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Πεξίιεςε 

        Ζ εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηε κειέηε ησλ πην ζεκαληηθψλ ζεσξηψλ ηεο 

ςπρνινγίαο  πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αηηηνινγία εκθάληζεο θαη ηε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Αξρηθά αλαθέξεηαη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο 

αζζέλεηαο θαη ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual). ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη δχν 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ ζηελ 

αξραηφηεηα ζε θάπνηνπο απφ ηνπο πην κεγάινπο θαη ζεκαληηθνχο πνιηηηζκνχο 

ηεο επνρήο (Αξραία Διιάδα θαη Ρψκε, θαη Αξραία Ηλδία). Δπίζεο, εμεηάδνληαη 

θάπνηεο απφ ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο  ζεσξίεο απφ θάζε επηζηεκνληθφ 

«ξεχκα» ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη 

ςπρνδπλακηθά, ζπκπεξηθνξηθά θαη αλζξσπηζηηθά κνληέια. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

δίλεηαη, αθφκα, ζε βηνινγηθέο θαη ηαηξηθέο ζεσξίεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε 

ζρηδνθξέλεηα σο νξγαληθή δηαηαξαρή. Γίλεηαη, επίζεο, αλαθνξά ζην θίλεκα 

ηεο αληηςπρηαηξηθήο πνπ παξέρεη θξηηηθή ζηηο ςπρηαηξηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ ζπλζεηηθνχ 

κνληέινπ, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Γξ. Ησάλλε Νέζηνξνο θαη απνηειεί 

κία ελνπνηεηηθή ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία. Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία 

εμεηάδεηαη ε ζέζε πσο θάζε ζεξαπεπηηθφ κνληέιν πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηε κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, θαη 

πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ, θαζψο ζπλδπάδεη 

απνηειεζκαηηθά ηα σθέιηκα ζηνηρεία ησλ ςπρνινγηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ 

«ξεπκάησλ», ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα γηα κία νινθιεξσκέλε ζεξαπεία 

ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα.  
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1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

 

Η εκθάληζε ηνπ όξνπ «ζρηδνθξέλεηα» 

       Ζ ζρηδνθξέλεηα απνηειεί κία απφ ηηο πην ζνβαξέο ςπρηθέο αζζέλεηεο, θαζψο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε ζπκπησκαηνινγία πνπ δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ πάζρνληνο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλδηαιιαγή ηνπ κε ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν. Παξά ηηο πιείζηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο αηηηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ν ιφγνο  γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη ε 

δηαηαξαρή, δελ έρεη θαηαλνεζεί αθφκα πιήξσο απφ ηνπο επηζηήκνλεο, γεγνλφο πνπ 

δπζθνιεχεη ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη ηελ εμάιεηςή ηεο. Ζ ςπρηθή απηή 

αζζέλεηα απαζρνιεί αλέθαζελ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θαη έηζη εξεπλεηέο απφ 

θάζε θιάδν ηεο ςπρηθήο πγείαο  έρνπλ κειεηήζεη ηνλ ηξφπν εκθάληζεο θαη ζεξαπείαο 

ηεο. Οη πην ζεκαληηθέο ζεσξίεο  πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε θάζε «ζρνιή» ηεο  ςπρνινγίαο 

εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

       Ζ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζρηδνθξεληθνχ ηχπνπ έρεη παξαηεξεζεί απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ, φκσο ν φξνο « ζρηδνθξέλεηα»  παξνπζηάζηεθε πξηλ απφ 

πεξίπνπ έλαλ αηψλα. Σν 1887 ν Emile Kraepelin αλαγλψξηζε ηελ αζζέλεηα σο 

δηαθξηηή ςπρηθή δηαηαξαρή, ηελ νπνία νλφκαζε dementia praecox (πξψηκε άλνηα). Σν 

1919, o Kraepelin παξνπζίαζε ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο θαη ππνζηήξημε πσο ηα 

πην ζεκαληηθά απφ απηά έγθεηληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε αξλεηηθά 

ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα (Andreasen, 1997). Όπσο αλαθέξεη ν Kyziridis (2005), ν 

φξνο «ζρηδνθξέλεηα» αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1908 απφ ηνλ Eugene Bleuler 

ζε κία νκηιία ηνπ ζηε Γεξκαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε (German Psychiatric 

Association), ζην Βεξνιίλν (Ashok, Baugh, & Yeragani, 2012). Καηά ηνπο Fusar- 

Poli θαη ζπλεξγάηεο (1908), ν Bleuler ρξεζηκνπνίεζε ηηο ειιεληθέο ιέμεηο «ζρίδεηλ» 

(δηαρσξηζκφο) θαη «θξέλα» (ςπρή, κπαιφ) γηα λα ππνδείμεη πσο ε ζρηδνθξέλεηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρίζηκν ηνπ κπαινχ (Ashok et al., 2012). Σν 1950 παξνπζίαζε ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα βαζηθά θαη ηα δεπηεξεχνληα 

ζπκπηψκαηα. Χο θχξηα ζπκπηψκαηα ραξαθηήξηζε ζηνηρεία φπσο ε απψιεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο θαη ε έιιεηςε ηεο πξνζνρήο, ελψ ζηα δεπηεξεχνληα 

ζπκπηψκαηα ζπκπεξηέιαβε ηηο αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο θαη ηηο παξαιεξεκαηηθέο 

ηδέεο (Andreasen, 1997). χκθσλα κε ηνλ ίδην (Bleuler, 1950), «ηα θχξηα 

ζπκπηψκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ελψ ηα δεπηεξεχνληα 

κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θαη ζε άιινπο ηχπνπο αζζέλεηαο» (Andreasen, 1997).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       

Σα ζπκπηώκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        Σα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο, ηα ζεηηθά 

θαη ηα αξλεηηθά. Χο ζεηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα θαη απνπζηάδνπλ ζηνπο ςπρηθά πγηείο, ελψ σο αξλεηηθά 
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αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζε έλαλ αζζελή, αιιά 

εκθαλίδνληαη ζηνπο πγηείο. Καηά ηελ Andreasen (1984a), νη δχν θαηεγνξίεο 

ζπκπησκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

ΘΔΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 

1. Ψεςδαιζθήζειρ. Οη ςεπδαηζζήζεηο απνηεινχλ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπ αηφκνπ 

γηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, πνπ δεκηνπξγνχληαη ρσξίο ηελ εκθάληζε αλάινγσλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ρσξίδνληαη ζε α) αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ήρνπο ή ζνξχβνπο πνπ αθνχεη κφλν ν αζζελήο, θσλέο πνπ ζρνιηάδνπλ 

ηηο θηλήζεηο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ (ζπλήζσο ζε ηξίην πξφζσπν), θαη 

θσλέο πνπ ζπλνκηινχλ ζπρλά κε θέληξν ηεο ζπδήηεζεο ηνλ ίδην, β) ζσκαηηθέο/ 

απηηθέο  ςεπδαηζζήζεηο, φπνπ ν αζζελήο αλαθέξεη πσο αηζζάλεηαη πεξίεξγεο αιιαγέο 

ζην ζψκα ηνπ (γηα παξάδεηγκα θάπνηα κέξε ηνπ κεγαιψλνπλ θαη άιια κηθξαίλνπλ ή 

πηζηεχεη πσο ηνπ έρεη ηνπνζεηεζεί θάπνην κηθξνηζίπ ζηνλ εγθέθαιν, θαη άιια), γ) 

νζθξεηηθέο ςεπδαηζζήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αζπλήζηζηεο νζκέο ηφζν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ φζν θαη γηα ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ, ηηο νπνίεο φκσο θαίλεηαη λα εληνπίδεη κφλν ν 

ίδηνο, θαη δ) νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάπνηνο βιέπεη παξνπζίεο 

πνπ πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ ζην ρψξν, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ γίλνληαη 

αληηιεπηέο απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

2. Παπαληπημαηικέρ ιδέερ. Οη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο πεξηιακβάλνπλ παζνινγηθέο, 

ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν αζζελήο, νη νπνίεο δε ζηεξίδνληαη ζε 

ινγηθνχο ζηνραζκνχο θαη απνηεινχλ δηαηαξαρή ηεο ζθέςεο. Χο παξαιεξεκαηηθέο 

ηδέεο αλαθέξνληαη νη: α) ηδέεο δίσμεο θαη ηδέεο αλαθνξάο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ αζζελνχο φηη ν θφζκνο ζπλσκνηεί ελαληίνλ ηνπ, ή πσο θάπνηα 

άζρεηα γεγνλφηα εζηηάδνληαη ζε απηφλ ή έρνπλ θάπνηα πξνζσπηθή ζεκαζία (π.ρ. κία 

εθπνκπή ζηελ ηειεφξαζε), β) ηδέεο δεινηππίαο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηε δήιεηα ηνπ 

αζζελνχο γηα ηνλ/ ηελ ζχληξνθφ ηνπ, ε νπνία φκσο βαζίδεηαη ζε κε ξεαιηζηηθά θαη 

αδχλαηα ζηνηρεία, γ) ηδέεο ακαξηίαο ή ελνρήο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάπνηνο πηζηεχεη 

φηη έθαλε αλεπίηξεπηεο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δε ζα κπνξέζεη λα ζπγρσξεζεί, δ) ηδέεο 

κεγαιείνπ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηνπο αζζελείο πνπ πηζηεχνπλ φηη θαηέρνπλ 

ηδηαίηεξεο δπλάκεηο θαη ηθαλφηεηεο, θαη πσο απνηεινχλ θάπνην πνιχ μερσξηζηφ 

πξφζσπν. ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί λα εληνπηζηνχλ θαη ηδέεο ζξεζθεπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο αξθεηνί αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα ζπρλά δειψλνπλ πσο είλαη ν 

Υξηζηφο, θάπνηνο απφγνλνο ηνπ Γία ή άιια ζξεζθεπηηθά πξφζσπα. Δπίζεο, ε) 

ζσκαηηθέο ηδέεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν αζζελήο πηνζεηεί παξάμελεο αληηιήςεηο γηα 

ην ζψκα ηνπ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηη κπνξεί λα αιιάδεη κνξθή ή φηη ην ζψκα 

ηνπ αιιάδεη κε αδχλαην ηξφπν (π.ρ. ζαπίδεη), ζη) ηδέεο ειέγρνπ από εμσηεξηθή δύλακε 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ε πεπνίζεζε ηνπ αζζελνχο πσο θάπνηα εμσηεξηθή δχλακε 

(π.ρ. ζεφο ή έλα ηξίην πξφζσπν), ειέγρεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ θαη 

θαζνδεγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη δ) ηδέεο ζρεηηθά κε ηε ζθέςε, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη νη ηδέεο αλάγλσζεο ηεο ζθέςεο ηνπ αζζελνχο απφ άιινπο, νη ηδέεο 
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εθπνκπήο ηεο ζθέςεο ηνπ ζηνπο γχξσ, νη ηδέεο παξεκβνιήο ηεο ζθέςεο (νη ηδέεο δελ 

αλήθνπλ ζηνλ αζζελή, αιιά ζε θάπνηνλ άιιν), θαη ηδέεο απόζπξζεο ηεο ζθέςεο, 

δειαδή ε αληίιεςε ηνπ αζζελνχο πσο νη ζθέςεηο ηνπ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ απηφλ.  

3. Παπάξενη ζςμπεπιθοπά. ε απηή ηελ θαηεγνξία έγθεηληαη νη αζπλήζηζηεο ή 

παξάινγεο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα εθδειψλεη έλαο αζζελήο, νη νπνίεο 

παξεθθιίλνπλ απφ ηα θνηλσληθψο απνδεθηά πξφηππα. Ζ παξάμελε ζπκπεξηθνξά 

ζπλήζσο αθνξά ζην ξνπρηζκφ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ αηφκνπ, ζηηο ζεμνπαιηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπ πξάμεηο, ζηελ επηζεηηθή ή αλήζπρε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζηηο 

επαλαιεπηηθέο ή ζηεξενηππηθέο πξάμεηο.  

4. Θεηική μοπθολογική διαηαπασή ηηρ ζκέτηρ. ε απηφ ηνλ ηχπν δηαηαξαρήο 

εκπίπηνπλ α) ράιαζε ηεο ζπλεηξκηθήο ζθέςεο, δειαδή δηαθνπή ηνπ ζπλεηξκνχ φπνπ νη 

ζθέςεηο απνκαθξχλνληαη απφ έλα ζέκα ζπδήηεζεο θαη θαηεπζχλνληαη πξνο 

θαηλνκεληθά άζρεηα ζέκαηα, β) εθηξνπή ηεο απάληεζεο, πνπ απνηειεί ηελ άζρεηε ή 

πιάγηα απάληεζε ηνπ αζζελνχο ζε κία εξψηεζε, γ) αζπλαξηεζία ζηελ νκηιία, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ν ιφγνο ηνπ αηφκνπ γίλεηαη κφλν πεξηζηαζηαθά θαηαλνεηφο, δ) έιιεηςε 

ινγηθήο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην ιφγν ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ νδεγεί ζε παξάινγεο 

δειψζεηο πνπ δε ζηέθνπλ ζε ξεαιηζηηθά ζηνηρεία, ε) πεξηηηνινγία, θαηά ηελ νπνία ην 

άηνκν κηιάεη γεληθά θαη απξνζδηφξηζηα, απνθεχγνληαο λα ζπδεηήζεη πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζη) πίεζε ηνπ ιόγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη σο ε θαηάζηαζε φπνπ ν 

αζζελήο κηιάεη γξήγνξα θαη αθαηάιεπηα, θάλνληαο  δχζθνιν γηα ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ 

λα ηνλ δηαθφςεη ή λα θαηαλνήζεη ηε ινγηθή πίζσ απφ ηελ νκηιία ηνπ, δ) δηαζπώκελνο 

ιόγνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη σο ε θαηάζηαζε ηεο νκηιίαο ηνπ αζζελνχο , θαηά ηελ 

νπνία  δηαζπάηαη ε ξνή ηεο ιφγσ ηεο παξεκβνιήο  εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ, ε) 

ερνιαιία, πνπ νξίδεηαη σο ε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο 

επαλαιακβάλεη άζθνπα ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ αθνχεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ή 

ζρεκαηίδεη ην ιφγν ηνπ βάζεη ηνπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ ιέμεσλ, θαη φρη ηνπ 

λνήκαηνο.  

5. Αππόζθοπο ζςναίζθημα. Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αζζελνχο είλαη παξάμελα θαη δε 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ (Νέζηνξνο, 2012α).  

 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ  

   Σα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα παξνπζηάδνληαη, φπσο θαη ηα ζεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο Andreasen (1984b), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Γξ. 

Νέζηνξνο «ηνλ θφζκν ηεο ςχρσζεο», θαη πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 

1. Επίπεδο ή αμβλύ ζςναίζθημα. Σν επίπεδν ζπλαίζζεκα απνηειεί δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απφ ην απξφζθνξν ζπλαίζζεκα πνπ αλαθέξζεθε ζηα ζεηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία. Α) ακεηάβιεηε έθθξαζε ηνπ 

πξνζώπνπ. Ο αζζελήο δελ εκθαλίδεη ηηο αλακελφκελεο αιιαγέο ζηελ έθθξαζή ηνπ 

φηαλ νη θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, θαη ην πξφζσπφ ηνπ κνηάδεη 
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γεληθά άθακπην, β) κεησκέλεο απζόξκεηεο θηλήζεηο, γ) έιιεηςε εθθξαζηηθώλ κέζσλ (δε 

ρξεζηκνπνηεί θηλήζεηο θαη ρεηξνλνκίεο γηα λα εκπινπηίζεη ηελ έθθξαζή ηνπ), δ) 

ειαηησκέλε νπηηθή επαθή, (απνθεχγεη λα θνηηάμεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ), ε) έιιεηςε 

ζπλαηζζεκαηηθήο απόθξηζεο, ε νπνία παξαηεξείηαη ζηνλ αζζελή αθφκα θαη φηαλ 

ελζαξξχλεηαη λα δξάζεη αλαιφγσο (π.ρ. ρακφγειν), θαη ζη) έιιεηςε θσλεηηθήο ρξνηάο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν δε δείρλεη θπζηνινγηθά θσλεηηθά ζηνηρεία έκθαζεο κε 

επηηπρία.  

2. Αλογία. Χο αινγία πεξηγξάθεηαη ε δηαηαξαρή ηεο νκηιίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

α) ειάηησζε ηνπ πνζνζηνύ νκηιίαο, β) ειάηησζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νκηιίαο (ν 

αζζελήο απαληάεη ζε επαξθή βαζκφ, αιιά δίλεη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο), γ) εκπινθή 

ηεο ζθέςεο (ν ιφγνο ηνπ αηφκνπ δείρλεη δηαθνπή ηεο ζθέςεο) θαη δ) απμεκέλν ρξόλν 

αληίδξαζεο.  

3. Αβοςληζία και απάθεια. Ο αζζελήο ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε πξσηνβνπιίαο 

θαη ζέιεζεο, ηα νπνία γίλνληαη αηζζεηά ζε ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, δειαδή ζε α) πξνζσπηθή πγηεηλή θαη θξνληίδα, β) έιιεηςε 

ζηαζεξόηεηαο ζηε δνπιεηά ή ζηηο ζπνπδέο θαη γ) ζσκαηηθή αδξάλεηα, κία ζπρλή ηάζε 

ηνπ αζζελνχο ε νπνία κπνξεί λα δηαξθεί αθφκα θαη ψξεο (π.ρ. λα θάζεηαη αθίλεηνο 

ρσξίο λα παξάγεη έξγν).  

4. Ανηδονία και μείυζη κοινυνικόηηηαρ. Χο αλεδνλία αλαθέξεηαη ε έιιεηςε 

επραξίζηεζεο πνπ θπζηνινγηθά πεγάδεη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο 

θαη γεληθψο απφ ζεηηθά εξεζίζκαηα. Γηα λα εθηηκεζεί ην πνζνζηφ αλεδνλίαο θαη 

αληηθνηλσληθφηεηαο, ρξεηάδεηαη λα εμεηαζζνχλ  α) ηα ελδηαθέξνληα θαη νη 

ελαζρνιήζεηο ηνπ αηόκνπ ζε ςπραγσγηθά πιαίζηα (αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θαη 

πνζφηεηαο), β) ε ζεμνπαιηθή δσή (ηπρφλ κεησκέλν ελδηαθέξνλ θαη επραξίζηεζε), γ) ε 

ηθαλόηεηα ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζίκαηνο θαη ε επθνιία ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθώλ 

ζρέζεσλ, θαη δ) ε ύπαξμε θαη ε πνηόηεηα ησλ θηιηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζρέζεσλ.  

5. Μειυμένη πποζοσή. Ζ ηθαλφηεηα εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ αζζελνχο γίλεηαη 

αληηιεπηή ζε δχν θαηαζηάζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο δηαθξίλνπκε: α) έιιεηςε πξνζνρήο 

ζε θνηλσληθό επίπεδν (φπσο κεησκέλε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο ή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εκπιέθνπλ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε), θαη β) αδπλακία ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο ζε εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο λνεηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ (Νέζηνξνο, 2012α).  

 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζύκθσλα κε ην DSM- 5  

        Όπσο αλαθέξνπλ νη Tandom θαη ζπλεξγάηεο  (2013), ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξίδηνπ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders/ DSM-5), πεξηγξάθεη έμη θξηηήξηα ζχκθσλα 

κε ηα νπνία έλαο εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα δηαγλψζεη θάπνηνλ κε 

ζρηδνθξέλεηα. Σα θξηηήξηα απηά πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 



8 
 

Α. Απαξαίηεηε ε παξνπζία δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπκπησκάησλ γηα έλα κήλα (ή 

ιηγφηεξν ζηελ πεξίπησζε επηηπρεκέλεο ζεξαπείαο). Σα ζπκπηψκαηα απηά είλαη νη 

παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο, ςεπδαηζζήζεηο, απνδηνξγαλσκέλνο ιφγνο, θαηαθαλήο 

απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά θαη αξλεηηθά ζρηδνθξεληθά 

ζπκπηψκαηα (φπσο ε αβνπιεζία). 

Β. Δκθαλήο δπζιεηηνπξγία (ζπγθξηηηθά κε ηα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο πξηλ ηε 

δηαηαξαρή), ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ. 

Γ. Γηάξθεηα  ραξαθηεξηζηηθψλ δηαηαξαρήο γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο αδηαιείπησο, 

ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν έλαο κήλαο ελεξγψλ ζπκπησκάησλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θξηηήξην Α. 

