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Εισαγωγή

   Η ψυχική ασθένεια και η φύση της έχει απασχολήσει για πολλά χρόνια, από την αρχαιότητα 

ακόμη μέχρι και σήμερα, ένα πλήθος ανθρώπων που προσπαθούν να την κατανοήσουν 

βαθύτερα και να ερευνήσουν τη φύση της. Ανάμεσά τους είναι δυνατό να εντοπίσουμε άτομα 

όλων των ειδικοτήτων – ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι και πολλοί άλλοι, που 

ο καθένας τους ασχολείται με μία διαφορετική πτυχή του εύρους των ψυχικών ασθενειών. 

   Μέσα σε αυτή την προσπάθεια κατανόησης των όρων “υγεία” και “ασθένεια”, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) το 1948 όρισε ως “ψυχική υγεία” την κατάσταση 

μέσα στην οποία υπάρχει συναισθηματική ευεξία και το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται 

με άνεση μέσα στην κοινότητα που είναι ενταγμένο ενώ ταυτόχρονα νιώθει ικανοποίηση από 

τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και επιτεύγματα. Βέβαια, μέσα στον ορισμό της ψυχικής 

υγείας και αντίστοιχα της ψυχικής ασθένειας, γίνεται φανερή η παρουσία και κάποιων 

περαιτέρω εννοιών σύμφωνα με τον Offer και τους συνεργάτες του. Η πρώτη είναι η 

στατιστική έννοια, η οποία αφορά στο βαθμό που τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι 

συμπεριφορές του ατόμου παρεκκλίνουν από ένα προκαθορισμένο κοινωνικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο. Η δεύτερη έννοια είναι η κανονιστική έννοια, η οποία αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίο αξιολογούνται τα προαναφερθέντα στοιχεία μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό 

περιβάλλον. Ωστόσο, είναι φανερό πως η έννοια της κανονικότητας, όσον αφορά την ψυχική 

υγεία, αποδεικνύεται προβληματική καθώς μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα από αρκετά 

διαφορετικές συνθήκες και θεωρητικές προσεγγίσεις. Αναλυτικά, η κανονικότητα μπορεί να 

προσεγγιστεί:

α) μέσω της απουσίας κάποιας μορφής παθολογίας, β) μέσω των ουμανιστικών θεωριών και 

την έννοια της “αυτοπραγμάτωσης” η οποία πρεσβεύει την ιδανική ψυχική και σωματική 

λειτουργία του ατόμου, γ) μέσω του επιπέδου λειτουργικότητας της πλειοψηφίας των ατόμων 

που βρίσκονται μέσα στο ίδιο πολιτισμικό πλαίσιο και τέλος, δ) ως το προϊόν που είναι 
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αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κοινωνικών και πολιτισμικών συστημάτων, τα 

οποία βέβαια υπόκεινται σε αλλαγές με βάση την πάροδο του χρόνου, την ηλικία που 

βρίσκεται το άτομο αλλά και τους αναπτυξιακούς σταθμούς που έχει κατακτήσει. 

   Η σύγχρονη κοινωνία μέσα στην οποία αναπτυσσόμαστε, έχει καταστήσει την ψυχική 

ασθένεια ένα μείζον και ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο γίνεται προσπάθεια να καταπολεμηθεί 

ή να τοποθετηθεί στο περιθώριο της κοινωνίας, χωρίς όμως οι πράξεις αυτές να έχουν 

επιφέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αν εξετάσουμε ιστορικά την αντίδραση της κοινωνίας 

απέναντι στην ψυχική ασθένεια, θα παρατηρήσουμε πως γίνεται φανερή η ύπαρξη αντίθετων 

μεταξύ τους άκρων ως προς τις κοινωνικές στάσεις. Υπήρξαν κοινωνίες στις οποίες το άτομο 

που θεωρούνταν ψυχικά ασθενής αντιμετωπίστηκε ως ιδιαίτερα προικισμένο και ικανό να 

φέρει σε επαφή την ανθρώπινη υπόσταση με την ευρύτερη φύση, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι “μάγοι” των φυλετικών κοινωνιών (Mauss, 2004). Στο αντίθετο άκρο 

βρίσκονται οι κοινωνίες μέσα στις οποίες η ψυχική ασθένεια αντιμετωπίζεται με μεγάλη 

επιφυλακτικότητα, σε βαθμό που να θεωρείται ότι ο ψυχικά ασθενής μπορεί να μολύνει μόνο 

με την επαφή κάποιο άλλο υγιές άτομο (Foucault, 2007).

   Προκειμένου όμως να κατανοήσουμε βαθύτερα την κοινωνική αντιμετώπιση των ψυχικά 

ασθενών ατόμων θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον όρο “κοινωνική στάση”. Σύμφωνα με τον 

Allport (1954), η στάση ορίζεται ως μία ψυχική και νευρική κατάσταση ετοιμότητας και η 

οποία είναι αποτέλεσμα ατομικών εμπειριών και που ταυτόχρονα ασκεί μία δυναμική 

επίδραση όσον αφορά την αντίδραση του ατόμου απέναντι σε όλα τα αντικείμενα και τις 

καταστάσεις με τις οποίες εμπλέκεται το άτομο. Μία δεκαετία ύστερα οι Krech και 

Crutchfield (1948) όρισαν τη στάση ως μία διαρκή οργάνωση κινητήριων, συναισθηματικών, 

αντιληπτικών και γνωστικών διαδικασιών και οι οποίες σχετίζονται με κάποια πτυχή του 

“ατομικού κόσμου”  του κάθε ανθρώπου. Η ύπαρξη, λοιπόν, αρνητικών κοινωνικών στάσεων 

χαρακτηρίζει πλέον μεγάλο μέρος των δυτικών κοινωνιών και, από μία κοινωνιολογική 
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άποψη, η ύπαρξη τέτοιου είδους στάσεων ίσως να μαρτυρά τον έντονο φόβο που υπάρχει 

απέναντι σε κάτι που διαταράσσει την ομαλή αναπαραγωγή της καθημερινότητας (ρουτίνα) 

και ξεφεύγει από τις ορισμένες κοινωνικές νόρμες. 

   Παρατηρώντας τη δόμηση της σύγχρονης κοινωνίας, μπορούμε να επισημάνουμε το 

γεγονός ότι η ψυχασθένεια πλέον θεωρείται καταγεγραμμένη, ως παθολογική μορφή, είτε στο 

γενετικό υλικό του ατόμου είτε στη λειτουργία του εγκεφάλου και πιο συγκεκριμένα των 

νευρώνων. Βέβαια, αυτές οι απόψεις εκπροσωπούνται κατά κόρον από το βιολογικό – ιατρικό 

μοντέλο και τους υποστηρικτές του. Απέναντι στην κυρίαρχη αυτή ιατρική αντίληψη, οι 

κοινωνικές επιστήμες προσπάθησαν να αναδείξουν τη μονομέρεια της συγκεκριμένης 

προσέγγισης και στον αντίποδα να προάγουν την κοινωνική διάσταση και τις κοινωνικές 

παραμέτρους σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διαχείριση της ψυχοπαθολογίας (Pilgrim & 

Rogers, 2004). 

   Αρχικά λοιπόν, η Κοινωνιολογία, ως μέρος των κοινωνικών επιστημών, ανέλαβε το 

εγχείρημα να δείξει ότι η ψυχική υγεία αλλά και η ψυχική ασθένεια μορφοποιούνται ανάλογα 

μέσα σε κάθε ιστορική κοινωνία με σκοπό να εξυπηρετήσουν ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες 

και συμφέροντα και με αυτό τον τρόπο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

κάποια διαχρονικά αντικειμενική διάσταση που να οριοθετεί την ψυχική υγεία ή αντίστοιχα 

την ψυχική ασθένεια. Η κοινωνιολογική αυτή κριτική ανέδειξε την ψυχική ασθένεια ως ένα 

φαινόμενο που έχει βιολογικές αλλά και κοινωνικές διαστάσεις, επομένως χρειάζεται να 

προσδιοριστεί χωροχρονικά προκειμένου να κατανοηθεί σε βάθος. Με λίγα λόγια δηλαδή, 

μέσα από το πρίσμα της Κοινωνιολογίας, η ψυχική ασθένεια είναι ένα φαινόμενο που δεν 

αντιμετωπίζεται με έναν ενιαίο τρόπο από όλες τις κοινωνίες, αλλά σε κάθε ιστορική 

κοινωνία εντοπίζονται διαφορετικά είδη ορισμών, προσδιορισμών και θεραπειών της 

ψυχασθένειας γεγονός που παράγει κοινωνικά διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές 

απέναντι στα άτομα που αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες.
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   Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί σχετικά με την αντίληψη της 

Κοινωνιολογίας απέναντι στην ψυχική ασθένεια, είναι ότι η πρώτη εστιάζει σε μεγάλο βαθμό 

το ενδιαφέρον της στην ανασυγκρότηση του λόγου του ασθενή με στόχο να 

ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και να υποβάλλει ένα αίτημα βοηθείας προς τους ψυχικά 

πάσχοντες. Η κοινωνιολογική αυτή πρακτική ουσιαστικά εναντιώνεται στην παραδοσιακή 

αντίληψη που επικρατούσε ισχυρότερα τα προηγούμενα χρόνια, ότι το ψυχικά ασθενές άτομο 

αποτελούσε τον πλέον αναξιόπιστο ασθενή, εφόσον θεωρούνταν ότι η ίδια η φύση της 

ψυχασθένειας εμπόδιζε την αντικειμενική αυτοπεριγραφή του ατόμου και ταυτόχρονα 

ωθούσε τον ασθενή να παρεμβάλει μία διαταραγμένη υποκειμενική ερμηνεία απέναντι στην 

αντικειμενική κατάσταση που βίωνε. Συνοπτικά, και σύμφωνα πάντοτε με την παραδοσιακή 

ερμηνεία και αντίληψη, ο διαταραγμένος λόγος είναι το στοιχείο που πιστοποιεί την ύπαρξη 

της ψυχικής ασθένειας και την ίδια στιγμή η ψυχική ασθένεια είναι ο διαταραγμένος λόγος. 

   Τέλος, η Κοινωνιολογία έχει τονίσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια τη θεωρία της 

ετικετοποίησης που κυριαρχεί στις σύγχρονες κοινωνίες. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

θεωρία, τα άτομα που έχουν συμμορφωθεί απέναντι στις επιταγές που ορίζει η κάθε 

κοινωνική δομή, αντιδρούν αρνητικά απέναντι στα άτομα που θεωρούνται και 

κατηγοριοποιούνται ως αποκλίνοντα από τη συγκεκριμένη κοινωνική νόρμα. Η επιπτώσεις 

αυτής της κατηγοριοποίησης είναι η απομόνωση, η ψυχολογική υποβολιμότητα του ατόμου 

στα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά που του επιβάλλονται και η συμμόρφωσή του στο ρόλο 

που αποδίδεται (Pilgrim & Rogers, 2004). 

   Η θεωρία της ετικετοποίησης επαληθεύτηκε μέσα από τα δύο, κλασσικά πλέον, πειράματα 

του Rosenhan. Στο πρώτο του πείραμα, ο Rosenhan χρησιμοποίησε οκτώ ανθρώπους, τρεις 

γυναίκες και πέντε άνδρες, οι οποίοι προσπάθησαν να εισαχθούν ως ασθενείς σε δώδεκα 

διαφορετικά ψυχιατρικά ιδρύματα σε πέντε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ. Όλοι έφτασαν 

στα νοσοκομεία παραπονούμενοι ότι άκουγαν φωνές που τους έλεγαν τις λέξεις “άδειο”, 
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“κούφιο” και “τρίτος”. Μετά την εισαγωγή τους οι ψευδοασθενείς συμπεριφέρονταν 

φυσιολογικά και έλεγαν στους γιατρούς ότι αισθάνονται περίφημα. Παρά τις εκδηλώσεις 

αυτές δεν του δινόταν εξιτήριο. Εφόσον είχαν χαρακτηριστεί ως ψυχικά ασθενείς, και 

συγκεκριμένα ως σχιζοφρενείς, παρέμεναν ως “ασθενείς” μέχρις ότου το νοσοκομείο τους 

ανακοίνωσε ότι είχαν γίνει καλά έπειτα από μία σειρά ενεργειών του. Στο δεύτερο πείραμα ο 

Rosenhan συνεργάστηκε με ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου 

του ζήτησαν να τους στείλει ψευδοασθενείς, τους οποίου εκείνοι θα προσπαθούσαν να 

ανακαλύψουν. Ο Rosenhan δέχτηκε αλλά στη συνέχεια δεν έστειλε κανέναν από τους 

φοιτητές του. Ως αποτέλεσμα υπήρξε ότι από τους 195 νέους ασθενείς που πήγαν στο 

νοσοκομείο, το προσωπικό αναγνώρισε 42 ως απατεώνες και είχε τις ίδιες υποψίες για άλλους 

48. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε τελικά ο Rosenhan ήταν πως η ιατρική 

ετικετοποίηση λειτουργεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντικειμενικής βιολογικής βάσης και 

πως η άποψη που έχουν το προσωπικό και οι ειδικοί ψυχικής υγείας αποδείχθηκε πιο 

σημαντική από τη συμπεριφορά που εκδήλωναν τα ίδια τα άτομα (Rosenhan, 1973).

   Πέρα, όμως, από τον κλάδο της Κοινωνιολογίας, και ένα άλλο τμήμα των κοινωνικών 

επιστημών, και συγκεκριμένα ο κλάδος της Ψυχολογίας έχει ασχοληθεί εντατικά τις 

τελευταίες δεκαετίες με την ψυχική ασθένεια, τον προσδιορισμό και τη θεραπεία της. Με 

δεδομένο ωστόσο ότι η παρούσα έρευνα ασχολείται με την κατηγορία των ψυχωσικών 

διαταραχών, και συγκεκριμένα με τη σχιζοφρένεια, στη συνέχεια θα παραθέσουμε όλες 

εκείνες τις ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις  που έχουν διαπραγματευθεί τη 

συγκεκριμένη ψυχική ασθένεια.

