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Φύλο και ψυχική υγεία: η σχέση των γυναικών 
με τα ψυχοτρόπα φάρμακα

Βουλβούλη Αιμιλία1

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η εξερεύνηση της χρήσης «ήπιων» ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων (psychotropic drugs) από γυναίκες σε μια επαρχιακή 
πόλη στην Ελλάδα, μέσα από την σκοπιά του φύλου, όπως αυτή έχει συ-
ζητηθεί στο πλαίσιο της ελληνική εθνογραφίας. Το υλικό που χρησιμοποι-
είται βασίζεται σε εμπειρίες από έρευνα για το «οικογενειακό φαρμακείο», 
η οποία διήρκεσε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, σε γενικές παρατηρή-
σεις, σε συνεντεύξεις με γυναίκες που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμά-
κων και αναφέρονται στη χρήση αυτή καθαυτή, καθώς και στις αντιλήψεις 
τους για τα ηρεμιστικά και τα ήπια αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η ανάλυση 
και η ερμηνεία των δεδομένων επικεντρώνεται πάντα μέσα από τη σκοπιά 
του φύλου, στη διαδικασία της χρήσης των ψυχοτρόπων φαρμάκων: το ξε-
κίνημα, η ανάπτυξη της σχέσης με το φάρμακο, οι προσπάθειες διακοπής 
τους και η μελλοντική ή όχι χρήση.

Λέξεις Κλειδιά: φύλο, ψυχοτρόπα φάρμακα, ελληνική εθνογραφία, γυναί-
κες και ψυχική υγεία.

Abstract

The present article attempts to explore the use of “mild” psychotropic 
drugs by women in a provincial city of Greece, using the analytical took of 
gender as it has been discussed in the context of the ethnography of Greece. 
Based on research concerning the family medicine chest which lasted for 
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over a year, on general observations, interviews with women users of psy-
chotropic drugs as well as on their perceptions of such drugs, the present 
analysis discusses, through the analytical prism of gender, the processes of 
use of psychotropic substances: the beginning, the attachment to the drugs 
and the efforts to stop the use.
 
Key words: gender, pshychotropic drugs, ethnography of Greece, women 
and mental health. 

Εισαγωγή2

Να γράφεις συνταγές είναι εύκολο, 
να καταλάβεις τους ανθρώπους είναι δύσκολο

Franz Kafka ([1919] 1971: 223)

Η μελέτη της κατανάλωσης φαρμάκων στην ανθρωπολογία έχει ανα-
πτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια. Η εθνοφαρμακολογία, η μελέτη βοτανι-
κών και φυτικών, καθώς και παραδοσιακών φαρμάκων έχει μια μακρά πα-
ράδοση στην ανθρωπολογική έρευνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 
εμφανίστηκαν στην ανθρωπολογική βιβλιογραφία αρκετές ανεξάρτητες  
εθνογραφικές μελέτες για το ρόλο τόσο των παραδοσιακών όσο και των 
επίσημων βιοϊατρικών παρασκευασμάτων (Etkin 1982, 1983, Disengomoka 
και λοιποί 1983, Ferguson 1988). Μέχρι το 1990 το αντικείμενο της «φαρ-
μακευτικής ανθρωπολογίας» αναγνωρίστηκε σαν ένα δόκιμο αντικείμενο 
στην ανθρωπολογία.

Οι παραπάνω μελέτες περιγράφουν τη δημοτικότητα των φαρμάκων, 
η οποία οφείλεται στην δύναμη και τη «γοητεία» που ασκούν. Το γεγονός 
αυτό δεν αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στην αποτελεσματικότητα των 
χημικών ουσιών από τις οποίες είναι κατασκευασμένα· υπάρχει ένα υπο-
κειμενικό στοιχείο που αφορά στην πολιτισμική κατασκευή της αποτελε-
σματικότητας των φαρμάκων (Etkin 1988, 1991, Παπαχριστοφόρου 2007). 
Τα φάρμακα ως αντικείμενα δημιουργούν συστήματα ανταλλαγής μεταξύ 
των ανθρώπων που στις δυτικές κοινωνίες αφορούν εκτός από ασθενείς, 
σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και μερικές φορές σε φίλους, σε γείτονες και 
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Ανθρωπολογίας Ντ. Τράκα για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της παρούσας 
εθνογραφικής μελέτης.
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σε συγγενείς (Holme-Hansen, 1989). Έτσι, πολλές φορές τα φάρμακα θε-
ωρείται ότι έχουν μια δύναμη που από μόνη της μπορεί να μεταβάλλει την 
ανθρώπινη κατάσταση γι’ αυτό και θεωρούνται το πιο τυπικό δείγμα του 
θεραπευτικού εγχειρήματος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι στην Αγγλι-
κή γλώσσα έχουν δώσει το όνομά τους στη θεραπευτική επιστήμη, που στα 
ελληνικά ονομάζεται ιατρική (medicine – medicines). Tα φάρμακα  συχνά 
περιέχουν πολύ ισχυρά μεταφορικά και συμβολικά νοήματα διαφορετικά 
σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (van der Geest and Reynolds Whyte, 
1991:3-5).

H ανθρωπολογική οπτική επικεντρώνει την έρευνά της στις αντιλή-
ψεις των ανθρώπων για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν (Trakas 1984, 
1986, Τράκα 1989). Μερικά από τα θέματα αφορούν στις συμπεριφορές, 
στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων (Etkin 1988, 1991), στην αυτο-
θεραπεία (η λήψη φαρμάκων χωρίς ιατρική συμβουλή) και στη συμμόρ-
φωση ή όχι στις συμβουλές των γιατρών (Trostle 1988, Sommerfeld and 
Wirsing 1992). H στατιστική έρευνα σχετικά μ’ αυτά τα θέματα υπονοεί ότι 
ο ασθενής κάνει συνήθως «λάθος» όταν δεν συμμορφώνεται, χωρίς όμως 
να ερευνάται η σχέση που αναπτύσσεται ή δεν αναπτύσσεται μεταξύ των 
ανθρώπων και των φαρμάκων και ιδιαίτερα των  φαρμάκων τα οποία λαμ-
βάνονται στη διάρκεια μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Τέτοια είναι τα ψυχοτρόπα φάρμακα, τα οποία ανήκουν στις κατηγο-
ρίες των πιο «γοητευτικών» και «δυνατών» φαρμάκων και είναι και αυτά, 
όπως και άλλα φάρμακα, αρκετά διαδεδομένα. Σύμφωνα με έρευνες που 
έχουν γίνει φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων κάνει χρήση ψυχο-
τρόπων φαρμάκων. Ο όρος ψυχοτρόπα φάρμακα χρησιμοποιείται για ένα 
ευρύ φάσμα φαρμάκων: τα «ήπια» ηρεμιστικά (όπως η βενζοδιαζεπίνη), τα 
φάρμακα για την κλινική κατάθλιψη (όπως το Prozac) και τα «βαριά»  ψυ-
χοτρόπα φάρμακα για την σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωτικές καταστάσεις. 
Ενώ οι κλινικές έρευνες επεκτείνουν συνεχώς τον αριθμό των χημικών ου-
σιών που είναι ικανές να μεταβάλλουν τη διάθεση και την πνευματική κα-
τάσταση των ληπτών.  

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία οι γυναίκες χρησιμοποιούν πε-
ρισσότερο ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά απ’ ό,τι οι άντρες3. Οι παράγο-

3. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε στη Δανία επιβεβαιώνεται ότι ο αριθμός 
των γυναικών που χρησιμοποιούν ψυχοτρόπα φάρμακα (psychotropic drugs) 
είναι διπλάσιος και παραπάνω από τον αντίστοιχο των αντρών (Holme-Hansen, 
1989:166).
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ντες που εξετάζονται ως σχετικοί μ’ αυτό το φαινόμενο είναι το διαζύγιο, 
ο θάνατος του συζύγου, η οικονομική ανασφάλεια, η κατάθλιψη μετά τον 
τοκετό, οι δυσκολίες στις σχέσεις με τα παιδιά, η μοναξιά, το στρες που 
συνδέεται με σωματικά συμπτώματα (Haafken 1998, Holme-Hansen 1989, 
Walters and Charles 1997, Helman 1981). Παρόλα αυτά, παράγοντες που 
αφορούν στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο - προσδοκίες των γυναικών, 
κοινωνικοί ρόλοι / ταυτότητα - των συμπτωμάτων αυτών δεν λαμβάνεται 
υπόψη από τις έρευνες αυτές. 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται να εξερευνηθεί η χρήση «ήπιων» ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων από γυναίκες σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, 
μέσα από τη σκοπιά του φύλου, όπως αυτή έχει συζητηθεί στο πλαίσιο της 
ελληνικής εθνογραφίας. Το υλικό που χρησιμοποιείται βασίζεται σε εμπει-
ρίες από έρευνα για το «οικογενειακό φαρμακείο», η οποία διήρκεσε λίγο 
περισσότερο από ένα χρόνο, σε γενικές παρατηρήσεις, σε συνεντεύξεις 
με γυναίκες που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων και αναφέρονται 
στην χρήση αυτή καθαυτή, καθώς και στις αντιλήψεις τους για τα ηρεμι-
στικά και τα ήπια αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Η ανάλυση και η ερμηνεία 
των δεδομένων επικεντρώνεται πάντα μέσα από τη σκοπιά του φύλου, 
στην διαδικασία της χρήσης των ψυχοτρόπων φαρμάκων: το ξεκίνημα, η 
ανάπτυξη της σχέσης με το φάρμακο, οι προσπάθειες διακοπής τους και η 
μελλοντική ή όχι χρήση.