Γ. Γηα λα ππνινγηζηεί ε χπαξμε ζρηδνεηδνχο ή καληνθαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο, ηα 

θαηαζιηπηηθά ή καληαθά επεηζφδηα πξέπεη λα είλαη εκθαλή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

αζζέλεηαο.  

Δ. Σα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ιφγσ ηεο ρξήζεο νπζηψλ ή ηεο γεληθήο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ελφο αηφκνπ δελ εκπίπηνπλ ζηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

Σ. ηελ πεξίπησζε ηζηνξηθνχ απηηζκνχ ή άιιεο επηθνηλσληαθήο δηαηαξαρήο, ε 

δηάγλσζε γηα ζρηδνθξέλεηα γίλεηαη κφλν αλ ην άηνκν εκθαλίδεη παξαιεξεκαηηθέο 

ηδέεο θαη ςεπδαηζζήζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα.  

          Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ DSM-5, ε ζρηδνθξέλεηα ρσξηδφηαλ ζε ππφηππνπο, κε 

θχξηεο θαηεγνξίεο ηνλ παξαλντθφ, ηνλ απνδηνξγαλσκέλν, ηνλ θαηαηνληθφ, ηνλ 

ππνιεηκκαηηθφ θαη ηνλ αδηαθνξνπνίεην ηχπν. Οη ηχπνη ηεο δηαηαξαρήο 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηε κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ζηελ εμαθξίβσζε ηεο θχζεο ηεο 

δηαηαξαρήο, θαη ε δηάγλσζε πξαγκαηνπνηνχληαλ ζχκθσλα κε ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

επηθξαηνχζε ζε θάζε αζζελή. Δληνχηνηο, ζην DSM-5 νη ππφηππνη θαηαξγήζεθαλ 

γηαηί ππνζηεξίρζεθε πσο θαζηζηνχζαλ ηε δηάγλσζε δπζθνιφηεξε, θαζψο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δελ είλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί πνηνο ππφηππνο κπνξεί λα είλαη 

θπξίαξρνο, θαη έηζη ε θαηεγνξηνπνίεζε δε ζπλεηζθέξεη ζηε δηάγλσζε θαη ζηε 

ζεξαπεία ηεο δηαηαξαρήο (Grohol, 2014).  

 

Φάζκα Γηαηαξαρψλ ηεο ρηδνθξέλεηαο 

          Με ηνλ φξν «θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ» πεξηγξάθεηαη έλα εχξνο δηαηαξαρψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζπρλά πεξηιακβάλνπλ θνηλά ζπκπηψκαηα. χκθσλα κε 

ηελ Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Έλσζε (American Psychological Association/ APA) 

(2013), ην θάζκα ησλ ζρηδνθξεληθψλ δηαηαξαρψλ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ 

αζζέλεηεο:  
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1. ρηδνθξέλεηα. Σα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Σα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζην δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ, 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξφδξνκα ή ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα, ηα νπνία 

νπζηαζηηθά απνηεινχλ εμαζζελεκέλεο κνξθέο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ήδε. 

2. ρηδνθξεληθόκνξθε Γηαηαξαρή. Ζ ζθέςε, ε ζπκπεξηθνξά, ην ζπλαίζζεκα θαη ε 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο επεξεάδνληαη αξλεηηθά, 

ηα ζπκπηψκαηα φκσο δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ έμη κήλεο (θαη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ).  

3. ρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. Ο αζζελήο εκθαλίδεη ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηαο, ηαπηφρξνλα κε ηελ παξνπζία 

ελφο κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ ή καληαθνχ επεηζνδίνπ. Σα ζεηηθά ζρηδνθξεληθά 

ζπκπηψκαηα (ςεπδαηζζήζεηο ή παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο) είλαη εκθαλή ην ιηγφηεξν γηα 

δχν εβδνκάδεο, ελψ ην θαηαζιηπηηθφ ή καληαθφ επεηζφδην είλαη παξφλ ηνπιάρηζηνλ 

θαηά ην ήκηζπ ηεο δηάξθεηαο ηεο αζζέλεηαο.  

4. Παξαιεξεκαηηθή δηαηαξαρή. Απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ κίαο 

παξαιεξεκαηηθήο ηδέαο γηα έλα κήλα ην ιηγφηεξν, ελψ ν αζζελήο δελ πιεξνί ηα 

θξηηήξηα γηα δηάγλσζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δπίζεο, παξά ηνλ παξαιεξεκαηηθφ 

ραξαθηήξα θάπνησλ ζθέςεσλ, ε γεληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ δελ έρεη 

δηαηαξαρζεί.  

5. ύληνκε ςπρσζηθή δηαηαξαρή.  ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην άηνκν  κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο, ςεπδαηζζήζεηο, απνδηνξγαλσκέλν ιφγν, ή 

απνδηνξγαλσκέλε ή θαηαηνληθή ζπκπεξηθνξά γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (κία 

εκέξα έσο έλαο κήλαο).  

6.Δμαζζελεκέλε ςπρσζηθή δηαηαξαρή. Ο αζζελήο παξνπζηάδεη ςεπδαηζζήζεηο, 

παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο ή απνδηνξγαλσκέλν ιφγν ζε εμαζζελεκέλε κνξθή. Σα 

ζπκπηψκαηα απηά έρνπλ μεθηλήζεη ή έρνπλ επηδεηλσζεί κέζα ζηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν, θαη έρνπλ εκθαληζηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα κέζα ζηνλ 

ηειεπηαίν κήλα. Σα ζπκπηψκαηα είλαη αξθεηά ζνβαξά ψζηε λα αλεζπρήζνπλ ηνλ 

αζζελή ή λα δηαηαξάμνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. Χζηφζν, ν αζζελήο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηε 

ζρηδνθξέλεηα θαη νη εθδειψζεηο ηεο δηαηαξαρήο ηνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ 

ζε θάπνην άιιν είδνο αζζέλεηαο κε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα (Barch, ηχπνο).  
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2. ΟΗ ΦΤΥΗΚΔ ΑΘΔΝΔΗΔ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

          Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ππάξρεη εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, θαζψο απφ 

ηελ αξραηφηεηα, νη γηαηξνί θάζε κεγάινπ πνιηηηζκνχ, φπσο αξραία Διιάδα, Ρψκε θαη 

Ηλδία, πξνζπαζνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη λα ηηο 

ζεξαπεχζνπλ φζν πην απνηειεζκαηηθά κπνξνχζαλ. Ζ κειέηε ησλ δηαηαξαρψλ ζηελ 

αξραηφηεηα, μεθίλεζε κε ηελ απφδνζε αηηηνινγίαο ζε ππεξθπζηθά θαηλφκελα ή νξγή 

ησλ ζεψλ, φκσο θαζψο ε παξαηήξεζε ηνπ αλζξψπνπ εμειηζζφηαλ, άξρηζε λα γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε θπζηνινγηθή βάζε ησλ ζπκπησκάησλ. Φπζηθά, νη νξηζκνί πνπ έδηλαλ νη 

αξραίνη ιανί ζηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη ν ηξφπνο πνπ ηηο αληηκεηψπηδαλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηε ζχγρξνλε δπηηθή ηαηξηθή. Γηα παξάδεηγκα, ε καλία πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηελ αξραία Διιάδα θαη Ρψκε δηέθεξε απφ ην ζεκεξηλφ νξηζκφ ηεο 

καλίαο θαη αθνξνχζε ζε δηαηαξαρέο φκνηεο κε ηε ζρηδνθξέλεηα. Δληνχηνηο, ην έξγν 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ηαηξνί ηεο αξραηφηεηαο ζηε δηαρείξηζε δηαθφξσλ αζζελεηψλ 

φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, είλαη ζεκαληηθφ θαη αμίδεη λα αλαθεξζεί, θαζψο απνηέιεζε ηελ 

αξρή ηεο ηαηξηθήο.  

 

Αξραία Διιάδα θαη Ρώκε 

          Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο αλαθέξνληαη ζε πιείζηα έξγα ηεο αξραίαο Διιάδαο, 

ηφζν ινγνηερληθά, φζν θαη ζεαηξηθά. Καηά ηελ επνρή ηνπ Οκήξνπ νη πεξηπηψζεηο 

αθχζηθεο ή αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο πεξηγξάθνληαλ σο θάηη κπζηεξηαθφ θαη 

απνδίδνληαλ ζηελ νξγή ησλ ζεψλ ή ζε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο (Drabkin, 1955).  

Αθφκα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα δηθαηνινγνχληαλ σο 

απνηέιεζκα δαηκνληζκνχ, νπφηε παξελέβαηλαλ ηεξείο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

εμνξθίζνπλ ηνπο αζζελείο απφ ην πλεχκα πνπ ηνπο δηαθαηείρε, θαζψο θάηη ηέηνην 

ππνζηήξηδαλ πσο ζα ηνπο επαλέθεξε ζηε θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε (Kyziridis, 

2005; Evans, McGrath, & Milns, 2003). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο 

«ηεξάο λφζνπ», φπσο απνθαινχζαλ ηελ επηιεςία πνπ απνηεινχζε αλεμήγεην 

θαηλφκελν γηα ηνπο αξραίνπο έιιελεο.  

 

Ηππνθξάηεο (460- 370 π.Υ.)    

         Μία λέα πξνζέγγηζε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ πξνηάζεθε απφ ηνλ Ηππνθξάηε, ν 

νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε πξσηνπνξηαθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 

Όληαο νξζνινγηζηήο, πξνζπάζεζε, κέζα απφ ηελ θιηληθή παξαηήξεζε, λα κειεηήζεη 

αληηθεηκεληθά ηηο αζζέλεηεο θαη λα ηηο εμεγήζεη ζε ινγηθή βάζε (Marketos, & 

Skiadas, 1999). ε αληίζεζε κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, ν Ηππνθξάηεο (1923) δελ 

πίζηεπε ζηελ ηεξή λφζν (επηιεςία) θαη ππνζηήξηδε πσο ε νλνκαζία ηεο νθείιεηαη 

ζηελ πεξίεξγε θχζε ηεο θαη ζηελ άγλνηα ησλ αηφκσλ πνπ, επεηδή δε κπνξνχλ λα ηελ 

εμεγήζνπλ, ηελ απνδίδνπλ ζε αλψηεξεο δπλάκεηο (Kotsopoulos, 1986). Μάιηζηα, 

ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία ηεο αξραίαο Διιάδαο παξαηεξείηαη απφξξηςε ηνπ 
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ππεξθπζηθνχ κνληέινπ θαη πεξηγξαθή ηεο ςπρηθήο αλσκαιίαο σο αζζέλεηαο, νπφηε 

θαη απαηηείηαη θπζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε (Drabkin, 1955). Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ 

ππζαγφξεηα ζεσξία γηα ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο θχζεο (γε, λεξφ, θσηηά, θαη αέξαο), ν 

Ηππνθξάηεο αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ ηεζζάξσλ ρπκψλ. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, 

ζην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ ππάξρνπλ ηέζζεξηο ρπκνί· ην αίκα, ην θιέγκα, ε θίηξηλε 

ρνιή θαη ε καχξε ρνιή. ην ζψκα ελφο πγηνχο αηφκνπ  ππάξρεη θαιή πνηφηεηα θαη 

ηέιεηα ηζνξξνπία ησλ ηεζζάξσλ ρπκψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία 

(Γηαπηηδάθεο, Μπαξηζαθνχια, & Παηξηλφο, 2013). Όηαλ, φκσο ππάξμεη αληζνξξνπία, 

ζην ζψκα, επεξεάδεηαη ε λνεηηθή δηαχγεηα, ε ηδηνζπγθξαζία θαη ε πξνδηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθήο αζζέλεηαο. Μάιηζηα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν δξα 

θάζε ρπκφο επεξεάδεη ην είδνο ησλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε θάζε άλζξσπν 

(Evans et al., 2003). Έηζη, γηα λα βνεζεζεί ν αζζελήο ρξεηάδεηαη λα εμαθξηβσζεί ην 

είδνο ηεο αληζνξξνπίαο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θπζηθή ζεξαπεία, κέζσ ηεο 

πξφθιεζεο αηκνξξαγίαο, ηεο ρνξήγεζεο εκεηηθψλ θαη θαζαξηηθψλ, ή αθφκα θαη ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, φηαλ είλαη αλαγθαίν (Γηαπηηδάθεο θ.α., 2013). Αλαθέξεηαη, 

άιισζηε, πσο ν Ηππνθξάηεο ήηαλ εμαίξεηνο ρεηξνπξγφο, ν νπνίνο εθήξκνδε 

ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο κε κεγάιε ηθαλφηεηα θαη είρε δψζεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ζ ζρέζε απηή, ππνζηήξημε, είλαη ηξηκεξήο. Ο αζζελήο απνηειεί 

ην πξψην κέξνο θαη αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά σο ςπρνζσκαηηθή νληφηεηα, ελψ ε 

αζζέλεηα απφ ηελ νπνία πάζρεη, θπβεξλάηαη απφ λφκνπο ηεο θχζεο θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη αλαιφγσο. Σέινο, ν γηαηξφο εθηειεί ιεηηνχξγεκα σο ππεξέηεο ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη βνεζφο ηεο θχζεο θαη ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ (Marketos et 

al., 1999).  

 

Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.)  

          Δπεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ηππνθξάηε, ν Αξηζηνηέιεο είρε απνξξίςεη ηελ απφδνζε 

ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ ζε ζείεο πξνειεχζεηο, θαη ππνζηήξηδε ηε θπζηνινγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ζεσξνχζε φηη πίζσ απφ ηα ζπκπηψκαηα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

ππάξρεη νξγαληθή αηηηνινγία. Πίζηεπε πσο ε καχξε ρνιή κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, αιιάδνληαο ηε δηάζεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηηο θαιέο πεξηπηψζεηο, ε επηξξνή ηεο καχξεο ρνιήο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ην άηνκν ζε ζεκαληηθά επηηεχγκαηα, ελψ ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε είλαη 

πηζαλή αθφκα θαη ε εκθάληζε παξαθξνζχλεο (Kyrizidis, 2005). ην έξγν ηνπ 

«Πξνβιήκαηα» (4
νο

 αηψλαο π.Υ.), αλαθέξεη κία ηέηνηα πεξίπησζε, νλνκάδνληαο ηελ 

αζζέλεηα «κειαγρνιία». Ζ πξνδηάζεζε γηα κειαγρνιία πξνθαιείηαη φηαλ ππάξρνπλ 

ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο καχξεο ρνιήο ζην ζψκα. Ο βαζκφο ζεξκφηεηαο ηεο ρνιήο 

επεξεάδεη ηνλ ηχπν ζπκπησκάησλ πνπ επηδεηθλχεη ν αζζελήο. Σν θάζκα ησλ 

ζπκπησκάησλ είλαη επξχηαην, θαζψο θάπνηνο κπνξεί λα εκθαλίδεη απφ θαηαζιηπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά έσο μέθξελε καλία, ή θαη θάηη ελδηάκεζν. Αληηζηνίρσο επεξεάδεηαη 

θαη ε λνεηηθή νμχηεηα ηνπ αηφκνπ, είηε ζε κηθξφ ή ζε κεγάιν βαζκφ. Σεξάζηηα 

ζπκβνιή ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθά αζζελψλ, απνηειεί ε άπνςή 

ηνπ γηα ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, θαζψο ηφληδε ηελ αλάγθε γηα επγεληθή θαη πξνζεγκέλε 



13 
 

πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο, θαη γηα παξνρή ηεο απαξαίηεηεο θξνληίδαο (Drabkin, 

1955).  

 

Αζθιεπηάδεο ν Βηζπλόο (124- 40 π.Υ.) 

        Ο Αζθιεπηάδεο αλαγλψξηζε πσο νη ςπρηθέο αζζέλεηεο πξνθαινχληαη απφ 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (Kyziridis, 2005) θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε θχζε 

θαη δηάξθεηα. Αλέθεξε, κάιηζηα, πσο θάπνηεο αζζέλεηεο δηαξθνχλ γηα ιίγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ελψ θάπνηεο άιιεο είλαη ρξφληεο ή θαη αλίαηεο, θαη πσο αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε πξέπεη λα επηιέγεηαη θαη ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε. Όηαλ έλαο αζζελήο 

εθδήισλε νμχ επεηζφδην ηεο αζζέλεηαο, ν γηαηξφο έπξεπε λα δξάζεη φζν ην δπλαηφλ 

γξεγνξφηεξα γηα λα αληηκεησπίζεη ηα ζπκπηψκαηα θαη λα εμαθαλίζεη ηελ αζζέλεηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, αλίαησλ αζζελεηψλ, ε ίδηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε δε ζα 

κπνξνχζε λα απνβεί απνηειεζκαηηθή, θαη έηζη θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε δηεπθφιπλζε ηνπ 

αζζελνχο, ψζηε λα ηνπ πξνζθεξζνχλ νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Όπσο 

αλαθέξεη ν Yapijakis (2009), ν Αζθιεπηάδεο ελδηαθέξζεθε έληνλα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ρξφληα αζζελψλ θαη αζρνιήζεθε ζεκαληηθά κε ηελ αλαθνχθηζή 

ηνπο (Γηαπηηδάθεο, 2015). Αθφκα, ππνζηήξημε έλζεξκα ηε ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε γηα 

κία ζσζηή ζεξαπεπηηθή ζρέζε, θαη απνηέιεζε κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηαηξηθφ θιάδν 

θαηά ηνλ πξψην αηψλα πξν Υξηζηνχ (Drabkin, 1955). Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεξαπείαο 

ηνπ ήηαλ ε επηινγή κνπζηθήο, θαηάιιειεο κε ηελ ηδηνζπγθξαζία θάζε αζζελνχο, θαη 

ε εθεχξεζε ηνπ ηαιαληεπφκελνπ θξεβαηηνχ, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ βνεζνχζε ην άηνκν 

λα ραιαξψζεη θαη απνθηήζεη πην γαιήληα ζηάζε (Kyziridis, 2005).  

 

Αξεηαίνο (1
νο

 αη. κ.Υ.) 

          Ο Αξεηαίνο πεξηγξάθεη δχν είδε ςπρηθήο αζζέλεηαο, ηε κειαγρνιία θαη ηε 

καλία, νη νπνίεο απαξηίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο (ζρηδνθξέλεηα θαη 

δηπνιηθή δηαηαξαρή). Χο κειαγρνιηθφο πεξηγξάθεηαη θάπνηνο πνπ δηαθαηέρεηαη απφ 

ζιίςε θαη απαηζηνδνμία, ελψ ν καληαθφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπκφ ή ππεξβνιηθή 

ραξά. Οη αζζέλεηεο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ αζπλήζε ζπγθέληξσζε θαη 

θπθινθνξία ηεο καχξεο ρνιήο. Όηαλ ε καχξε ρνιή θηλείηαη πξνο ην ζηνκάρη θαη ην 

δηάθξαγκα κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζπκπηψκαηα κειαγρνιίαο, ελψ αλ εμαπισζεί ζε 

φιν ην ζψκα είλαη πηζαλέο νη θξίζεηο επηιεςίαο, ε εκθάληζε καλίαο ή αθφκα θαη ε 

παξάιπζε. Ο Αξεηαίνο μερψξηδε ηε καλία απφ ην ληειίξην (παξαιήξεκα), 

αλαθέξνληαο φηη ην ληειίξην, πξνθαιείηαη απφ ηε ρξήζε αιθνφι ή ηελ θαηαλάισζε 

δηαθφξσλ ηξνθψλ φπσο ν καλδξαγφξαο, ελψ ε αηηηνινγία ηεο καλίαο εληνπίδεηαη 

ζηνλ εγθέθαιν θαη εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε λεαξέο ειηθίεο. Αλαγλψξηζε, αθφκα, πσο 

θάπνηνη άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ πξνδηάζεζε ζε απηέο ηηο αζζέλεηεο, θαη 

πεξηέγξαςε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο. Κάπνηνο πνπ έρεη πξνδηάζεζε ζηε καλία είλαη 

απφ ηε θχζε ηνπ επεξέζηζηνο θαη παζηαζκέλνο, πνιχ δξαζηήξηνο θαη ζπλήζσο 

επηδεηθλχεη παηδαξηψδε ζπκπεξηθνξά. Αληηζέησο, φπνηνο έρεη πξνδηάζεζε γηα ηελ 
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εκθάληζε κειαγρνιίαο είλαη ιππεξφο, βξαδχο θαη δελ έρεη κεγάιε αληνρή ζηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αθφκα, κπνξεί λα είλαη θάπνηνο πνπ θαηερφηαλ απφ καλία ζην 

παξειζφλ, θαζψο, φπσο ηζρπξηδφηαλ ν Αξεηαίνο, απηέο νη δχν αζζέλεηεο ζπλδένληαη 

(Kotsopoulos, 1986).  