   Οι πρώτες ψυχολογικές θεωρίες που προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να αιτιολογήσουν 

την εκδήλωση και τα αίτια της σχιζοφρένειας, ανήκαν στην κατηγορία των Ψυχοδυναμικών 

Προσεγγίσεων. Ο Freud εξέφρασε τις απόψεις του για τη σχιζοφρένεια αφότου είχε μελετήσει 

την αυτοβιογραφία ενός γερμανού δικαστικού, του Dr. Daniel Paul Schreber, ο οποίος έπασχε 
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από συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Freud, η 

παρανοϊκή συμπτωματολογία του Dr. Schreber οφειλόταν στην καθήλωση που είχε υποστεί η 

ψυχική του ενέργεια ( ή αλλιώς libido) στο ναρκισσιστικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής του 

ανάπτυξης. Το στάδιο αυτό βρίσκεται μεταξύ των σταδίων του αυτοερωτισμού από τη μία 

πλευρά και της επιλογής ενός ετεροφυλόφιλου αντικειμένου από την άλλη και κατά τη 

διάρκεια αυτού του σταδίου, το Εγώ του ατόμου επιλέγεται ως αντικείμενο επένδυσης της 

libido. Η καθήλωση στο στάδιο αυτό οδηγεί το ενήλικο άτομο, μέσω της διαδικασίας της 

προβολής, στην παρανοϊκότητα (Freud, 1911). Βέβαια, και άλλοι θεωρητικοί της 

ψυχοδυναμικής σχολής συνείσφεραν σημαντικά στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία των 

ψυχωσικών διαταραχών ήταν ο Eissler, ο οποίος πρότεινε την άμεση έναρξη της 

ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της νόσου, ο Federn, που 

πέτυχε σημαντικά στην εγκαθίδρυση της μεταβίβασης, οι οι Segal, Bion, Winnicott και 

Rosenfeld, οι οποίοι ανήκαν στη Σχολή της Melanie Klein και οι Searles και Will, μαθητές 

της Fromm-Reichmann (Nestoros, 1997a).

   Στη συνέχεια οι Συμπεριφοριστικές – Γνωστικές Προσεγγίσεις προσπάθησαν να 

αιτιολογήσουν μέσα από διαφορετική οπτική την ανάπτυξη των ψυχωσικών συμπτωμάτων. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία της μάθησης, τα άτομα που σε κάποιο σημείο της ζωής τους 

θα εμφανίσουν ψυχωσικά συμπτώματα έχουν ήδη μάθει να υιοθετούν περίεργες αντιδράσεις, 

περίεργους τρόπους σκέψεις αλλά και πρότυπα διαταραγμένων διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων. Η υιοθέτηση των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι αποτέλεσμα της 

μίμησης της συμπεριφοράς και των σχέσεων που υπήρχαν μεταξύ των γονέων των 

συγκεκριμένων ατόμων, και οι οποίοι πιθανότατα να αντιμετώπιζαν προβλήματα 

συναισθηματικής φύσεως. Επίσης, η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι  η ενίσχυση που δέχεται το 

άτομο από το περιβάλλον του, ενώ επιδεικνύει διαταραγμένη συμπεριφορά, επηρεάζει τη 

διατήρηση αυτής της συμπεριφοράς και της συμπτωματολογίας του (Kaplan, Sadock & 
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Grebb, 2000). Ενδεικτικά, ο Skinner, ο οποίος αποτελούσε έναν από τους κύριους 

εκπροσώπους της Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης, θεωρούσε ότι τα γεγονότα της παιδικής 

ηλικίας του ατόμου μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της διαταραγμένης 

συμπεριφοράς (Skinner, 1956).

   Οι Ανθρωπιστικές – Υπαρξιστικές Προσεγγίσεις συνέβαλαν, μέσω της αμφισβήτησης που 

εξέφρασαν προς την υιοθέτηση του ιατρικού μοντέλου όσον αφορά την κατανόηση της 

ψυχικής διαταραχής, στην αλλαγή της θεώρησης της κοινωνίας απέναντι στα ψυχωσικά 

συμπτώματα (Nestoros, 1997a). Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, μπορούν να αναφερθούν οι 

απόψεις του ψυχιάτρου Ronald Laing οι οποίες επικεντρώνονται στο ότι τόσο οι ειδικοί 

επιστήμονες της εποχής αλλά και η ευρύτερη κοινωνία θα πρέπει να αποδεχθούν τις θέσεις 

που εκφράζουν τα άτομα με ψυχωσικά συμπτώματα καθώς θεωρούσε ότι η σχιζοφρένεια 

συνιστά μια συγκεκριμένη στρατηγική που ανακάλυψε το άτομο και επέλεξε να τη 

χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να ζήσει σε μια πολύ δύσκολη και επώδυνη κατάσταση της 

ζωής του (Laing, 1964).

   Επειδή ωστόσο, οι ήδη αναφερόμενες προσεγγίσεις παρατηρήθηκε ότι αδυνατούσαν να 

συμβάλλουν στη θεραπεία της ψυχωσικής συμπτωματολογίας μέχρι και πρόσφατα, 

κυριάρχησε η άποψη ότι η ανάπτυξη ενός μοντέλου ψυχοθεραπείας που θα συνδύαζε τα 

κυριότερα κομμάτια των προσεγγίσεων αυτών θα ήταν η πλέον κατάλληλη για τη θεραπείας 

των ψυχωσικών διαταραχών. Το μοντέλο αυτό προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Νέστορος 

(Νέστορος, 1993, 2000. Nestoros, 1997a, 1997b, 2001). Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία για την 

αντιμετώπιση ατόμων που πάσχουν από ψυχωσικά συμπτώματα απαρτίζεται από εννέα 

βασικές αρχές (Νέστορος, 1993. Nestoros, 1997a). Αυτές οι αρχές είναι οι ακόλουθες:

1. Η σχιζοφρένεια μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με ψυχοθεραπεία.

   Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία υποστηρίζει ότι τα θετικά αποτελέσματα της αντιμετώπισης 

των ψυχωσικών συμπτωμάτων εξαρτώνται σημαντικά από τη στάση του θεραπευτή και του 
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περιβάλλοντος απέναντι στη νόσο. Άλλωστε, ο θεραπευτής που δεν πιστεύει στο ιάσιμο των 

ψυχολογικών διαταραχών δεν μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Η αισιοδοξία ή η 

απαισιοδοξία, η οποία μεταβιβάζεται από το θεραπευτή και το περιβάλλον στο άτομο που 

πάσχει, μέσω της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη 

στάση του ίδιου του ασθενούς απέναντι στα ψυχωσικά συμπτώματα και την προσπάθειά του 

για αλλαγή, εάν αναλογιστεί κανείς ότι τα συμπτώματα αυτά είναι από μόνα τους πολύ 

απειλητικά για το άτομο που τα αντιμετωπίζει. 

   Το μοντέλο αντιλαμβάνεται το θεραπευτή να λειτουργεί ως το μέσο δια του οποίου ο 

θεραπευόμενος θα κατανοήσει τον εαυτό του. Γι’αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

κατανόηση του θεραπευόμενου από το θεραπευτή του, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι η 

αντικειμενική πραγματικότητα είναι λιγότερο απειλητική για το άτομο από αυτή που φοβάται 

ότι μπορεί να είναι. Η άποψη αυτή εγείρεται από το γεγονός ότι οι φόβοι των ανθρώπων 

βασίζονται κυρίως σε καταστάσεις της παιδικής ηλικίας, οι οποίες είναι πολύ απειλητικές για 

ένα παιδί, αλλά όχι τόσο απειλητικές για έναν ενήλικα, γεγονός που εξηγείται και από το ότι, 

ως ενήλικες, οι άνθρωποι σταματούν να φοβούνται, όταν βρεθεί λύση στο πρόβλημά τους.

2. Η σύνθεση των διαφόρων προσεγγίσεων στη θεραπεία των ψυχωσικών συμπτωμάτων  

είναι  εφικτή  και  έχει  πολλά  πλεονεκτήματα  έναντι  των  συμβατικών  μονοδιάστατων  

προσεγγίσεων.

   Η τάση για σύνθεση προσεγγίσεων, μοντέλων και μεθόδων στην ψυχοθεραπεία γενικά και 

στην αντιμετώπιση των ψυχωσικών συμπτωμάτων ειδικότερα, η οποία εκτείνεται συνεχώς τα 

τελευταία χρόνια, προέκυψε κυρίως: α) από την έλλειψη ικανοποίησης από τις παραδοσιακές, 

μονοδιάστατες και δογματικές προσεγγίσεις, λόγω των περιορισμών και των μειονεκτημάτων 

που παρουσίαζαν, β) από τη συνειδητοποίηση των επιστημόνων ότι ο συνδυασμός των 

διαφόρων προσεγγίσεων αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας και η μια 

μορφή ψυχοθεραπείας μπορεί να λειτουργεί καταλυτικά υπέρ της άλλης, γ) από την 
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ανακάλυψη των «κοινών θεραπευτικών παραγόντων» σε όλες τις ψυχοθεραπείες, δ) από τη 

συνειδητοποίηση ότι τα διάφορα μοντέλα ψυχοθεραπείας πολλές φορές χρησιμοποιούν 

διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουν τις ίδιες έννοιες, διαδικασίες, κλπ., ε) από το γεγονός 

ότι πολλοί θεραπευτές χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις στις διάφορες φάσεις της 

ασθένειας, και στ) από τη σύνθεση της ψυχοθεραπείας με τη φαρμακοθεραπεία, που έχει 

πολλά πλεονεκτήματα έναντι της εφαρμογής κάθε μιας από αυτές ανεξάρτητα (βλέπε και 

Hawkins & Nestoros, 1997. Nestoros, 1997a, 2001. Νέστορος & Ζγαντζούρη, 2002. 

Nέστορος, Ζγαντζούρη & Λαμπρόπουλος, 1999).

3.  Τα  ψυχωσικά  συμπτώματα  μπορούν  να  κατανοηθούν  ως  αποτέλεσμα  πολλών  

διαφορετικών παραγόντων (βιολογικών, ψυχολογικών, οικογενειακών, κοινωνικών, κλπ.)  

σύμφωνα με το μοντέλο ευαλωτότητας στο στρες.

   Η ερευνητική δραστηριότητα για την κατανόηση της αιτιολογίας των ψυχωσικών 

συμπτωμάτων ανέδειξε την εμπλοκή πλήθους παραγόντων, γεγονός που έκανε περισσότερο 

αισθητή την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου μοντέλου θεραπευτικής 

παρέμβασης. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου θα πρέπει να στοχεύει σε διάφορες πτυχές, 

αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην 

εμφάνιση της διαταραχής, όπως, για παράδειγμα, να εστιάζει στη μείωση του άγχους, στην 

αύξηση της ελπίδας μέσω υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας, στην αύξηση της 

κοινωνικοποίησης μέσω εκπαίδευσης του ατόμου στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 

στην ενόραση στους μηχανισμούς γένεσης ή διατήρησης της συμπτωματολογίας μέσω 

ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης ενορατικού τύπου, στη μείωση του αρνητικού εκφρασμένου 

συναισθήματος στην οικογένεια μέσω οικογενειακής ψυχοθεραπείας, στην τροποποίηση των 

βιολογικών αντιδράσεων σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα μέσω της χορήγησης 

αντιψυχωσικών φαρμάκων, κλπ.

4. Τα ψυχωσικά συμπτώματα από μόνα τους δεν είναι τόσο άσχημα όσο οι αντιδράσεις  
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των ατόμων ή της κοινωνίας σ’αυτά.

   Οι κοινωνικές θεωρίες, όπως η θεωρία του ρόλου, της ετικετοποίησης, κ.λπ. (Freeman & 

Stansfeld, 1998.  Gerard, 1995.  Lundberg, 1998), που αναπτύχθηκαν για την κατανόηση της 

αιτιολογίας των ψυχωσικών συμπτωμάτων, επέδρασαν στην παρούσα αρχή της Συνθετικής 

Ψυχοθεραπείας,  η  οποία  τονίζει  το  ρόλο  της  κοινωνίας  και  των  αντιδράσεών  της  στα 

ψυχωσικά συμπτώματα. 

Ειδικότερα,  το  μοντέλο υιοθετεί  την άποψη ότι  στη  συμπεριφορά των ατόμων με 

ψυχωσικά  συμπτώματα  πιθανότητα  εμπλέκεται  η  τεχνική  του  παιξίματος  ρόλων.  Είναι 

χαρακτηριστικό το παράδειγμα των ατόμων με ψυχωσικά συμπτώματα που νοσηλευόταν σε 

νοσοκομείο  του  Καναδά  και,  ανάλογα  με  την  αλλαγή  των  εποχών  και  των  καιρικών 

συνθηκών,  ζητούσαν  την  εισαγωγή  τους  στο  νοσοκομείο  το  φθινόπωρο,  για  να 

προστατευθούν από το κρύο, αναφερόμενοι στην ύπαρξη ψυχωσικών συμπτωμάτων (παρόλο 

που μπορεί να μην υπήρχαν), ενώ έπαιρναν εξιτήριο την άνοιξη, όταν οι καιρικές συνθήκες 

τους επέτρεπαν να διαμένουν σε εξωτερικούς χώρους (Nestoros, 1997a). 

5. Τα ψυχωσικά συμπτώματα ανήκουν σε ένα συνεχές στο ένα άκρο του οποίου υπάρχει η  

φυσιολογική συμπεριφορά.

   Η Συνθετική Ψυχοθεραπεία υποστηρίζει ότι ακόμη και τα φυσιολογικά άτομα μπορεί να 

παρουσιάσουν ιδιαίτερα ακραίες συμπεριφορές και μπορεί να εμφανίσουν ψυχωσικά 

συμπτώματα κάτω από συνθήκες υπερβολικού στρες, όπως για παράδειγμα κάτω από 

συνθήκες αισθητηριακής αποστέρησης, βασανισμού και φυλάκισης, καθώς και ως 

αποτέλεσμα χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών (πχ., αμφεταμίνες, κοκαϊνη, μαριχουάνα, κλπ.). 

