρόπος να γνωρίσουν την θεραπευτική διαδικασία, μιας και 
στην Ελλάδα έννοιες όπως ψυχολόγος, ψυχίατρος, ή θεραπευτής, αποτελούν ακόμα 



έννοιες ταμπού. Από την άλλη, μια συνθήκη, κατά την οποία ο ένας δίνει κάτι και ο 
άλλος δεν δίνει τίποτα, μήπως βάζει τον πρώτο σε μια θέση παντοδυναμίας, ενώ 
παραλύει τον δεύτερο; Στερούμενος τη δυνατότητα να ανταλλάξει τις υπηρεσίες ενός 
θεραπευτή που εμφανίζεται όλος καλός, χωρίς ανάγκες, θα μπορέσει ο θεραπευόμενος 
να του θυμώσει; Μήπως θα νιώσει επιθετικότητα και μόνο από το γεγονός ότι δεν 
μπορεί να επιτεθεί σε κάποιον που του δίνει τα πάντα, χωρίς να ζητάει; Και αν ο 
θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να οργανώνει το συμβολισμό του και να παρουσιάζεται 
ως δυνατός, γιατί να μην έχει και ο ωφελούμενος τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσει, 
με μια συμβολική πράξη που θα ορίζει την αμφισβήτησή του;  

   Υπό το πρίσμα αυτό, ίσως η δυνατότητα της ανταπόδοσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία: 
τη σημασία της προστασίας του ωφελούμενου, έναντι ενός παντοδύναμου θεραπευτή 
(που ως παντοδύναμος μπορεί να είναι και ασύδοτος). Το να δίνει κάποιος ένα τίμημα 
για τις υπηρεσίες που λαμβάνει, ίσως είναι μια δυνατότητά του να καταφεύγει σε έναν 
συμβολικό -τρίτο- παράγοντα που διευθετεί μια δυαδική σχέση. Η διαμεσολάβηση της 
αμοιβής είναι ένας τρόπος να διαχωριστούν οι ρόλοι και να διατηρηθεί η ισότητα στην 
θεραπευτική διαδικασία, αλλιώς, ίσως βάζει έναν ωφελούμενο σε ρόλο αδυνάμου. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι στις δομές αλληλεγγύης απευθύνονται άνθρωποι που έχουν 
φτάσει στην έσχατη φτωχοποίηση, μήπως η δυνατότητα του να βάζουν οι άνθρωποι 
αυτοί το χέρι στην τσέπη, αποτελεί ένδειξη σεβασμού προς τους ίδιους, δίνοντάς τους 
πρόσβαση στην αξιοπρέπεια και στην ιδέα ότι μπορούν ακόμα να πληρώσουν για ό,τι 
παίρνουν; Μήπως η χωρίς αμοιβή προσφορά τους κρατά σε μια θέση αναξιοπαθούντα, 
από την οποία ακριβώς θέλουν να βγουν; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δωρεάν 
συσσίτια της εκκλησίας (όπου κι εκεί ένας Θεός μεγαλοδύναμος και πανάγαθος «σώζει 
τις ψυχές») και στην χωρίς αντάλλαγμα «τροφή» που δίνει ένας εθελοντής θεραπευτής; 

   Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι μια πρακτική θεσμοθετημένη σε 
όλες τις ευνομούμενες πολιτείες, όπου το κοινωνικό κράτος λειτουργεί. Εκεί, όντως 
ένας θεραπευόμενος συναντάται με έναν θεραπευτή, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο 
τελευταίος τον αναλαμβάνει χωρίς αμοιβή. Η συνθήκη όμως αυτή, διαφέρει, ως προς 
το ότι εκεί πρόκειται για το πλαίσιο ενός θεσμού, όπου υπάρχει η έννοια της πληρωμής 
σε επίπεδο κράτους. Σε μια κρατική δομή, ο θεραπευτής αναλαμβάνει έναν 
θεραπευόμενο δωρεάν, αμείβεται όμως μέσω των φόρων, των εισφορών, ή ενός 
ασφαλιστικού ταμείου. Ο θεσμός διευκολύνει αυτήν την δυνατότητα, καθώς λειτουργεί 
ως ο τρίτος, ως η ασφαλιστική δικλείδα που διαμεσολαβεί. Πρόκειται για μια υπηρεσία 
δωρεάν, όπου όμως εμπεριέχεται η ανταπόδοση. Οι δομές εθελοντών, όπου δεν υπάρχει 
η έννοια της ανταπόδοσης, προσφέρουν δωρεάν, ή τσάμπα; Ακόμα και στις δωρεάν 
κρατικές υπηρεσίες, το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει το Συνήγορο του Πολίτη, έτσι ώστε 
ο ωφελούμενος να θωρακίζεται έναντι της ασυδοσίας που μπορεί να προέρχεται από 
τον ίδιο τον θεσμό. Στις υπηρεσίες που χορηγούνται τσάμπα, ποιος θα μπορούσε να 
ελέγξει την ενδεχόμενη προβληματική παροχή τους ή την αυθαιρεσία; 

   Θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε τί σημαίνει, όχι το δωρεάν, αλλά το τσάμπα, για 
ορισμένους ψυχισμούς, τόσο ως προς την έννοια της ταυτότητάς τους, όσο και ως προς 
το αποτέλεσμα των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Θα συμφωνούσαμε, ίσως όλοι, ότι 
πιστεύουμε σε μια κοινωνία, όπου τα βασικά για τη ζωή ενός ανθρώπου αγαθά (υγεία, 
διαβίωση, παιδεία, ψυχική υγεία) θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Θα συμφωνούσαμε 
εξίσου όλοι, ότι θα πρέπει να παρέχονται τσάμπα; 