          Καηά ηνλ Αξεηαίν (1978), ε καλία απνηειεί κία αζζέλεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζε 

ακέηξεηεο κνξθέο θαη νη εθδειψζεηο ηεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. 

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη αζζελείο είλαη επδηάζεηνη θαη δξαζηήξηνη, θαη ζρεκαηίδνπλ 

ππεξβνιηθέο ηδέεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Καζψο, φκσο, ε καλία ρεηξνηεξεχεη, νη 

αζζελείο  δε ραξαθηεξίδνληαη πιένλ απφ ραξά, αιιά απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

φπσο θαρππνςία, αςηζπκία, ίζσο αθφκα θαη θαθή θξίζε. ηε ρεηξφηεξε κνξθή ηεο 

αζζέλεηαο, ν πάζρσλ ράλεη ηειείσο ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεψλ ηνπ, επηδεηθλχεη 

ππεξβνιηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ νκηιία θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη απνζχξεηαη απφ ηα 

θνηλά γηα λα δήζεη κφλνο ηνπ. Μεηά ηα επεηζφδηα ηεο καλίαο ζπλήζσο έξρεηαη ε 

κειαγρνιία, αθνχ ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αζζέλεηά ηνπ θαη ζιίβεηαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βηψλεη. Μνινλφηη ππνζηεξηδφηαλ πσο ε παζνγέλεηα ηεο καλίαο 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αθχζηθε ζπγθέληξσζε καχξεο ρνιήο, ε αηηία γηα ηελ 

εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ παξέκελε άγλσζηε. Έηζη, ε ζεξαπεία εζηίαδε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαγλσζκέλεο παζνινγίαο, δειαδή ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο ηέζζεξεηο ρπκνχο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζεξαπεία, 

εθαξκνδφηαλ έλα πιήζνο ηερληθψλ, φπσο λεζηεία, θιεβνθέληεζε, ρξήζε βεληνπδψλ 

θαη καιάμεηο ησλ άθξσλ. Όηαλ ηα νμέα ζπκπηψκαηα ππνρσξνχζαλ, ν γηαηξφο 

κπνξνχζε λα ζπδεηήζεη κε ηνλ αζζελή γηα ηηο παξαιεξεκαηηθέο ηνπ ηδέεο, βνεζψληαο 

ηνλ λα απνθηήζεη κία ξεαιηζηηθή ζθνπηά ηεο θαηάζηαζεο, ρσξίο λα δηαθσλεί εληφλσο 

καδί ηνπ θαη λα ηνλ πξνζβάιιεη. Σα ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξεη ν Αξεηαίνο κπνξνχλ 

λα παξαηεξεζνχλ ζηα εγρεηξίδηα ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο θαη εκπίπηνπλ ζην 

ςπρσζηθφ θάζκα. Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη πσο ε κειαγρνιία αληηζηνηρεί ζε 

αξλεηηθά ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα, φπσο ε απφζπξζε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, 

θαη ζηελ θαηάζιηςε πνπ ζπρλά αθνινπζείηαη απφ ηελ εκθάληζε ρξφληαο 

ζρηδνθξέλεηαο. Ζ καλία, φπσο παξνπζηαδφηαλ ζηελ αξραηφηεηα, αθνξά ζηα ζεηηθά 

ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα, φπσο ε ηζρπξή ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη ε ηαξαρή 

(Kotsopoulos, 1986).  

 

Κνξλήιηνο Κέιζνο (1
νο

 αη. κ.Υ.) 

         Ο Κνξλήιηνο Κέιζνο έδεζε ζηε Ρψκε, θαη παξά ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ 

γηαηξφο, αζρνιήζεθε ζεκαληηθά κε ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. ηελ πεξηγξαθή ηνπ γηα ηε 

καλία, ραξαθηήξηδε ηνπο αζζελείο σο κσξνχο θαη ππνζηήξηδε πσο ε ζεξαπεία ηνπο 

απνηειεί πνιχ δχζθνιε ππφζεζε (Evans et al., 2003). Απέδηδε ηελ αηηηνινγία ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε καλία, ζηελ νξγή ησλ ζεψλ, θαη πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή 

βάλαπζσλ ηερληθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ππέβαιιε ηνπο 

αζζελείο ηνπ ζε λεζηεία, ελψ εθήξκνδε αθφκα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο κε δεζκά ή ην 

καζηίγσκα (Kyziridis, 2005). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηέηνησλ βαζαληζηεξίσλ δελ 
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πξνέθπςε κφλν απφ ηελ ηδέα ηεο ζείαο νξγήο, αιιά ιεηηνπξγνχζε θαη σο κία κνξθή 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο. Ο Κέιζνο πίζηεπε πσο ε δπζθνξία πνπ δεκηνπξγνχζαλ 

απηέο νη ηερληθέο ζα παξαθηλνχζε ην άηνκν λα ζθεθηεί ηηο αλάξκνζηεο πξάμεηο ηνπ 

θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο ειαηηψζεη (Evans et al., 2003).  

 

νξαλόο (ηέιε 1
νπ

 – αξρέο 2
νπ

 αη. κ.Υ.) 

         Ο νξαλφο ήηαλ έλαο έιιελαο γηαηξφο πνπ έδεζε ζηε Ρψκε θαη , ζε αληίζεζε κε 

ηνλ Κνξλήιην Κέιζν, πξνζέγγηδε ηνπο αζζελείο ηνπ κε θαηαλφεζε θαη πξνζνρή θαη 

πηνζέηεζε κία αλζξσπηζηηθή ζεξαπεία.  Πίζηεπε πσο ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε αλάκεζα 

ζηνλ ηαηξφ θαη ηνλ ζεξαπεπφκελν είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαη πσο ζηελ πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ηεο αζζέλεηαο, ν ζεξαπεπηήο πξέπεη λα εμεηάζεη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (Kyziridis, 2005). Ζ ζεξαπεία πνπ πξφηεηλε εθαξκνδφηαλ ζε 

δχν ζηάδηα· ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επεηζνδίνπ ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κεηά ην επεηζφδην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επεηζνδίνπ, ν νξαλφο έδηλε έκθαζε ζηελ μεθνχξαζε ηνπ αζζελνχο, ζηε ραιάξσζή 

ηνπ κε καιάμεηο, ζηελ ηήξεζε απζηεξήο δίαηηαο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή 

θιεβνηνκίαο θαη ζεξαπείαο κε βεληνχδεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρεκηθήο 

ηζνξξνπίαο. Όζν ε ζεξαπεία πξνρσξνχζε θαη ηα ζπκπηψκαηα κεηψλνληαλ, ε δίαηηα 

ηνπ αζζελνχο ραξαθηεξηδφηαλ απφ κεγαιχηεξε πνηθηιία, θαη ε ζεξαπεία 

πεξηειάκβαλε επηφηεξεο ηερληθέο, φπσο ηε ρξήζε αινηθψλ, ηελ παζεηηθή θαη 

ελεξγεηηθή άζθεζε θαη ηελ μεθνχξαζε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν νξαλφο 

πεξηέγξαθε ην ζσζηφ ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ είλαη εληππσζηαθφο θαη νη απφςεηο ηνπ 

εθαξκφδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξηδε πσο νη εγθαηαζηάζεηο 

φπνπ δηέκελαλ νη αζζελείο δελ έπξεπε λα έρνπλ πνιιά εξεζίζκαηα, φπσο έξγα ηέρλεο, 

θαζψο θάπνην απφ απηά ζα κπνξνχζε λα ηνπο πξνθαιέζεη αλαζηάησζε. Οκνίσο κε 

ηνλ Αξηζηνηέιε, ρξεζηκνπνηνχζε ηε δχλακε ηεο κνπζηθήο ζηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηάιιεινπ ζεξαπεπηηθνχ θιίκαηνο, αλάινγα θπζηθά κε ηελ πεξίπησζε θάζε 

αζζελνχο (Drabkin, 1955).  

 

πδήηεζε 

          Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε κειέηε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ, φπσο 

ε ζρηδνθξέλεηα (ε νπνία θαηά ηελ επνρή πεξηγξαθφηαλ σο καλία) απαζρφιεζε 

ζεκαληηθά ηνπο γηαηξνχο ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη Ρψκεο. Αλ θαη γηα αξθεηά ρξφληα 

ηφζν νη αξραίνη έιιελεο φζν θαη νη αξραίνη Ρσκαίνη ζπλήζηδαλ λα απνδίδνπλ ηηο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε ππεξθπζηθνχο παξάγνληεο θαη αλαγλψξηδαλ ηνπο ηεξείο σο 

θαηάιιεινπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ, ε αληίιεςε απηή άιιαμε 

ξηδηθά κε ηελ ζπκβνιή νξζνινγηζηψλ, φπσο ν Ηππνθξάηεο, ν Αξηζηνηέιεο θαη ν 

νξαλφο. Σν πξσηνπνξηαθφ έξγν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ απηνί νη άληξεο απνηέιεζε 

ηελ αξρή κίαο πξαγκαηηζηηθήο ηαηξηθήο πνπ βαζηδφηαλ ζηελ θιηληθή παξαηήξεζε θαη 

ηε δηεξεχλεζε ησλ νξγαληθψλ αηηηψλ πίζσ απφ ηηο αζζέλεηεο. Ζ έκθαζε πνπ δφζεθε 



16 
 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θαηαλφεζεο ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ηνπ αζζελνχο θαη 

ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ, απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εθαξκνγήο κίαο 

εζηθά ζσζηήο ςπρνινγίαο αθφκα θαη ζήκεξα.  

 

Αξραία Ιλδία 

Δηζαγσγή         

         Οη γηαηξνί ηεο αξραίαο Ηλδίαο αζρνιήζεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ πγεία θαη ηελ 

παζνινγία ησλ αηφκσλ, ηφζν ζε ζσκαηηθφ φζν θαη ζε ςπρηθφ επίπεδν, φπσο θαίλεηαη 

ζε πνιιά ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα πνπ ρξνλνινγνχληαη κέρξη δχν ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ 

(Chaterjee, 2012). Σα πην ζεκαληηθά ηαηξηθά ζπγγξάκκαηα νλνκάδνληαη Charaka 

Samhita θαη  Sushrut Samhita, αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα ηεο Ayurveda (Gautam, 

1999), θαη απνηεινχζαλ ηηο πεγέο ηαηξηθήο θαη ρεηξνπξγηθήο ζηελ αξραία Ηλδία 

(Parkar, 2001). Οη αξρέο ηνπ Charaka Samhita, κάιηζηα, εθαξκφδνληαη αθφκα θαη ζηε 

ζχγρξνλε επνρή ζε Ηλδία θαη ξη Λάλθα (Haldipur, 1984; Nizamie, & Goyal, 2010). 

χκθσλα κε ηελ αγηνπξβεδηθή ζεσξία θάζε άλζξσπνο έρεηο ηξεηο ζσκαηηθέο 

ελέξγεηεο (αέξαο, ρνιή θαη θιέγκα), θαη ηξεηο ςπρηθέο (ζθέςε, ζπλαίζζεκα θαη 

βνχιεζε) (Balsavar, & Deshpande, 2015). Ζ εκθάληζε κίαο ςπρηθήο αζζέλεηαο 

κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζηελ αληζνξξνπία αλάκεζα ζηηο ηξεηο ελέξγεηεο (ζσκαηηθέο 

ή ςπρηθέο), ή ζε θαηάιεςε ηνπ αζζελνχο απφ θάπνην θαιφ ή θαθφ πλεχκα. Ζ 

αηηηνινγία (ελέξγεηα ή πλεχκα) θαη ν ηχπνο εκθάληζήο ηεο (πνηα ελέξγεηα ππεξηεξεί ή 

πνην πλεχκα είλαη παξφλ) ζεσξνχληαλ πσο επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπκπησκάησλ (Haldipur, 1984). Γηα λα ππάξμεη ςπρηθή πγεία θαη επεμία, ρξεηάδεηαη 

λα ππάξρεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο ηξεηο ςπρηθέο ελέξγεηεο. Όηαλ ππεξηεξεί ε 

ζθέςε, ην άηνκν κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία, φκσο ην ππεξβνιηθφ 

ζπλαίζζεκα δεκηνπξγεί θίλδπλν γηα λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ελψ ε 

ππεξβνιηθή αβνπιεζία πηζαλψο λα νδεγεί ζε θαηαζιηπηηθά ή θαηαηνληθά 

ζπκπηψκαηα (Balsavar et al., 2015). Ζ ςπρηθή αληζνξξνπία πξνθαιείηαη φηαλ θάπνηεο 

απφ ηηο ελέξγεηεο θηάλεη ζηε ζέζε ηεο θαξδηάο (φπνπ πίζηεπαλ φηη εδξάδεηαη ην 

κπαιφ) θαη εκπνδίδεη ηνπο αγσγνχο πνπ κεηαθέξνπλ ηηο ελέξγεηεο (Obeyesekere, 

1977). 

 

Φπρηθέο δηαηαξαρέο         

         ην επξχ θάζκα ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ Ayurveda, 

παξαηίζεηαη θαη ε ζρηδνθξέλεηα. Καηά ηνλ Gupta (1977), ν φξνο Unmad πνπ 

εληνπίδεηαη ζηα ηαηξηθά εγρεηξίδηα αλαθέξεηαη ζηηο ςπρψζεηο, θαη ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα είδε. Χο Vatonmad εμεγείηαη ε αζζέλεηα κε ζπκπηψκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ 

απηά ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ελψ ζπλαληψληαη αθφκε νη φξνη Pittonmad (παξφκνηα κε 

καλία), Kaphonmad (παξφκνηα κε θαηάζιηςε) θαη Tridoshonmad (θαηάζιηςε) 

(Abhyankar, 2015). Ζ ςχρσζε (Unmad) πεξηγξάθεηαη σο δηαηαξαγκέλε λνεηηθή 
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θαηάζηαζε θαη απνδίδεηαη ηφζν ζε νξγαληθνχο, φζν θαη ζε ππεξθπζηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Σα ςπρσζηθά άηνκα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θαζνιηθή βιάβε, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηνλ ιφγν θαη ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (Haldipur, 1984). Σα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο Unmad πεξηιακβάλνπλ 

απψιεηα ησλ αηζζήζεσλ, ηαξαγκέλε λνεηηθή θαηάζηαζε, απνζηξνθή γηα ηηο ηξνθέο, 

ππεξβνιηθή ελέξγεηα θαη δξαζηεξηφηεηα, εκβνέο, ηαξαρή θαη ίιηγγν (Obeyesekere, 

1977). χκθσλα κε ηνλ Gupta (1977), ε θαθή δίαηηα, ε αδχλακε ηδηνζπγθξαζία, ε 

έιιεηςε πγηψλ ζπλεζεηψλ, ν θαηαθιπζκφο απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. δήιεηα, 

ζπκφο, επηζεηηθφηεηα θ.α.), ε εμάληιεζε θαη ν δαηκνληζκφο απνηεινχζαλ ηηο θχξηεο 

αηηίεο ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ (Abhyankar, 2015).  

 

Θεξαπεία     

      Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ςπρηθψλ αζζελεηψλ, γηα ηε ζεξαπεία ηεο νπνίαο 

ρξεηάδεηαη αξρηθά ε θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ κε ελζπλαίζζεζε 

(Haldipur, 1984). ην ζχζηεκα ηεο Ayurveda πεξηγξάθνληαη δεθανρηψ αξρέο 

ζεξαπείαο, νη νπνίεο ρσξίδνληαη γεληθψο ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

ηερληθέο, θαη ζηε θαξκαθνινγηθή αγσγή. ηηο ηερληθέο πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

νλνκάζνπκε σο ςπρνζεξαπεπηηθέο πεξηιακβάλνληαη γλσζηηθέο ζεξαπείεο (φπσο 

εμάζθεζε ζηελ εζηίαζε ζε ζθέςεηο αληίζεηεο απφ ηηο δπζάξεζηεο ή δπζιεηηνπξγηθέο 

ζθέςεηο), ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο, θαη 

πξνζεπρέο ηφζν ζηνπο ζενχο, φζν θαη ζηα άζηξα (Haldipur, 1984). Αληηζηνίρσο, ε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη πνηθίιε, θαη ν βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη ν έιεγρνο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ ππεξηεξεί ρξεζηκνπνηψληαο αληηζηαζκηζηηθέο νπζίεο. Έηζη, νη νπζίεο 

πνπ ρνξεγνχληαη ζηνρεχνπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

ππεξβνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε θάπνηαο άιιεο ελέξγεηαο, θαη, αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί, 

ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο νπζίεο γηα λα δηνξζψζνπλ ηε λέα αληζνξξνπία  

(Obeyesekere, 1977). πγθεθξηκέλα, ρνξεγνχληαη αληηςπρσζηθά, αληηεπηιεπηηθά, 

δηεγεξηηθά, θάξκαθα γηα βειηίσζε ηεο κλήκεο θαη ησλ ζπλεηδεηψλ ιεηηνπξγηψλ, γηα 

ηηο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ (αγξππλία θαη ππεξππλία), αθφκα θαη γηα ηελ απεμάξηεζε 

(Gautam, 1999). Δληνχηνηο, ζε θάπνηεο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, ην ηαηξηθφ εγρεηξίδην 

πξνηείλεη  αθξαία κέηξα, φπσο δηάηξεζε ηνπ ζψκαηνο, εθθνβηζκφ, ηξφκν, έθπιεμε ή 

απνκφλσζε (Obeyesekere 1977; Haldipur, 1984). Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο παξαπάλσ 

ηερληθέο, ε ζεξαπεία πνπ πξνηείλεη  ε Ayurveda είλαη νιηζηηθή, θαη ζηνρεχεη ηφζν ζηε 

ζσκαηηθή, φζν θαη ζηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Γηα λα 

θξηζεί, ινηπφλ, σο επηηπρεκέλε κία ζεξαπεία, ρξεηάδεηαη λα παξαηεξεζεί 

απνθαηάζηαζε ησλ ζσκαηηθψλ θαη αηζζεηεξηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ. Σέινο, ε 

αγηνπξβεδηθή ζεξαπεία δελ εζηηάδεη κφλν ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ζηελ 

πξφιεςε ησλ αηφκσλ πνπ πηζαλψο λα δηέηξεραλ θίλδπλν γηα κεηαγελέζηεξε 

αλάπηπμε θάπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. Όπσο αλαθέξεηαη ζην Charaka Samhita 

(1906), θάπνηνο πνπ ηξέθεηαη ζσζηά, ειέγρεη ηα πάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, 
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παξακέλεη αγλφο ζσκαηηθά θαη ςπρηθά θαη αθνζηψλεηαη ζηελ θαινζχλε, δε δηαηξέρεη 

θαλέλα θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε θάπνηαο ςπρηθήο λφζνπ (Haldipur, 1984).  

πδήηεζε         

      Ζ ζεκαζία ηνπ αξραίνπ ζεξαπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ayurveda δηαθαίλεηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε πνπ ιακβάλεη εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, φρη κφλν ζηηο αζηαηηθέο 

ρψξεο, αιιά θαη ζην δπηηθφ θφζκν φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθή ηαηξηθή. 

Παξά ηελ πίζηε ησλ αξραίσλ Ηλδψλ ζε ππεξθπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε θαηάιεςε 

απφ πλεχκαηα, έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, εζηηαδφηαλ ζηελ νξγαληθή αηηηνινγία θαη 

ηελ εκπινθή ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εκθάληζε ησλ λφζσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαλ ηηο αζζέλεηεο είλαη αξθεηά εληππσζηαθφο, αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο πσο ε εκθάληζε ηεο Ayurveda ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηνλ δεχηεξν κε πξψην 

αηψλα πξν Υξηζηνχ.  
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3. ΦΤΥΟΓΤΝΑΜΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ 

         Χο ςπρνδπλακηθέο πεξηγξάθνληαη νη ζεσξίεο πνπ εμεηάδνπλ ηα ςπρηθά 

θαηλφκελα σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο δπλάκεσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην άηνκν. Οη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο εκπίπηνπλ ζηελ 

ςπρνδπλακηθή νκάδα, θαζψο παξνπζηάδνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ζε έλα πιαίζην δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, δειαδή, πξνθχπηεη απφ 

ηελ έληνλε κάρε αλάκεζα ζηα έλζηηθηα θαη ηηο νξκέο, ζηηο επηζπκίεο, ζηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ (Lawrence, & Oliver, 2001).  