Η κατανόηση της ύπαρξης ενός συνεχούς στα δύο άκρα του οποίου εντοπίζονται η ψυχωσική 

και η φυσιολογική συμπεριφορά, μας βοηθά να αντιληφθούμε τις εναλλαγές που 

παρατηρούνται κατά διαστήματα στη συμπεριφορά των ατόμων αυτών, ανάλογα με το στάδιο 

της διαταραχής και την ένταση των συμπτωμάτων που αντιμετωπίζουν, ενώ παράλληλα 
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μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη φύση της συγκεκριμένης διαταραχής. 

6.  Τα παρανοϊκά σχιζοφρενικά συμπτώματα μειώνονται  σε σύντομο χρονικό διάστημα,  

όταν επιτευχθεί μείωση του άγχους μέσω αγχολυτικών φαρμάκων ή με άλλους τρόπους,  

όπως για παράδειγμα με την ψυχοθεραπεία.

   Οι πρώτες αναφορές για τη σχέση άγχους και ψυχωσικών συμπτωμάτων εντοπίζονται στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950 (Mednick, 1958) και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από τον 

McReynolds και τους συνεργάτες του (McReynolds, 1960, 1976, 1986. McReynolds, Collins 

& Acker, 1964. McReynolds & Guevara, 1967). Πιο πρόσφατα, οι μελέτες των Nestoros και 

συν. (1982, 1983), που προαναφέρθηκαν και αφορούσαν στη χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων 

διαζεπάμης σε άτομα με συμπτώματα παρανοειδούς σχιζοφρένειας επιβεβαίωσαν την 

υπόθεση για τον κεντρικό ρόλο του άγχους στην εμφάνιση των ψυχωσικών συμπτωμάτων.  

   Πρόσφατες έρευνες στο Εργαστήριο Κλινικής & Κοινωνικής Ψυχολογίας έδειξαν ότι τα 

υπερβολικά υψηλά επίπεδα άγχους σχετίζονται με την εμφάνιση των ψυχωσικών 

συμπτωμάτων (Ζγαντζούρη, 2000. Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002. Νέστορος, Καλαϊτζάκη & 

Ζγαντζούρη, 1999. Zgantzouri & Nestoros, 1997,1999, 2000. Nestoros & Zgantzouri 2000). 

Μάλιστα, βρέθηκε ότι τα συμπτώματα αυτά μειώνονται δραματικά ή εξαφανίζονται αμέσως 

μετά την ψυχοθεραπευτική συνεδρία Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, στην οποία διερευνώνται οι 

μηχανισμοί γένεσής τους και εφαρμόζονται τεχνικές αγχόλυσης και συναισθηματικής 

υποστήριξης.

7. Τα άτομα που πάσχουν από ψυχωσικά συμπτώματα δεν είναι 100% διαταραγμένα, αλλά  

έχουν  διατηρήσει  κάποιο  λογικό  τμήμα,  το  οποίο  μπορεί  να  συνεργαστεί  με  τον  

ψυχοθεραπευτή.

   Ο ρόλος της ενόρασης στην ασθένεια είναι σημαντικός και περίπλοκος και εξαρτάται 

κυρίως από την κουλτούρα και το πολιτισμικό πλαίσιο του ατόμου, καθώς και από την 

προηγούμενη πληροφόρηση του για τη φύση της ασθένειάς του (Νέστορος, 1993. Nestoros, 
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1997a). Για το συνθετικό ψυχοθεραπευτή, η προσπάθεια για συνεργασία ξεκινά από το 

λογικό τμήμα που διατηρεί ο θεραπευόμενος, το οποίο μπορεί να συνεργαστεί με τον 

ψυχοθεραπευτή για την εγκαθίδρυση της θεραπευτικής σχέσης εμπιστοσύνης, με στόχο την 

επιτυχή αντιμετώπιση των ψυχωσικών του συμπτωμάτων 

8. Η ψυχοθεραπεία είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί ειδικές συνθήκες, οι οποίες  

στην  περίπτωση  των  ατόμων  που  πάσχουν  από  ψυχωσικά  συμπτώματα  πρέπει  να  

εφαρμόζονται σταθερά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

   Το Συνθετικό Μοντέλο αντιλαμβάνεται την ψυχοθεραπεία ως ανάλογο ενός λεπτού 

νευροφυσιολογικού πειράματος, υπό την έννοια ότι απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένων 

συνθηκών (θεραπευτής, θεραπευόμενος, θεραπευτικό πλαίσιο, κλπ.) και τη λειτουργία 

πλήθους παραγόντων ταυτόχρονα (που αφορούν στο θεραπευτή, στο θεραπευόμενο, στα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά, στη διαπροσωπική σχέση και αλληλεπίδραση, στο στάδιο και 

στην ένταση της διαταραχής, στη χρονιότητα της νόσου του θεραπευόμενου, στη δυνατότητα 

του θεραπευόμενου να δεχθεί τις παρεμβάσεις του κλινικού και στη διάθεσή του για αλλαγή, 

κ.λπ.) για την πραγματοποίησή του. Παράλληλα, το μοντέλο τονίζει ότι ο θεραπευτής, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχωσικά συμπτώματα, θα 

πρέπει να είναι οπλισμένος με επιμονή και υπομονή, ώστε να προσπαθεί πάρα πολλές φορές 

και για μεγάλο χρονικό διάστημα για την ψυχοθεραπευτική αλλαγή του θεραπευόμενου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «κάποιες φορές χρειάζονται 100 συν 1 προσπάθειες . ή έστω, 

1000 συν 1 προσπάθειες, για να επιτευχθεί ο σκοπός ... και αξίζει να γίνουν, επειδή στο τέλος  

θα υπάρξει αποτέλεσμα» (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1990/1996, σελ. 53). Οι περιπτώσεις 

αποτυχίας στην αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης των ψυχωσικών 

συμπτωμάτων μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη κάποιου από τους παράγοντες ή στο 

γεγονός ότι δεν υπήρξε αρκετή και για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπάθεια.

9. Η ψυχωσική κατάσταση συνήθως χαρακτηρίζεται από αυξημένη δημιουργικότητα.
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   Πολλοί  θεωρητικοί  και  ερευνητές  έχουν επισημάνει  ότι,  πολλές  φορές,  τα άτομα που 

παρουσιάζουν  ψυχωσικά  συμπτώματα,  διακρίνονται  από  αυξημένη  δημιουργικότητα  και 

καλλιτεχνική έκφραση, η οποία συνήθως μειώνεται αισθητά όταν τα συμπτώματα υποχωρούν 

ή  εξαφανίζονται.  Η  δημιουργικότητα  των  ατόμων  με  ψυχωσικά  συμπτώματα,  η  οποία 

λειτουργεί  ως  μέσο  έκφρασης  του  εσωτερικού  τους  κόσμου,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί 

θεραπευτικά κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, ώστε να αναδυθούν και να 

διερευνηθούν προβλήματα, συγκρούσεις, συναισθήματα και σκέψεις του θεραπευόμενου που 

σχετίζονται με την συμπτωματολογία του, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του (Νέστορος, 1993. 

Benedetti, 1995. Nestoros, 1997a.). 

   Αφού αναφερθήκαμε εκτενώς στις θεωρητικές προσεγγίσεις της Ψυχολογίας απέναντι στις 

ψυχωσικές διαταραχές, σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε επίσης τόσο στα 

συμπτώματα όσο και στα αίτια των συγκεκριμένων διαταραχών. Τα συμπτώματα 

κατηγοριοποιούνται σε θετικά και αρνητικά ψυχωσικά συμπτώματα.

ΘΕΤΙΚΑ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

   Σύμφωνα με την Andreasen (1984), η οποία έχει προτείνει την Κλίμακα για την Αξιολόγηση 

των Θετικών Ψυχωσικών Συμπτωμάτων (βλέπε μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά 

από Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1993β), υπάρχουν τα ακόλουθα θετικά ψυχωσικά 

συμπτώματα. Χαρακτηριστικό των θετικών ψυχωσικών συμπτωμάτων και κλινικών σημείων 

είναι ότι παρουσιάζονται σε ψυχωσικά άτομα ενώ δεν υπάρχουν στα φυσιολογικά άτομα 

(Andreasen, 1985. Kay, 1991).

Ι. Ψευδαισθήσεις

   Οι ψευδαισθήσεις αποτελούν λανθασμένες αντιλήψεις που εμφανίζονται χωρίς να υπάρχουν 

συγκεκριμένα εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν, και διακρίνονται 

από τις παραισθήσεις, οι οποίες αποτελούν λανθασμένη αντίληψη εξωτερικών ερεθισμάτων. 

Οι ψευδαισθήσεις διακρίνονται σε: 1) ακουστικές (ο ασθενής αναφέρει φωνές, θορύβους ή 
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άλλους ήχους τους οποίους δεν ακούει κανένας άλλος), 2) φωνές που σχολιάζουν (ο ασθενής 

αναφέρει μια φωνή η οποία σχολιάζει συνεχώς την συμπεριφορά του ή τις σκέψεις του), 3) 

φωνές που συνομιλούν (ο ασθενής αναφέρει ότι ακούει δύο ή περισσότερες φωνές που 

συνομιλούν μεταξύ τους), 4) σωματικές ψευδαισθήσεις ή ψευδαισθήσεις αφής (ο ασθενής 

αναφέρει την εμπειρία παράξενων αισθήσεων του σώματος), 5) οσφρητικές ψευδαισθήσεις (o 

ασθενής αναφέρει την εμπειρία ασυνήθιστων οσμών τις οποίες κανείς άλλος δεν μπορεί να 

παρατηρήσει), και 6) οπτικές ψευδαισθήσεις (o ασθενής βλέπει σχήματα ή ανθρώπους τα 

οποία στην πραγματικότητα απουσιάζουν).

ΙΙ. Παραληρηματικές Ιδέες

   Οι παραληρηματικές ιδέες αντιπροσωπεύουν μια διαταραχή του περιεχομένου της σκέψης 

και αποτελούν παθολογικές, αμετάβλητες, λανθασμένες πεποιθήσεις, οι οποίες διατηρούνται 

και δεν αλλάζουν εύκολα, ακόμα και όταν η μαρτυρία υπέρ της αντίθετης άποψης δεν 

επιδέχεται αμφισβήτηση, ενώ δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση το πολιτισμικό πλαίσιο του 

ατόμου (Andreasen, 1984. Butler & Braff, 1991). Οι παραληρηματικές ιδέες διακρίνονται σε: 

1) παραληρηματικές ιδέες δίωξης (o ασθενής πιστεύει ότι συνωμοτούν εναντίον του ή ότι 

καταδιώκεται κατά κάποιο τρόπο), 2) παραληρηματικές ιδέες ζηλοτυπίας (o ασθενής πιστεύει 

ότι ο/η σύντροφός του/της έχει δεσμό με κάποιο άλλο άτομο), 3) παραληρηματικές ιδέες 

αμαρτίας ή ενοχής (o ασθενής πιστεύει ότι διέπραξε κάποιο φοβερό αμάρτημα ή ότι έκανε 

κάτι που δεν μπορεί να συγχωρηθεί), 4) παραληρηματικές ιδέες μεγαλείου (o ασθενής 

πιστεύει ότι έχει ιδιαίτερες δυνάμεις ή ικανότητες), 5) θρησκευτικές παραληρηματικές ιδέες 

(o ασθενής ασχολείται υπερβολικά με λανθασμένες πεποιθήσεις θρησκευτικής φύσης), 6) 

σωματικές παραληρηματικές ιδέες (o ασθενής πιστεύει ότι κατά κάποιο τρόπο το σώμα του 

είναι αρρωστημένο, ανώμαλο ή έχει αλλάξει), 7) παραληρηματικές ιδέες αναφοράς (o 

ασθενής πιστεύει ότι ασήμαντα σχόλια ή γεγονότα αναφέρονται σ’ αυτόν ή έχουν κάποια 

ειδική σημασία γι’ αυτόν), 8) παραληρηματικές ιδέες ελέγχου (o ασθενής νιώθει ότι τα 
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συναισθήματά του ή οι πράξεις του ελέγχονται από κάποια ξένη δύναμη), 9) 

παραληρηματικές ιδέες ότι οι σκέψεις του διαβάζονται (o ασθενής αισθάνεται ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν το μυαλό του ή να γνωρίζουν τις σκέψεις του), 10) 

παραληρηματικές ιδέες εκπομπής σκέψης (o ασθενής πιστεύει ότι οι σκέψεις του εκπέμπονται 

έτσι ώστε ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι μπορούν να τις ακούσουν), 11) παραληρηματικές ιδέες 

παρεμβολή της σκέψης (o ασθενής πιστεύει ότι οι σκέψεις του δεν ανήκουν σ’ αυτόν αλλά 

έχουν τοποθετηθεί από κάποιον άλλον), και 12) παραληρηματικές ιδέες απόσυρσης της 

σκέψης (o ασθενής πιστεύει ότι οι σκέψεις του έχουν απομακρυνθεί από το κεφάλι του).

ΙΙΙ. Παράξενη Συμπεριφορά

   Η παράξενη συμπεριφορά συνίσταται στην παρέκκλιση από τις κοινωνικά συνηθισμένες 

συμπεριφορές και αφορά: 1) στο ρουχισμό και στην εμφάνιση (o ασθενής ντύνεται με 

παράξενο τρόπο ή κάνει άλλα παράξενα πράγματα για να μεταβάλλει την εμφάνισή του), 2) 

στην κοινωνική και σεξουαλική συμπεριφορά (o ασθενής μπορεί να κάνει πράγματα που 

θεωρούνται ακατάλληλα σύμφωνα με τις συνηθισμένες κοινωνικές συμπεριφορές, όπως για 

παράδειγμα να αυνανίζεται σε δημόσιο χώρο), 3) στην επιθετική και ανήσυχη συμπεριφορά 

(o ασθενής μπορεί να συμπεριφέρεται με επιθετικό και ανήσυχο τρόπο, συχνά αρκετά 

απροσδόκητα), και 4) στην επαναληπτική ή στερεοτυπική συμπεριφορά (o ασθενής 

αναπτύσσει ένα σύνολο επαναληπτικών κινήσεων ή ιεροτελεστιών τις οποίες πρέπει να 

εκτελέσει ξανά και ξανά).