 
Κοινωνικό Φύλο,  Κοινωνικοί Ρόλοι και Ψυχοτρόπα φάρμακα

Η ανθρώπινη βιολογία έχει μια πολιτισμική διάσταση, η οποία διαμορ-
φώνεται ιστορικά και κοινωνικά. Συνεπώς κάθε κοινωνία ορίζει τη βιολο-
γία του ανθρώπινου σώματος με δικούς της όρους και το ίδιο συμβαίνει 
και με το βιολογικό φύλο. Σε αυτό δίνονται σημασίες που με τη σειρά τους 
διαμορφώνουν κανόνες. Οι κανόνες αυτοί γίνονται ο καθρέφτης μέσα από 
τον οποίο οι άνθρωποι  αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Πρόκειται για την 
κοινωνική διάσταση της βιολογίας που στην προκειμένη περίπτωση με-
ταφράζεται με τον όρο κοινωνικό φύλο. «Είναι μια ταυτότητα, ο τρόπος 
με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για τους άντρες και τις γυναίκες» 
(Μπακαλάκη, 1994:24). Ο τρόπος αυτός μπορεί να διαφέρει από κοινωνία 
σε κοινωνία αλλά και μέσα στην ίδια την κοινωνία. Αυτό που έχει σημασία 
είναι πώς ο τρόπος ή οι τρόποι θέασης του βιολογικού φύλου επηρεάζουν 
τις πρακτικές και τις συνήθειες των ανθρώπων που τους υιοθετούν. Δη-
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λαδή  πως η κοινωνική κατασκευή του φύλου «χρησιμοποιείται ενεργητι-
κά από τα υποκείμενα προκειμένου να εννοιολογήσουν, να βιώσουν και 
να εκφράσουν πραγματικότητες της καθημερινότητάς τους» (Ιωαννίδου, 
2004: 53). Ωστόσο, όπως γράφει η Cowan, «τόσο οι άντρες όσο και οι γυ-
ναίκες είναι όμηροι του κοινωνικού φύλου» (Cowan, 1998:14) και γι’ αυτό 
η χρήση του φύλου ως αναλυτική κατηγορία διευκολύνει την κατανόηση 
τόσο γνωστικών διαδικασιών όσο και συναισθηματικών καταστάσεων. 

Τι σημαίνει «γυναίκα» για την ελληνική κοινωνία;

Όπως υπογραμμίζει ο Παπαταξιάρχης (1992:25), «στην ελληνική κοι-
νωνία οι σημασίες που αποδίδονται σ’ αυτό το βιολογικό φαινόμενο (το 
φύλο) αποτελούν οργανωτικές αρχές της κοινωνίας. Πολλά επίπεδα της 
κοινωνικής ζωής οργανώνονται με βάση τη διάκριση αρσενικού-θηλυκού 
και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αρκετές δραστηριότητες και συνήθειες μπο-
ρούν να κατανοηθούν μέσα απ’ τις κατηγορίες του φύλου». Οι σημασίες 
που έχουν αποδοθεί στο φύλο στις κοινωνίες της Μεσογείου και της Ελ-
λάδας είναι «...ιδιαίτερα περίπλοκες, φορτισμένες και πολυλειτουργικές» 
(ο.π.:44). Το κοινωνικό φύλο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ελληνική 
κοινωνική ζωή (Dubisch, 1986). 

Η μελέτη του φύλου στην εθνογραφία του ελληνικού χώρου κατέχει 
εξέχουσα θέση. Οι πιο πρώιμες εθνογραφίες εξέτασαν το φύλο στη βάση 
της ανισότητας που φαινόταν να υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες και στους 
άνδρες (Campbell,1964. Du Boulay 1974. Friedl 1962, 1967. Hirschon 
1978, 1981, 1983, 1989. Αντμάν 1990). Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, των 
οποίων προνομιακό πεδίο έρευνας αποτέλεσε η οικογένεια, η κοινωνική 
αναγνώριση της γυναίκας εξαρτάται από τον άντρα με τον οποίο συνδέε-
ται, είτε με πατρικούς, είτε με συζυγικούς δεσμούς. Η γυναικεία ταυτότητα 
εμπεριέχεται στην ανδρική και η ευθύνη της γυναικείας συμπεριφοράς εί-
ναι ανδρική υπόθεση. Η γυναίκα υπερβαίνει τη φυσική μειονεξία (du Bou-
lay, 1974) του φύλου της από τη στιγμή που θα παντρευτεί και θα κάνει 
παιδιά, διότι έτσι θεωρείται ότι εκπληρώνει τους στόχους της ύπαρξής της. 
Ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας γίνεται κατανοητός μέσα από το πλαί-
σιο της μητρότητας και του γάμου. Πρόκειται δηλαδή για ένα υποκείμενο 
χωρίς κοινωνικό πρόσωπο, εφόσον τα χαρακτηριστικά που είναι απαραί-
τητα για την κοινωνική αναγνώριση τα διαθέτει ο άντρας και όχι εκείνη. 
«Η γυναίκα προσφέρει τον εαυτό της στον σύζυγο της γιατί δέχεται τη 
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θέση της σαν ένα μέρος της φυσικής αναπόφευκτης τάξης» (Campbell, 
1964: 153). 

Πιο πρόσφατες εθνογραφίες, ανέλυσαν τις έμφυλες διαστάσεις της 
κοινωνικότητας μέσω κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνονται εκτός 
νοικοκυριού, όπως το έθνος (Herzfeld, 1985, 1986), το καφενείο (Papataxi-
archis, 1991. Παπαταξιάρχης, 1992), η καφετέρια (Cowan, 1998), τα μονα-
στήρια (Ιωσηφίδου, 1998), η γειτονιά (Ιωαννίδου, 2004). Μέσα από αυτές 
τις εθνογραφίες φαίνεται ότι οι γυναικείοι ρόλοι επιβεβαιώνονται μεταξύ 
άλλων μέσω αντιθετικών σχημάτων, χωρίς βέβαια αυτή η αντίθεση να είναι 
ξεκάθαρη και χωρίς διαβαθμίσεις. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα η γυναίκα 
παρουσιάζεται ως η κυρία του σπιτιού, του ιδιωτικού αυτού χώρου με τον 
οποίο είναι συνδεδεμένη, σε αντίθεση με τους άντρες οι οποίοι ταυτίζονται 
με το δημόσιο χώρο. Ο άντρας είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του 
σπιτιού του ή αλλιώς του νοικοκυριού του στους έξω από αυτό ανθρώ-
πους, δηλαδή στον δημόσιο χώρο. «Αυτός ο χώρος όμως εμπεριέχει τον 
ιδιωτικό, όπως ακριβώς η ανδρική ταυτότητα εμπεριέχει την γυναικεία» 
(Παπαταξιάρχης, 1992:46) και είναι ο χώρος λήψης των αποφάσεων που 
αφορούν στην κοινωνία στο σύνολο της και συνεπώς και στις γυναίκες. 
Έτσι, η κοινωνία ενσαρκώνεται στο αντρικό φύλο. Οι άντρες θεωρούνται 
εκπρόσωποι και φορείς της κοινωνίας, και επομένως είναι αυτοί που νομι-
μοποιούνται ν’ ασκήσουν έλεγχο. Γι’ αυτό οι σχέσεις των δύο φύλων παρα-
πέμπουν σε σχέσεις εξουσίας. Η εξουσία των αντρών είναι η εξουσία που 
φαίνεται και η εξουσία που ακούγεται. Ο άντρας είναι αυτός που εξαιτίας 
της δημόσιας κοινωνικής του παρουσίας έχει φωνή. Η γυναίκα αντίθετα 
είναι αυτή που στον ιδιωτικό της χώρο μπορεί, επίσης, να ασκήσει εξουσία 
μόνο που αυτή στερείται φωνής (Μπακαλάκη, 1994: 23). 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν αντιστέκονται ή δεν συ-
γκρούονται σε δομικές ή συγκυριακές καταστάσεις οι οποίες, όπως πολύ 
ωραία περιγράφει η Ιωαννίδου (2004), αναδύουν σωματικά συμπτώματα 
ως ιδίωμα έκφρασης αυτής της αντίστασης. Αυτό όμως που και η ίδια η 
Ιωαννίδου υποστηρίζει είναι ότι ακόμα και αυτά τα συμπτώματα είναι κοι-
νωνικές κατασκευές, των οποίων η προέλευση μπορεί να αναζητηθεί και 
στην επιστημονική γνώση της φυσιολογίας και της παθολογίας.