 

 

Sigmund Freud 

Δηζαγσγή 

       Ο Sigmund Freud (1856-1940), Απζηξηαθφο ςπρίαηξνο θαη ςπραλαιπηήο, 

μεθίλεζε ηελ επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη εθπαίδεπζε ηε δεχηεξε γεληά 

ησλ ςπραλαιπηψλ, φπσο ν Carl Jung, ν Alfred Adler θαη άιινη. Καηά ηνλ δέθαην 

έλαην αηψλα ίδξπζε ηε ζρνιή ηεο ςπραλάιπζεο, ε νπνία ζπρλά αλαθέξεηαη σο «ε 

νκηινχζα ζεξαπεία» (the talking cure), θαη εζηηάδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθά αζζελψλ (McLeod, 2013). Σν 

έξγν ηνπ ελέπλεπζε ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ 

ξεπκάησλ, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ είηε γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ηδέεο ηνπ ή γηα λα 

αληηηαρζνχλ ζε απηέο (Νέζηνξνο, 2012β). Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη πσο ε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζθέςε ήηαλ ηφζν ζπνπδαία πνπ 

ε επηξξνή ηνπ επεθηάζεθε πέξα απφ ηελ ςπρνινγία, ζηελ ηέρλε, ζηε ινγνηερλία, 

αθφκα θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο (McLeod, 2013).  

 

Φπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε θαη πηπρέο ηεο ςπρήο 

        χκθσλα κε ηνλ Freud, ε ςπρή ρσξίδεηαη ζε έλα ηξίπηπρν πνπ ειέγρεη ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηδξάζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Σα ηξία ζηνηρεία 

είλαη ην Δγψ, ην Τπεξεγψ θαη ην Δθείλν. Σν Δθείλν πεξηέρεη ηηο νξκέο θαη ηα δσψδε 

έλζηηθηα ηνπ αηφκνπ (πείλα, ζεμνπαιηθέο αλάγθεο θιπ), ελψ ην Τπεξεγψ βξίζθεηαη 

ζηνλ αληίπνδα θαη εκπεξηέρεη ηηο εζηθέο αμίεο, ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη 

κέζα ζε κία θνηλσλία θαη ηε ληξνπή, ζηνηρεία πνπ δελ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα 

εθθξάδεη αδηαθξίησο ηα πξσηφγνλά ηνπ έλζηηθηα. Σν Δγψ, ηέινο, βξίζθεηαη ζηε κέζε 

θαη επζχλεηαη γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζην Δθείλν θαη ζην 
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Τπεξεγψ (Robinson, 2011). Οη πηπρέο απηέο, φπσο ηζρπξίζηεθε ν Freud (1923) είλαη 

ππνζεηηθέο έλλνηεο πνπ εμεγνχλ ηηο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Κάζε πηπρή (π.ρ. Δγψ) έρεη 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ ην άηνκν, νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ άιισλ δχν (π.ρ. Τπεξεγψ θαη Δθείλν), κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθή ζχγθξνπζε. ηελ πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ην άγρνο πνπ 

πξνθαιεί κία ηέηνηα ζχγθξνπζε, ην Δγψ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξνπο ακπληηθνχο 

κεραληζκνχο. Κάπνηνη κεραληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά ζηε ζεσξία ηνπ Freud γηα 

ηε ζρηδνθξέλεηα είλαη ε παιηλδξφκεζε θαη ε κεηαηφπηζε. Χο παιηλδξφκεζε 

πεξηγξάθεηαη ε επηζηξνθή ηνπ αηφκνπ ζε πξνγελέζηεξν αλαπηπμηαθφ ζηάδην φηαλ 

ληψζεη κεγάιν άγρνο, ελψ ε κεηαηφπηζε αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε κίαο αλάγθεο κε 

ππνθαηάζηαηα κέζα (McLeod, 2013).  

         Μία αθφκα βαζηθή έλλνηα ζηε ζεσξία ηνπ Freud είλαη απηή ηεο ιίκπηλην. Χο 

ιίκπηλην (libido), αλαθέξεηαη ε ςπρηθή ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ (Νέζηνξνο, & 

Εγαληδνχξε, 2002), πνπ εζηηάδεηαη ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα  θαη εκπεξηέρεη ηηο 

ζεμνπαιηθέο ηνπ νξκέο θαη ηελ επηζπκία γηα ηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Ζ δσή, 

ππνζηήξηδε ν Freud, πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ έληαζε θαη ηελ απφιαπζε. Ζ 

έληαζε πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο ιίκπηλην, θαη ε απφιαπζε απφ ηελ 

απειεπζέξσζή ηεο, κέζα απφ ηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Ζ ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε 

θάζε αλζξψπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ζαθή ζηάδηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία 

ζρεηίδεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε ζχγθξνπζε. Γηα λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ζηάδην, 

ην άηνκν πξέπεη λα επελδχζεη ιηβηδηληθή ελέξγεηα γηα λα ιχζεη ηελ εθάζηνηε 

ζχγθξνπζε. Σν πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ επελδχεηαη ζε θάζε ζηάδην ζπλδέεηαη κε 

ηελ επηξξνή ηνπ ζηαδίνπ ζην άηνκν, θαζψο φζν πην πνιιή ελέξγεηα επελδχζεη, ηφζν 

πην ζεκαληηθά γίλνληαη γηα ηνλ ίδην φζν σξηκάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηαδίνπ (McLeod, 2008).  

 

ρηδνθξέλεηα 

         Ο Freud ππνζηήξηδε πσο ζνβαξέο ςπρηθέο αζζέλεηεο, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα θαη 

ε θαηάζιηςε, δελ νθείινληαη ζε εγθεθαιηθέο βιάβεο, αιιά απνηεινχλ λαξθηζζηζηηθέο 

δηαηαξαρέο (Caroll, 2003). Ζ έλλνηα ηνπ λαξθηζζηζκνχ ζηε ζρηδνθξέλεηα δελ αθνξά 

ζηε λεπξσηηθή δηαζηξνθή, αιιά παξνπζηάδεηαη σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ 

ζρηδνθξεληθψλ αηφκσλ πνπ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Taylor, 

2009). Καηά ηνλ Απζηξηαθφ ςπρίαηξν, ε ζρηδνθξέλεηα πξνθαιείηαη απφ ηελ 

απφζπξζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επέλδπζεο ηνπ αηφκνπ ζε αληηθείκελα ζηνλ 

εμσηεξηθφ ηνπ θφζκν (Koehler, 2006). Ζ ςπρηθή ελέξγεηα, δειαδή, απνκαθξχλεηαη 

απφ ηελ επέλδπζε ζε εμσηεξηθά αληηθείκελα θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ εαπηφ 

(Μνχθαο, 2009). Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην 

ζηάδην, ε ιίκπηλην κεηαθέξεηαη απφ ηα αληηθείκελα ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ελψ  ζην 

δεχηεξν ζηάδην, απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ζηξέθεηαη ζηνλ εαπηφ, 

νδεγψληαο ζε κεγαινκαλία. ην ηξίην ζηάδην, ην άηνκν επηρεηξεί λα απνθαηαζηήζεη 

ηε ιίκπηλην, θαη λα ηελ εζηηάζεη μαλά ζηα αληηθείκελα θαη ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. 
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Όηαλ, φκσο, παξνπζηάδεη ζρηδνθξεληθέο ηάζεηο, ε απνθαηάζηαζε απηή απνηειεί κία 

δχζθνιε δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εκθαλίδνληαη ςεπδαηζζήζεηο, σο 

κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο (Goldstein, 1978). ηελ πξνζπάζεηα 

αλαδφκεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ν αζζελήο ρξεζηκνπνηεί πξνεγνχκελα ζρήκαηα 

πνπ έρεη ζπγθξαηήζεη γηα ηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν (Lipton, 1949). Έηζη, 

δεκηνπξγείηαη κία δηαζηξεβισκέλε αληίιεςε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 

ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ. Δλ νιίγνηο, ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα αλαπαξηζηνχλ 

κία επηζηξνθή ηνπ αηφκνπ ζε ζεκεία θαζήισζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε 

ιηβηδηληθή αλάπηπμε (Lothane, 1997). Οη ηάζεηο θαζήισζεο ησλ αηφκσλ κε 

ζρηδνθξέλεηα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε αξθεηά πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο ζε ζρέζε 

κε άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ε λεχξσζε. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Freud 

(1913), φζν πην λσξίο εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα ζηε δσή ελφο αηφκνπ, ηφζν πην 

ζνβαξή κπνξεί λα είλαη ε εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο (Willick, 2001).  

        Ζ θξνυδηθή ζεψξεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο εμεγεί ηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα, 

ηδίσο ηα ζεηηθά φπσο ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο, σο απφπεηξεο 

απηνζεξαπείαο, ε νπνία φκσο απνηπγράλεη ιφγσ απνθάζεμεο απφ ηα αληηθείκελα θαη 

ππεξθάζεμεο ζην Δγψ (Koehler, 2006). Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θάζε 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζρεηίδεηαη κε κία ζχγθξνπζε, γηα ηελ επίιπζε ηεο νπνίαο 

επελδχεηαη ζεμνπαιηθή ελέξγεηα. Ζ ππεξβνιηθή, φκσο, ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε 

ηελ επίιπζε κίαο ζχγθξνπζεο ή ε απμεκέλε άληιεζε ηθαλνπνίεζεο ζπρλά νδεγεί ζε 

θαζήισζε ηνπ αηφκνπ ζην εθάζηνηε ζηάδην (McLeod, 2008). ηελ πεξίπησζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, ε βαζηθή ζχγθξνπζε δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν 

θαη ζην Δθείλν, γηα ηελ επίιπζε ηεο νπνίαο, ν πάζρσλ αλαγθάδεηαη λα 

αλαθαηαζθεπάζεη ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη σο απεηιή 

(Koehler, 2006). χκθσλα κε ηνλ Freud (1905), ν ζρηδνθξελήο θαζειψλεηαη αλάκεζα 

ζην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ απηνεξσηηζκνχ θαη ζε απηφ ηεο επηινγήο 

εηεξνθπινθηιηθνχ αληηθεηκέλνπ απφιαπζεο. Σν ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη 

λαξθηζζηζηηθφ επεηδή ην άηνκν επηθεληξψλεη ηελ επέλδπζε ηεο ιίκπηλην ζην Δγψ 

(Νέζηνξνο θ.α., 2002). Καζψο ε ιίκπηλην απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηνπ 

αλζξψπνπ, ε εκπινθή ηεο ζηελ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο εμεγεί γηαηί 

ζπκπηψκαηα, φπσο νη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο, είλαη ηφζν ηζρπξά (Lothane, 1997).  

 

Θεξαπεία 

       Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Freud ήηαλ θαηλνηφκνο θαζψο, φπσο αλαθέξεη ν 

Storr (1966), ν ςπρίαηξνο άθνπγε ηνλ αζζελή ηνπ, κε ζθνπφ φρη απιψο λα ηνπ δψζεη 

ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκά ηνπ, αιιά θαη γηα λα 

θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηελ νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηνπ αηφκνπ (Carroll, 2014).  Δληνχηνηο, θξαηνχζε αξθεηά απαηζηφδνμε ζηάζε 

απέλαληη ζηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Μνινλφηη πίζηεπε φηη ε ζρηδνθξέλεηα δελ 

απνηειεί εγθεθαιηθή δηαηαξαρή, ππνζηήξηδε φηη ε αζζέλεηα απηή δε κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κέζσ ηεο ςπραλάιπζεο (Willick, 2001). Ο ιφγνο πνπ δελ πίζηεπε 
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ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο ζεξαπείαο, φπσο αλαθέξεη ν Dolnick (1998),  

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη ζε ζέζε 

λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηνξαηηθφηεηα ελφο ςπρνιφγνπ, νπφηε δελ είλαη ζπλεξγάζηκνη 

θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζεξαπεπηηθήο πξνζπάζεηαο (Caroll, 2003). Κάηη ηέηνην 

ζπκβαίλεη επεηδή ν αζζελήο αδπλαηεί λα επελδχζεη ηε ιίκπηλην ζηνλ έιεγρν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, σο απνηέιεζκα ηνπ ειιηπνχο ζρεκαηηζκνχ ηνπ Δγψ πνπ νθείιεηαη 

ζηελ παιηλδξφκεζε ηνπ αηφκνπ ζην λαξθηζζηζηηθφ ζηάδην, θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπ 

(Νέζηνξνο θ.α. 2002). Ο λαξθηζζηζκφο απηφο εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία κίαο 

ιεηηνπξγηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κίαο  ςπραλαιπηηθήο παξέκβαζεο (2007).  

 

πδήηεζε 

       Ζ δεκηνπξγία ηνπ ςπραλαιπηηθνχ θηλήκαηνο απφ ηνλ Sigmund Freud απνηέιεζε 

ηεξάζηην παξάγνληα επηξξνήο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αζζελνχο 

κέζσ ηεο ζπδήηεζεο. Ζ επίδξαζή ηνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ θχθιν ήηαλ ηφζν κεγάιε, 

ψζηε δεκηνπξγήζεθαλ νη φξνη «θξνυδηζηήο» (θάπνηνο πνπ αζπάδεηαη ηηο ζεσξίεο ηνπ 

Freud), θαη «λεν-θξνυδηζηήο» (θάπνηνο πνπ, βαζηζκέλνο ζηηο ζέζεηο ηνπ Freud, 

δεκηνπξγεί κία λέα ζεσξία πνπ απνηειεί θξηηηθή ή ζπλέρηζή ηνπο). Δληνχηνηο, ε 

θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηηο απφςεηο ηνπ, είλαη ηεξάζηηα. Γηα παξάδεηγκα, ν Silvano 

Arieti ππνζηήξημε πσο ε Φξνυδηθή ζεσξία δελ είλαη νινθιεξσκέλε επεηδή εζηηάδεη 

ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη δε δίλεη ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ζηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

(Arieti, 1969). Δπίζεο, αξθεηνί θξνυδηθνί ππνζηεξηθηέο, φπσο ν Alfred Adler, έθπγαλ 

ην 1903 απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζρνιή ηνπ Freud (Vienna Psychoanalytic Society) 

ιφγσ ζπλερψλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ (Meir, 2012). Παξά ηηο αηέιεηεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεσξία ηνπ θαη ηε ζθνδξή θξηηηθή πνπ έρεη δερζεί, ε βαξχηεηα ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο ζεξαπείαο ησλ ςπρηθά αζζελψλ είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη 

επξέσο απνδεθηή. Μάιηζηα, κέρξη θαη ζήκεξα, είλαη γλσζηφο ηφζν ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζην επξχ θνηλφ, σο ν παηέξαο ηεο ςπραλάιπζεο.  

 

 

 

 

 

 

Carl Jung: αλαιπηηθή ςπρνινγία 
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Δηζαγσγή 

      Ο Carl Gustav Jung  (1875- 1961) απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηελ 

εμέιημε ηεο κειέηεο ηεο ςπρήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο ππήξμε ν 

ηδξπηήο ηεο αλαιπηηθήο ςπρνινγίαο (Jacobi, 1968). Μεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

εξγάζηεθε ζηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή Burghoeltzli, ηελ νπνία δηεχζπλε ν Eugene 

Bleuler (Boeree, 1997). Ζ ζρέζε ησλ δχν αληξψλ βνήζεζε αξθεηά ηνλ Jung ζηελ 

εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπ, θαζψο ν Bleuler  απνηέιεζε, πέξα απφ πεγή έκπλεπζεο, 

έλαλ θαζνδεγεηή ζην έξγν ηνπ πξψηνπ (Moller et al., 2002). εκαληηθή επηξξνή ζην 

έξγν ηνπ, απνηέιεζε θαη ν Freud, γηα ηνλ νπνίν έηξεθε κεγάιν ζεβαζκφ, θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο άληξεο πνπ ελέπλεπζαλ ηνλ Jung, θαη ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπ ζεσξηψλ. Παξά ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ θαηλφηαλ λα 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο ησλ δχν αληξψλ, ν Jung δηαθσλνχζε κε ηνλ κέληνξά 

ηνπ ζε αξθεηά ζεκεία, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη πσο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

ηεο ξήμεο ηνπο. Γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ην έξγν ηνπ απφ ηνπο πξνθαηφρνπο θαη 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηδίσο ηνλ Freud θαη ηνλ Adler, ν Jung νλφκαζε ηε ζεσξία ηνπ 

«αλαιπηηθή ςπρνινγία» (Jacobi, 1968). 

 

Ζ αλζξψπηλε ςπρή θαη ελέξγεηα 

         Ο Jung πίζηεπε, φπσο θαη ν Freud, φηη ε αλζξψπηλε ςπρή απνηειείηαη απφ ηξία 

κέξε, αιιά ν δηαρσξηζκφο πνπ πξφηεηλε δηέθεξε αξθεηά απφ ηνπ πξναλαθεξζέληνο. 

Σα ηξία κέξε, ππνζηήξηδε, απνηεινχλ ην Δγψ, ην πξνζσπηθφ αζπλείδεην θαη ην 

ζπιινγηθφ αζπλείδεην.  Χο «Δγψ» αλαθέξεηαη ην ζπλεηδεηφ θνκκάηη ηνπ λνπ, ελψ 

ζην πξνζσπηθφ αζπλείδεην πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ θαη δελ είλαη ζπλεηδεηά, αιιά ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο κπνξνχλ λα γίλνπλ. Σν ζηνηρείν πνπ θάλεη ηε ζεσξία ηνπ Jung λα μερσξίδεη 

απφ ηηο ππφινηπεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρή, είλαη ην ζπιινγηθφ αζπλείδεην. Σν 

ζπιινγηθφ αζπλείδεην πεξηέρεη ζηνηρεία κε ηα νπνία γελληνχληαη φινη νη άλζξσπνη 

θαη αθνξά ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρνπκε σο είδνο (Boeree, 1997). Σν 

ζπιινγηθφ αζπλείδεην δελ νθείιεηαη ζε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, αιιά ππάξρεη ζε φια 

ηα άηνκα κε παλνκνηφηππν ηξφπν (Jung, 1981), θαη είλαη «ρηηζκέλν» κέζα ζηελ ςπρή 

ηνπο (Koss- Chioinio, 2003). Ο Jung ππνζηήξηδε φηη ην ζπιινγηθφ αζπλείδεην 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δσή καο, θαζψο παίδεη ξφιν ζηελ εθδήισζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπκε ηηο εκπεηξίεο, ρσξίο λα έρνπκε άκεζε 

ζπλείδεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ (Boeree, 1997). Tα πεξηερφκελα ηνπ ζπιινγηθνχ 

αζπλείδεηνπ νλνκάζηεθαλ «αξρέηππα», ηα νπνία εξκελεχνληαη σο ε ηάζε ηνπ 

αηφκνπ λα δεη ηηο ζπλζήθεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε 

ηάζε δε γίλεηαη αληηιεπηή (Boeree, 1997).  Σα αξρέηππα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

ςπρηθήο δσήο, παξέρνληαο ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο, αθνχ ζεσξείηαη πσο έρνπλ 

ηεξάζηηα δχλακε (Rodriguez, in press). 
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         Ο Jung ππνζηήξημε πσο ε ιίκπηλην είλαη ελέξγεηα κε νπδέηεξν ραξαθηήξα, 

απαιιαγκέλε απφ ζεμνπαιηθή θφξηηζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ Freud πνπ ηελ 

παξνπζίαδε σο ζεμνπαιηθή ελέξγεηα (Rodriguez, in press). Ζ ιίκπηλην, ζχκθσλα κε 

ηνλ Jung, έρεη αξρέγνλεο πεγέο θαη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ απηνζπληήξεζε 

ηνπ αηφκνπ, θαη κφλν ζε πνιχ κεηαγελέζηεξν ζηάδην αζρνιείηαη κε ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα (Lothane, 1997). H πεγή ηεο ελέξγεηαο απηήο έγθεηηαη ζηελ αξρή ηεο 

αληίζεζεο. Με ηνλ φξν «αξρή ηεο αληίζεζεο» ν Jung  πεξηέγξαςε ηελ χπαξμε θαιψλ 

θαη θαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηζνξξνπία απηψλ ζηελ ςπρή. χκθσλα κε απηή ηελ 

αξρή, θαλείο δελ είλαη απνιχησο θαιφο ή απνιχησο θαθφο, αιιά κάιινλ απνηειείηαη 

απφ κία θαιή θαη κία θαθή πιεπξά, νπφηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πιεπξά πνπ δηαιέγεη λα πξνβάιιεη. Γηα λα ππάξμεη, δειαδή, θαιφ πξέπεη λα ππάξρεη 

θαη θαθφ. Κάπνηνο πνπ επηιέγεη λα πξάμεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εζηθήο ηνπ 

πιεπξάο, αιιά αλαγλσξίδεη θαη ηα αλήζηθα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ κέζα ηνπ (π.ρ. ε 

ηάζε λα θιέςεη ή λα αδηθήζεη), εμειίζζεηαη θπζηνινγηθά. Κάπνηνο, φκσο, πνπ 

αξλείηαη λα απνδερζεί πσο ππάξρνπλ θαη θαθά ζηνηρεία, αλαπηχζζεη θφκπιεμ, θαζψο 

ηα ζηνηρεία απηά κέλνπλ κε αλαγλσξίζηκα θαη θάζε θνξά πνπ ην άηνκν δξα 

αξλνχκελνο ηελ χπαξμή ηνπο, απηά κεγαιψλνπλ ζην αζπλείδεην (Boeree, 1997). 