ΙV. Θετική Μορφολογική (Τυπική) Διαταραχή Της Σκέψης

   Η  θετική  μορφολογική  (τυπική)  διαταραχή  της  σκέψης  περιλαμβάνει:  1)  χάλαση  του 

συνειρμού  (είναι  η  διαδικασία  της  ομιλίας  κατά  την  οποία  οι  ιδέες  ξεφεύγουν  από  μια 

κατεύθυνση  συζήτησης  προς  κάποια  άλλη  έμμεσα  σχετική  ή  άσχετη),  2)  εκτροπή  της 

απάντησης  (δηλ,  η  απάντηση  στην  ερώτηση  δίδεται  με  ένα  πλάγιο  ή  άσχετο  τρόπο),  3) 

ασυναρτησία  (είναι  η  διαδικασία  της  ομιλίας  η  οποία,  ουσιαστικά,  είναι  κατά περιόδους 
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ακατανόητη),  4)  έλλειψη λογικής  (είναι  μια  μορφή λόγου κατά την οποία το υποκείμενο 

καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία δεν ακολουθούν την λογική), 5) περιττολογία (είναι η 

διαδικασία της ομιλίας η οποία είναι πολύ έμμεση και καθυστερεί να φθάσει στον στόχο της 

ιδέας), 6) πίεση του λόγου (δηλ., η ομιλία του υποκειμένου είναι γρήγορη και δύσκολο για να 

την διακόψει κάποιος, ενώ η ποσότητα του λόγου που παράγεται είναι μεγαλύτερη από αυτό 

που θεωρείται  φυσιολογικό),  7)  λόγος  που διασπάται  (δηλ.,  ο  ασθενής  διασπάται  από τα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος  του τα οποία διακόπτουν την ροή του λόγου του),  και  8) 

ηχολαλία (είναι  η  διαδικασία ομιλίας  κατά την οποία οι  ήχοι  αντί  των λογικών σχέσεων 

εμφανίζονται να κυβερνούν την επιλογή των λέξεων).

V. Απρόσφορο Συναίσθημα

   Το συναίσθημα του ατόμου είναι απρόσφορο ή γελοίο, όχι απλά επίπεδο ή αμβλύ. Ο Kay 

(1991), υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος για τη σχιζοφρένεια στο  Albert Einstein 

College of Medicine of  Yeshiva University,  συμπεριέλαβε τα ακόλουθα θετικά  ψυχωσικά 

συμπτώματα  στην  Κλίμακα  των  Θετικών  & Αρνητικών  Συνδρόμων  (Positive &  Negative 

Syndrome Scale –  PANSS) που ανέπτυξε με τους συνεργάτες του (Kay,  Fiszbein, &  Opler, 

1987. Kay, Opler, & Lindenmayer, 1988. 1989): 1) παραληρηματικές ιδέες, 2) εννοιολογική 

αποδιοργάνωση,  3)  ψευδαισθησιακή  συμπεριφορά,  4)  διέγερση,  5)  ιδέες  μεγαλείου,  6) 

καχυποψία/παρανοϊκότητα και 7) εχθρότητα.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

   Τα αρνητικά ψυχωσικά συμπτώματα, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Andreasen (1983) 

στην  Κλίμακα  για  την  Αξιολόγηση  των  Αρνητικών  Ψυχωσικών  Συμπτωμάτων (βλέπε 

μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά από Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1993α), είναι τα 

ακόλουθα. Χαρακτηριστικό των αρνητικών ψυχωσικών συμπτωμάτων και κλινικών σημείων 

είναι ότι αντανακλούν μια διαταραχή ή έλλειμμα των ψυχικών λειτουργιών, οι οποίες είναι 
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παρούσες σε φυσιολογικά άτομα (Andreasen, 1985. Kay, 1991).

I. Επίπεδο ή Αμβλύ Συναίσθημα

   Στο επίπεδο ή αμβλύ συναίσθημα συμπεριλαμβάνονται: 1) η αμετάβλητη έκφραση του 

προσώπου (δηλ., το πρόσωπο του ασθενούς μοιάζει άκαμπτο και οι αλλαγές είναι λιγότερες 

από  το  αναμενόμενο,  καθώς  το  συναισθηματικό  περιεχόμενο  της  ομιλίας  αλλάζει),  2)  οι 

μειωμένες  αυθόρμητες  κινήσεις  (δηλ.,  ο  ασθενής  εμφανίζει  λίγες  ή  καθόλου  αυθόρμητες 

κινήσεις, δεν αλλάζει στάση, δεν κινεί τα άκρα του, κ.λπ.), 3) η έλλειψη εκφραστικών μέσων 

(δηλ., ο ασθενής δεν χρησιμοποιεί χειρονομίες, την στάση του σώματος, κ.λπ., σαν βοηθητικό 

μέσο για να εκφράσει τις ιδέες του), 4) η μειωμένη οπτική επικοινωνία (ο ασθενής αποφεύγει 

την οπτική επικοινωνία ή «κοιτάζει το κενό», ακόμα και όταν μιλάει ο συνεντευκτής), 5) η 

έλλειψη συναισθηματικής ανταπόκρισης (δηλ., ο ασθενής αποτυγχάνει να χαμογελάσει ή να 

γελάσει ακόμα και όταν προτρέπεται), και 5) η έλλειψη φωνητικής χροιάς (δηλ., ο ασθενής 

αποτυγχάνει να δείξει φυσιολογικά φωνητικά δείγματα έμφασης).

ΙΙ. Αλογία

   Στην  αλογία  περιλαμβάνονται:  1)  η  ελάττωση  της  ομιλίας  (δηλ.,  οι  απαντήσεις  του 

ασθενούς  στις  ερωτήσεις  είναι  περιορισμένες  στην ποσότητα,  τείνουν να  είναι  σύντομες, 

συγκεχυμένες και χωρίς επεκτάσεις), 2) η ελάττωση του περιεχομένου της ομιλίας (δηλ., οι 

απαντήσεις του ασθενούς είναι επαρκείς στην ποσότητα αλλά τείνουν να είναι ακαθόριστες, 

υπερβολικά συγκεκριμένες, ή με πολλές γενικεύσεις και περιέχουν λίγες πληροφορίες), 3) η 

εμπλοκή της σκέψης (ο ασθενής δείχνει, είτε αυθόρμητα, είτε μετά από προτροπή, ότι η ροή 

της σκέψης του έχει διακοπεί), 4) ο αυξημένος χρόνος αντίδρασης (ο ασθενής χρειάζεται ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα για να απαντήσει στις ερωτήσεις. η προτροπή από τον συνεντευκτή 

αποδεικνύει ότι ο ασθενής έχει κατανοήσει την ερώτηση).

III. Αβουλησία – Απάθεια

   Στην αβουλησία-απάθεια συνεκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία: 1) η προσωπική φροντίδα 
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και υγιεινή (δηλ., τα ρούχα του ασθενούς μπορεί να δείχνουν ακατάστατα ή λερωμένα και 

μπορεί  να  έχει  άλουστα  μαλλιά,  σώμα  που  μυρίζει  άσχημα,  κ.λπ.),  2)  η  έλλειψη 

σταθερότητας  στη  δουλειά  ή στο σχολείο  (δηλ.,  ο  ασθενής  αντιμετωπίζει  δυσκολία στην 

αναζήτηση ή στην διατήρηση της εργασίας του, στο να ασχοληθεί με τα μαθήματα του, να 

καθαρίσει το σπίτι του, στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του θαλάμου στον οποίο 

βρίσκεται,  εάν είναι εσωτερικός ασθενής, κ.λπ.),  και 3) η σωματική αδράνεια (o ασθενής 

τείνει να είναι σωματικά αδρανής, δηλαδή μπορεί να κάθεται για ώρες και να μην αρχίζει 

κάποια αυθόρμητη δραστηριότητα).

IV. Ανηδονία – Έλλειψη κοινωνικότητας

   Στην  ανηδονία-έλλειψη  κοινωνικότητας  εμπλέκονται:  1)  τα  ενδιαφέροντα  και  οι 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας (ο ασθενής μπορεί να έχει λίγα ή καθόλου ενδιαφέροντα, τα 

οποία  όμως  θα  πρέπει  να  αξιολογούνται  και  ως  προς  την  ποσότητα  και  ως  προς  την 

ποιότητα),  2)  η  σεξουαλική  δραστηριότητα  (ο  ασθενής  μπορεί  να  δείχνει  ελάττωση  στο 

σεξουαλικό ενδιαφέρον και  την δραστηριότητα,  ή να εμφανίζει  μείωση της ευχαρίστησης 

όταν εμπλέκεται σε σεξουαλικές δραστηριότητες), 3) η ικανότητα να αισθανθεί οικειότητα 

και στενές συναισθηματικές σχέσεις (ο ασθενής μπορεί να εκδηλώνει μια ανικανότητα στο να 

δημιουργεί στενές και οικείες σχέσεις ιδιαίτερα με το αντίθετο φύλο και την οικογένεια), και 

4) οι σχέσεις με φίλους και συναδέλφους (ο ασθενής μπορεί να έχει λίγους ή καθόλου φίλους 

και μπορεί να προτιμά να περνά όλο το χρόνο απομονωμένος).

V. Προσοχή

   Στην αξιολόγηση της προσοχής του ατόμου περιλαμβάνονται: 1) η έλλειψη προσοχής σε 

κοινωνικό επίπεδο (ο ασθενής  εμφανίζεται  να  μην εμπλέκεται  και  να μην συμμετέχει  σε 

κοινωνικές  δραστηριότητες,  αλλά να δείχνει  σαν να «βρίσκεται  στο διάστημα»),  και  2)  η 

ανικανότητα συγκέντρωσης κατά την διάρκεια της εξέτασης της διανοητικής κατάστασης. 

Αντίστοιχα,  στην  Κλίμακα  των  Θετικών  &  Αρνητικών  Συνδρόμων (Positive  &  Negative  
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Syndrome Scale – PANSS) που ανέπτυξαν ο Kay και οι συνεργάτες του (Kay, 1991. Kay, 

Fiszbein,  & Opler,  1987.  Kay,  Opler,  & Lindenmayer,  1988.  1989),  περιλαμβάνονται  τα 

ακόλουθα  αρνητικά  ψυχωσικά  συμπτώματα:  1)  αμβλύ  συναίσθημα,  2)  συναισθηματική 

απόσυρση, 3) φτωχή συναισθηματική επικοινωνία (rapport), 4) παθητική/απαθής κοινωνική 

απόσυρση, 5) δυσκολία στην αφηρημένη σκέψη, 6) έλλειψη αυθορμητισμού και πίεση λόγου, 

και 7) στερεοτυπική σκέψη. 

   Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως η καινούργια έκδοση του 

Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM), DSM-V, διαφέρει 

σε κάποια σημεία από την προηγούμενη έκδοση, το DSM-IV. Η κύρια διαφορά τους 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι στο DSM-V δεν υπάρχουν πλέον οι υποκατηγορίες, όπως 

υπήρχαν στο DSM-IV, προκειμένου να περιχαρακώσουν με κάποιο τρόπο την ετερογένεια 

των ψυχωσικών συμπτωμάτων. Αντιθέτως, για την ανάδειξη της ετερογένειας μεταξύ των 

συμπτωμάτων, το DMS-V παρέχει περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με 

την ψυχοπαθολογική διάσταση των ψυχωσικών διαταραχών και αυτός ο τρόπος θεωρείται 

περισσότερο έγκυρος αλλά και κλινικά πιο χρήσιμος (Tandon, Gaebel, Barch et. al., 2013).

   Πέρα όμως από την περιγραφή της συμπτωματολογίας των συγκεκριμένων διαταραχών, οι 

ειδικοί της ψυχικής υγείας έχουν προσπαθήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες να ανακαλύψουν 

τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν την εκδήλωση κάποιας ψυχωσικής διαταραχής και 

πλέον έχουν καταφέρει να ορίσουν κάποιους αιτιολογικούς παράγοντες, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν την κληρονομικότητα, βιολογικούς παράγοντες αλλά και το ρόλο της 

οικογένειας. Πιο αναλυτικά: 

Κληρονομικότητα & Γενετικοί Παράγοντες

   Μεγάλος αριθμός ερευνών έχει ασχοληθεί με την κληρονομική προδιάθεση στην εμφάνιση 

της  σχιζοφρένειας.  Μελετήθηκαν  οικογένειες  ατόμων  που  εμφάνιζαν  σχιζοφρενικά 

συμπτώματα,  μονοζυγωτικοί  και  διζυγωτικοί   δίδυμοι,  καθώς  και  οικογένειες  που  είχαν 
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υιοθετήσει άτομα που παρουσίασαν σχιζοφρένεια, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει αυξημένη 

πιθανότητα εμφάνισης  σχιζοφρένειας  σε άτομα με  συγγενείς  σχιζοφρενείς.  Οι  μελέτες  σε 

οικογένειες, στις οποίες ο ένας από τους δύο γονείς παρουσίαζε σχιζοφρενικά συμπτώματα, 

έδειξαν ότι  τα  παιδιά  της  οικογένειας  είχαν πιθανότητα 12% περίπου για να αναπτύξουν 

σχιζοφρένεια. Η πιθανότητα αυτή προσεγγίζει το 40% περίπου για τα παιδιά των οποίων και 

οι δύο γονείς  παρουσιάζουν σχιζοφρενικά συμπτώματα (Kaplan,  Sadock &  Grebb, 2000). 