Γυναίκα και Ιατρική
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Η σχέση των γυναικών με τα ψυχοτρόπα φάρμακα πρέπει να συνδεθεί 
με ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες που την έχουν διαμορφώσει. 
«Πρέπει να θεωρούμε ότι ο χαρακτήρας των γυναικών υποφέρει από μία 
φυσική ελαττωματικότητα» έλεγε ο Αριστοτέλης. «Το σώμα του άντρα έχει 
ένα νόημα από μόνο του άσχετα προς το σώμα της γυναίκας ενώ το σώμα 
της γυναίκας φαίνεται στερημένο νοήματος αν δεν το συσχετίσουμε με το 
αρσενικό...». «Η γυναίκα είναι ένας ανολοκλήρωτος άντρας» (Ντε Μπο-
βουάρ, 1979:ΧΙV). Αυτά αναφέρει η Σιμόν Ντε Μποβουάρ στο βιβλίο της 
«Το Δεύτερο Φύλο», θέλοντας να δείξει τις αρνητικές προκαταλήψεις που 
αφορούσαν στη γυναικεία φυσιολογία. Όμως και αργότερα από την εποχή 
εκείνη στην οποία αναφέρεται η Ντε Μποβουάρ, τον 16ο  αιώνα επικρα-
τούσε η ίδια άποψη: Γράφοντας γι’ αυτήν την εποχή ο Laquer (1992: 62) 
υποστηρίζει ότι «το πρότυπο του ανθρώπινου σώματος και των αναπα-
ραστάσεων του ήταν το ανδρικό σώμα» (Laquer, 1992:62). Γι’ αυτό και η 
σχέση της γυναίκας με την ιατρική επιστήμη εμπεριέχει  προκαταλήψεις 
απέναντι στη γυναικεία φυσιολογία και το γυναικείο μυαλό. 

«Τον 19ο αιώνα η γυναίκα αποτελούσε  εξ ορισμού τη νόσο, την αταξία. 
Ήταν μια απόκλιση από τα πρότυπα υγείας τα οποία αντιπροσώπευαν οι 
άντρες. Η ιατρική επίβλεψη των γυναικών βασίζονταν στην υπόθεση ότι η 
γυναικεία φυσιολογική και πνευματική ιδιαιτερότητα προέρχεται από την 
αναπαραγωγική τους λειτουργία και ότι το  γυναικείο κορμί χαρακτηρίζε-
ται από μια νοσηρότητα. Έτσι τέθηκαν τα όρια της γυναικολογίας, της επι-
στήμης των γυναικών» (Μοscucci, 1990:102). Η γυναίκα θεωρούνταν πιο 
ικανή και χρήσιμη μετά την εμμηνόπαυση η οποία λειτουργούσε, σύμφωνα 
με τις απόψεις της εποχής, ως μια φυσική θεραπεία για πολλές γυναικείες 
ασθένειες (ο.π.).

Το νευρικό σύστημα των γυναικών θεωρούνταν ιδιαίτερα ευαίσθητο 
σε φυσικά, ηθικά και περιβαλλοντικά ερεθίσματα και γι’ αυτό έπαιζε ση-
μαντικό ρόλο στην ενοποίηση του γυναικείου κορμιού σε μια μοναδική 
οργανική βάση. Οι βικτοριανοί νευροφυσιολόγοι διαχώρισαν το νευρικό 
σύστημα σε χαμηλά και υψηλά επίπεδα. Τα χαμηλά ήλεγχαν τις αντανα-
κλαστικές ενέργειες, ενώ τα υψηλά τις πνευματικές. Ο διαχωρισμός αυτός 
επεκτείνονταν και στο αρσενικό και θηλυκό. Δηλαδή τα υψηλά επίπεδα 
αντιπροσώπευαν το ανδρικό νευρικό σύστημα, ενώ τα χαμηλά το γυναι-
κείο (ο.π. 104-105).

Η γυναικεία παραφροσύνη συνδέονταν με τη σεξουαλικότητά της γυ-
ναίκας και γι’ αυτό οι γυναικολογικές θεραπευτικές αγωγές στόχο είχαν 
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τη διαχείριση του γυναικείου μυαλού. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, οι 
γιατροί ήταν της άποψης ότι οι γυναικολόγοι έπρεπε να εξετάζουν μια γυ-
ναίκα με βάση τη διανοητική της πάθηση. Οι τότε επιστημονικές θεωρίες 
της παραφροσύνης ήταν ακόμη εμποτισμένες από τις χριστιανικές γνώσεις 
για την αμαρτία (Moscucci, 1990:105).

Η φύση της γυναικείας ασθένειας γίνονταν κατανοητή με βάση τον 
κοινωνικό ρόλο της γυναίκας στα πλαίσια του γάμου και της οικογένειας. 
Έτσι οι γιατροί το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα επικεντρώθηκαν στη 
γυναικεία χειραφέτηση ως αιτία γυναικολογικών ασθενειών, αν και Αμε-
ρικανίδες και Βρετανίδες φεμινίστριες υποστήριξαν ότι δεν έφταιγε η εκ-
παίδευση και η εργασία, αλλά η ανία και η αδράνεια που οδηγούσε γυναί-
κες της αστικής τάξης σε ασθένειες (ο.π.). Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 
κέντρο της γυναικολογικής πρακτικής έγιναν τα νοσοκομεία στα οποία 
σύμφωνα με ιστορικές μελέτες φαίνεται ότι οι θεραπευτικές αγωγές σχη-
ματίζονταν με βάση πολιτισμικές προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών. 
Οι γυναίκες γιατροί έβλεπαν τις γυναικείες ασθένειες ως αποτέλεσμα υπο-
ταγής και προωθούσαν ως θεραπεία την επαγγελματική και τη σεξουαλική 
ανεξαρτησία από την αντρική κυριαρχία.(ο.π: 127).

Από τα παραπάνω διακρίνεται μια προκατάληψη απέναντι στον γυναι-
κείο ψυχισμό, η οποία συνδέονταν με την ανατομία του θηλυκού κορμιού. 
Οι γυναίκες θεωρούνταν νοσηρές ψυχή τε και σώματι. Η γυναικεία ψυχή  
θεωρούνταν επιρρεπής στις ψυχικές παθήσεις και γι’ αυτό το λόγο από νω-
ρίς είχαν αναπτυχθεί θεραπείες γι’ αυτή. «Το γυναικείο κορμί, ως έννοια, 
αποδομείται μέσα από την ίδια την επιστήμη και προσλαμβάνεται ως πα-
θολογικό αίτιο» (Jahoda, 1995:257). Σύμφωνα με τον Laquer, ο πατέρας 
της ψυχανάλυσης Sigmund Freud, η επιρροή του οποίου μέχρι και σήμερα 
είναι αδιαμφισβήτητη, είχε γράψει ότι «η μήτρα είναι το αντίθετο του πέ-
ους, είναι το ανατομικό σημάδι της γυναικείας έλλειψης έναντι αυτού που 
έχει ο άντρας» (Laqueur, 1992:233). 

Στη σύγχρονη εποχή, ενώ οι προκαταλήψεις αυτές φαίνεται να έχουν, 
σ’ ένα μεγάλο βαθμό, πάψει να υπάρχουν, τουλάχιστον στους σχετικούς 
επιστημονικούς κλάδους, οι γυναίκες είναι ακόμα εκείνες που «αρρωσταί-
νουν» ψυχικά σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι οι άντρες. Οι σχετικής ειδικό-
τητας ιατροί επιβεβαιώνουν ότι ο γυναικείος πληθυσμός  τους επισκέπτε-
ται περισσότερο, για να τους μιλήσουν για τις εκδηλώσεις ενός σωματο-
ποιημένου άγχους και φόβου. Επιπλέον, είναι αυτές που για να αποφύγουν 
αυτά τα συμπτώματα χρησιμοποιούν φάρμακα. Η εξήγηση που σχετίζεται 
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με το βιολογικό προκαθορισμό αυτών των συμπτωμάτων δεν είναι πια πει-
στική. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή σε κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια 
(Lock, 1989). Η έννοια του κοινωνικού φύλου, όπως αυτή έχει μελετηθεί 
από την ανθρωπολογία, είναι χρήσιμη σε μια τέτοια ανάλυση. 