 

ρηδνθξέλεηα 

       Όπσο ππνζηήξημε ν Jung, ηα θφκπιεμ δεκηνπξγνχληαη απφ νδπλεξέο εκπεηξίεο 

πνπ αθήλνπλ «ζεκάδηα» ζηελ ςπρή θαη ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ρσξίο 

φκσο πάληα λα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα (Koss- Chioino, 2003). Μάιηζηα, ελψ ην 

ζπιινγηθφ αζπλείδεην ζην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξρέηππα, ην 

πξνζσπηθφ αζπλείδεην θαηαθιχδεηαη απφ θφκπιεμ (Jung, 1981), ην κεγαιχηεξν απφ 

ηα νπνία εληνπίδεηαη ζην Δγψ θαη θπξηαξρεί ζηελ ςπρηθή δσή ηνπ αηφκνπ 

(Rodriguez, in press). Παξά ην γεγνλφο φηη θάπνηα ζπκπιέγκαηα (complexes) δε 

δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, θάπνηα άιια, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη αξθεηά 

ηζρπξά, κπνξεί λα δηαξθέζνπλ αθφκα θαη ρξφληα θαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

ςπρηθή πγεία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ αηφκνπ, αλ ππάξρεη ήδε θάπνην άιιν ζχκπιεγκα 

πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο εμέιημήο ηνπο. Καηά ηνλ Jung (1960), ζηελ πεξίπησζε 

ησλ ζρηδνθξελψλ ηα θφκπιεμ δεκηνπξγνχλ ηφζν κεγάιεο αληηζηαζκηζηηθέο ζπλέπεηεο, 

ψζηε δηαηαξάζζνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ησλ αηφκσλ. Ζ 

ζρηδνθξέλεηα, ινηπφλ, εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη ηφζν ζνβαξή βιάβε ζην Δγψ, ψζηε 

ην ζχκπιεγκα πνπ βηψλεη ην άηνκν δελ αιιάδεη θαη παξακέλεη ζηαζεξά ζην 

αζπλείδεην (Koss- Chioino, 2003). ηελ πεξίπησζε απηή, ν αζζελήο αζρνιείηαη κφλν 

κε ην ηζρπξφ απηφ ζχκπιεγκα, απφ ην νπνίν δε κπνξεί λα απειεπζεξσζεί θαη έηζη ε 

αζζέλεηα επηδεηλψλεηαη (Koss- Chioino, 2003), θαζψο θνκκάηηα ηεο ςπρήο πνπ 

εκπίπηνπλ ζην αζπλείδεην επελδχνληαη ζην ζχκπιεγκα (Jung, 1978). ε απηή ηε 

ζεσξία, νη ζρηδνθξεληθνί αζζελείο παξνπζηάδνληαη σο άηνκα πνπ έρνπλ 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δνπλ ζε έλα θαληαζηαθφ θφζκν δηθήο 

ηνπο επηλφεζεο, ηνλ νπνίν έρνπλ δεκηνπξγήζεη επεξεαζκέλνη απφ κνηίβα πνπ 

ππάξρνπλ ζην ζπιινγηθφ αζπλείδεην (Taylor, 2009). O ίδηνο πίζηεπε πσο ε 



26 
 

παζνινγία ησλ ζρηδνθξελψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα (Taylor, 2009) θαη πσο νη 

ςεπδαηζζήζεηο θαη νη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο ησλ αζζελψλ, φπσο θαη ηα φλεηξα ησλ 

πγηψλ, θξχβνπλ θάπνην λφεκα. Χζηφζν, νη αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο ζηε βάζε ησλ 

θφκπιεμ νδεγνχλ ζε κία απνδηνξγαλσκέλε θαη ρανηηθή θαηάζηαζε ζηε δσή ηνπ 

αζζελνχο (Koss- Chioino, 2003).   

         Ο Jung ππνζηήξηδε πσο ε ζρηδνθξέλεηα έρεη θάπνηα νξγαληθή βάζε, αιιά δελ 

απνηειεί θαζαξά βηνινγηθή δηαηαξαρή (Lothane, 1997). To επηρείξεκα απηφ 

βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη θάπνηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνδηάζεζε γηα 

λα αλαπηχμνπλ ζρηδνθξέλεηα, δελ εκθαλίδνπλ πνηέ ζπκπηψκαηα, αιιά θαη πσο κία 

αζζέλεηα είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα εκθαληζηεί ζε έλα άηνκν ρσξίο ηελ χπαξμε 

πξνδηάζεζεο. Δλ νιίγνηο, ππνζηεξίρζεθε πσο νη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζρηδνθξέλεηα έρνπλ πξνδηάζεζε γηα ηελ αζζέλεηα, ε νπνία ππξνδνηείηαη απφ 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ζπκπησκάησλ. Όπσο 

αλαθέξεη ν ίδηνο, νη γηαηξνί ζπλήζηδαλ, θαηά ηελ αληηκεηψπηζε κηαο αζζέλεηαο, λα 

δίλνπλ βαξχηεηα ζε αλαηνκηθέο παξακέηξνπο θαη λα ζεσξνχλ δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο ηηο ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο, ή αθφκα θαη λα ηηο αγλννχλ παληειψο. 

Αζθψληαο θξηηηθή ζε απηή ηε δηαδηθαζία, αλέθεξε πσο ε ζρηδνθξέλεηα, θαη άιιεο 

ςπρηθέο αζζέλεηεο επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο, φπσο ε εηζαγσγή ζε θιηληθή, ή απφ 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ. Αλέθεξε, κάιηζηα, πσο ην πξψην 

επεηζφδην ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη πηζαλφ λα εκθαλίδεηαη κεηά απφ κία νδπλεξή ή 

αγρνγφλα εκπεηξία, ή ζε κία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θφξηηζε (Jung, 1919).  

          Ο Jung ην 1912 δεκηνχξγεζε δχν έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο δχν αθξαίεο 

ηάζεηο ηεο ιίκπηλην, νη νπνίεο νλνκάδνληαη εζσζηξέθεηα θαη εμσζηξέθεηα. Ζ 

εμσζηξέθεηα ραξαθηεξίζηεθε σο ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα πξνβάιιεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο 

ηνπ ζε αληηθείκελα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ε πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεπηεί 

θαηαπηέδνληαο ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ελψ ε εζσζηξέθεηα 

πεξηγξάθεηαη σο ε αληίζεηε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη πιαζκαηηθέο ηδέεο ηνπ 

ςπρσζηθνχ επηζηξέθνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ππνηηκά ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Taylor, 

2009). Ζ εμσζηξέθεηα ζπλαληάηαη ζε ζρηδνθξεληθνχο αζζελείο, ελψ ε εζσζηξέθεηα 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ ζρηδνεηδή 

πξνζσπηθφηεηα. χκθσλα κε ηνλ Jung (1931), ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

εζσζηξεθή ζρηδνεηδή πξνζσπηθφηεηα ζπρλά αλαπηχζζνπλ ζρηδνθξέλεηα κε ην πέξαο 

ηνπ ρξφλνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε ζρηδνεηδήο δηαηαξαρή νδεγεί πάληα 

ζηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο (Bellak, & Parcell, 1945).  
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Θεξαπεία 

      Ο Jung ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο δειψλνληαο πσο ε 

αλζξψπηλε ςπρή, φπσο θαη ην ζψκα, ρξεηάδεηαη εηδηθή θξνληίδα (Corbett, 2009). 

Βαζηζκέλνο ζηελ πεπνίζεζε πσο νη εθδειψζεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρνπλ θάπνηα 

ζεκαζία, φπσο έρνπλ θαη ηα φλεηξα, πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αζζελψλ πνπ έπαζραλ απφ ζρηδνθξέλεηα, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ νλείξσλ ηνπο 

(Jacobi, 1968). Ζ ηερληθή απηή βαζίζηεθε ζηελ ηδέα φηη ηα θφκπιεμ δεκηνπξγνχληαη 

απφ αζπλείδεηεο ιεηηνπξγίεο, θαη πσο ηα φλεηξα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα 

αζπλείδεηα απηά ζηνηρεία ηεο ςπρήο (Jung, 1978). Μάιηζηα, ε αλάιπζε απνηέιεζε 

θχξην ζηνηρείν ηεο ζεξαπείαο ηνπ Jung, νη αζζελείο ηνπ νπνίνπ θαηέγξαθαλ ηα φλεηξά 

ηνπο θαη ηα πεξηέγξαθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπο, ψζηε λα βξεζεί ην πξνζσπηθφ θαη 

αξρεηππηθφ λφεκα πνπ θξπβφηαλ πίζσ απφ απηά (Corbett, 2009). Ζ ζεξαπεία ηνπ 

αζζελνχο επηθεληξσλφηαλ ζηελ αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ςπρή, ελψ εμεηαδφηαλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηα άηνκα ζην 

θνληηλφ ηνπ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε ζεκαζία πνπ έδηλε ν Jung ζηελ 

επηξξνή πνπ έρεη ε θνηλσλία ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (Koss- Chioino, 2003). Παξά 

ηελ απαηζηφδνμε ζηάζε πνπ είρε αξρηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε 

ζρηδνθξεληθνχο αζζελείο, ζην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ (Jung, 1960) δήισζε πσο ε 

ζεξαπεπηηθή απηή ηερληθή κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ ζε θάπνην βαζκφ (Koss- Chioino, 2003). 

 

πδήηεζε  

        Σν έξγν ηνπ Jung απνηέιεζε ηνκή ζηελ εμέιημε ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ηεο 

ςπραλάιπζεο, θαζψο ήηαλ ν πξψηνο επηζηήκνλαο πνπ επηρείξεζε ηελ αληηκεηψπηζε 

ζνβαξψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, κέζα απφ ςπραλαιπηηθή 

ζθνπηά (Rodriguez, in press). εκαληηθή ππήξμε, αθφκα, ε θξηηηθή ηνπ ζηε ζχγρξνλε 

ηαηξηθή ηεο επνρήο πνπ αληηκεηψπηδε ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο σο θαζαξά νξγαληθέο 

δηαηαξαρέο, αδηαθνξψληαο γηα ην ςπρνινγηθφ ππφβαζξν ησλ αζζελψλ, θαη ε ζεκαζία 

πνπ απέδσζε ζην πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ηνπ αζζελνχο σο πξνο ηε βειηίσζε ή 

επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ, ε νπνία ζπλέβαιε ζηε κεηαγελέζηεξε πηνζέηεζε 

θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη ςπρνζεξαπείαο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ Freud πνπ απέδηδε ηελ ςχρσζε ζε θαηαπηεζκέλα ζεμνπαιηθά 

έλζηηθηα θαη ε απφξξηςε ηεο ζεψξεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο σο νξγαληθήο αηηίαο, 

νδήγεζε ηνλ Jung ζηε δεκηνπξγία ελφο πιεξέζηεξνπ ςπραλαιπηηθνχ κνληέινπ, ζην 

νπνίν αλαγλσξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζεμνπαιηθψλ ελζηίθησλ, αιιά ηαπηφρξνλα δίλεηαη 

ε πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ νξγαληθή πξνδηάζεζε θαη ζηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

καδί νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ.  
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Alfred Adler: αηνκηθή ςπρνινγία 

Δηζαγσγή 

     Ο Alfred Adler  (1870- 1937) αξρηθά αζρνιήζεθε κε ηελ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο 

αζθψληαο έξγν ζηνλ θιάδν ηεο νθζαικνινγίαο, φκσο αξγφηεξα, κέζα απφ ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθηήζεη κία θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αζζελψλ ηνπ, έθαλε 

ζηξνθή πξνο ηελ ςπρηαηξηθή. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο ςπρηαηξηθήο, γλψξηζε ηελ 

ςπρνζεξαπεία κε ηελ νπνία αζρνιήζεθε ηφζν απνηειεζκαηηθά, ψζηε ζεσξείηαη έλαο 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ςπρνιφγνπο ζηνλ ηνκέα (Siedlecki, 2013). Παξά ηελ 

απνδεδεηγκέλε ζεκαζία πνπ έρεη ην έξγν ηνπ Adler ζηελ εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο, νη 

ζεσξίεο ηνπ δελ απέθηεζαλ πνηέ ην ελδηαθέξνλ πνπ ηνπο αξκφδεη, θαζψο ε 

βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην φλνκά ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 

έιιεηςε νξγάλσζεο ζε ζρέζε κε άιινπο ςπρνιφγνπο ηεο επνρήο ηνπ (Beard, 1966). 

Μνινλφηη, γηα απηφ ηνλ ιφγν, ε αληιεξηαλή ςπρνινγία είρε παξακειεζεί γηα ρξφληα, 

ππνζηεξίδεηαη πσο ηψξα αλαθηά έδαθνο, θαζψο γίλεηαη επξέσο αλαγλσξίζηκε 

(Siedlecki, 2013). Μάιηζηα, αλάκεζα ζηνπο βηελλέδνπο ςπρνιφγνπο πνπ θαζφξηζαλ 

ηελ εμέιημε ηεο ςπρνινγίαο, (π.ρ. Alfred Adler θαη Sigmund Freud), ν Adler 

ζεσξείηαη πσο θαηείρε ηε ζεκαληηθφηεξε ζέζε (Meir, 2012).  

          Όπσο αλαθέξνπλ νη Sperry θαη Carlson (1993),  ν Alfred Adler μεθίλεζε ηελ 

θαξηέξα ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο σο ζπλάδειθνο ηνπ Freud ζηε Βηέλλε 

(Petersen, 2005). Ζ ζπκπφξεπζε απηψλ ησλ δχν αληξψλ έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζηελ έθθξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ Adler, ν νπνίνο αλαπηχζζνληαο ηε δηθή ηνπ 

επηζηεκνληθή ζεσξία, δηαθνξνπνηήζεθε αηζζεηά απφ ηνλ Freud. Οη δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο ηδέεο ησλ δχν αληξψλ παξαηεξνχληαη έληνλα ζηελ αηηηνινγία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Αληηηηζέκελνο ζηε ζεσξία ηνπ Freud, ν Adler ππνζηήξηδε 

πσο ε θηλεηήξηνο δχλακε ζηε δσή ελφο αηφκνπ έγθεηηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαη 

φρη ζηηο ζεμνπαιηθέο ηάζεηο θαη ζηε ιίκπηλην (Siedlecki, 2013). Παξά ην γεγνλφο φηη 

αλαγλψξηδε ηε ζεκαζία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο  φπσο θαη ν Freud, ν ίδηνο, 

πξνζπαζψληαο λα αλαιχζεη ην άηνκν, εζηίαζε ηε ζεκαζία ζηνπο θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο, θαη φρη ζηηο ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο (Farau, 1962).  

 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο αλαιπηηθήο ςπρνινγίαο 

      Έλα βαζηθφ ζεκείν δηαθνξάο αλάκεζα ζηνλ Adler θαη ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

θξνυδηθήο ζεσξίαο έγθεηηαη ζηελ αηηηνινγία πνπ δίλεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εζηηάδεη θάζε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απηήο. Ο Adler ππνζηήξημε πσο ν άλζξσπνο δξα κε γλψκνλα ην 

κέιινλ θαη φρη ην παξειζφλ, φπσο πίζηεπε ν Freud (Siedlecki, 2013). Ζ ζπκπεξηθνξά, 

δειαδή, ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζηνρν-θαηεπζπλφκελε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν έρεη 

αλαπηχμεη ζρήκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία, ηα νπνία επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπ, θαη ηνλ νδήγεζαλ λα δηακνξθψζεη έλα ζηφρν ζηνλ πιαίζην ηεο θνηλσλίαο, 

ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα νινθιεξψζεη ζηελ ππφινηπε δσή ηνπ (Meir, 2012; Barlow, 
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Tobin &Schmidt, 2009). Όπσο αλαθέξεη Adler (1979), φιεο νη πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιιεη θάπνηνο ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ ελψλνληαη γχξσ απφ ηνλ ζηφρν πνπ 

έρεη θαζηεξψζεη θαη δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Lemonides, 2007). Έηζη, ην 

άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ ειεχζεξε βνχιεζε, είηε παξαθηλείηαη απφ ζπλεηδεηνχο ή 

απφ αζπλείδεηνπο ζηφρνπο (Siedlecki, 2013). Καζψο, ινηπφλ, ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

πάξεη ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο, ζεσξείηαη ππεχζπλνο ησλ πξάμεψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ 

ηνλ θαζηζηά θχξην ηεο κνίξαο ηνπ, θαη φρη ζχκα ηεο (Petersen, 2005; Barlow et al., 

2009).  

       Μηα έλλνηα πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηε ζεσξία ηνπ Adler είλαη «ην ζηπι ηεο 

δσήο». Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Farau (1962), «ε δσή είλαη θίλεζε, θαη ην 

ζηπι ηεο δσήο ελφο αηφκνπ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφο ,ην ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν, θηλείηαη κε ζθνπφ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ» (ζ.3). χκθσλα κε ηνλ Brink 

(2010), o Adler πεξηγξάθεη ην ζηπι ηεο δσήο σο ηελ νπζία ηνπ αηφκνπ, ην ζχλνιν 

ησλ δνκψλ πνπ ηνλ εμνπιίδνπλ κε αξρέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη ηνλ νδεγνχλ 

ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπ παξέρνπλ 

πξνζσπηθή ζθνπηά κέζα απφ ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν 

(Siedlecki, 2013). Δλ νιίγνηο, ην ζηπι ηεο δσήο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θάζε άηνκν αμηνινγεί ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνινπζεί θαη πνπ παξαηεξεί 

(Lemonides, 2007). Μία αθφκα θεληξηθή έλλνηα ζηε ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

αλέπηπμε ν Alder, εκθαλίδεηαη σο «Gemeinschaftsgefühl», ην νπνίν κεηαθξάδεηαη σο 

θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ. Σν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ αθνξά ζην θνζκηθφ αίζζεκα πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ζε θάζε άηνκν θαη ηνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ζπλππάξρεη 

αξκνληθά κε ηνπο γχξσ ηνπ ζε κία θνηλσλία (Farau, 1962). Σν θνηλσληθφ αίζζεκα 

αλαπηχζζεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν εθπαηδεχεηαη ζηελ 

απφθηεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ θφζκν, θαη ηνλ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζηφρσλ δσήο. Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο δσήο είλαη θνηλνί ζε φια ηα άηνκα, θαη αθνξνχλ 

ζηελ εξγαζία, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηελ αγάπε (Barlow et al., 2009).   

      Έλα βαζηθφ κνηίβν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ είλαη ν 

ζπλερήο αγψλαο γηα αλσηεξφηεηα (Petersen, 2005).  Απηή ε αλάγθε αλαθχπηεη ζηελ 

παηδηθή ειηθία, θαηά ηελ νπνία ην παηδί ληψζεη αλίθαλν θαη ππνδεέζηεξν ησλ αηφκσλ 

γχξσ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχμεη έλα αίζζεκα  θαησηεξφηεηαο. Απηφ ην 

αίζζεκα κπνξεί λα είλαη κηα θπζηνινγηθή, πξνζσξηλή θαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί σο 

θίλεηξν γηα απηνβειηίσζε.  ηελ πεξίπησζε απηή, μεθηλά έλαο αγψλαο γηα 

αλσηεξφηεηα πνπ κπνξεί λα θξαηήζεη κηα νιφθιεξε δσή (Farau, 1962). Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Ansbacher θαη Ansbacher (1956), ε θίλεζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηελ 

απφθηεζε ηνπ αηζζήκαηνο αλσηεξφηεηαο, ζεσξείηαη απφ ηoλ Adler πσο δχλαηαη λα 

νδεγήζεη ζηελ νινθιήξσζή ηνπ (Lemonides, 2007).  Οη πγηείο, ινηπφλ,  πξνζπαζνχλ 

λα εμαιείςνπλ ην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ηελ 

επηηπρία, πνπ νδεγνχλ ζε αηζζήκαηα αλσηεξφηεηαο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, 

ππνζηεξίδεηαη, πσο κπνξεί αθφκα θαη λα ζπκθηιησζνχλ κε ηελ ηδέα φηη ζε θάπνηνπο 

ηνκείο ζα είλαη θαηψηεξνη απφ ηνπο άιινπο. Αλ, φκσο, θάπνηνο απνθηήζεη εκκνλή κε 

ην αίζζεκα ηεο θαησηεξφηεηαο θαη κεηαηξέςεη απηή ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
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θαηαζηάζεσλ ζε ζηάζε δσήο, ηφηε δεκηνπξγείηαη θφκπιεμ θαησηεξφηεηαο πνπ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εμέιημή ηνπ (Farau, 1962; Siedlecki, 

2013).  