Έρευνες  έδειξαν ότι  τα ποσοστά εμφάνισης  της  σχιζοφρένειας  στο  δεύτερο δίδυμο,  όταν 

νοσεί  ο  πρώτος,  είναι  47% περίπου για τους  μονοζυγωτικούς  διδύμους,  έναντι  ποσοστού 

12%-14%  περίπου  για  τους  διζυγωτικούς  διδύμους  (Μάνος,  1997.  Alloy,  Acocella,  & 

Bootzin,  1996.  Kaplan,  Sadock,  & Grebb,  2000).  Παράλληλα,  έρευνες  σε  υιοθετημένους 

μονοζυγωτικούς διδύμους έδειξαν ότι οι δίδυμοι που μεγαλώνουν με τους θετούς γονείς τους 

νοσούν στον ίδιο  βαθμό με τα αδέλφια  τους,  τα οποία μεγαλώνουν με τους  βιολογικούς 

γονείς τους (Alloy, Acocella, & Bootzin, 1996. Kaplan, Sadock, & Grebb, 2000). Παρόμοια, 

τα  παιδιά  που  γεννήθηκαν  από  μητέρα  που  εμφάνιζε  ψυχωσικά  συμπτώματα,  αλλά 

μεγάλωσαν σε υγιείς οικογένειες, εκδήλωσαν τη συγκεκριμένη διαταραχή στο ίδιο περίπου 

ποσοστό με τα παιδιά που είχαν γεννηθεί και ανατραφεί από μητέρα που εμφάνιζε ψυχωσικά 

συμπτώματα (Alloy,  Acocella, &  Bootzin,  1996.  Kaplan,  Sadock, & Grebb, 2000).  Τέλος, 

μελέτες σε υιοθετημένα άτομα, τα οποία εμφάνιζαν σχιζοφρενικά συμπτώματα, έδειξαν ότι οι 

βιολογικοί  συγγενείς  τους  παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  πιθανότητα  για  την  εμφάνιση 

σχιζοφρένειας έναντι των βιολογικών συγγενών φυσιολογικών υιοθετημένων ατόμων με τα 

οποία έγινε η σύγκριση (Kendler & Diehl, 1995). 

   Όταν, το 1916, οι Rubin και Kraepelin πραγματοποίησαν την πρώτη συστηματική μελέτη 

οικογενειών  για  τη  διερεύνηση  της  κληρονομικής  προδιάθεσης  στην  εμφάνιση  της 

σχιζοφρένειας,  διαπίστωσαν ότι  οι  συγγενείς  των ατόμων που έπασχαν από σχιζοφρένεια 

παρουσίαζαν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σχιζοφρενικών συμπτωμάτων, αλλά και άλλων 
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ψυχωσικών  διαταραχών.  Από  το  1983,  πραγματοποιήθηκαν  συστηματικές  μελέτες  σε 

οικογένειες για τη διερεύνηση της πιθανότητας να εμφανίσουν οι συγγενείς των πασχόντων 

με  σχιζοφρένεια,  διαταραχές  που  περιλαμβάνονται  στο  φάσμα  της  σχιζοφρένειας 

(schizophrenia spectrum)  –μεταξύ  των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται  η  σχιζότυπη  και  η 

παρανοϊκή διαταραχή της προσωπικότητας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έδειξαν 

την ύπαρξη οικογενειακής προδιάθεσης στη σχιζοφρένεια, η οποία όμως συνίσταται κυρίως 

σε  μια  ομάδα  χαρακτηριστικών  προσωπικότητας  που  σχετίζονται  με  την  κοινωνική 

απομόνωση,  την  παράξενη  και  εκκεντρική  συμπεριφορά  και  την  καχυποψία  (Kendler & 

Diehl, 1995. Kety, 1987).  

   Συμπερασματικά μπορεί κανείς να επισημάνει ότι ο μεγάλος αριθμός των ερευνών που 

αφορά  στην  κληρονομικότητα  και  στους  γενετικούς  παράγοντες  που  θεωρούνται  ως 

αιτιολογικοί για την εμφάνιση της σχιζοφρένειας δείχνει ότι υπάρχει κάποια κληρονομική ή 

γενετική βάση για την εμφάνιση της σχιζοφρένειας, η οποία όμως επηρεάζεται σημαντικά 

από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Βιολογικoί Παράγοντες 

   Σημαντικό  μέρος  της  ερευνητικής  δραστηριότητας  έχει  στραφεί  στους  βιολογικούς 

παράγοντες  για  την  κατανόηση  της  αιτιολογίας  της  σχιζοφρένειας.  Μεταξύ  αυτών 

συμπεριλαμβάνεται  η  υπόθεση  της  ντοπαμίνης,  σύμφωνα  με  την  οποία  η  σχιζοφρένεια 

οφείλεται  σε  αυξημένη  ντοπαμινεργική  δραστηριότητα,  καθώς  επίσης  και  άλλα 

νευροδιαβιβαστικά  συστήματα,  όπως  η  σεροτονίνη,  η  νορεπινεφρίνη  και  το  γ-αμινο-

βουτυρικό οξύ (GABA), τα οποία θεωρούνται ότι συμβάλουν στην εκδήλωση της διαταραχής 

(Νέστορος, 2000. Alloy, Acocella, & Bootzin, 1996. Kaplan, Sadock, & Grebb, 2000). 

   Συγκεκριμένα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο  Eugene Roberts (1972, 1976), 

γνωστός  βασικός  νευροεπιστήμονας  που  άρχισε  τη  σταδιοδρομία  του  ως  νευροχημικός, 

αναφέρθηκε στο ρόλο του νευροδιαβιβαστή γ-αμινο-βουτυρικού οξέος (GABA) σε διάφορες 
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διαταραχές του νευρικού συστήματος. Μεταξύ άλλων, με τις τότε γνώσεις για το ρόλο του 

GABA στο κεντρικό νευρικό σύστημα, πρότεινε ότι τα ψυχωσικά συμπτώματα μπορούν να 

ερμηνευθούν  ως  φαινόμενα  ανεπαρκούς  GABA-εργικής  αναστολής  (GABA-deficiency) 

(Roberts,  1972,  1976),  μοντέλο  που  φαίνεται  πολύ  πειστικό.  Κατόπιν,  στα  πλαίσια  της 

διδακτορικής  διατριβής  του  Nestoros (1980a),  έγινε  φανερό  –τόσο  από  πειράματα  που 

πραγματοποίησε ο ίδιος όσο και από τη μελέτη άλλων πηγών- ότι οι βενζοδιαζεπίνες, που 

αποτελούν τα πλέον συχνά χορηγούμενα στην εποχή μας αγχολυτικά φάρμακα, ενισχύουν, με 

ειδικό  τρόπο,  τη  δράση  του  γ-αμινο-βουτυρικού  οξέος  (Νestoros &  Nistri,  1978,  1979). 

Μάλιστα, η ενισχυτική δράση εκάστου σκευάσματος βενζοδιαζεπίνης επί της GABA-εργικής 

αναστολής είναι ευθέως ανάλογη με την χημική του συγγένεια προς τον βενζοδιαζεπινικό 

υποδοχέα (Nestoros,  1980b,  1982),  ο  οποίος  σήμερα γνωρίζουμε ότι  αποτελεί  τμήμα του 

συμπλέγματος υποδοχέων GABA-Α (Μαζαράκης & Νέστορος, 2001). Παρά τις διαπιστώσεις 

αυτές  όμως,  τόσο  τα  συγγράμματα  ψυχοφαρμακολογίας  όσο  και  η  καθιερωμένη  κλινική 

πρακτική της εποχής συνέστηναν κατά της χορήγησης βενζοδιαζεπινών στη σχιζοφρένεια, 

γεγονός που έκανε περισσότερο αισθητή την ανάγκη επαναξιολόγησης των δεδομένων που 

δικαιολογούσαν  την  συγκεκριμένη  επικρατούσα  άποψη.  Από  την  εντόπιση  των 

μεθοδολογικών σφαλμάτων των προηγούμενων κλινικών μελετών και από την σύνθεση των 

νευροεπιστημονικών  και  των  κλινικών  δεδομένων,  προέκυψε  η  πρόταση  για  την  ανάγκη 

επανεξέτασης του ρόλου των βενζοδιαζεπινών στη σχιζοφρένεια με δόσεις υψηλότερες αυτών 

που  είχαν  χρησιμοποιηθεί  στο  παρελθόν  (Nestoros 1980c).  Πράγματι,  οι  υψηλές  δόσεις 

βενζοδιαζεπινών,  στη  συνέχεια,  βρέθηκε  ότι  έχουν  ισχυρή  θεραπευτική  δράση  επί  των 

σχιζοφρενικών  συμπτωμάτων  παρανοϊκού  τύπου  (Nestoros et al.,  1982,  1983).  Έτσι 

καθιερώθηκε η θεραπευτική χρήση των βενζοδιαζεπινών στη σχιζοφρένεια (Νέστορος, 1994. 

Beckmann & Haas, 1980. Lingjaerde, 1982, 1983, 1985, 1991. Pecknold, 1993. Wolkowitz et 

al., 1992).

24



   Οι νευροανατομικές μελέτες δίνουν έμφαση στην ύπαρξη πιθανών δομικών αλλοιώσεων 

στον  εγκέφαλο  των  ατόμων  με  σχιζοφρενικά  συμπτώματα.  Έχει  προταθεί  η  ύπαρξη 

εγκεφαλικής  ατροφίας  ή  δυσλειτουργίας,  δεδομένου  ότι  υπάρχουν  ενδείξεις  ύπαρξης 

λιγότερων νευρώνων στον εγκεφαλικό φλοιό των ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια, 

περιορισμένης  ροής  πληροφοριών  διαμέσου  του  μεσολοβίου,  διεύρυνσης  των  κοιλιών  σε 

σχέση  με  τα  φυσιολογικά  άτομα,  ελαφρύτερου  πρόσθιου  εγκεφάλου  (περίπου  6%)  των 

ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια σε σύγκριση με τον πρόσθιο εγκέφαλο ατόμων που 

πάσχουν από άλλες ψυχικές διαταραχές, κλ.π. (Alloy,  Acocella, &  Bootzin, 1996.  Kaplan, 

Sadock, & Grebb, 2000). 

   Άλλες μελέτες έχουν διερευνήσει την ύπαρξη δυσλειτουργίας στις κινήσεις των οφθαλμών 

(σε  ποσοστό 80% περίπου)  σε  άτομα  με  σχιζοφρενικά συμπτώματα  (Africa &  Schwartz, 

1995), καθώς και την ύπαρξη διαταραχών που σχετίζονται με την ασυμμετρία του εγκεφάλου 

(Petty,  1999),  αποδίδοντας  τη  δυσλειτουργία  σε  δομές  είτε  του  αριστερού  (Davidson & 

Hugdahl, 1995) είτε του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου (Cutting, 1990). 

   Ορισμένοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την επίδραση της εποχής που γεννήθηκαν τα 

άτομα που αργότερα εμφανίζουν σχιζοφρενικά συμπτώματα, ενώ παράλληλα έχουν εστιαστεί 

στη  μελέτη  των  περιγεννητικών  παραγόντων  ως  αιτιολογικών  για  την  εμφάνιση  της 

σχιζοφρένειας,  όπως  είναι  για  παράδειγμα  οι  επιπλοκές  που πιθανόν συνέβησαν κατά  τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης και προκάλεσαν βλάβες στο έμβρυο, τραύματα κατά τη διάρκεια 

της  γέννησης  και  επιπλοκές  ή  παθολογικές  διαδικασίες  κατά  τη  διάρκεια  της  πρώιμης 

βρεφικής ηλικίας, όταν το νευρικό σύστημα του ανθρώπου παρουσιάζει ιδιαίτερη ευπάθεια 

(Alloy,  Acocella, &  Bootzin, 1996.  Kaplan, Sadock, & Grebb, 2000. Murray &  Callaghan, 

1991).

Ο Ρόλος της Οικογένειας 

   Αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα παρατηρείται σχετικά με τη μελέτη του ρόλου της 
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οικογένειας  και  των  σχέσεων  μεταξύ  των  μελών  στην  αιτιολογία  της  σχιζοφρένειας.  Οι 

αρχικές προσεγγίσεις για το ρόλο της οικογένειας πρότειναν θεωρίες που έδωσαν έμφαση 

στην ύπαρξη διπλού δεσμού (της διπλοσύνδεσης) στην επικοινωνία γονέα-παιδιού (Bateson 

et al., 1978), στη θεωρία της διαταραγμένης τριαδικής σχέσης μεταξύ μητέρας-πατέρα και 

παιδιού (Lidz et al., 1978), στην ύπαρξη στερεοτυπίας και ακαμψίας στους ρόλους των μελών 

της οικογένειας (Wynne, Day, Ryckoff,  et.  al, 1978), καθώς και στη θεωρία για την ύπαρξη 

ψευδοαμοιβαιότητας  και  ψευδοεχθρικότητας  στη  λεκτική  επικοινωνία  της  οικογένειας 

(Wynne, Ryckoff, Day, et. al, 1958).

   Οι σύγχρονες έρευνες έχουν δώσει έμφαση στη μελέτη του εκφραζόμενου συναισθήματος, 

δηλαδή  της  έκφρασης  κριτικών  σχολίων,  θυμού,  εχθρικότητας,  συναισθηματικής 

υπερεμπλοκής,  κ.λπ.,  που φαίνεται  ότι  χαρακτηρίζει  τις  οικογένειες  ατόμων με ψυχωσικά 

συμπτώματα (Mueser & Bellack, 1995). Μάλιστα, τα αποτελέσματα ερευνών των  Brown, 

Birley & Wing (1972), Vaugh & Leff (1976) και Kavanagh (1992), που σήμερα θεωρούνται 

κλασσικές στο είδος τους, έδειξαν ότι το υψηλής έντασης εκφραζόμενο συναίσθημα μέσα 

στην  οικογένεια  προέβλεπε  την  εμφάνιση  ψυχωσικών  υποτροπών  σε  σύντομο  χρονικό 

διάστημα μετά την έξαρση των ψυχωσικών συμπτωμάτων. 

   Οι αυξημένες αντικειμενικές (όπως αυτές που προκύπτουν από τη φροντίδα του ασθενούς, 

τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, την εργασία και τα οικονομικά) και υποκειμενικές 

δυσκολίες (όπως τα αισθήματα άγχους, ανησυχίας, λύπης, θυμού, ντροπής και ενοχής) και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει  το οικογενειακό περιβάλλον των ατόμων με σχιζοφρενικά 

συμπτώματα έχουν περιγραφεί με τον όρο ‘’οικογενειακή επιβάρυνση’’ (family burden) και 

θεωρούνται  ως  ένας  σημαντικός  παράγοντας  που  σχετίζεται  με  την  εμφάνιση  της 

σχιζοφρένειας (Schene,  Wijngaarde, & Koeter, 1998.  Hoenig & Hamilton, 1966). Μάλιστα, 

πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν ότι η οικογενειακή επιβάρυνση σχετίζεται ή αλληλεπιδρά 

με  το υψηλής έντασης εκφραζόμενο συναίσθημα σε οικογένειες  ατόμων με σχιζοφρενικά 
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συμπτώματα  (Bellack,  &  Mueser,  1993.  Jackson,  Smith  &  McGorry,  1990.  Scazufca & 

Kuipers, 1996). 