Ψυχοτρόπα φάρμακα και κοινωνικό φύλο

Εκτός από τις συμβολικές ιδιότητες που αποκτούν τα φάρμακα από την 
κάθε κοινωνία, έχουν και μια άλλη ιδιότητα. Μια ιδιότητα που είναι αρκετά 
χρήσιμο να αναλυθεί. «Τα φάρμακα επιτρέπουν να διαχωριστεί η θεραπεία 
απ’ τον θεραπευτή κι έτσι δίνουν στον ασθενή μία δυνατότητα αυτονομίας» 
(van der Geest and Reynolds Whyte, 1991:5). Συνεπώς, είναι πολύ εύκολο 
να μείνει κρυφό το γεγονός λήψης φαρμάκων κατά την διάρκεια μιας θερα-
πείας. Η προτίμηση των γυναικών στα φάρμακα ως τρόπος αντιμετώπισης 
του άγχους ενέχει  τη δυνατότητα απόκρυψης του γεγονότος από το κοι-
νωνικό τους περιβάλλον. Η θηλυκότητα ως σύμβολο αντιπροσωπεύει την 
ευταξία (Παπαταξιάρχης, 1992:63). Η αναγνώριση της λήψης ψυχοτρόπων 
φαρμάκων τόσο από μέρους της όσο και από τα μέλη της οικογένειας της 
καταργεί αυτόματα την λειτουργία του συμβολισμού αυτού. 

Aπό μια άλλη οπτική γωνία, τα ψυχοτρόπα φάρμακα αποτελούν μέσο 
για την επανάκτηση της ψυχικής ισορροπίας πράγμα που δεν μπορεί να 
επιτευχθεί για παράδειγμα με μια ενδεχόμενη φυγή από σπίτι, με μια παύση 
από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με χαρα-
κτηριστικά των ρόλων του κοινωνικού τους φύλου. Πώς όμως μέσα στο 
ίδιο το περιβάλλον στο οποίο είχαν χάσει την ηρεμία τους θα μπορούσαν 
να την ξαναβρούν; Μια ανώδυνη λύση είναι η λήψη ψυχοτρόπων φαρμά-
κων. Ανώδυνη από την άποψη ότι η ζωή για το υπόλοιπο ευρύ αλλά και 
στενό περιβάλλον συνεχίζεται κανονικά και αυτό σύμφωνα με τους όρους 
της ευταξίας είναι το ζητούμενο. Η σταθερότητα της παρουσίας της στο 
σπίτι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ν’ αλλάξει. 

Αυτό που επίσης συσχετίζει τις γυναίκες με τα φάρμακα γενικότερα 
και κατ’επέκταση με τα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι η συχνή επαφή των γυ-
ναικών με γιατρούς. Οι γυναίκες έχοντας την ευθύνη του οικιακού χώρου 
και των μελών που εμπεριέχει είναι, επίσης, υπεύθυνες για τη φροντίδα της 
υγείας της οικογένειας. Για παράδειγμα συνοδεύουν τα μέλη της οικογέ-
νειας στον γιατρό και ελέγχουν την τήρηση των ιατρικών συμβουλών από 
τα παιδιά και το σύζυγο τους. Επίσης, είναι υπεύθυνες για την τακτοποίηση 
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των φαρμάκων μέσα στο σπίτι.  
Ακόμα και το σταμάτημα της χορήγησης των φαρμάκων πολλές φορές 

είναι μια απόφαση την οποία παίρνει η μητέρα  είτε για την ίδια είτε για 
τους άλλους. Πρόκειται για το φαινόμενο της μη-συμμόρφωσης στις ια-
τρικές συμβουλές, γεγονός που είναι πολύ συχνό. Πολλές γυναίκες έχουν 
πάρει ψυχοτρόπα φάρμακα ύστερα όχι από μια ιατρική συμβουλή αλλά από 
την προτροπή μιας άλλης γυναίκας από το φιλικό ή οικογενειακό περιβάλ-
λον γεγονός που αφενός δείχνει την ανάμιξη που έχει ο κοινωνικός περί-
γυρος στο θέμα της λήψης φαρμάκων (Wirsing and Sommerfeld, 1992:24). 
Αφετέρου δε παρουσιάζει μια εξοικείωση του γυναικείου φύλου τόσο με τα 
φάρμακα γενικότερα και ειδικότερα με τα ψυχοτρόπα φάρμακα. 

Δομή της έρευνας

Συλλογή στοιχείων

Στόχος της έρευνας ήταν η εξέταση της σχέση των γυναικών με τα ψυ-
χοτρόπα φάρμακα, και επομένως αφορά σε γυναίκες χρήστες ψυχοτρόπων 
φαρμάκων. Πρόκειται για μια εθνογραφική έρευνα, η οποία πραγματοποιή-
θηκε σε μια επαρχιακή πόλη στη διάρκεια ενός περίπου έτους και ξεκίνησε 
με την παρουσία μου σ’ ένα φαρμακείο, με σκοπό την εξεύρεση γυναικών 
πρόθυμες να λάβουν μέρος σε μια συνέντευξη μαζί μου. Αφού λοιπόν πλη-
σίαζα τις υποψήφιες πληροφορήτριες, χωρίς να γνωρίζω αν έκαναν χρήση 
ψυχοτρόπων φαρμάκων και τους διαβεβαίωνα για την ανωνυμία που θα 
τηρούνταν, βρήκα την πρώτη γυναίκα που δέχτηκε να μου μιλήσει. Επειδή 
οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων διστάζουν να μι-
λήσουν για το θέμα - κάτι το οποίο με απασχόλησε κατά την διάρκεια της 
συλλογής στοιχείων - ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρω πληροφορητές. Γι’ 
αυτό χρησιμοποίησα τη μέθοδο της δικτύωσης (networking), βρίσκοντας 
τους πληροφορητές μου μέσω των προηγούμενων πληροφορητών. 

Οι συνεντεύξεις ήταν μεγάλης διάρκειας (2 έως και 3 ώρες) και στις 
περισσότερες περιπτώσεις υπήρξαν και επαναληπτικές συνεντεύξεις. Οι 
τέσσερις από τις επτά γυναίκες δέχτηκαν την ύπαρξη κασετοφώνου. Η μια 
δέχτηκε να μου μιλήσει μόνο τηλεφωνικά, ενώ οι άλλες δύο δέχτηκαν να 
κρατάω μόνο σημειώσεις, διότι δεν αισθάνονταν άνετα με το κασετόφωνο. 
Κατά την διάρκεια της έρευνας αναπτύχθηκε μια σχέση φιλική με τις πε-
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ρισσότερες από αυτές τις γυναίκες, γεγονός που διευκόλυνε την παρατή-
ρηση και σε άλλα πλην των συνεντεύξεων πλαίσια. 

Οι πληροφορήτριες ρωτήθηκαν για τη σχέση τους με τα ψυχοτρόπα 
φάρμακα και για το γενικότερο πλαίσιο της ζωής τους, ώστε να γίνει κα-
τανοητός ο ρόλος τους ως γυναίκες στο πολιτισμικό πλαίσιο που τις περι-
βάλλει. Τα θέματα των συνεντεύξεων αποτελούνταν από ερωτήσεις σχετι-
κά με την πρώτη επαφή με τα ψυχοτρόπα φάρμακα, τα συναισθήματα που 
συνοδεύουν την χρόνια λήψη και τη γνώμη των γυναικών γι’ αυτά. Δεν 
πρόκειται για ερωτήσεις από τις οποίες δεν παρέκκλινα κατά την διάρκεια 
της έρευνας αλλά περισσότερο για θεματικές ενότητες ερωτήσεων. Έτσι 
μέσα από τη συζήτηση προέκυπταν και άλλα θέματα, όπως η αλλαγή από 
ένα φάρμακο σ’ ένα άλλο, ο τρόπος χορήγησης τους από τους γιατρούς 
αλλά και η αναφορά από μέρους των γυναικών σε παρόμοια με τα δικά 
τους περιστατικά.

Θα ήθελα εδώ να αναφερθεί ξανά ότι εκτός από τις συνεντεύξεις τα 
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται και από καθημερινές παρα-
τηρήσεις, κατά τη διάρκεια της έρευνας, από τον γενικότερο πληθυσμό. Για 
παράδειγμα την περίοδο αυτή γνώρισα δύο άτομα τα οποία έκαναν χρήση 
ψυχοτρόπων φαρμάκων και συζήτησα μαζί τους για το θέμα αυτό. Επίσης, 
γενικότερα παρατηρούσα και κατέγραφα τη γνώμη που έχουν φίλοι και 
γνωστοί για τα φάρμακα αυτά αλλά και για τους ανθρώπους που τα χρη-
σιμοποιούν.