 

ρηδνθξέλεηα  

          χκθσλα κε ηνλ Adler, ε ζπκκφξθσζε ζην πεξηβάιινλ απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Δθείλνο πνπ θαηαθιχδεηαη απφ ην αίζζεκα 

θαησηεξφηεηαο  δελ θαηαθέξλεη λα ζπκκνξθσζεί κε ην πεξηβάιινλ, αληίζεηα 

απνζχξεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη πηνζεηεί κία αληηπαξαγσγηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο δσήο. Έλα δηνγθσκέλν αίζζεκα θαησηεξφηεηαο θαη έλα αλεπαξθψο 

εμειηγκέλν θνηλσληθφ αίζζεκα νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο, πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απφζπξζε ηνπ αηφκνπ απφ ηα θνηλά ζηελ πξνζπάζεηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηελ εχζξαπζηε εηθφλα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

(Lemonides, 2007). Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηφζν έληνλε 

ςπρνπαζνινγία ζην άηνκν, ψζηε λα αλαπηχμεη λεχξσζε ή ςχρσζε, ή αθφκα θαη λα 

νδεγεζεί ζηελ απηνθηνλία (Barlow et al., 2009). Σν έιιεηκκα θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαζηζηά ην άηνκν δπζπξνζαξκνζηηθφ, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί 

λα αληηκεησπίζεη ηεο απαηηήζεηο ηεο δσήο (Siedlecki, 2013). Σν 1927, ν Adler 

αλέθεξε πσο, ελψ έλα θπζηνινγηθφ άηνκν πξνζπαζεί λα απνθηήζεη κία ζέζε ζηελ 

θνηλσλία θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ν ςπρσηηθφο έρεη 

εγθαηαιείςεη απηή ηελ πξνζπάζεηα (Lemonides, 2007).  Ο Adler (1969) πεξηέγξαςε 

ραξαθηεξηζηηθά απηφ ην θαηλφκελν σο εμήο «έλα θπζηνινγηθά ιεηηνπξγηθφ άηνκν ζα 

αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο δσήο επζέσο, απαληψληαο ζεηηθά θαη ρσξίο 

επηθχιαμε… Έλα ςπρσζηθφ άηνκν, έρνληαο δεκηνπξγήζεη έλα δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ 

θφζκν, ζηε βάζε κηαο ειαηησκαηηθήο αηνκηθήο πξννπηηθήο ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζα απαληήζεη φρη.» (Lemonides, 2007).  ε απηή ηε ζεσξία, ε 

επζχλε ζηξέθεηαη ζην άηνκν, αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία, 

θαζψο ππνζηεξίδεηαη πσο θάπνηνο κπνξεί λα έρεη πξνδηάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

ςπρνπαζνινγίαο, φκσο ε εκθάληζή ηεο δελ είλαη απαξαίηεηε, επεηδή ην αίζζεκα 

θαησηεξφηεηαο πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ςχρσζεο θαη άιισλ δηαηαξαρψλ, κπνξεί 

λα κεηαθξαζηεί ζε αγψλα γηα αλσηεξφηεηα κε θνηλσληθά παξαγσγηθφ ηξφπν (Farau, 

1962).  

 

Θεξαπεία      

      Ζ αηνκηθή ςπρνινγία (individual psychology)  απνηειεί κία νιηζηηθή θαηεχζπλζε 

ηεο ςπρνινγίαο πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν σο ελφηεηα θαη κειεηά ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ (Meir, 2012 ; Lemonides, 2007; Siedlecki, 2013). Καηά ηε 

ζεξαπεία, έλαο αληιεξηαλφο ςπρνιφγνο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην παξειζφλ ηνπ 

αηφκνπ θαη ην ζηπι δσήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη, ψζηε λα απνθηήζεη κία θαιχηεξε 

αληίιεςε ησλ θηλήζεψλ ηνπ.  Βαζηθφ ζεκείν ηεο αηνκηθήο ςπρνινγίαο είλαη ε 
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απνθπγή ζηηγκαηηζκνχ ηνπ αζζελνχο κέζα απφ «ηακπέιεο» θαη ε θαηαλφεζε πσο 

θάζε άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία μερσξηζηή κνλαδηθφηεηα, θαη έηζη δε κπνξεί 

λα εμηζσζεί κε θαλέλαλ άιινλ (Petersen, 2005 ; Lemonides, 2007). Ο Adler πίζηεπε, 

φπσο άιινη ςπραλαιπηέο, ζηε ζεκαζία ησλ νλείξσλ, ηα νπνία φκσο αληηκεηψπηδε σο 

ηξφπν ηνπ αηφκνπ λα αληηιεθζεί άκεζα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, θαη φρη σο 

θαηαπηεζκέλεο επηζπκίεο (Peterson, 2005). ε αληίζεζε, ινηπφλ, κε ηνλ Freud, 

θαηεχζπλε ηελ ςπραλάιπζε ηνπ αζζελνχο ζηελ παξνχζα δσή ηνπ, θαη φρη ζε 

ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο (Farau, 1962).  

          εκαληηθφ, επίζεο, παξάγνληα ζε απηή ηε ζεσξία απνηειεί ε αηζηφδνμε θαη 

ζεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν ζεξαπεπηήο απέλαληη ζην ζεξαπεπφκελν. Ο 

ζεξαπεπηήο πξέπεη λα παξέρεη ζπλερή ελζάξξπλζε ζηνλ αζζελή, ψζηε λα ληψζεη 

ηθαλφο λα απνθηήζεη ζεηηθή θαη πην παξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά. Αληηζέησο, αλ ν 

αζζελήο απνζαξξπλζεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα αιιαγή, πηζαλψο λα απνζπξζεί ή λα 

παξαηηεζεί ηειείσο. Καζψο ην θνηλσληθφ ζηνηρείν απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ζηελ 

πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ απφ έλα άηνκν, ε κειέηε ηνπ αηφκνπ απηνχ γίλεηαη κέζα 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο εξγαζίαο θαη γεληθψο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη (Meir, 2012). Μέζα απφ ηε ζεξαπεία, ν ςπρνιφγνο πξνζπαζεί λα 

εληνπίζεη ηα ιάζε ζην ζηπι δσήο πνπ πηνζέηεζε ν αζζελήο, θαη λα ηνλ παξαθηλήζεη 

ψζηε λα δηνξζψζεη απηά ηα ιάζε θαη λα αληηθαηαζηάζεη ηελ έιιεηςε θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο κε παξαγσγηθέο ζπκπεξηθνξέο (Lemonides, 2009). Σν απνηέιεζκα 

απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ επαλεθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ, κε ζθνπφ λα απνθηήζεη 

κία δεκηνπξγηθή νπηηθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Siedlecki, 2013).  

 

πδήηεζε       

     Ο Adler παξήγαγε ζεκαληηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, φρη κφλν ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο αηνκηθήο ςπρνινγίαο (πνπ απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε), 

αιιά θαη επεηδή έθαλε ηελ ςπρνζεξαπεία πξνζβάζηκε ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

θαη νκάδεο, θαζψο δελ απέθιεηε θαλέλαλ (Meir, 2012 ; Siedlecki, 2013). Γε δίζηαδε 

λα αλαιάβεη αξθεηά δχζθνιεο πεξηπηψζεηο, φπσο νη ςπρσζηθνί, ηνπο νπνίνπο, 

κάιηζηα, αληηκεηψπηδε κε κεγάιε αηζηνδνμία.  Μία αθφκε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ ςπρνινγία, είλαη ε εηζαγσγή ηεο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο, ε νπνία εθαξκφδεηαη 

επξέσο ζήκεξα (Siedlecki, 2013). Πέξα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, ν Adler αγσλίζηεθε 

θαη ππνζηήξημε ελεξγά ην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ γηα κία θαιχηεξε εθπαίδεπζε, 

πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πξφιεςε ηεο αλάπηπμεο λεχξσζεο ή ςχρσζεο ζηε 

κειινληηθή δσή ησλ παηδηψλ, θαη ζα εμαιείςεη απηά ηα ζηνηρεία ζηελ παξνχζα δσή 

ησλ ελειίθσλ. Σν έξγν ηνπ ελέπλεπζε ζεκαληηθά πνιινχο εηδηθνχο ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη Carl Rogers, Rollo May θαη Abraham 

Maslow (Farau, 1962 ; Siedlecki, 2013).  
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Frieda Fromm- Reichmann 

Δηζαγσγή 

          H Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957), απνηέιεζε φρη κφλν κία απφ ηηο 

πξψηεο γεξκαλίδεο γηαηξνχο, αιιά θαη κία απφ ηηο πξψηεο γπλαίθεο πνπ έιαβαλ 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία (Silver, 1996). Ζ ελαζρφιεζή ηεο κε ηελ 

ςπραλάιπζε επεξεάζηεθε απφ ηε κειέηε ησλ έξγσλ ηνπ Freud θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

επηζηεκφλσλ ηεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ ίδηα ζεσξνχζε πσο είλαη ςπραλαιχηξηα επεηδή 

αλαγλψξηδε ηε ζεκαζία ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηε ζεξαπεία, φπσο θαη 

ηε βαξχηεηα πνπ έρνπλ νη εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Έηζη, αλέπηπμε κία ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία κε 

βάζε ηελ ςπραλάιπζε, κέζα απφ ηελ νπνία πίζηεπε φηη κπνξεί λα ζεξαπεχζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο ζρηδνθξελείο, θαη πξνζπαζνχζε ζε φιε ηε δσή ηεο λα βειηηψζεη 

ηε ζεσξία απηή (Hochman, in press). Τπνζηήξημε, επίζεο, πσο ε κειέηε ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ελφο αλζξψπνπ, φπσο αγάπε, κίζνο θαη βνήζεηα κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ, κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ άθξσο ηθαλνπνηεηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζρηδνθξελψλ (Arieti, 1979).   

 

ρηδνθξέλεηα       

      χκθσλα κε ηε Fromm- Reichmann, φζν έλα άηνκν κεγαιψλεη, ηφζν θαιχηεξα 

καζαίλεη λα εμεηάδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καζψο ηα παηδηά δελ 

έρνπλ αξθεηά εξγαιεία γηα λα εθηηκήζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα αληηδξάζνπλ αλαιφγσο, 

ζεσξνχληαη ηδηαηηέξσο επάισηα ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Έηζη, ππνζηήξημε, θάπνηνο 

πνπ έρεη ζνβαξέο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, φπσο ερζξηθφ 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη ζρηδνθξέλεηα. Οη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, κάιηζηα, ζε πνιχ κηθξή ειηθία (ζε ζρέζε κε επφκελα ρξφληα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο) δεκηνπξγνχλ ζνβαξφηεξν θίλδπλν, αθνχ θαηαζηξέθνπλ ηε κφλε 

πεξίνδν ζηε δσή ελφο αηφκνπ πνπ θπζηνινγηθά ληψζεη κεγάιε αζθάιεηα (Gottschalk, 

1947).  

       Μεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ, έρεη ε ζρέζε ηνπ 

αηφκνπ κε ηε κεηέξα ηνπ θαη ε γεληθή ζηάζε ηεο κεηέξαο απέλαληί ηνπ (Shepherd, & 

Guthrie, 1959). Σν 1948, ε Fromm- Reichmann εηζήγαγε ζηελ ςπραλάιπζε ηνλ φξν 

«ζρηδνθξελνγφλνο κεηέξα», κε ηνλ νπνίν ππνδειψλεη έλαλ ηχπν κεηέξαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο ζηα παηδηά ηεο. 

Ζ αληθαλφηεηα ηεο κεηέξαο φζνλ αθνξά ζηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ ηεο, 

θαη ε θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά ηεο είρε ζεσξεζεί πσο ζρεηίδνληαη ζπρλά κε ηελ 

αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ησλ αζζελψλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε πσο νη 

ζρηδνθξελείο είλαη ζνβαξά δηαηαξαγκέλα άηνκα πνπ ληψζνπλ θαθία γηα ηνπο άιινπο 

ιφγσ ηεο έληνλεο απφξξηςεο πνπ έδεζαλ ζηε λεπηαθή θαη πξψηκε παηδηθή ειηθία απφ 

άηνκα πνιχ ζεκαληηθά γηα απηνχο, φπσο ε κεηέξα (Willick, 2001). Παξά ηηο 

αληηξξήζεηο πνπ ππήξμαλ απέλαληη ζε απηή ηε ζέζε, πνιινί θιηληθνί βξήθαλ ινγηθή 
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ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία. Μάιηζηα, αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, θαζψο έρνπλ δείμεη πσο ζπλήζσο νη κεηέξεο ησλ ζρηδνθξελψλ 

πνπ εμεηάδνληαλ ήηαλ ςπρξέο θαη απφκαθξεο (Cheek, 1964).  

Ζ Fromm- Reichmann, φπσο έρεη αλαθεξζεί πιεηζηάθηο απφ ζπλαδέιθνπο ηεο, 

απνηεινχζε κία δπλακηθή, αιιά θαη επαίζζεηε γπλαίθα πνπ αζρνινχληαλ έληνλα κε 

ηα πεξηζηαηηθά ηεο θαη πξνζπαζνχζε λα πξνζεγγίζεη ηνπο αζζελείο ηεο κε επαηζζεζία 

θαη ελζπλαίζζεζε. Δίρε δερζεί, αθφκα,  θξηηηθή απφ άιινπο ςπρνιφγνπο πσο είλαη 

πνιχ «καιαθή» ζηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ζρέζεηο θαη ζεσξεί ηνπο αζζελείο ηεο 

ππεξβνιηθά επάισηνπο. Ζ ίδηα δέρζεθε απηή ηελ θξηηηθή θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε γηα λα 

βειηησζεί, κε απνηέιεζκα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο νη ζρηδνθξελείο δελ είλαη ηφζν 

εχζξαπζηνη φζν εθείλνη ηνπο αληηιακβαλφηαλ (Hochman, in press). Παξ’ φια απηά, 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ςπρσηηθψλ, θαζψο έδεημε φηη πξφθεηηαη γηα 

κνλαρηθά άηνκα πνπ δελ απνιακβάλνπλ ηε κνλαμηά ηνπο. ε αληίζεζε κε ηελ 

πεπνίζεζε πνπ είραλ αξθεηνί ςπρίαηξνη ηεο επνρήο, ε Fromm- Reichmann ππνζηήξημε 

πσο ε απφζπξζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζρηδνθξελείο απφ ηνλ θφζκν κε ζθνπφ λα 

πξνθπιαρζνχλ, είλαη θάηη πνπ δελ αξέζεη νχηε ζηνπο ίδηνπο. Αλέθεξε, επίζεο, πσο ζα 

ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θπζηνινγηθέο ζρέζεηο κε ηα άηνκα γχξσ ηνπο, αιιά ε 

αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο θαη ν θφβνο φηη ζα εθηεζνχλ, 

ηνπο θξαηάεη πίζσ (Arieti, 1979). Μάιηζηα, ν Cohen (1982) ηζρπξίζηεθε φηη ηα άηνκα 

πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα βηψλνπλ κηα εζσηεξηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ 

ηάζε λα απνκαθξχλνληαη, ε νπνία δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ θφβν πνπ αηζζάλνληαη, θαη 

ζηελ αλάγθε λα ζπκβηψζνπλ θπζηνινγηθά κε άιινπο (Hochman, in press). 

 

Θεξαπεία     

     Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Fromm- Reichmann πίζηεπε φηη κπνξνχζε λα ζεξαπεχζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα ζπκπηψκαηα ησλ ζρηδνθξελψλ αζζελψλ κέζα απφ ηελ 

ςπραλάιπζε, πξνζπάζεηα ηελ νπνία έθαλε έξγν δσήο. ηφρνο ηεο ήηαλ, κέζα απφ ηε 

ζεξαπεία, ν αζζελήο λα θηάζεη ζε έλα επίπεδν αζθάιεηαο, ην νπνίν ζα ηνπ επηηξέςεη 

λα απνβάιιεη ηηο άκπλεο πνπ έρνπλ δηαζηξεβιψζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Δγψ ηνπ θαη, σο 

απνηέιεζκα, ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Hochman, in press). Γηα λα απνθηήζεη ηελ 

απαξαίηεηε αζθάιεηα κέζα ζην ζεξαπεπηηθφ πεξηβάιινλ, ν αζζελήο πξέπεη λα ληψζεη 

άλεηα, ψζηε  λα αθήζεη ηελ ςχρσζή ηνπ θαη λα αλαθηήζεη ηελ επαθή ηνπ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ άλεζε αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ ζεξαπεπφκελν 

απνηεινχζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Fromm-Reichmann, θαη γηα 

απηφ ηνλ ιφγν επέηξεπε ζηνπο αζζελείο ηεο λα είλαη ν εαπηφο ηνπο θαη λα θέξνληαη 

φπσο ληψζνπλ, γηα παξάδεηγκα λα θάζνληαη φπσο ζέινπλ, αθφκα θαη ζην πάησκα. Ο 

ςπρίαηξνο, ηζρπξηδφηαλ, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηνπο αζζελείο ηνπ ρσξίο 

λα δίλεη δηθέο ηνπ επεμεγήζεηο ζηηο δειψζεηο απηψλ. Οη ζρηδνθξελείο ζπρλά 

θαηαιαβαίλνπλ ην λφεκα ησλ δειψζεσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπο, αθφκα θαη αλ απηφ δε 

θαίλεηαη αξρηθά. Έηζη, φηαλ ζα ληψζνπλ έηνηκνη λα δερζνχλ πξνηάζεηο πάλσ ζε έλα 
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ζέκα, ζα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ηνπ ζεξαπεπηή, κέρξη ηφηε δε ρξεηάδεηαη λα επηρεηξεζεί 

θάηη ηέηνην (Gottschalk, 1947). 

        ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ αζζελνχο, ν εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο ρξεηάδεηαη 

λα κειεηήζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνπο γχξσ ηνπ, αθφκα θαη αλ 

κεξηθέο θνξέο είλαη αλάγθε λα πηέζνπλ γηα αθεγήζεηο ησλ ζρέζεσλ απηψλ, θαζψο 

έηζη κπνξεί λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα άκπλεο θαη δηαδηθαζίεο αζθαιείαο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί, φπσο θαη ην άγρνο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηέο (Jones, 1965). 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ν ζεξαπεπηήο πξέπεη λα δίλεη ζεκαζία ζε φια ηα ζεκάδηα 

ηνπ αζζελνχο, φπσο ρεηξνλνκίεο θαη ζηάζεηο, θαη φρη κφλν ζηηο ιέμεηο, αθνχ ζπρλά 

απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ νη ιέμεηο ζπγθξαηνχλ (Gottschalk, 1947).  

      Σν 1953, ε Frieda Fromm-Reichmann αλέθεξε θάπνηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεί ν ςπρνζεξαπεπηήο γηα λα έρεη κία ζσζηή θαη επηηπρεκέλε ζρέζε κε ηνλ 

αζζελή ηνπ. Αξρηθά, έλαο εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο δε ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηα 

δηθά ηνπ πξνβιήκαηα φηαλ αληηκεησπίδεη θάπνηνλ αζζελή. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη 

απαξαίηεην λα έρεη ιχζεη επαξθψο ηα πξνβιήκαηα απηά, ή λα ηα γλσξίδεη αξθεηά 

θαιά ψζηε λα κελ ηνλ επεξεάδνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα λα δηαρεηξηζηεί ηε δηθή ηνπ 

καηαηνδνμία. Παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη γηα λα εκπλεχζεη ζηνλ αζζελή ηνπ ηελ 

αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη πσο δελ ππάξρεη πιήξεο 

ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα, έηζη ψζηε λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε νινθιεξσκέλε θαη 

επνηθνδνκεηηθή πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο εμσπξαγκαηηθέο 

απαηηήζεηο. Αλαθέξεηαη, αθφκα, πσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ ςπρηάηξνπ, φπσο 

ην άγρνο, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε εάλ ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα αλαγλσξίζεη αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αζζελή ηνπ. 