   Καταλήγοντας  και  κλείνοντας  την  εισαγωγή  της  συγκεκριμένης  έρευνας,  θεωρείται 

σκόπιμο, βασιζόμενοι στα όσα έχουν αναφερθεί ήδη για τις ψυχικές ασθένειες και δη για τις 

ψυχωσικές  διαταραχές,  να  παραθέσουμε  την  ερευνητική  υπόθεση  με  βάση  την  οποία  θα 

ερμηνευθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Υποθέτουμε λοιπόν, πως, παρά το γεγονός ότι 

και οι δύο πληθυσμοί που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα ανήκουν στις Κοινωνικές 

Επιστήμες,  οι  ψυχολόγοι  θα  επιδείξουν  ευνοϊκότερες  κοινωνικές  στάσεις  απέναντι  στους 

πάσχοντες από σχιζοφρένεια σε σύγκριση με τους κοινωνιολόγους. Ο στόχος επομένως της 

έρευνάς  μας  είναι  να  ανακαλύψει  αν  το  γεγονός  ότι  η  μία  πληθυσμιακή  ομάδα  που 

συγκροτείται  από ψυχολόγους,  λόγω των βαθύτερων εξειδικευμένων γνώσεών τους,  είναι 

περισσότερο  ευαισθητοποιημένη  απέναντι  σε  αυτούς  που  πάσχουν  από  ψυχωσικές 

διαταραχές, και συγκεκριμένα από σχιζοφρένεια, σε σύγκριση με την πληθυσμιακή ομάδα 

των κοινωνιολόγων.
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Μεθοδολογία

   Προτού γίνει εκτενής αναφορά σε ζητήματα μεθοδολογίας που αφορούν τη συγκεκριμένη 

έρευνα, όπως το δείγμα των ατόμων που επιλέχθηκε, το ερευνητικό υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή δεδομένων, οφείλουμε 

να αναφερθούμε περισσότερο αναλυτικά στους στόχους της συγκεκριμένης έρευνας.

   Ένας λοιπόν από τους στόχους που θέλαμε να επιτύχουμε, ήταν να συλλέξουμε περαιτέρω 

δεδομένα που να αφορούν τη στάση των φοιτητών των κοινωνικών επιστημών, της 

Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας, απέναντι σε άτομα που πάσχουν από παρανοϊκή 

σχιζοφρένεια. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί εξαιρετικά 

λιγοστές έρευνες παρόμοιου περιεχομένου, γεγονός που παρεμποδίζει την πρόσκτηση μιας 

πιο ολοκληρωμένης γνώσης σχετικά με τη στάση των Κοινωνιολόγων αφενός και των 

Ψυχολόγων αφετέρου, όσον αφορά στην μελλοντική επαγγελματική “διαχείριση” ατόμων που 

εκδηλώνουν τη συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή.

   Ο δεύτερος στόχος που εξυπηρετεί η παρούσα έρευνα είναι να ανιχνεύσει τυχόν διαφορές 

στην αντίληψη μεταξύ των δύο επιστημονικών κλάδων απέναντι στη σχιζοφρένεια, και 

ειδικότερα να αναδείξει τη διαφορετικότητα -  αν αυτή υπάρχει – ως προς τους αιτιατούς 

παράγοντες για την εκδήλωση της εν λόγω διαταραχής, τη θεραπευτική προσέγγιση ή την 

προσδοκία για τη θεραπεία των συγκεκριμένων ατόμων, καθώς επίσης και το ρόλο μέσω του 

οποίου η κρατική μέριμνα μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση όλων αυτών των πρακτικών 

προβλημάτων, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και οι ίδιοι οι πάσχοντες μέσα από την 

καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τις ευρύτερες κοινωνικές δομές αλλά και την κοινωνία 

αυτή καθ' εαυτή. 

   Τέλος, θεωρούμε θεμιτό και απαραίτητο να αναφέρουμε τις ερευνητικές υποθέσεις που 

προσπαθούμε να εξετάσουμε στη συγκεκριμένη έρευνα. Αρχικά, πιστεύουμε πως τα άτομα 

νεαρότερης ηλικίας θα έχουν περισσότερο θετική στάση σε σύγκριση με τα άτομα 
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μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας, καθώς οι τελευταίοι είναι πάντοτε πιο επιφυλακτικοί 

απέναντι σε θέματα ψυχικής υγείας (Madianos, Madianou, Vlachonikolis & Stefanis, 1987).

   Επίσης, υποθέτουμε πως οι γυναίκες, λόγω του γεγονότος ότι συνήθως κατέχουν ή 

ενασχολούνται περισσότερο με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και τη διαμόρφωσή 

της, θα είναι ευνοϊκότερα διακείμενες απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες από ό,τι οι άντρες. Η 

υπόθεση αυτή στηρίζεται και από τα ευρήματα των Gaebel, Baumann, Witte και Zaeske 

(2002).

   Τέλος, η τρίτη μας ερευνητική υπόθεση, η οποία συνδέεται κατά τινά τρόπον με την 

παραπάνω, είναι ότι τα άτομα που έχουν αποκτήσει έγκυρες γνώσεις σχετικά με τις ψυχικές 

ασθένειες, τις περισσότερες φορές εκδηλώνουν μία πιο θετική στάση απέναντι στους ψυχικά 

πάσχοντες ανθρώπους (Angermeyer, Beck & Matschinger, 2003). Στηριζόμενοι λοιπόν σε 

αυτή την υπόθεση, θεωρούμε πως η ομάδα των ψυχολόγων θα φανεί περισσότερο 

ευαισθητοποιημένη και θετικά διακείμενη απέναντι στους πάσχοντες από παρανοϊκή 

σχιζοφρένεια σε σύγκριση με την ομάδα των κοινωνιολόγων.
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Το Δείγμα

   Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται συνολικά από 80 φοιτητές και χωρίζεται σε 

δύο ομάδες. Η μία ομάδα, η οποία περιλαμβάνει 35 άτομα, είναι εκείνη που αποτελείται από 

φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και περιλαμβάνει όλα τα έτη φοίτησης. Η άλλη ομάδα, η οποία περιλαμβάνει 45 

άτομα, είναι εκείνη που αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και περιλαμβάνει επίσης όλα τα έτη 

φοίτησης. Τέλος, οι ηλικίες των ατόμων του δείγματος κυμαίνονται από τα 19 έως τα 25 έτη. 

Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των ογδόντα (80) ατόμων, τα δώδεκα (12) είναι δεκαεννέα 

(19) ετών, δεκατέσσερα (14) άτομα εντοπίζονται τόσο στην ηλικιακή ομάδα των είκοσι (20) 

όσο και των εικοσιενός (21) ετών, δώδεκα (12) άτομα βρίσκονται στις ηλικιακές ομάδες των 

εικοσιδύο (22) και εικοσιτριών (23) ετών αντίστοιχα και τέλος, οχτώ (8) άτομα 

περιλαμβάνονται στις ηλικιακές ομάδες των εικοσιτεσσάρων (24) και των εικοσιπέντε (25) 

ετών αντιστοίχως.
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Ερευνητικό Υλικό

    Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα οι 

στάσεις τόσο των φοιτητών Ψυχολογίας όσο και των φοιτητών Κοινωνιολογίας απέναντι στη 

σχιζοφρένεια αξιολογήθηκαν με την κλίμακα Στάσεων Απέναντι στην Παρανοειδή 

Σχιζοφρένεια (Σ.Α.Π.Σ), η οποία σχεδιάστηκε από τους Νέστορος, Πλατρίτης, Τσούρης και 

Κατάκης και αποτελεί την πρώτη κλίμακα για την αξιολόγηση των στάσεων απέναντι σε 

συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα. Στην πρώτη σελίδα του 

ερωτηματολογίου συμπληρώνονται διάφορα προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία και 

αμέσως μετά παρέχονται σύντομες και σαφείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Το πρώτο 

υλικό για την κατασκευή της, ήταν η κλίμακα των στάσεων απέναντι στην ψυχική ασθένεια 

των Cohen και Struening (1962) που αποτελείται από πενηνταμία (51) ερωτήσεις. Η κλίμακα 

(Σ.Α.Π.Σ) εμπλουτίστηκε με εικοσιεννέα (29) επιπλέον προτάσεις και εξειδικεύτηκε στην 

παρανοειδή σχιζοφρένεια. Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες τροποποιήσεις 

στην εν λόγω κλίμακα. Η τελευταία τροποποίηση προσέθεσε και κάποιες ακόμα προτάσεις με 

αποτέλεσμα έως τώρα το σύνολο των προτάσεων να ανέρχεται στις ογδόντα (80). Επίσης, 

στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί κανείς να εντοπίσει πέντε διαφορετικές θεματικές 

ενότητες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων, και αφορούν 

ζητήματα όπως η αιτιολογία και η θεραπεία της εν λόγω ψυχικής ασθένειας, η προκατάληψη 

που μπορεί να εκδηλώνεται απέναντι σε αυτά τα άτομα, ο βαθμός της κρατικής μέριμνας που 

υπάρχει για τη βοήθεια των συγκεκριμένων ατόμων και τέλος η συμπτωματολογία της 

διαταραχής. Κάθε θεματική περιλαμβάνει προτάσεις που αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες 

παλαιότερες και σύγχρονες επιστημονικές και μη απόψεις γύρω από την παρανοειδή 

σχιζοφρένεια αλλά και γενικότερα την ψυχική υγεία. 

    Αναλυτικότερα, οι ερωτήσεις που αφορούν την αιτιολογία είναι συνολικά είκοσι (20) και 

αναφέρονται σε υπό-παράγοντες όπως η κληρονομικότητα (40,65), η οργανικότητα (3,13), η 
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προσωπικότητα του πάσχοντα (38,72), το οικογενειακό περιβάλλον (21,31,48,60,67) αλλά και 

διάφοροι άλλοι (16,25,41,44,50,53,62,63,68). Συνεχίζοντας, οι ερωτήσεις που αναφέρονται 

σε ζητήματα συμπτωματολογίας είναι συνολικά δεκατρείς (13) και αναφέρονται τόσο σε 

γενικά συμπτώματα της διαταραχής όσο και σε συμπτώματα της παρανοειδούς 

σχιζοφρένειας, τα οποία βέβαια διαχωρίζονται σε θετικά και αρνητικά συμπτώματα. Τα 

θετικά συμπτώματα της διαταραχής αναφέρονται στις ερωτήσεις 10,12,19,34,42,45,64,75 και 

79, ενώ τα αρνητικά συμπτώματα αναφέρονται στις ερωτήσεις 6,15,28 και 61. Στη θεματική 

ενότητα της θεραπείας, ανιχνεύονται επίσης δεκατρείς (13) ερωτήσεις. Τα θέματα που 

διαπραγματεύονται αφορούν την αποτελεσματικότητα διάφορων επαγγελματιών υγείας 

απέναντι στην παρανοειδή σχιζοφρένεια, τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας, 

διάφορες μορφές θεραπείας είτε τον συνδυασμό αυτών των θεραπειών κ.ά. Οι ερωτήσεις που 

αφορούν τη θεματολογία της θεραπείας είναι οι 11,17,26,29,32,36,37,43,46,47,49,55,57. Μία 

ακόμα θεματική ενότητα είναι εκείνη της προκατάληψης που αποτελείται από εικοσιδύο (22) 

προτάσεις, οι οποίες πραγματεύονται κυρίως ζητήματα σχετικά με τα πολιτικά, κοινωνικά και 

ατομικά δικαιώματα αλλά και καθήκοντα που αφορούν τα άτομα που πάσχουν από 

σχιζοφρένεια. Οι ερωτήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ενότητα είναι οι 

5,7,8,9,14,18,22,27,30,33,35,51,52,54,56,59,69,70,71,73,74,76. Η τελευταία θεματική 

ενότητα είναι εκείνη της κρατικής μέριμνας που αποτελείται από έντεκα (11) προτάσεις, οι 

οποίες θίγουν κυρίως την κρατική ευθύνη σε τομείς όπως η θεραπεία, η νοσηλεία, η έρευνα 

και η κοινωνική ευαισθητοποίηση. Οι προτάσεις αυτές είναι οι 

1,2,20,23,24,39,58,66,77,78,80. Είναι σημαντικό βέβαια να τονίσουμε ότι η πρόταση που 

αναφέρεται στο αν “η στάση των Ελλήνων απέναντι στη σχιζοφρένεια είναι θετικότερη από 

τους άλλους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης” έχει οριστεί ως ανεξάρτητη πρόταση και δεν 

έχει ενταχθεί σε κάποια από τις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες.

    Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα να εκτιμηθεί τόσο η έκταση και ο βαθμός 
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κατά τον οποίο οι απόψεις αυτές υιοθετούνται από τον πληθυσμό των ατόμων που 

εξετάζουμε αλλά ταυτόχρονα, αξιολογείται και κατά πόσο οι στάσεις, στο βαθμό και στην 

έκταση που εμφανίζονται από τον κάθε συμμετέχοντα, που υιοθετούνται όσον αφορά την 

παρανοειδή σχιζοφρένεια, ταυτίζονται με αυτές που το άτομο υιοθετεί για την ψυχική υγεία 

γενικότερα.