Επεξεργασία των δεδομένων

Ψάχνοντας τις λέξεις και φράσεις «κλειδιά», όπως «χωρισμός», «μονα-
ξιά», «τα ψυχοτρόπα φάρμακα ως ανάγκη» χρησιμοποίησα μεθόδους γνω-
στές, όπως  ανάλυση περιεχομένου και θεμελιωμένης θεωρίας (grounded 
theory) στο πλαίσιο των οποίων επεξεργάστηκα τα δεδομένα των συνε-
ντεύξεων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με βάση το συνδυασμό των 
στοιχείων που προέκυπταν, ύστερα από την επεξεργασία των συνεντεύ-
ξεων και το θεωρητικό υπόβαθρο της βιβλιογραφίας το οποίο στήριζε τον 
προβληματισμό μου. Στη διάρκεια της συγγραφής προέκυψαν νέα ερωτή-
ματα μέσα από τις συνεντεύξεις πράγμα που με ανάγκασε να ανατρέξω 
σε συμπληρωματική βιβλιογραφική έρευνα και στην εκτός συνεντεύξεων 
ερευνητική μου δουλειά. 
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Η ανάπτυξη της σχέσης με τα ψυχοτρόπα φάρμακα 

Τα φάρμακα ως άμεση λύση σε κάποιο πρόβλημα υγείας είναι ανά πάσα 
στιγμή στη διάθεση της οικογένειας, αφού βρίσκονται στο σπίτι είτε, επει-
δή έχουν περισσέψει από μια προηγούμενη ασθένεια είτε, διότι ορισμένα 
από αυτά μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί χωρίς ιατρική συνταγή. Οι γυ-
ναίκες είναι οι διαχειριστές του οικογενειακού φαρμακείου και έτσι μέσα 
στην οικογένεια νομιμοποιείται ο ρόλος τους ως αντικαταστάτες των κα-
τεξοχήν χορηγών φαρμάκων. Πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της 
χορήγησης φαρμάκων από τη μητέρα στο άρρωστο παιδί της ή σε κάποιο 
άλλο μέλος της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού της, 
χωρίς προηγουμένως να έχει συμβουλευτεί κάποιο γιατρό. 

Όταν δεν αισθάνομαι καλά παίρνω ένα Lexotanil. H μάνα μου 
παίρνει Lexotanil γιατί κάνει καλό στην πίεση (Κυριακή).

Το «ξεκίνημα»

Η σχέση των γυναικών της έρευνας με τα ψυχοτρόπα φάρμακα ξεκίνη-
σε, όταν εξαιτίας πονοκεφάλων, άσχημης ψυχολογικής διάθεσης, άγχους 
και αϋπνιών επισκέφτηκαν το γιατρό εκτός από μια η οποία ξεκίνησε να 
παίρνει ηρεμιστικά, επειδή «είχε ακούσει» για τα συγκεκριμένα φάρμακα 
και με την συγκατάθεση του γιου της, ο οποίος είναι γιατρός ξεκίνησε να 
τα παίρνει. Ο κοινωνικός τους περίγυρος δεν ήταν άσχετος με τα ψυχοτρό-
πα φάρμακα. Οι περισσότερες είχαν ακούσει γι’ αυτά είτε από άτομα του 
οικογενειακού, είτε του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. 

Τα χάπια που παίρνουν ανήκουν στις κατηγορίες των υπνωτικών, των 
αντικαταθλιπτικών, αγχολυτικών και ηρεμιστικών. Οι περισσότερες χρησι-
μοποιούν ή χρησιμοποίησαν σε κάποια φάση Lexotanil, το οποίο θεωρούν 
ακίνδυνο και ιδιαίτερα χρήσιμο για τα νεύρα4 τους. Οι δύο απ’ τις εφτά 
γυναίκες, οι οποίες αποτέλεσαν τις προνομιακές πληροφορήτριες μου, 
άρχισαν να παίρνουν ψυχοτρόπα φάρμακα κατά την περίοδο της εμμηνό-

4. Για μια ιδιαίτερα πλούσια σε πληροφορίες και ανάλυση δουλειά σχετικά με την 
επιτέλεση των νεύρων από γυναίκες στο πλαίσιο μιας μειονοτικής κοινότητας στη 
Θράκη βλ. Ιωαννίδου 2004.
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παυσης και μάλιστα το απέδωσαν σ’ αυτό. Η άποψη αυτή δεν ήταν δική 
τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους ο γιατρός τους τους είπε ότι αιτία 
της συναισθηματικής τους κατάστασης ήταν το γεγονός ότι βρίσκονταν 
σε περίοδο εμμηνόπαυσης. Δύο γυναίκες άρχισαν να τα παίρνουν εξαιτίας 
ενός τραυματικού, γι’ αυτές, γεγονότος. Η μια από αυτές άρχισε να παίρνει 
ψυχοτρόπα φάρμακα όταν μετά από μια εγκυμοσύνη το παιδί που γέννη-
σε ήταν νεκρό. Ύστερα απ’ αυτό ο γιατρός της είπε ότι δεν θα ξανακάνει, 
παιδιά και τότε άρχισε να αντιμετωπίζει ψυχοπαθολογικά προβλήματα με 
αποτέλεσμα ο γιατρός να της χορηγήσει μια αρκετά μεγάλη ποσότητα ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων την οποία με τον καιρό και ελάττωσε. Ο θάνατος 
όμως του άντρα της ήταν η αιτία που άρχισε να παίρνει περισσότερα φάρ-
μακα. 

Είχα πάει στον γιατρό και μου είπε ότι δεν θα ξανακάνω 
παιδί. Από τη στενοχώρια μου έπαθα αρρυθμίες και μια 
φορά μάλιστα λιποθύμησα. Πήγα στον καρδιολόγο και μου 
συνέστησε ένα νευρολόγο γιατί είπε ότι η αιτία ήταν ψυ-
χονευρωτική. Ο νευρολόγος μου έδωσε έξι χάπια τα οποία 
προσπάθησα να ελαττώσω και για 2-3 χρόνια έπαιρνα 
μόνο Lexotanil. Μετά όμως από το θάνατο του άντρα μου 
τα ξανάρχισα χωρίς να πάω σε γιατρό (Κυριακή). 

Οι υπόλοιπες γυναίκες που ζουν με τους συζύγους τους άρχισαν τη 
λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων την εποχή της εμμηνόπαυσης, επειδή δεν 
αισθάνονταν καλά, είχαν αϋπνίες και γενικότερα όπως οι ίδιες λένε «ψυχο-
λογικά προβλήματα» 

Ερ. Πώς και πότε άρχισες να παίρνετε ψυχοφάρμακα;

Απ. Άρχισα απ’ την  κλιμακτήριο…απ’ τα 48 μου… να μην 
αισθάνομαι καλά. Πήγαινα τότε στο εξοχικό μας, γυρνού-
σα... τότε δεν υπήρχε το Lexotanil ούτε καν πήρα στην αρχή 
για να βοηθηθώ... γυρνούσα από ‘δω από ‘κει...δεν ξάπλω-
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να στο κρεβάτι βέβαια αυτό που κάνω τώρα. Τώρα άμα δεν 
αισθανθώ καλά πάω και πέφτω μέσα με μια κουβέρτα και 
δεν θέλω να μου μιλάει κανείς. Αλλά τότε το έπαιζα. Αλλά 
δεν αισθανόμουν καλά, έτσι άσχημα, τα έβλεπα όλα άσχη-
μα δεν είχα διάθεση για τίποτα. Βαριόμουν να δουλέψω 
ενώ άλλες φορές έτσι να πλύνω, να σκουπίσω να μαγειρέ-
ψω... δεν ήθελα τίποτα (Σοφία). 

Οι πληροφορήτριες, όπως η Σοφία, υποστηρίζουν ότι ο λόγος που ξε-
κίνησαν τα ψυχοτρόπα φάρμακα ήταν οι διαταραχές που έφερε στον ορ-
γανισμό τους η εμμηνόπαυση. Η Ευσταθία, όπως φαίνεται παρακάτω, είπε 
ότι το γεγονός της καθήλωσης της στο σπίτι είναι κάτι που την στενοχωρεί 
ιδιαίτερα. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν παίρνει συστηματικά ψυχοτρόπα 
φάρμακα. 

Αν δεν είναι κανείς στο σπίτι παίρνω και κανά χάπι (ηρεμι-
στικό) αλλά όπως σου είπα μου κάνει κακό. Η φαρμακοποι-
ός με ξεγέλασε αλλά μου κάνει κακό (Ευσταθία).