Φπζηθά, ζα πξέπεη λα ρεηξηζηεί ζσζηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα πξνζέρεη ζηνλ 

ηξφπν κε ηα νπνία εθθξάδνληαη, γηα λα απνθχγεη ηπρφλ ιαλζαζκέλε αληίιεςε απφ 

κεξηάο ηνπ αζζελνχο (Hochman, in press).  

        ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη ζρηδνθξελείο αλαπηχζζνπλ επηζεηηθέο ηάζεηο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ηφζν ησλ ίδησλ, φζν θαη ησλ 

αλζξψπσλ γχξσ ηνπο. Ζ Fromm- Reichmann (1939) ζπκβνχιεςε: «κεξηθέο θνξέο ε 

εηιηθξηλήο δήισζε ηνπ ζεξαπεπηή φηη ζέιεη λα είλαη θίινο ηνπ αζζελνχο αιιά φηη ζα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ εάλ δερζεί επίζεζε, ίζσο βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο καρεηηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαη λα αλαθνπθίζεη ηνλ θφβν ηνπ γηα ηελ ίδηα ηνπ 

ηελ επηζεηηθφηεηα» (Gottschalk,  1947). ηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα αλαπηχμεη ν 

αζζελήο δηθέο ηνπ αμίεο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηφζν απφ ηνλ ζεξαπεπφκελν, φζν θαη απφ ηνλ 

ζεξαπεπηή. Δίλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο λα θαηαθέξεη ην άηνκν λα αλαπηχμεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθά ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζε απηφλ θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη λα δηαηεξήζεη 

έλα κηθξφ βαζκφ απνθφιιεζεο απφ ην ζπκβαηηθφ ηξφπν δσήο (Fromm-Reichmann, 

1953).  
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         Σέινο, παξαηίζεληαη θάπνηνη θαλφλεο πνπ ζεζκνζέηεζε ε Fromm-Reichmann γηα 

ηε ζεξαπεία ζρηδνθξελψλ, ζην έξγν ηεο «The principles of intensive psychotherapy» 

(1950):  

1. Κάζε λένο πειάηεο πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη ζα 

πξνζπαζήζεη λα απνθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

2. πλήζσο νη ζρηδνθξελείο έρνπλ κία εχζξαπζηε αιιά ηαπηνρξφλσο πνκπψδε 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αθφκα θαη αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη 

θαηαζηξεπηηθή. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο, ν αζζελήο ζα πηνζεηήζεη κία 

ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ζεξαπεπηή, κε ζθνπφ λα ηνπ δεκηνπξγήζεη 

αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα. Ο ζεξαπεπηήο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά απηή ηελ θίλεζε, αλ έρεη θαιή αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπ.  

4. Παξά ηε ζνβαξφηεηα πνπ απαηηείηαη ζε κία ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ν 

ςπρνζεξαπεπηήο κπνξεί λα ειαθξχλεη ην βαξχ θιίκα κέζα απφ 

δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ παηρληδηάξηθε πιεπξά ηνπ 

αηφκνπ.  

5. Δίλαη ζεκαληηθφ ν αζζελήο λα δέρεηαη βνήζεηα ζηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπδήηεζεο, ψζηε λα κελ παίξλεη φιε ηελ επζχλε ηεο. Μνινλφηη αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ πσο ν ζεξαπεπηήο δε ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε απζαίξεηα 

ζπκπεξάζκαηα, θάηη ηέηνην δε ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα αθήλεη φιν ην 

βάξνο ηεο δηεμαγσγή ηεο ζπλεδξίαο ζηνλ αζζελή. 

6. ην ηέινο θάζε ζπλεδξίαο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη κία πεξίιεςε φζσλ 

ζπδεηήζεθαλ, φπσο θαη ησλ πιάλσλ πνπ ίζσο λα δεκηνπξγήζεθαλ. 

7. Δίλαη θπζηθφ πσο ν ςπρνζεξαπεπηήο, φπσο θάζε άλζξσπνο, κπνξεί λα θάλεη 

ιάζε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αζζελνχο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ λα 

έρεη δεκηνπξγήζεη ζηνλ αζζελή ηελ αίζζεζε πσο κπνξεί λα κηιήζεη γηα απηά 

ηα ιάζε ζηνλ ζεξαπεπηή ηνπ, ψζηε λα επηιπζνχλ θαη λα απνθεπρζνχλ ζην 

κέιινλ. Δλζαξξχλεηαη, ινηπφλ, λα ζπδεηήζεη ηε θχζε απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο θαη γηαηί ηηο ζεψξεζε ιάζνο.  

8. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ηήξεζε ησλ εζηθψλ θαλφλσλ, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλεηαη απνθπγή ζεμνπαιηθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο 

παξελφριεζεο.  

9. Ο αζζελήο ρξεηάδεηαη λα ελζαξξπλζεί γηα λα κηιήζεη ζρεηηθά κε παιηά 

ηξαχκαηα, θαζψο είλαη έλα επαίζζεην ζέκα πνπ πηζαλψο δε ζα αγγίμεη απφ 

κφλνο ηνπ.  

10. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ν πην απιφο, αιιά θαη πην ζεκαληηθφο θαλφλαο πνπ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, θαη φρη κφλν ζηελ 

ςπρνζεξαπεία. Ο εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνλ 

αζζελή ηνπ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα ήζειε λα ηνλ αληηκεησπίδεη εθείλνο 

(Silver, 2001).  
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πδήηεζε 

         Σν έξγν ηεο Frieda Fromm- Reichmann  απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηα 

πιαίζηα κίαο έξεπλαο γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ζηε ζρηδνθξέλεηα, θαζψο ε ίδηα 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία κίαο ζεξαπείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

έληνλν αλζξσπηζηηθφ ζηνηρείν. Ζ νξνινγία πνπ εηζήγαγε ζηελ ςπρνινγία ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο (π.ρ. «ζρηδνθξελνγφλνο κεηέξα»), φπσο  θαη νη θαλφλεο πνπ 

δεκηνχξγεζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

κειέηεο γηα αξθεηνχο ςπρνιφγνπο θαη ςπρηάηξνπο. Μάιηζηα, νη αξρέο κίαο ζσζηήο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εμέδσζε ε Fromm- Reichmann  έρνπλ 

δηαρξνληθή ζεκαζία θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθφκε θαη ζηηο ζχγρξνλεο 

ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο. 

 

 

Harry Stack Sullivan 

  Δηζαγσγή  

        O Harry Stack Sullivan (1892-1949) αζρνιήζεθε κε ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο σο 

λέν-θξνυδηθφο ςπρίαηξνο. Μειέηεζε, δειαδή, ηα έξγα ηνπ Freud, θαη εκπλεπζκέλνο 

απφ απηφλ δεκηνχξγεζε ηε δηθή ηνπ ζεσξία, ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη ηηο ηδέεο ηεο 

ςπραλάιπζεο, αιιά απνκαθξχλεηαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Freud. Ο ίδηνο δε ζεσξνχζε 

ηνλ εαπηφ ηνπ ςπραλαιπηή, αιιά ππνζηεξίδεηαη πσο ην ζθεπηηθφ ηνπ θαη ε 

επαηζζεζία πνπ επεδείθλπε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ έκνηαδε κε απηή ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζρνιήο. Σν έξγν ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζεσξείηαη ηφζν 

ζπνπδαίν πνπ, ελψ ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ εθδφζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα 

πξηλ, νη ηδέεο ηνπ αθφκα εκπλένπλ ηνπο ζχγρξνλνπο ςπρνιφγνπο θαη ςπρηάηξνπο, 

βνεζψληαο ηνπο λα κειεηήζνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ζηε δσή ησλ ζρηδνθξελψλ 

(Kam- Shing, 2002).                      

 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ην ζχζηεκα ηνπ εαπηνχ           

          Ο Sullivan εζηίαζε ηε κειέηε ηνπ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ νη εκπεηξίεο ζρεκαηίδνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζηα γεγνλφηα ηεο 

δσήο. ε αληίζεζε κε άιινπο ςπραλαιπηέο πνπ επηθεληξψλνληαλ ζηηο εζσηεξηθέο 

πηπρέο ηεο αλάπηπμεο θαη έθθξαζεο ηνπ αηφκνπ, ν ίδηνο ελδηαθέξζεθε γηα ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ είλαη παξαηεξήζηκα θαη αθνξνχλ ζηηο θνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Ζ ζεσξία ηνπ εμεγεί ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη ε 

θπζηνινγηθή θαη παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά σο απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ πνπ έρεη 

απνθνκίζεη, θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε εκπεηξία δεκηνπξγνχληαη 

κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Sullivan, 1938). Πξαγκαηνπνίεζε ηε κειέηε ηνπ 

αηφκνπ κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο επεηδή πίζηεπε πσο νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ 
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αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ είλαη ε κφλε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί απνηειεζκαηηθά θαη λα καο παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα (Lesko, 1973). Ο Sullivan (1953) είρε αλαθέξεη πσο «νη δηάθνξεο 

θάζεηο αλάπηπμεο γίλνληαη αληηιεπηέο ζηα πιαίζηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ» (2007).   

        Απφ ηε λεπηαθή ειηθία αθφκα, ην άηνκν αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ, θαζψο ε ςπρνινγία ηνπ ζε εθείλε ηελ ειηθία είλαη απηή πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηε δπαδηθή ζρέζε λεπίνπ θαη κεηέξαο (Willick, 2015). Έηζη, ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ, ν άλζξσπνο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη 

απφ ηα άηνκα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα απηφλ. Έλα απφ ηα πην δπλαηά εξεζίζκαηα 

είλαη ην άγρνο. Σν άγρνο, φπσο θαη ε απφξξηςε, αζθεί κεγάιε επηξξνή ζηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη απνηειεί θεληξηθή ζέζε ζηελ σξίκαλζε ηεο 

ςπρήο (Sullivan, 1938). ε αληίζεζε κε ηνλ Freud, ν Sullivan ζεσξνχζε πσο ην άγρνο 

δελ ππάξρεη δπλάκεη ζηνλ άλζξσπν, αιιά παξάγεηαη κέζα απφ θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο (Lesko, 1973). Σν άγρνο, αλ θαη δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά φηαλ εκθαλίδεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη ζπλδπάδεηαη 

κε κία ζσζηή αληηκεηψπηζε θαη θξνληίδα απφ ηνπο γνλείο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην 

παηδί καζαίλεη λα δεκηνπξγεί κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα 

επηβάιιεηαη ζηηο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. Όηαλ, φκσο έλα παηδί βηψλεη έληνλν άγρνο 

ζε ζπλδπαζκφ κε απφξξηςε ή αληηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ, ηφηε 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζηελ εκθάληζε ςπρηθψλ αζζελεηψλ (2007). 

          Μία βαζηθή έλλνηα ζηε ζεσξία ηνπ Sullivan απνηειεί ην ζχζηεκα ηνπ εαπηνχ 

(self system).  Όπσο εμεγεί (Sullivan, 1956), ην άηνκν απνηειείηαη απφ ηξεηο πηπρέο. 

Ζ πξψηε πηπρή νλνκάδεηαη «ελεξγφο εαπηφο» ν νπνίνο  αθνξά ζην ζπλεηδεηφ 

θνκκάηη ηνπ εαπηνχ πνπ δξα φηαλ θάπνηνο είλαη μχπληνο. Χο δεχηεξε πηπρή 

αλαθέξεηαη ν «εθθεληξηθφο εαπηφο» πνπ απνηειεί ηελ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα 

θάζε αηφκνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο απηφ- εηθφλαο  θαη ηεο 

ηδηνζπγθξαζίαο, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη πάληα αληηιεπηφο. Σέινο, ζηελ ηξίηε πηπρή 

ζπλαληάκε ηελ «θαηάζηαζε ηνπ χπλνπ», θαηά ηελ νπνία, φζν ην άηνκν είλαη αδξαλέο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπρλά δελ είλαη δπλαηέο θαηά ηε 

ζπλεηδεηή θάζε. Σα ηξία απηά ζηνηρεία ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη 

ζρεκαηίδνπλ ην ηξίπηπρν κνληέιν ηνπ εαπηνχ (Kam- shing, 2002).                                                                 

 

ρηδνθξέλεηα                 

          χκθσλα κε ηνλ Sullivan, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηνο ςπρηθά 

αζζελήο δελ νθείινληαη απαξαίηεηα ζε ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα, φπσο είρε 

ππνζηεξηρζεί πξηλ απφ απηφλ (Lesko, 1973). Ζ αζζέλεηα πξνθαιείηαη απφ αλεπάξθεηα 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαη παξάινγεο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ 

δεκηνπξγεί ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο. Μεξηθέο θνξέο, απηή ε θαηάζηαζε ζπλδπάδεηαη 
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κε απφηνκεο αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ ηηο νπνίεο ζεσξεί ππεξβνιηθά 

πεξίπινθεο γηα λα ηηο δηαρεηξηζηεί, κε απνηέιεζκα λα ληψζεη ζχγρπζε (Sullivan, 

1938). Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, φινη νη άλζξσπνη σξηκάδνπλ κέζα απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε εθείλνπο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο ζηε δσή ηνπο. Σα 

εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλνπλ, ινηπφλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην άγρνο ηεο 

νηθνγέλεηαο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηαζθάιηζε ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Οη 

αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα ζπλήζσο βηψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο, 

εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ςπρσζηθψλ επεηζνδίσλ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ζηε λεπηαθή 

θαη παηδηθή ειηθία θαη κεηαθέξεηαη ζπλήζσο απφ κία αγρψδε κεηέξα (Willick, 2001). 

Έλαο ζρηδνθξελήο έρεη βηψζεη ηφζν πςειά επίπεδα άγρνπο θαη καηαίσζεο θαηά ηελ 

επαίζζεηε απηή ειηθία, ψζηε δε κπνξεί πιένλ λα αληέμεη ηηο πηέζεηο θαη απαηηήζεηο 

ηεο δσήο, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ακπληηθνχο κεραληζκνχο 

(2007). Καηά ηνλ Bacal (1990), ην ηξίπηπρν ζχζηεκα ηνπ ζρηδνθξελνχο έρεη ππνζηεί 

βιάβε, θαζψο ν ίδηνο ράλεη ηνλ έιεγρφ ηνπ εαπηνχ ηνπ, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζηελ 

εκθάληζε απηηζηηθνχ ή εγσθεληξηθνχ ραξαθηήξα (Kam- shing, 2002).  Όπσο 

αλαθέξεη θαη ν Sullivan (1956), ε απψιεηα απηή θαζηζηά ηελ επίγλσζε ηνπ εαπηνχ 

αδχλαηε ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ νη δπζάξεζηεο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο 

επαλέξρνληαη ζηελ ελήιηθε δσή σο ςπρσζηθέο εθδειψζεηο. Οη ςπρσζηθέο 

εθδειψζεηο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηηο θαηαπηεζκέλεο εκπεηξίεο ηεο 

παηδηθήο δσήο, θαη εκπεηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα φλεηξα, φηαλ ην άηνκν είλαη 

αδξαλέο (Kam- shing, 2002).  

          Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν φζσλ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα είλαη ε παξαίηεζε 

θάζε ειπίδαο γηα ηθαλνπνίεζε, θαη ε εζηίαζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

εαπηνχ. Πεπεηζκέλνο πσο δε ζα θαηαθέξεη λα βηψζεη ην επίπεδν ηεο επραξίζηεζεο 

πνπ ζα επηζπκνχζε, ν αζζελήο εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 

πηζηεχεη πσο ζα επηθέξεη απνηέιεζκα, ε νπνία είλαη ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηάο ηνπ 

καθξηά απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ζεσξεί απεηιεηηθά (Sullivan, 1954). Δπίζεο, πνιινί 

ζρηδνθξελείο ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηφ-εηθφλα θαη ηελ πεπνίζεζε 

πσο νη άιινη δελ ηνπο ζέβνληαη θαη δελ ηνπο εθηηκνχλ, φπσο αθξηβψο ληψζνπλ θαη νη 

ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Sullivan, 1954).  Γηα λα επηηχρνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

ηνλ ππεξβνιηθφ θφβν πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ νη εμσηεξηθέο απεηιέο (φπσο ηηο 

αληηιακβάλεηαη), ππεθθεχγνπλ ζε έλα απηηζηηθφ ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ην νπνίν είλαη 

απνθνιιεκέλν απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δλ νιίγνηο, ε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

νθείιεηαη ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ 

ηνπ δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη γεληθή αλαζηάησζε (Kam- shing, 2002). πλήζε 

κεραληζκφ άκπλαο απνηειεί ε εκθάληζε ςεπδαηζζήζεσλ ή παξαιεξεκαηηθψλ ηδεψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Sullivan (1956), ηα ζπκπηψκαηα απηά απνηεινχλ κία παζνινγηθή 

θαηάζηαζε πνπ δε βνεζάεη νπζηαζηηθά ηνλ αζζελή, φκσο πξνθχπηνπλ σο ν κφλνο 

κεραληζκφο πνπ δηαζέηεη (Kam- shing, 2002).  
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Θεξαπεία                 

         Γηα ηε ζεξαπεία ησλ αηφκσλ κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα, ν Sullivan 

πξαγκαηνπνηνχζε ζπλεληεχμεηο ηφζν κε ηνπο αζζελείο, φζν θαη κε ηα θνληηλά ηνπο 

πξφζσπα, κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζπαζνχζε λα θαηαλνήζεη ηε θχζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζή ηνπο. Αληηηηζέκελνο ζε 

πξνεγνχκελεο ζεσξίεο πνπ ήζειαλ ηνλ ςπραλαιπηή απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ηνλ 

αζζελή, ν Sullivan πίζηεπε πσο ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλαο ζεξαπεπηήο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά είλαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, κάιηζηα, είρε αλαθέξεη πσο «δε κπνξεί λα ζηέθεηαη ζηελ άθξε θαη λα 

παξαηεξεί θάπνηνο ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία» (Sullivan, 1954). Ο 

ςπραλαιπηήο, ινηπφλ, πξέπεη λα αζρνιείηαη νπζηαζηηθά κε ηνλ παζφληα, 

πξνζπαζψληαο λα δηεηζδχζεη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν γηα λα ιχζεη ηηο απηαπάηεο 

ηνπ δεχηεξνπ θαη λα θαζηεξψζεη έλα θιίκα αζθάιεηαο ζην νπνίν  ζα αλαπηχμεη λέεο 

ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (2007).Ύςηζηε ζεκαζία δφζεθε ζηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ ζεξάπνληα, θαζψο ε ζεσξία απηή ηνλίδεη πσο 

δεχηεξνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηνλ πξψην σο έλα θπζηνινγηθφ άηνκν, θαη φρη σο 

κία εθδήισζε παζνινγηθψλ ζηνηρείσλ,  θαζψο ηα ςπρσζηθά ζπκπηψκαηά ηνπ είλαη 

ινγηθά γηα ηνλ ίδην θαη ζπλάδνπλ κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ (Kam- shing, 

2002).  Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αμίεο ζηε ζεξαπεπηηθή ηερληθή ηνπ Sullivan είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε αλζξσπηά, ζεβαζκφ θαη αμηνπξέπεηα, θαη ε ηαπεηλή θαη 

εηιηθξηλήο ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή (2007).                                                           

         Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, ν Sullivan ελδηαθεξφηαλ λα κάζεη φζα 

πεξηζζφηεξα κπνξνχζε γηα ηνπο αζζελείο, θαη έηζη έδηλε ζεκαζία ζε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ, 

αιιαγψλ ζηνλ ηνληζκφ ησλ ιέμεσλ, παχζεσλ θαη αιιαγψλ ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο. 