   Κλείνοντας την υποενότητα που αφορά το ερευνητικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε δε θα 

έπρεπε να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι οι απαντήσεις του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τον τύπο Likert. Πιο συγκεκριμένα, σε 

κάθε πρόταση αντιστοιχεί μία εξαβάθμια κλίμακα απαντήσεων που το ένα της άκρο 

αναφέρεται ως “συμφωνώ απόλυτα” και το άλλο άκρο της ως “διαφωνώ απόλυτα”. Να γίνει 

επίσης σημειωτέον ότι η κλίμακα στο σύνολό της περιλαμβάνει προτάσεις και με θετικό αλλά 

και με αρνητικό περιεχόμενο σε κάθε θεματική ενότητα, με διαφορετική ωστόσο γλωσσική 

διατύπωση, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα να δοθούν από το άτομο απαντήσεις που 

συγκλίνουν προς μία συγκεκριμένη στάση, χωρίς αυτό να έχει αφιερώσει την προσοχή του 

στο περιεχόμενο των ερωτήσεων.
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Ερευνητική Διαδικασία

   Οι φοιτητές των τμημάτων της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας που συμμετείχαν στο 

δείγμα, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, σε συνεννόηση πάντα με τους υπεύθυνους 

καθηγητές, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των δύο τμημάτων. Μετά από μία σύντομη 

ενημέρωση που δέχονταν σχετικά με την έρευνα, τους ζητήθηκε να διαβάσουν και να 

συμπληρώσουν προσεκτικά το ερωτηματολόγιο. Επίσης, κατά την σύντομη ενημέρωση των 

υποκειμένων που συμμετείχαν στην έρευνα, τους έγινε γνωστό ότι η συμμετοχή τους ήταν 

προαιρετική και πως θα υπήρχε η δυνατότητα να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας, όταν εκείνη έφτανε στο τέλος της, αν το επιθυμούσαν. Τέλος, η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και η διάρκεια της συμπλήρωσής του κυμαινόταν γύρω στα 

45 λεπτά.
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Αποτελέσματα

   Προκειμένου να εξάγουμε τα αποτελέσματα μέσα από την ερευνητική διαδικασία, 

χρησιμοποιήσαμε ως μέθοδο στατιστικής ανάλυσης, την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA). Ο 

λόγος που επιλέξαμε τη συγκεκριμένη στατιστική μέθοδο είναι ότι έπρεπε να ελέγξουμε τον 

τρόπο με τον οποίο διαφοροποιούνται οι ανεξάρτητες μεταβλητές από τις εξαρτημένες. Πιο 

συγκεκριμένα, θέλαμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες του 

ερωτηματολογίου, που αφορά την κλίμακα Στάσεων απέναντι στην Παρανοειδή 

Σχιζοφρένεια, διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο των συμμετεχόντων αλλά 

και την κατεύθυνση των σπουδών τους.

   Προτού παραθέσουμε, λοιπόν, τα στατιστικά μας αποτελέσματα, να αναφέρουμε ότι η 

κλίμακα που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι το γεγονός ότι όσο πιο αυξανόμενη βαίνει η 

κλίμακα, τόσο πιο αρνητική στάση εκφράζει, καθώς ο βαθμός ένα (1) χρησιμοποιείται για τη 

φράση “Συμφωνώ Απόλυτα” ενώ αντίστοιχα ο βαθμός έξι (6) χρησιμοποιείται για τη φράση 

“Διαφωνώ Απόλυτα”. Γνωρίζοντας λοιπόν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, εξάγεται 

ταυτόχρονα το συμπέρασμα ότι όσο μικρότερος είναι ο μέσος όρος στους πίνακες των 

αποτελεσμάτων, τόσο θετικότερη είναι και η στάση των υποκειμένων απέναντι στον 

εκάστοτε παράγοντα.

   Προχωρώντας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μπορούμε να δούμε και στον Πίνακα 

1, που παρατίθεται παρακάτω, πως όσον αφορά τον παράγοντα – μεταβλητή της ηλικίας, 

βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στα ερωτήματα της κλίμακας που σχετίζονται με τη 

θεματική της προκατάληψης [F (6, 73) = 3,213, p.< 0,05]. Μελετώντας λοιπόν τα στατιστικά 

αποτελέσματα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο πιο ευνοϊκή 

είναι η στάση των ατόμων απέναντι στα άτομα που πάσχουν από παρανοειδή σχιζοφρένεια. 

Ωστόσο, δεν παρατηρήσαμε σε καμία άλλη θεματική του ερωτηματολογίου ότι ο παράγοντας 
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της ηλικίας εμφανίζει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.

Πίνακας 1. Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) ως προς την ηλικία

Μ.Ο 19-22 ετών Μ.Ο 23-25 ετών F Sig.
Προκατάληψη 39,06 23,82 3,21 0,007*

 (Στατιστική σημαντικότητα όπου * p<0,05)

   Επίσης, στατιστικώς σημαντική διαφορά ως προς τη μεταβλητή του φύλου εντοπίστηκε στη 

θεματική της προκατάληψης [F (1, 78) = 4,493, p. < 0,05]. Με βάση τα αποτελέσματα 

συμπεραίνουμε ότι οι άντρες είναι λιγότερο προκατειλημμένοι απέναντι στα ψυχικά ασθενή 

άτομα σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Πίνακας 2. Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) ως προς το φύλο

Γυναίκες (Μ.Ο) Άντρες (Μ.Ο) F Sig.
Προκατάληψη 84,31 79,18 4,49 0,037*
   Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε ως προς τη μεταβλητή των σπουδών, δηλαδή αν 

κάποιος από τους συμμετέχοντες φοιτούσε στο Τμήμα Ψυχολογίας ή στο Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, και στις πέντε θεματικές που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο που αφορά την 

κλίμακα Στάσεων απέναντι στην Παρανοειδή Σχιζοφρένεια. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά 

τη θεματική “ενότητα” της αιτιολογίας η στατιστικώς σημαντική διαφορά ήταν [F (1, 78) = 

6,285, p. < 0,05], σε σχέση με τη συμπτωματολογία της σχιζοφρένειας η στατιστικά 

σημαντική διαφορά ήταν [F (1, 78) = 5,739, p. < 0,05], όσον αφορά την προκατάληψη 

βρέθηκε [F (1, 78) = 8,136, p.<0,05], στην “ενότητα” της θεραπείας υπήρξε [F (1, 78) = 

10,854, p. < 0,05] και τέλος στις ερωτήσεις που αφορούσαν την κρατική μέριμνα εντοπίσαμε 

την εξής στατιστικά σημαντική διαφορά [F (1, 78) = 6,653, p. < 0,05]. Με βάση τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση, θα μπορούσαμε να πούμε συνοπτικά, καθώς 

τα αποτελέσματα αυτά θα εξετασθούν εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας, 

ότι οι φοιτητές της Κοινωνιολογίας έχουν επιδείξει μία γενικά θετικότερη στάση απέναντι 

στους ανθρώπους που πάσχουν από τη διαταραχή της σχιζοφρένειας, σε σύγκριση με τους 

φοιτητές Ψυχολογίας για τους οποίους ίσως θα περιμέναμε, λόγω των εξειδικευμένων 
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γνώσεών τους, να είναι θετικότεροι απέναντι στους ψυχικά νοσούντες.

Πίνακας 3. Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) ως προς το Τμήμα φοίτησης των συμμετεχόντων

Φοιτητές 
Ψυχολογίας 
(Μ.Ο)

Φοιτητές 
Κοινωνιολογίας 
(Μ.Ο)

F Sig.

Διάφοροι 
παράγοντες 
αιτιολογίας της 
σχιζοφρένειας

73,06 72,44 6,28 0,014*

Θετικά 
συμπτώματα 
σχιζοφρένειας

38,93 35,02 5,73 0,019*

Προκατάληψη 77,91 76,45 8,13 0,006*
Θεραπεία 45,94 41,82 10,85 0,001*
Κρατική Μέριμνα 24,02 21,36 6,65 0,012*
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Συμπεράσματα

   Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα κεφάλαια, ο κύριος στόχος της παρούσας 

έρευνας ήταν να ανιχνεύσει και να εξετάσει τη διαφορετική στάση που μπορεί να 

εκδηλώνουν οι φοιτητές που προέρχονται από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις των 

Κοινωνικών Επιστημών. Τα υποκείμενα λοιπόν της έρευνάς μας προέρχονταν από την 

κατεύθυνση της Ψυχολογίας και αντίστοιχα της Κοινωνιολογίας. Ωστόσο, πέρα από τον 

κύριο στόχο που περιγράφεται παραπάνω, μέσω αυτής της έρευνας προσπαθήσαμε να 

αποτυπώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεαστεί η στάση των ατόμων 

απέναντι σε ψυχικά ασθενή άτομα με βάση και άλλους παράγοντες, όπως το φύλο και η 

ηλικία τους.

   Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η έρευνά μας και οι στόχοι που εξυπηρετεί μπορούν 

να συμβάλλουν στην περαιτέρω διερεύνηση θεμάτων που πλέον καθίστανται πιο επίκαιρα 

από ποτέ. Με λίγα λόγια, αν αναλογιστεί κανείς πως η περίοδος την οποία διανύουμε είναι 

μία περίοδος κατά την οποία πραγματοποιούνται πολλές και αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις 

στον τομέα της ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης, που με τη σειρά τους οδηγούν στην αποασυλοποίηση των χρόνιων ψυχικά 

νοσούντων και την επανένταξή τους στην ευρύτερη κοινότητα, κρίνεται σκόπιμο και 

αναγκαίο να ερευνηθούν οι στάσεις των μελλοντικών επαγγελματιών που, χειριζόμενες από 

τον καθένα με διαφορετικό τρόπο, μπορούν να συμβάλλουν στο σύνολο αυτών των 

μεταρρυθμίσεων. Ας προχωρήσουμε όμως στην περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση των 

αποτελεσμάτων που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

   Αρχικά, όπως φάνηκε από τα ευρήματα που προέκυψαν μέσω της στατιστικής ανάλυσης, η 

ερευνητική μας υπόθεση σχετικά με την ηλικία των συμμετεχόντων δεν επαληθεύτηκε. Τα 

αποτελέσματά μας έδειξαν πως όσο αυξάνεται η ηλικία των συμμετεχόντων, τόσο πιο ευνοϊκή 

στάση αποκτούν απέναντι στα άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια, γεγονός που 
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διαψεύδει την αρχική μας υπόθεση πως όσο αυξάνεται το ηλικιακό όριο των ατόμων, τόσο 

πιο επιφυλακτική στάση επιδεικνύουν. Βέβαια, οφείλουμε να αναφέρουμε πως το 

συγκεκριμένο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε δεν συμπεριελάμβανε άτομα τα οποία έχουν 

ενταχθεί ολοκληρωτικά στη διαδικασία της ενηλικίωσης, δηλαδή άτομα άνω των τριάντα (30) 

ετών, επομένως το συμπέρασμά μας ίσως διαψευστεί από μελλοντικές έρευνες.

   Όσον αφορά το φύλο ως παράγοντα επίδρασης, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μόνο στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που σχετίζονταν με την προκατάληψη, η οποία εν 

δυνάμει μπορεί να εκδηλωθεί απέναντι σε εκείνους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 

κάποια ψυχική διαταραχή.  Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα, οι γυναίκες φάνηκαν να 

εμφανίζουν μεγαλύτερη προκατάληψη σε σχέση με τους άντρες, γεγονός που καταρρίπτει μία 

ακόμα αρχική μας υπόθεση ως προς το φύλο των συμμετεχόντων. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, τα αποτελέσματα δείχνουν να επιβεβαιώνουν τα ερευνητικά δεδομένα των 

Τριποδιανάκη, Σαραντίδη & Θεοδωροπούλου (1990) στην έρευνα των οποίων βρέθηκε ότι οι 

γυναίκες εμφανίζουν γενικά μία πιο αυταρχική συμπεριφορά απέναντι σε ασθενή άτομα από 

ό,τι οι άντρες.

   Στο σημείο αυτό ήρθε η στιγμή να αναλύσουμε διεξοδικότερα τα στατιστικά αποτελέσματα 

που προέκυψαν σχετικά με τη στάση των φοιτητών Ψυχολογίας από τη μία, και των φοιτητών 

Κοινωνιολογίας από την άλλη, απέναντι σε άτομα που πάσχουν από παρανοειδή 

σχιζοφρένεια. Παρατηρούμε λοιπόν, πως τα αποτελέσματα εμφάνισαν τους ψυχολόγους 

αρνητικότερα διακείμενους απέναντι στους ψυχικά ασθενείς σε σχέση με τους 

κοινωνιολόγους, κάτι που ίσως να αποτελεί ένα στοιχείο έκπληξης, καθώς θα περιμέναμε η 

ομάδα των ψυχολόγων, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που αποκτούν για την ψυχική 

υγεία και ασθένεια, να επιδείξει μία ευνοϊκότερη στάση. Επίσης, διαμορφώσαμε την αρχική 

ερευνητική μας υπόθεση σκεπτόμενοι ταυτόχρονα ότι οι φοιτητές Ψυχολογίας μελλοντικά θα 

εμπλακούν σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό με άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, 
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γεγονός που ίσως ήδη είχε δημιουργήσει ένα θετικό υπόβαθρο αντιμετώπισης απέναντι στα 

άτομα αυτά.

   Ωστόσο, τα ευρήματά μας ίσως επιβεβαιώνονται σε κάποιο βαθμό  από τους Servais & 

Saunders (2007), οι οποίοι προσπάθησαν να ερευνήσουν τις αντιλήψεις που έχουν 

διαμορφώσει οι ψυχολόγοι, και πιο συγκεκριμένα εκείνοι που είχαν επιλέξει την κλινική 

κατεύθυνση, για ανθρώπους που πάσχουν από κάποια ψυχική – πνευματική διαταραχή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κλινικοί ψυχολόγοι θεωρούσαν πως τα άτομα που πάσχουν από 

κάποια ψυχική διαταραχή είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, καθώς διαφέρουν από τα υπόλοιπα 

“φυσιολογικά” άτομα της κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα χαρακτήριζαν τον εαυτό τους ως 

“φυσιολογικό” σημειώνοντας επίσης ότι δεν είναι το ίδιο ευπαθείς, όσο οι ασθενείς τους, στις 

ψυχικές ασθένειες.