Τέλος όπως φαίνεται παρακάτω η Ειρήνη που χρησιμοποιεί ηρεμιστικά 
για τους πονοκεφάλους είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τα νεύρα 
της και ότι παίρνει τα χάπια μόνο όταν και αν τα χρειάζεται. Μάλιστα, 
είπε ότι ξέρει και άλλους φίλους και φίλες της που παίρνουν Lexotanil όχι 
διότι έχουν πρόβλημα με τα νεύρα τους αλλά όπως και αυτή τα θεωρούν 
ως παυσίπονα 

Ερ. Σκέφτεστε να τα σταματήσετε;

Απ. Όχι γιατί δεν έχω εθιστεί. Δεν έχω πρόβλημα με τα 
νεύρα μου. Ο     γιατρός είπε ότι είναι νευρικής φύσεως οι 
πονοκέφαλοι αλλά πρόσεξε όταν λέμε νεύρα δεν εννοούμε 
νεύρα δηλαδή ότι συγχύζομαι και τέτοια. Απλά το νευρικό 
σύστημα... (Ειρήνη).

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.
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Το «δέσιμο»

Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαριστεί ότι οι γυναίκες έρευνας είναι γυναί-
κες, οι οποίες έχουν εντάξει τα ψυχοτρόπα φάρμακα στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες. Όπως χαρακτηριστικά είπε μια απ’ αυτές «...απλώς ζω μ’ 
αυτά όπως ο καφές και το τσιγάρο» (Κυριακή). Όλες εκτός από δύο ισχυ-
ρίστηκαν ότι τους είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν να χρησιμοποιούν 
τα φάρμακα, διότι πιστεύουν ότι τα χρειάζονται. Οι τρεις από τις εφτά γυ-
ναίκες μένουν μόνες τους. Η μια, διότι ο σύζυγός της είναι ναυτικός και 
ταξιδεύει και οι άλλες δύο, διότι ο σύζυγός τους έχει πεθάνει. Και οι τρεις 
αυτές γυναίκες είπανε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις οδή-
γησαν στη λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων προέρχονται από τη μοναξιά που 
αντιμετωπίζουν. Αυτό που θα τις οδηγήσει στο ενδεχόμενο σταμάτημα των 
φαρμάκων αυτών θα είναι για τη μια η συνταξιοδότηση του συζύγου της 
«Τώρα περιμένω να πάρει ο άντρας μου σύνταξη για να έρθει στο σπίτι και 
να τα σταματήσω» (Γεωργία) και για την άλλη ο γάμος της με κάποιον 
«Αλλά στη φάση που είμαι δεν μπορώ να τα κόψω με τίποτα αν δεν βρεθεί 
κάτι στη ζωή μου να με ταρακουνήσει» (Κυριακή).

Οι περισσότερες από τις γυναίκες ξεκίνησαν με κάτι ελαφρύ, αλλά 
εξαιτίας του εθισμού που δημιουργούν αυτού του είδους τα χάπια από ένα 
σημείο και μετά δεν έβλεπαν καμία διαφορά  είτε τα έπαιρναν είτε όχι. Για 
το λόγο αυτό ξεκίνησαν να παίρνουν πιο «βαριά» χάπια, γεγονός που κα-
θιστά το σταμάτημά τους δυσκολότερο.

«Το αναγκαίο κακό»

Μόνο δύο γυναίκες είπανε ότι δεν χρειάζεται να  κόψουν  τα ψυχοτρό-
πα φάρμακα, διότι πιστεύουν ότι τους κάνουν καλό και επειδή εξάλλου 
μπορούν να το ελέγξουν και να παίρνουν τα χάπια αυτά όταν τα χρειάζο-
νται 

Δεν το παίρνω επί καθημερινής βάσεως. Όποτε αισθάνομαι 
μια ταραχή, έχω κοιμηθεί πολύ ή έχω πιει καφέ...
 
ερ. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να το σταματήσεις;

απ. Το σταματώ οπότε θέλω. Δεν δημιουργεί εθισμό. Γι’ 
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αυτό και δεν παίρνω το Lexotanil το οποίο δημιουργεί εθι-
σμό (Βιολέττα). 

Οι υπόλοιπες μίλησαν με τα ψυχοτρόπα φάρμακα με αρνητικούς χαρακτη-
ρισμούς. Υποστήριξαν ότι συνεχίζουν να τα παίρνουν, διοτι δεν μπορούν 
να κάνουν αλλιώς.

 
....Και τώρα δυστυχώς που περνούν τα χρόνια  παίρνω τα 
Hipnosedon γιατί… όχι ότι τα έχω απόλυτη ανάγκη απλά 
εγώ φοβάμαι να κοιμηθώ τη νύχτα μόνη μου και το Hipno-
sedon... ας το πούμε έτσι μόλις το πάρω ή μάλλον το ΄παιρ-
να γιατί τώρα πια ούτε αυτό δεν με πιάνει  στην ουσία όταν 
το ‘παιρνα απομονωνόμουν απ’ το περιβάλλον σαν να μην 
ήμουν εγώ και κοιμόμουν, τελείωνα. Περνούσαν 4-5 ώρες, 
κοιμόμουν, ξυπνούσα δεν καταλάβαινα τη μοναξιά αυτή, 
αυτό το πράγμα που ήμουν μόνη μες στο σπίτι.

Ερ. Γιατί λες δυστυχώς;

Απ. Για τα ηρεμιστικά; Γιατί τα ηρεμιστικά δεν είναι καλά. 
Δεν έχουν κανένα καλό αποτέλεσμα. Πρώτα-πρώτα ξεχνώ 
πολύ. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μου κάνανε 
ζημιά εμένα (Γεωργία).

Το «σταμάτημα»

Καμία από τις γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα δεν έχουν στα-
ματήσει να παίρνουν «ηρεμιστικά», όπως οι ίδιες χαρακτηρίζουν τα ψυχο-
τρόπα φάρμακα. Το σταμάτημα των φαρμάκων τους φαίνεται πάρα πολύ 
δύσκολο, αν και οι περισσότερες στο μέλλον θα ήθελαν, όπως είπαν να τα 
σταματήσουν. Ανέφεραν περιπτώσεις γνωστών τους οι οποίες κατάφεραν 
να τα σταματήσουν. Εκείνες όμως κατά λεγόμενα τους βρίσκονταν σε δια-
φορετική, ευνοϊκότερη κατάσταση από αυτές και γι’ αυτό τα κατάφεραν. 

Ερ. Τώρα τι σκέφτεσαι γι’ αυτά [τα χάπια];

Απ. Τίποτα δεν σκέφτομαι να τα κόψω με τίποτα. […] Μια 
άλλη ξαδέλφη μου που έπαιρνε τα έκοψε μαχαίρι. Έκατσε 

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.
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ένα μήνα στο κρεβάτι και την φρόντιζε η κόρη της, η αδελ-
φή της και τα έκοψε. Στην αρχή βέβαια ξερνούσε συνέχεια 
αλλά μετά έγινε άλλος άνθρωπος. Είχε όμως την δυνατό-
τητα να κάτσει ένα μήνα χωρίς να κάνει τίποτα. Εγώ πρέπει 
να δουλέψω (Κυριακή). 

Ερ. Τι περίμενες απ’ αυτά;

Απ. Να ηρεμήσω, να μου φύγουν οι ταχυπαλμίες, τα δά-
κρυα. Σε κάποια φάση τα είχα μειώσει πολύ. Έπαιρνα 5 
mg τη μέρα. Αλλά με τον Νίκο (τον θάνατο του συζύγου 
της)...

Αυτό πάντως που διακρίνεται είναι ένας φόβος. Φοβούνται να  σταμα-
τήσουν τα ψυχοτρόπα φάρμακα είτε, διότι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να 
ζήσουν χωρίς αυτά «...το έχω ανάγκη το Lexotanil. Δηλαδή χωρίς Lexotanil  
δεν μπορώ» (Γεωργία) είτε, επειδή φοβούνται τις παρενέργειες που θα έχει 
μια προσπάθεια διακοπής.

 
Πήγα σε νευρολόγο. Ο παθολόγος που μου τα γράφει μου 
λέει να τα κόψω γιατί αν μεγαλώσω θα έχω προβλήματα 
αλλά του είπα ότι δεν μπορώ και μου λέει εντάξει δεν σε 
πιέζω. Ο νευρολόγος μου είπε τα ίδια. Μου είπε ν’ αρχίσω 
απ’ το πρωινό. Αυτό το έκανα αλλά τα άλλα δεν μπορώ. 
Μου είπε να πάω σε δύο μήνες αλλά είπα να μη δίνω συ-
νέχεια χρήματα αφού δεν μπορώ. Μια φορά αποφάσισα να 
τα κόψω απότομα, από την γκρίνια του αδελφού μου αλλά 
δεν τα κατάφερα γιατί με ‘πιάσαν λιποθυμίες […] Μια γυ-
ναίκα από το χωριό μου που τα έκοψε απότομα κυνηγούσε 
τον άντρα της μ’ ένα μαχαίρι να τον σκοτώσει (Κυριακή).

Φαίνεται μια σχέση  των γυναικών της έρευνας με τα ψυχοτρόπα φάρ-
μακα, η οποία μπορεί να ξεκίνησε για  διαφορετικούς λόγους όμως ακο-
λουθεί την ίδια πορεία. Το ξεκίνημα, το δέσιμο και η διαδικασία αυτή πλέον 
γίνεται μια συνήθεια που δύσκολα κατά την άποψη τους εγκαταλείπεται. 
Πρόκειται για βιώματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στη ζωή τους, όπως και 
άλλες καθημερινές συνήθειες όχι απαραίτητα θετικά σημασιοδοτημένες, 
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όπως για παράδειγμα το κάπνισμα. Είναι ένα αναγκαίο κακό που για την 
κάθε μια υπάρχουν τρόποι να σταματήσει άλλα, όπως φαίνεται όχι στο 
άμεσο μέλλον. Μόνο για δύο γυναίκες δεν αποτελούν τα ψυχοτρόπα φάρ-
μακα μια αρνητική συνήθεια κι αυτό, γιατί θεωρούν ότι μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να διακόψουν τη χρήση τους. Δηλαδή, δεν νιώθουν όπως οι υπό-
λοιπες εξαρτημένες από τα χάπια.

Συμπερασματικά: 
Η σχέση των γυναικών με τα ψυχοτρόπα φάρμακα

                                    
Tα περισσότερα προβλήματα υγείας 
λύνονται έξω από το χώρο της επίσημης ιατρικής

(Arthur Kleinman 1980)

Τα στοιχεία που συνθέτουν το κοινωνικό φύλο στην πόλη που έγινε 
η έρευνα δεν διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά που ανέφερα παραπάνω 
για τις γυναίκες στην Ελλάδα. Οι γυναίκες, και ειδικότερα οι γυναίκες της 
έρευνας, δεν διαφέρουν από το πρότυπο σύζυγος-μητέρα-νοικοκυρά. Είναι 
οι γυναίκες του σπιτιού που φροντίζουν για τα ενδοοικογενειακά, όπως οι 
οικιακές δουλειές, η  καθημερινή ανατροφή των παιδιών και φροντίδα των 
ασθενών. 

Καμιά φορά όταν πάω να γράψω φάρμακα για τον πατέρα 
μου που είναι άρρωστος λέω στον γιατρό να μου γράψει και 
τα δικά μου για να μην τρέχω στον ψυχίατρο (Κυριακή).

Είναι εκείνες που φροντίζουν για την τάξη εντός του σπιτιού τους στο 
οποίο όμως κύριος είναι ο σύζυγος ακόμα και αν εκείνος λείπει, όπως για 
παράδειγμα ο σύζυγος της Γεωργίας που είναι ναυτικός.

Όλο αυτό το πλαίσιο αν όχι οδηγεί, ευνοεί την τακτική της λήψης ψυ-
χοτρόπων φαρμάκων ως αντίδοτο στα καθημερινά άγχη τα οποία πιέζουν, 
όχι μόνο τις γυναίκες βέβαια. Οι άντρες όμως έχουν περισσότερες εναλλα-
κτικές λύσεις, για να αλλάξουν έστω για λίγο την διάθεση τους. Μια από 
αυτές είναι για παράδειγμα το αλκοόλ. Είναι πολύ συνηθισμένο άντρες 
ηλικίας 45 χρονών και άνω να βγαίνουν έξω και να πίνουν αλκοόλ. Όμως 
γυναίκες τέτοιας ηλικίας, και μάλιστα παντρεμένες βγαίνουν έξω συνήθως 

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.
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με το σύζυγο τους και όχι σε καθημερινή βάση αλλά συνήθως σαββατοκύ-
ριακο. Ακόμα όμως και τότε είθιστε να μην πίνουν πολύ. Δεν είναι σωστό 
για μια γυναίκα να βγαίνει εκτός εαυτού, τουλάχιστον, μπροστά σε κόσμο 
«ένα κορίτσι μαθαίνει από μικρό να είναι ήσυχο και παθητικό» (Holme-
Hansen 1989:131). Αντίθετα για τους άντρες, όταν  αυτό δεν γίνεται συ-
χνά, κάτι ανάλογο δεν ενοχλεί. Η διέξοδος που φαίνεται να έχουν οι γυναί-
κες είναι η ανταλλαγή επισκέψεων στα σπίτια όπου ότι και αν γίνει, γίνεται 
κεκλεισμένων των θυρών και τα τελευταία χρόνια κάποιες πηγαίνουν σε 
γυμναστήρια. Το τελευταίο είναι κάτι που κατά γενική ομολογία διώχνει 
το άγχος, μόνο που, δυστυχώς στην Ελλάδα, και ενδεχομένως και αλλού, 
υπάρχει μια λογική που υπαγορεύει ότι δεν μπορεί κάποιος ν’ αρχίσει να 
γυμνάζεται στα 40 του. Άλλωστε θεωρείται πολυτέλεια για γυναίκες που 
ανήκουν σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό στρώμα, όπως αυτό 
των γυναικών της έρευνας. Όπως είπε η Κυριακή θα ήθελε να πάει γυμνα-
στήριο, αλλά δεν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα που χρειάζονται. Εξάλ-
λου τις ώρες που θα διέθετε εκεί τις διαθέτει στο ράψιμο από το οποίο και 
ζει. Έτσι, οι επιλογές για δραστηριότητες που ελαττώνουν το άγχος μει-
ώνονται. Επιπλέον, τόσο η Κυριακή όσο και δύο άλλες, όπως μου είπανε, 
επειδή δεν είναι εύκολο να κλείσουν ραντεβού μέσω του ταμείου ασφάλι-
σης τους και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθούνται 
συνέχεια από γιατρούς, καταφεύγουν στην αυτοθεραπεία.

Επανέρχομαι στα παραπάνω και θέτω ξανά το ερώτημα πώς μια γυναί-
κα 45-50 χρονών μεσαίας τάξης μπορεί μέσα στο σπίτι της, το οποίο ως κύ-
ρια ασχολία της είναι λογικό να της προκαλεί διάφορα άγχη, να χαλαρώσει 
και να ηρεμήσει αφού οι δυνατότητες της να φύγει από αυτό είναι περιο-
ρισμένες; Η πιο εύκολη και πιο άμεση λύση είναι τα ψυχοτρόπα φάρμακα, 
διότι επιδρούν σχετικά γρήγορα, δεν την απομακρύνουν από τον χώρο της 
και δεν προκαλούν καμία άμεση βλάβη στον οργανισμό της.

Σύμφωνα με μίια έρευνα στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών 
που έχει βιώσει ψυχοπιεστικά γεγονότα είναι μεγαλύτερο από εκείνο των 
αντρών (Μαδιανός και λοιποί 1988:325). Αυτό σ’ ένα βαθμό, πιθανώς,  να 
οφείλεται στο ότι οι άντρες ως επίσημοι φορείς της κοινωνίας έχουν νομι-
μοποιημένο δικαίωμα να ασκούν έλεγχο στις γυναίκες. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί ψυχοπιεστικές καταταστάσεις απέναντι στις γυναίκες πολλές 
από τις οποίες δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν με άλλους τρόπους 
παρά με την λήψη ψυχοτρόπων φαρμάκων. Όπως μου ανέφερε η Κυριακή 



340

«...η ξαδέλφη μου η Αλεξάνδρα5 έπαιρνε κι εκείνη ηρεμιστικά όταν 
είχε προβλήματα με τον άντρα της αλλά μετά όταν βρήκε τον Θοδωρή 
ηρέμησε και σταμάτησε». 