   Από την άλλη πλευρά, οι κοινωνιολόγοι εμφανίζονται θετικότερα διακείμενοι απέναντι 

στους ψυχικά πάσχοντες ανθρώπους και αυτό ίσως μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο 

κλάδος της Κοινωνιολογίας, από την στιγμή που ξεκίνησε η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα, εστίασε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο βιώνουν οι ψυχικά ασθενείς τόσο την 

ίδια τη διαταραχή που έχουν εκδηλώσει αλλά και τον εγκλεισμό τους μέσα σε δομές ειδικά 

διαμορφωμένες για εκείνους. Η εστίαση των κοινωνιολόγων στα συγκεκριμένα αυτά 

ζητήματα γίνεται φανερή και στη μονογραφία “Ψυχική ασθένεια και σύγχρονες πρακτικές 

του εαυτού” του Μανώλη Τζανάκη (2012), η οποία προσπαθεί να αναλύσει τον τρόπο με τον 

οποίο διαμορφώνεται ο εαυτός των ανθρώπων που υπήρξαν έγκλειστοι πριν την έναρξη της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης αλλά, πλέον, και μετά από αυτήν. Ακόμη, μέσα από το 

προαναφερθέν έργο, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στη συμβολή της δημιουργίας του εαυτού 

αυτών των ανθρώπων, πέρα από τις ίδιες τις κοινωνικές δομές, σε σημαντικό βαθμό 

συμβάλλουν και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, άλλοτε με θετικό και άλλοτε με αρνητικό 

τρόπο.
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   Βασιζόμενοι σε όλα όσα παραθέσαμε παραπάνω και εστιάζοντας περισσότερο στο έργο των 

μελλοντικών κοινωνικών επιστημόνων οδηγούμαστε στην εξαγωγή ορισμένων 

συμπερασμάτων. Ένα από αυτά είναι ότι, προκειμένου τα άτομα που πάσχουν από κάποια 

ψυχική ασθένεια να διευκολυνθούν ως προς τον τρόπο ζωής τους αλλά και ως προς την 

ομαλή κοινωνική τους ένταξη, είναι απαραίτητη η συστηματική ενημέρωση των πολιτών, 

εξειδικευμένων και μη, για θέματα ψυχικής υγείας, με σκοπό να αμβλυνθούν οι 

προκαταλήψεις και η γενικότερη αρνητική στάση που μπορεί να υπάρχει απέναντι στους 

συνανθρώπους μας που χρειάζονται περαιτέρω φροντίδα.

   Επιπροσθέτως, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω επιμόρφωση αλλά και “εξοικείωση” των 

μελλοντικών ψυχολόγων με ψυχικά νοσούντα άτομα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την 

απόκτηση περισσοτέρων γνώσεων πάνω σε θέματα ψυχοπαθολογίας αλλά και με εκτεταμένο 

διάστημα πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε δομές οι οποίες φιλοξενούν ανθρώπους που 

χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Ούτως ή άλλως θεωρούμε πως η διαμόρφωση μίας 

θετικότερης στάσης από την πλευρά των ψυχολόγων απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, θα 

αποδειχτεί εποικοδομητική και ζωτικής σημασίας όσον αφορά θέματα που άπτονται της 

ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας αλλά και της ομαλής κοινωνικής ένταξης των συγκεκριμένων 

ανθρώπων, γεγονός που με τη σειρά του θα μειώσει σημαντικά και τον κοινωνικό 

στιγματισμό που εν δυνάμει βιώνουν.

   Κλείνοντας λοιπόν το κεφάλαιο των συμπερασμάτων, οφείλουμε να τονίσουμε πως το 

συγκεκριμένο θέμα απαιτεί περαιτέρω μελλοντική διερεύνηση, καθώς σίγουρα υπάρχουν και 

άλλοι παράγοντες που πρέπει να προσδιοριστούν, προκειμένου να αποκτήσουμε σταδιακά 

μια πιο ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με το θέμα των κοινωνικών στάσεων που υιοθετούν οι 

επιστήμονες των Κοινωνικών Επιστημών απέναντι σε άτομα που εκδηλώνουν κάποια ψυχική 

διαταραχή. Ακόμη, είναι αναγκαίο να διεξαχθούν αντίστοιχες έρευνες μεγαλύτερης 

πληθυσμιακής κάλυψης, δηλαδή έρευνες που θα βασιστούν σε ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο 
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δείγμα πληθυσμού, στοιχείο που θα αυξήσει και την εγκυρότητα των οποιωνδήποτε άλλων 

συμπερασμάτων.
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απαντήσεις  στις  προτάσεις  που  ακολουθούν.  Για  κάθε  πρόταση αντιστοιχεί  μια 
κλίμακα με έξι διαβαθμίσεις:

1.  Συμφωνώ 
Απόλυτα   

(Σ.Α.)

2. Συμφωνώ (Σ.)
3.  Μάλλον 

Συμφωνώ
(Μ.Σ.)

4.  Μάλλον 
Διαφωνώ 

(Μ.Δ.) 

5. Διαφωνώ (Δ.)
6.  Διαφωνώ 

Απόλυτα
(Δ.Α.)

Παρακαλούμε σημειώσατε το τετράγωνο που θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύει την 
καταλληλότερη απάντηση σε κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις.

1.  Οι  άνθρωποι  που  δεν  μπορούν  να  δουλέψουν  εξαιτίας  συμπτωμάτων 
σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πρέπει  να  ενισχύονται  οικονομικά  από  το 
κράτος.

1. 
Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

2. Το κράτος πρέπει να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τα 
άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου.

1. 
Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

3.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε  μη 
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φυσιολογική έκκριση χημικών ουσιών στον εγκέφαλο. 
1. 

Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

4.  Οι  έλληνες  αντιμετωπίζουν  πιο  θετικά  από  τους  υπόλοιπους  πολίτες  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

5. Στα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται να κάνουν παιδιά. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

6. Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου συνήθως κλείνονται 
στον εαυτό τους.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

7.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  δεν  μπορούν  να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά με κανένα τρόπο.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

8. Πολλά άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου είναι ικανά να 
εργασθούν.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

9.  Στα  άτομα με  συμπτώματα σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου δεν  πρέπει  να 
επιτρέπεται να παντρεύονται.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

10.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  συνήθως 
χαρακτηρίζονται από έντονη ομιλητικότητα.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

11. Οι κλινικοί ψυχολόγοι στη χώρα μας είναι  καλά εκπαιδευμένοι  έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζουν σωστά συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

12.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  συνήθως 
χαρακτηρίζονται από αλλόκοτη συμπεριφορά. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

13.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
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εγκεφαλική δυσλειτουργία.
1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

14.  Κάποιος  που  εμφανίζει  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  δεν 
χρειάζεται τις υπηρεσίες οποιουδήποτε ειδικού.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

15. Άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη πρωτοβουλίας.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

16.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
προσβολή από ιό.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

17. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
οικογενειακή ψυχοθεραπεία.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

18.  Οι  άνθρωποι  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  είναι  πιο 
επικίνδυνοι από τους περισσότερους ανθρώπους.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

19.  Τα  άτομα με  συμπτώματα σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  είναι  συνήθως 
καχύποπτα.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

20.  Είναι  ένα  θετικό  βήμα  για  την  αντιμετώπιση  συμπτωμάτων  σχιζοφρένειας 
παρανοϊκού τύπου η ίδρυση κλινικών ψυχικής υγείας μέσα στα γενικά νοσοκομεία.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

21.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς 
προέρχονται από οικογένειες με απορριπτικούς γονείς.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

22.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  θα  πρέπει  να 
αποτρέπονται να έχουν επαφές με τα μικρά παιδιά τους. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

23. Τα κράτος πρέπει να χορηγήσει κονδύλια για την αύξηση στα ψυχιατρεία των 
κλινών που προσφέρονται σε άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού 
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τύπου. 
1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

24.  Το  κράτος  πρέπει  να  χρηματοδοτεί  προγράμματα  που  στοχεύουν  στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν τα άτομα 
με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

25.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
κατάχρηση αλκοόλ.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

26. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
την συνεργασία ψυχιάτρων και κλινικών ψυχολόγων.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

27. Στα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να ψηφίζουν.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

28.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  συνήθως 
χαρακτηρίζονται από αδυναμία να συγκεντρωθούν και να προσέξουν τι συμβαίνει 
γύρω τους.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

29. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
εξορκισμό.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

30. Αν ένα άτομο με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου εισαχθεί σε 
κάποιο κέντρο ψυχικής υγείας αντιμετωπίζεται πιο θετικά από άτομα που έχουν 
εισαχθεί για άλλους λόγους.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

31.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς 
προέρχονται από οικογένειες όπου τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς τους 
συμπεριφέρεται αντιφατικά.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

32. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ηλεκτροσόκ).
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1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

33. Στα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να εργάζονται.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

34. Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου χαρακτηρίζονται 
συνήθως από υπερευαισθησία/ευσυγκινησία.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

35.  Οι  άνθρωποι  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  δεν  είναι 
δυνατό να επανακτήσουν ποτέ τον παλιό τους εαυτό.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

36. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα από 
ιδιωτικές παρά κρατικές υπηρεσίες.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

37. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα από 
κλινικούς ψυχολόγους παρά από ψυχίατρους.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

38.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
στρεσογόνα γεγονότα της ζωής. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

39.  Το  κράτος  πρέπει  να  προωθεί  τρόπους  που  διευκολύνουν  την  ομαλή 
επανένταξη  στην  κοινωνία  ατόμων  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού 
τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

40.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς 
προέρχονται από οικογένειες που τουλάχιστον ένα μέλος τους εμφανίζει τις ίδιες 
συμπεριφορές.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

41. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου πιθανώς οφείλονται σε χρήση 
κάποιων ουσιών. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

42.  Τα  άτομα με  συμπτώματα σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  μερικές  φορές 
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γίνονται επιθετικά.
1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

43. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
ατομική ψυχοθεραπεία.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

44.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
παράγοντες που είναι ακόμη άγνωστοι.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

45. Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου συνήθως έχουν 
ιδέες  τις  οποίες  πιστεύουν  ότι  είναι  αληθινές  παρόλο  που  τα  άτομα  του  ιδίου 
πολιτισμικού περιβάλλοντος τις θεωρούν λανθασμένες.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

46. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
πίστη στον Θεό.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

47. Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται 
καλύτερα με συνδυασμό ψυχοθεραπείας και φαρμακοθεραπείας.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

48.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς 
προέρχονται από οικογένειες με αυταρχικούς γονείς.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

49.  Οι  ψυχίατροι  στη  χώρα  μας  είναι  καλά  εκπαιδευμένοι  έτσι  ώστε  να 
αντιμετωπίζουν σωστά συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

50.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
"δαιμονοληψία".

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

51.  Το  δικαίωμα  διαζυγίου  με  ένα  άτομο  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας 
παρανοϊκού τύπου θα πρέπει να είναι νομικά κατοχυρωμένο.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

52. Τα περισσότερα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου δεν 
είναι επικίνδυνα.
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1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

53. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου πιθανώς οφείλονται σε χαμηλό 
βιοτικό επίπεδο.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

54.  Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου δεν πρέπει  να 
υποβάλλονται  παρά τη  θέλησή τους  σε  οποιαδήποτε  διαδικασία  με  σκοπό την 
αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών τους. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

55. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
φαρμακοθεραπεία. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

56. Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου που νοσηλεύονται 
σε ψυχιατρεία δεν πρέπει να διαμένουν στους ίδιους χώρους με τους υπόλοιπους 
νοσηλευόμενους.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

57. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αντιμετωπίζονται καλύτερα με 
ψυχοχειρουργική (π.χ. λοβοτομές).

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

58. Το κράτος πρέπει να προσφέρει κίνητρα στους επιστήμονες που επιθυμούν να 
ασχοληθούν με άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

59. Στα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να μετακινούνται ελεύθερα.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

60.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς 
προέρχονται από οικογένειες με έντονη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

61.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  συνήθως 
χαρακτηρίζονται από αντικοινωνικότητα.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

62. Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου πιθανώς ελέγχουν 
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πλήρως τις συμπεριφορές τους αυτές και πιθανώς τις εκδηλώνουν συνειδητά για 
να επιτύχουν κάποιους σκοπούς.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

63.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
περισσότερους από ένα παράγοντες.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

64. Πολλά άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου αυτοκτονούν ή 
κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

65.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
κληρονομικούς παράγοντες. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

66.  Η  ζωή  των  ατόμων  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  θα 
βελτιωνόταν αν οι υπόλοιποι πολίτες τους αντιμετώπιζαν πιο θετικά. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

67.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
οικογενειακούς παράγοντες. 

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

68. Συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου πιθανώς οφείλονται σε θεϊκή 
τιμωρία.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

69.  Πολλοί  εγκληματίες  είναι  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού 
τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

70.  Άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πρέπει  να 
περιορίζονται στα ψυχιατρεία.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

71. Είναι επιπολαιότητα εκ μέρους κάποιου να δείχνει εμπιστοσύνη στα άτομα με 
συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

72.  Συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πιθανώς  οφείλονται  σε 
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υπερβολικό φόβο.
1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

73.  Κάποιος  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  που  διαπράττει 
αδίκημα πρέπει να τιμωρείται χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

74. Τα περισσότερα προβλήματα στα ψυχιατρεία προκαλούν νοσηλευόμενοι που 
εκδηλώνουν συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

75. Τα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου συνήθως ακούν ή 
βλέπουν ή γενικά αισθάνονται πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στο εξωτερικό 
περιβάλλον.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

76.  Άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  πρέπει  να  είναι 
απαλλαγμένα ευθυνών.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

77. Το κράτος πρέπει να χορηγήσει κονδύλια για τη βελτίωση των συνθηκών στα 
ψυχιατρεία ώστε περισσότερα άτομα με συμπτώματα σχιζοφρένειας παρανοϊκού 
τύπου να αποφασίζουν να εισαχθούν εκεί.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

78. Το ελληνικό κράτος έχει ενδιαφερθεί σε ικανοποιητικό βαθμό για τη βελτίωση 
της  ποιότητας  ζωής  των  ατόμων  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού 
τύπου.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

79.  Τα  άτομα  με  συμπτώματα  σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  συνήθως 
φαίνονται φοβισμένα.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

80.  Οι  έλληνες  πολίτες  θα αντιμετώπιζαν  πιο  θετικά  τα  άτομα με  συμπτώματα 
σχιζοφρένειας  παρανοϊκού  τύπου  αν  το  κράτος  αναλάμβανε  περισσότερες 
πρωτοβουλίες.

1.Σ.Α.:
r

2.Σ.:r 3.Μ.Σ.:
r

4.Μ.Δ.:
r

5.Δ.:r 6.Δ.Α.:
r

Παρατηρήσεις:..................................................................................................
..........................................................................................................................
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Παρακαλούμε εξετάστε αν έχετε απαντήσει σε όλες τις προτάσεις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ
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