Από την άλλη οι γυναίκες δεν θεωρούνται αρμόδιες από την κοινωνία 
να ασκήσουν το ίδιο είδος ελέγχου και αυτό είναι κάτι που επιτείνει κατα-
στάσεις μελαγχολίας, άγχους, κατάθλιψης και νεύρων. Πολλές φορές συμ-
βαίνει και οι άντρες να βιώνουν μια τέτοια κατάσταση μόνο που σ’ εκεί-
νους δικαιολογείται ευκολότερα μια τέτοια συμπεριφορά. Για παράδειγμα, 
αν ένας άντρας έχει νεύρα και αντιδράσει με κάπως βίαιο τρόπο, κοινωνικά 
δεν θεωρείται τόσο επιλήψιμο όπως γίνεται με μια γυναίκα η οποία πάνω 
στα νεύρα της έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Συνεπώς πολλές κατα-
στάσεις στη ζωή των γυναικών ιατρικοποιούνται, όπως αποδεικνύεται και 
ιστορικά, σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι καταστάσεις σε ανδρικά πλαίσια 
«...και πολλές φορές αντιμετωπίζονται με ψυχοτρόπα φάρμακα» (Holme-
Hansen 1989: 131).

Μια γυναίκα δηλαδή οφείλει να συμπεριφέρεται με μέτρο ακόμα και 
όταν είναι νευριασμένη. Έτσι προστίθεται σ’ αυτήν ακόμα ένα άγχος. Εκτός 
από τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει και να λειτουργούν ως 
αιτίες άγχους μια γυναίκα έχει την επιπλέον ευθύνη να κρύβει τα προβλή-
ματα αυτά. Πρέπει να είναι «κυρία» και αυτή είναι μια λέξη που σημαίνει 
μετρημένη, ισορροπημένη και έχει  μια πολύ θετική σημασία στην ελληνική 
κοινωνία. Μια γνωστή μου, η οποία χρησιμοποιεί ψυχοτρόπα φάρμακα, 
μου είχε πει κάποτε ότι «...τα παίρνεις για να είσαι ήρεμη και να μην δίνεις 
δικαιώματα».

Ίσως εκεί να οφείλεται και το γεγονός της προσπάθειας απόκρυψης, 
από πολλές γυναίκες, ότι παίρνουν ψυχοτρόπα φάρμακα. Μια από τις πλη-
ροφορήτριες είπε:

 Ερ. Επιτρέπεται να πιείτε αλκοόλ;
 
Απ. Ναι απ’ τον γιατρό μου, λέει ναι δυο κρασάκια μπο-
ρείς να τα πίνεις πολύ ωραία. Και πίνω ενώ βλέπω άλλες 
που δεν το λένε να πούμε ότι παίρνουν ηρεμιστικά. Βλέπω 
πολλές στην παρέα μας που πίνουν κόκα-κόλα. Για να μην 

5 Όπως αναφέρεται και παραπάνω τα ονόματα που χρησιμοποιούνται είναι όλα 
ψευδώνυμα.

ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ Α.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 341

πίνουν κρασάκι θα πει [σημαίνει] ότι έχουν πρόβλημα κι ότι 
παίρνουν κάτι (Σοφία). 
 
Ερ. Γιατί πιστεύεις ότι δεν το λένε;
 
Απ. Ξέρω ‘γω εσύ γιατί πιστεύεις;

Όταν της ξαναέκανα την ίδια ερώτηση, όταν έκλεισα το κασετόφωνο μου 
απάντησε  ότι «...φοβούνται μην τις πουν τρελές» που σημαίνει ότι έχουν 
χάσει τον έλεγχο.
 Όλη αυτή η πίεση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μια γυναίκα 
να αισθάνεται ανασφάλειες, πίεση άγχος. Η άποψη αυτή φαίνεται αποτυ-
πωμένη στα λόγια της Γεωργίας:  

Ερ. Πώς και πότε άρχισες να παίρνεις ψυχοφάρμακα;

Απ. Κατ’ αρχήν εγώ, είναι τώρα πολλά χρόνια αυτό. Δη-
λαδή ήμουν, πρέπει να ‘μουν μέχρι 25 χρονών. Κατ’ αρχήν 
ίσως να φταίει το ότι έλειπε ο σύζυγος μου ας πούμε, γιατί 
είναι ναυτικός.  Ε, έλειπε αυτός (ο σύζυγος) έμενα εγώ μόνη 
μου...κάποια πίεση απ’ τη μαμά μου, κάποιες ανασφάλειες, 
αισθάνθηκα κάποια δυσφορία...δεν μπορούσα να πάρω την 
αναπνοή μου (Γεωργία).

Εδώ όμως φαίνεται και μια άλλη διάσταση του θέματος. Δεν είναι μόνο η 
παρουσία του συζύγου που, εξαιτίας του ελέγχου τον οποίο ασκεί, δημι-
ουργεί άγχη αλλά και η απουσία του. Το γεγονός δηλαδή της απουσίας ή 
της έλλειψης συζύγου είναι επίσης παράγοντας ανασφάλειας και άγχους. 
Ομοίως η Κυριακή είπε:

Ερ. Υπάρχουν ή υπήρξαν κάποιες ανεπιθύμητες παρενέρ-
γειες;

Απ. Ατονία. Πολλές φορές ξυπνάω και χάνω την επαφή με 
το περιβάλλον για 1-2 λεπτά. Έπιασα (άρχισα) και ξεχνάω 
τώρα. Χτες πήρα δυο φορές χάπια ενώ είχα πάρει. Ξεχνάω 
πρόσωπα... Η μοναξιά αυτή...πέρσι προσπάθησα να τα 
ελαττώσω αλλά δεν τα κατάφερα (Κυριακή). 
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Βέβαια η Κυριακή δεν τυχαίνει να έχει και παιδιά και αυτό κάνει πιο 
έντονη τη μοναξιά της. Εκτός από την απουσία του συζύγου και η απουσία 
των παιδιών είναι ένας παράγοντας μελαγχολίας, ειδικά μάλιστα όταν η 
γυναίκα δεν έχει τεκνοποιήσει και άρα ποτέ δεν έχει εκπληρώσει το ρόλο 
της. Ακόμα όμως και όταν η μητέρα μείνει χωρίς τα παιδιά της, τα οποία 
μετά από μια ηλικία φεύγουν από το σπίτι, το συναίσθημα φαίνεται να είναι 
το ίδιο:

Ε και σε γενικές γραμμές τώρα πια δηλαδή αρχίζω να κα-
ταλαβαίνω ότι αφενός μεν δεν με πιάνουν κι αφετέρου μου 
φέρνουν μια, πως να στο πω να το καταλάβεις, να γίνω πιο 
σαφής, ας πούμε ψυχοπλάκωμα αισθάνομαι. Να έχω κακή 
ψυχολογική διάθεση με όλ’ αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι 
όταν (αν) είχα ας το πούμε τώρα ανθρώπους κοντά μου, 
γιατί στην ουσία τώρα είμαι μόνη μου. Ειδικά τώρα που φύ-
γαν και τα παιδιά μου, τώρα παντρεύτηκε, έφυγε η Γεωργία 
(η κόρη της) απ’ την άλλη ο Μάριος (ο γιος της) δεν είναι 
όπως ήταν μες στο σπίτι ... εντάξει άμα (αν) είχα κάποια πα-
ρέα μπορεί να μην τα είχα τόσο πολύ ανάγκη. Εντάξει κατά 
διαστήματα ειδικά το Lexotanil αν εκνευριστώ στενοχωρη-
θώ θα το πάρω αλλά αυτό το Hipnosedon… πιο πολύ τώρα 
το παίρνω γιατί αισθάνομαι τη νύχτα μόνη μου κι αυτό το 
πράγμα με πειράζει κατάλαβες;  (Γεωργία) 

Είναι αρκετά δύσκολο για μια Ελληνίδα γυναίκα να δεχθεί την απου-
σία των παιδιών, αφού ανατρέφεται με την αντίληψη ότι αυτός είναι, αν όχι 
ο μόνος, ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς της.  

Καταλήγοντας, από την παρούσα εθνογραφική μελέτη προκύπτει ότι 
η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων εμπεριέχει πολιτισμικές διαστάσεις τόσο 
σε ιατρικά όσο και σε έξω-ιατρικά πλαίσια. Κάνοντας μια προσπάθεια να 
συμβάλλουμε στη συζήτηση που αφορά στη χρήση ψυχοτρόπων φαρμά-
κων ως κοινωνικό πρόβλημα (Gabe and Bury, 1988) και στην εξέταση της 
αυξημένης χρήσης τους από γυναίκες στην παρούσα εργασία υποστηρί-
ζεται ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη να γίνει από την 
σκοπιά του φύλου. Αποδομώντας τη γυναικεία ταυτότητα ως κοινωνική 
κατασκευή και τη σχέση που αυτή έχει μ’ ένα ιατρικοποιημένο φαινόμε-
νο, όπως η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων θέτει τον προβληματισμό για τη 
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χρήση τέτοιων φαρμάκων σε πλαίσια πρόσφορα για διεπιστημονικό διά-
λογο, ο οποίος είναι ίσως ο μόνος τρόπος για απαντήσεις σε ερωτήματα, 
όπως το «γιατί οι γυναίκες».
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