Δπεηδή, φπσο ηζρπξηδφηαλ, θάπνηνο πνπ πάζρεη απφ ζρηδνθξεληθή δηαηαξαρή είλαη 

αξθεηά ληξνπαιφο, θξφληηδε λα ηνπνζεηεί ηηο θαξέθιεο ηνπ ζε γσλία ελελήληα 

κνηξψλ ε κία απφ ηελ άιιε, ψζηε λα απνθεχγεη ηελ άκεζε νπηηθή επαθή. ηε 

δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ επηζπκνχζε θαη ηελ (μερσξηζηή) ζπκκεηνρή θίισλ ή 

ζπγγελψλ ηνπ αζζελνχο, κε ζθνπφ λα αληιήζεη φζν πην πνιιέο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχζε (Sullivan, 1954). Μία ηέηνηα ηερληθή ιεηηνπξγνχζε ηθαλνπνηεηηθά γηα ην 

ςπραλαιπηηθφ κνληέιν ηνπ Ακεξηθάλνπ ςπρηάηξνπ, ν νπνίνο πεξηέγξαθε ηελ 

ςπραλάιπζε σο ηε κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ, κέζα απφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αηζζεηά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Sullivan, 

1938).  

        Φπζηθά, ν Sullivan αλαθέξεη πσο  γηα λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη γεληθψο ηεο ζεξαπείαο, πξέπεη λα έρεη θαζηεξσζεί κία 

ζνβαξή ζρέζε αλάκεζα ζε ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελν, φπνπ ν ζεξαπεπφκελνο ζα 

ληψζεη πσο ν ίδηνο ζα απνθνκίζεη θάπνην φθεινο απφ ηε δηαδηθαζία. Όζν ν αζζελήο 

αηζζάλεηαη πσο ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη επνηθνδνκεηηθή θαη ν ίδηνο 

εμειίζζεηαη, ηφζν βειηηψλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ ςπραλαιπηή, ν νπνίνο 

θαηαθέξλεη λα αληιήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (Sullivan, 1954). Έηζη, απφ ηελ 



40 
 

πξψηε θηφιαο ζπλέληεπμε, ν αζζελήο ρξεηάδεηαη λα ληψζεη πσο ζα επσθειεζεί απφ ηε 

δηαδηθαζία, θαη ην αίζζεκα απηφ πξέπεη λα εληζρχεηαη ζε θάζε ζπλεδξία. Ζ πξψηε 

ζπλέληεπμε απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο, θαζψο ηίζεληαη ηα 

ζεκέιηα γηα κία ιεηηνπξγηθή ζεξαπεπηηθή ζρέζε. ε απηφ ην ζηάδην, ν ζεξαπεπηήο 

πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη πνηνο είλαη ν αζζελήο θαη ην πξφβιεκά ηνπ, εζηηάδνληαο 

ζην ζέκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ρσξίο ε ζπδήηεζε λα παξεθθιίλεη απφ ην θεληξηθφ 

ζέκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπραλάιπζεο, ν εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα 

επσθειεζεί ησλ δηθψλ ηνπ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ην άγρνο, γηα λα 

αλαγλσξίζεη ηα ίδηα αηζζήκαηα ζηνλ αζζελή θαη λα θαηαλνήζεη ην ιφγν πνπ απηά 

εθθξάδνληαη (Lesko, 1973). Ζ ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη κία δχζθνιε 

ππφζεζε επεηδή ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα, δηαηεξνχλ ζηε 

κλήκε ηνπο ηηο πξνεγνχκελεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο σο νδπλεξέο εκπεηξίεο, θαη 

παξνπζηάδνπλ αληίζηαζε ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο απηφ- εηθφλαο ηνπο (Willick, 2015). Έρνληαο 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρηδνθξεληθψλ αζζελψλ, ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα πεη πσο ε  πξνζεγκέλε πξνζέγγηζε πνπ πξφηεηλε ν Sullivan, ηαηξηάδεη κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ζεξαπείαο. Σέινο, ππνζηήξημε πσο νη ζρέζεηο θάπνηνπ κε άηνκα εθηφο 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ θχθινπ θαηά ηελ πξνεθεβεία είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε ζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, ν Sullivan ηζρπξίδεηαη πσο ηα άηνκα πνπ 

αλέπηπμαλ θηιίεο ζε εθείλε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη ζρέζεηο είλαη αθφκα απιέο 

θαη ν ραξαθηήξαο αλαπηχζζεηαη, πηζαλψο λα αλαξξψζνπλ πην γξήγνξα, αθνχ έρνπλ 

γλσξίζεη ζην παξειζφλ ηελ αζθάιεηα θαη ην δέζηκν πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

επηηπρεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξε επαθή 

κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο (Willick, 2015).  

 

πδήηεζε 

         Ζ ζεσξία ηνπ Harry Stack Sullivan εκθαλίδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο 

παξνπζηάδεη κία ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην κέρξη ηφηε 

«ςπρξφ» ζεξαπεπηηθφ κνληέιν, ην νπνίν ήζειε ηνλ ζεξαπεπηή απνζηαζηνπνηεκέλν, 

θαη πξνηείλεη κία αλζξσπηζηηθή αληηκεηψπηζε θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο ζεσξείηαη 

έλαο θπζηνινγηθφο άλζξσπνο κε δπζιεηηνπξγηθέο αληηδξάζεηο. Μία ηέηνηα 

πξνζέγγηζε είλαη ζπνπδαία πξνζζήθε ζηελ επηζηήκε ηεο ςπραλάιπζεο, θαζψο 

θαηαθέξλεη λα θξαηήζεη ηηο αμίεο ηνπ ςπραλαιπηηθνχ ξεχκαηνο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ρξεζηκφηεηα ζηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθά αζζελψλ, πξνζζέηνληαο ηαπηνρξφλσο ηνλ 

αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ πξσηχηεξα έιεηπε. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηνλ θφζκν ηεο 

ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο είλαη κεγάιε, αθνχ, φπσο αλαθέξεη ν Kam- shing 

(2002), «ε δηαπξνζσπηθή θαηεχζπλζε ηνπ Sullivan έρεη ήδε εκπινπηίζεη ηελ 

θαηαλφεζε (ησλ επηζηεκφλσλ) πσο αληί γηα ηα παζνινγηθά ζπκπηψκαηα, νη αζζελείο 

κε ζρηδνθξέλεηα είλαη άηνκα κε αλάγθεο, ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξία δσήο» ζ. 17. 
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Silvano Arieti  

Δηζαγσγή 

       Ο Silvano Arieti (1914- 1981), Ηηαιφο ςπρίαηξνο, αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηε 

κειέηε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, θαη ηδηαηηέξσο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Μάιηζηα, ήηαλ 

απφ ηνπο ιίγνπο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο πνπ κειέηεζαλ ζπζηεκαηηθά ηε 

ζρηδνθξέλεηα, θαη ην έξγν ηνπ ζε απηφ ηνλ ηνκέα ήηαλ ηφζν ζεκαληηθφ, ψζηε 

ζεσξείηαη απφ ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο ηεο ςπρνινγίαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Σν έξγν ηνπ επεξεάζηεθε απφ αξθεηνχο ζπνπδαίνπο 

επηζηήκνλεο, φπσο νη Harry Stuck Sullivan, Erich Fromm θαη Frieda Fromm- 

Reichmann, νη νπνίνη ηνλ ελέπλεπζαλ κέζα απφ ηα έξγα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο, λα 

αζρνιεζεί ελεξγά κε ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηνλ βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ 

θφζκν ηνπ αζζελνχο (Arieti, 1979). Ο ίδηνο έρεη δειψζεη πσο ε κειέηε ησλ ςπρηθψλ 

αζζελψλ ήηαλ εμαηξεηηθά επνηθνδνκεηηθή γηα απηφλ, θαζψο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε:  

«έρσ θαηαθέξεη λα ζπιινγηζηψ πφζα πνιιά έρσ κάζεη απφ ηνπο ςπρηθά αζζελείο, φρη 

κφλν ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα, αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηε δσή» (Arieti, 2000). 

 

ρηδνθξέλεηα 

         O Arieti είρε παξαηεξήζεη δχν φςεηο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, νη νπνίεο ππνζηήξημε 

πσο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ζ πξψηε κεηαβιεηή 

είλαη ε εκπεηξηθή ζπλζήθε ηεο αζζέλεηαο, θαη αθνξά ζηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη βηψζεη 

ην άηνκν απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ κέρξη ηελ παξνχζα ζηηγκή, θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

απηέο νη εκπεηξίεο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ εκθάληζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ. 

Οη εκπεηξίεο απηέο κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη παξνδηθά ή ζπλερφκελα, 

αιιεινεπηδξψληαο ε κία κε ηελ άιιε ή αλεμάξηεηα (Arieti, 1957). Ζ ζέζε ηνπ Arieti 

γηα ηελ εκπεηξηθή πηπρή ηεο αζζέλεηαο είρε επεξεαζηεί απφ επηζηήκνλεο, φπσο ν 

Sullivan (1946) πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ην άηνκν είλαη κία βησκαηηθή νληφηεηα πνπ 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο θνληηλνχο ηνπ αλζξψπνπο (Arieti, 1957). 

Σν πξφβιεκα κπνξεί λα μεθηλήζεη ζηελ αιιαγή ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε θάπνηνλ 

απφ ην ζηελφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε 

ηε κεηέξα (Arieti, 1979). Ζ κεηέξα, σο ζπρλφηεξα ν ζεκαληηθφηεξνο άλζξσπνο ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Φπζηνινγηθά, ε κεηέξα πξέπεη λα απνδερζεί ην παηδί, λα ην 

εληάμεη ζηελ θνηλσλία θαη λα ηνπ παξάζρεη ηα εξγαιεία γηα λα αλαπηχμεη ην Δγψ ηνπ. 

Έηζη, ε αλάπηπμε απηήο ηεο ζρέζεο δεκηνπξγεί έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ην παηδί 

πνπ καζαίλεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. 

Όηαλ, φκσο, ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηέξα είλαη ζνβαξά δηαηαξαγκέλε, ηφηε 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν έληνλα πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ψζηε 

λα αλαπηχμεη ζρηδνθξέλεηα αθφκα απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Δίλαη, αθφκα, πηζαλφ λα 

επηηεπρζεί κία νκαιή αλάπηπμε θαη κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή, θαηά 
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ηελ νπνία, φκσο, ζα έρεη απμεκέλε πξνδηάζεζε γηα ηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο 

(Arieti, 1957).  

       Δθηφο απφ ηε κεηέξα, ε νηθνγέλεηα ελ γέλεη θαίλεηαη πσο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εθδίπισζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ γεληθά, θαη ζηελ ςπρηθή ηνπ πγεία 

εηδηθφηεξα. ηε δσή θάζε αηφκνπ νη γνλείο θαη άιινη ζπγγελείο επεξεάδνπλ ιηγφηεξν 

ή πεξηζζφηεξν, ηε δηακφξθσζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ γηα πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά θαη ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, παξάινγεο ηδέεο πνπ 

κπνξεί λα ραξαθηήξηδαλ ηνπο γνλείο κεηαθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο, θάηη πνπ έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Σέηνηεο 

πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη ηδηαηηέξσο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ κειινληηθά 

ζρηδνθξελψλ, θαζψο ην πνζνζηφ παξάινγσλ πεπνηζήζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ 

ηνπο θεδεκφλεο ζην άηνκν είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξν απφ φ,ηη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

αηφκσλ πνπ εμειίζζνληαη θπζηνινγηθά. Αξθεηέο θνξέο, ν ηξφπνο πνπ νη γνλείο 

θέξνληαη ζην παηδί ηνπο ην επεξεάδεη πεξηζζφηεξν απφ φζν νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη 

θαη ε αλεπαξθήο ζρέζε ηνπο νδεγεί ζε έλα θιίκα αλαζθάιεηαο θαη ζε έληνλν άγρνο, 

ζπκβάιινληαο ζε κία θαθή εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Arieti, 

1969). Σν αλεπαξθέο, ινηπφλ, πξφηππν ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηδίσο ηεο κεηέξαο θαη ε 

αζπλέπεηα ησλ θεδεκφλσλ αλάκεζα ζε θαιέο θαη θαθέο ζπκπεξηθνξέο δεκηνπξγεί κία 

ζχγρπζε ζην παηδί πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία αλαγλψξηζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

ξφισλ θαη ηνπ εαπηνχ. Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο κεραληζκνχ άκπλαο, 

ην άηνκν θαηαπηέδεη ηελ εηθφλα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη δεκηνπξγεί κία 

λέα επίπιαζηε εηθφλα πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο επηζπκίεο ηνπ. Παξά ηελ αξλεηηθή 

επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ν Arieti ππνζηεξίδεη πσο νη πηζαλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα  

έλα άηνκν λα αλαπηχμεη ζρηδνθξέλεηα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ είλαη ιηγφηεξεο απφ 

ηηο πηζαλφηεηεο γηα κηα θπζηνινγηθή δσή (Arieti, 1957). 

        Ζ δεχηεξε φςε ηεο αζζέλεηαο είλαη εμσ -εκπεηξηθή, επεηδή ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη δε κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ κφλν κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. 

Όπσο ηζρπξίδεηαη ν Arieti, αλ ν ςπρνιφγνο ή ςπρίαηξνο είρε πιήξε γλψζε γηα ηα 

γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηε δσή ηνπ αζζελνχο, ίζσο κπνξνχζε λα πξνβιέςεη 

θαη λα θαηαλνήζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηελ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Καζψο, 

φκσο, θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ, ε πξψηε αηηηνιφγεζε ηεο αζζέλεηαο πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δε γίλεηαη λα πξνβιέςεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηελ 

αλάπηπμή ηεο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε ζεσξία πσο ηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα ίζσο 

παξνπζηάδνληαη κέζα θαη απφ άιιεο πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο. πγθεθξηκέλα, 

ππνζηεξίδεηαη πσο φηαλ ην άηνκν απνζχξεηαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν πνπ ηνλ 

αλαζηαηψλεη, πηνζεηεί έλαλ αξρατθφ ή παιαηηθφ ηξφπν ζθέςεο (Arieti, 1957). Οη 

αξρατθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξνζρσξεί δελ απνηεινχλ καζεκέλεο 

δηαδηθαζίεο, αιιά ππάξρνπλ εληφο ηνπ σο απηφκαηνη κεραληζκνί. Καζψο απηά ηα 

κνηίβα δελ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, δελ είλαη γλσζηά 

θαη δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ (Arieti, 1969). Έλα άηνκν πνπ πάζρεη απφ 

ζρηδνθξέλεηα δελ έρεη ηηο ίδηεο αλεζπρίεο ή ηα ίδηα ελδηαθέξνληα κε θάπνηνλ ςπρηθά 

πγηή. Όιε ε πξνζνρή ηνπ εζηηάδεηαη ζηε «ζσηεξία ηνπ εαπηνχ ηνπ», ζηε δηαηήξεζε, 
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δειαδή, κηαο θαιήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ε νπνία απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ. ηελ πξνζπάζεηα απηή, απνζχξεηαη απφ ηνλ ινγηθφ θφζκν θαη 

αθήλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο, ζηελ νπνία πηζηεχεη 

πσο κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο λα πιεγψλεηαη (Arieti, 1980). Φπζηθά, θάηη ηέηνην δελ 

πεηπραίλεη πάληα, θαζψο ν αζζελήο ηείλεη λα ππνρσξεί ζε έλα θαηψηεξν γλσζηηθφ 

επίπεδν, ρσξίο φκσο λα ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά ζε απηφ. Οη εκπεηξίεο απφ ηελ 

παξειζνληηθή δσή ηνπ, έρνπλ «εμνπιίζεη» ηνλ αζζελή κε ηθαλφηεηεο αλσηέξνπ 

επηπέδνπ ζην νπνίν έρεη νξγαλψζεη ηε δσή ηνπ, έηζη φηαλ απνζχξεηαη ζε κία 

θαηψηεξε θαηάζηαζε, δε κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη ην πξφβιεκά ηνπ 

επηδεηλψλεηαη. Ζ αζζέλεηα ρεηξνηεξεχεη θαζψο ην άηνκν πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη 

ην πξφβιεκά ηνπ ζην λέν γλσζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ην νπνίν, ειιηπέζηεξν 

απφ ην πξνεγνχκελν, ηνπ παξέρεη αθφκα ιηγφηεξα εξγαιεία. Έηζη παξαηεξείηαη έλαο 

θαχινο θχθινο φπνπ ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο επηδεηλψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

(Arieti, 1957).  

         Μέζα ζηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζην κπαιφ ηνπ, ν ζρηδνθξελήο πξνζπαζεί λα 

θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν θαη ηα γεγνλφηα ηεο δσήο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν. Έηζη, 

ζέινληαο λα βξεη κία θαλνληθφηεηα ζηε δσή ηνπ, νξγαλψλεη ην ζχκπαλ ςάρλνληαο 

γηα νκνηφηεηεο ζε εξεζίζκαηα πνπ δελ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία. Απηφ σζεί ην άηνκν λα 

βιέπεη πεξίεξγεο ζπκπηψζεηο, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο 

(Arieti, 1980). Καηά ηελ πεξίνδν ηεο επηδείλσζεο, ν Arieti (1955) πεξηγξάθεη ηξία 

ζηάδηα: ζην πξψην ζηάδην, ν αζζελήο βηψλεη έληνλν άγρνο θαη παληθφ ηνλ νπνίν 

αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί, θαη έηζη πξνρσξάεη ζην δεχηεξν ζηάδην, θαηά ην νπνίν 

επηθξαηεί ζχγρπζε, θαζψο δε κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα γεγνλφηα πνπ ηνπ 

ζπκβαίλνπλ, ελψ φια ηνπ κνηάδνπλ παξάμελα. Σέινο, ζην ηξίην ζηάδην, ν αζζελήο 

πηνζεηεί έλα λέν ηξφπν ζθέςεο κε ηνλ νπνίν εμεηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνξξνθά 

απφ ην πεξηβάιινλ. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη ςπρσζηθή δηνξαηηθφηεηα, επεηδή 

ην άηνκν ληψζεη κία αζπλήζηζηε δηαχγεηα, ηελ νπνία δελ έρεη βηψζεη πνηέ μαλά, θαη 

πηζηεχεη πσο θαηαθέξλεη λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν θαιχηεξα απφ θάζε άιιε θνξά 

ζηε δσή ηνπ (Silver). Όζνλ αθνξά ζηα ζεηηθά ζπκπηψκαηα, ν Arieti (1974), 

ηζρπξίζηεθε πσο νη αθνπζηηθέο θαη ιεθηηθέο ςεπδαηζζήζεηο εκθαλίδνληαη φηαλ ην 

άηνκν απνδίδεη απμεκέλε πξνζνρή ζηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Οη ςεπδαηζζήζεηο 

ελφο αζζελνχο έρνπλ βαζχ ζπλαηζζεκαηηθφ ππφβαζξν θαη, αλ ε αζζέλεηα δελ έρεη 

επηδεηλσζεί ζε πνιχ ζνβαξφ βαζκφ, ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη φηαλ ν αζζελήο 

πεξηκέλεη λα ηηο αθνχζεη (Hoffman, 2010).  

        ην έξγν ηνπ Ηηαινχ ςπρηάηξνπ αλαθέξνληαη δχν δηαηαξαρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ απνηεινχλ κία πην ειαθξηά κνξθή αζζέλεηαο θαη εκθαλίδνληαη 

σο κεραληζκφο άκπλαο ζηηο δεκηνγφλεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. αλεπαξθήο ζρέζε κεηέξαο - 

παηδηνχ) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Οη δηαηαξαρέο απηέο νλνκάδνληαη ζρηδνεηδήο 

θαη ζπειιψδεο πξνζσπηθφηεηα, θαη ελψ ζπρλά δελ εμειίζζνληαη ζε ζνβαξφηεξεο 

δηαηαξαρέο, κεξηθέο θνξέο θαηαιήγνπλ ζε ζρηδνθξέλεηα. ηελ πξνζπάζεηα λα 

δηνξζψζνπλ ηε δπζιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ηα θνληηλά ηνπο πξφζσπα, φπσο ε κεηέξα, 

νη ζρηδνεηδείο κπνξεί λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο εγψ – αληηθεηκέλνπ, κέζα απφ ηηο νπνίεο 
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αληηκεησπίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο σο αληηθείκελα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο σο πεηξακαηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο. Απηφο ν κεραληζκφο ζπλαληάηαη επξέσο ζε λεπξσηηθά άηνκα θαη 

εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ζρηδνεηδνχο πξνζσπηθφηεηαο, θαηά ηηο νπνίεο νη 

αζζελείο δελ αλαπηχζζνπλ ζρηδνθξέλεηα. Μία άιιε απφξξνηα ηεο δπζιεηηνπξγηθήο 

ζρέζεο κε ηε κεηέξα, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο «ζπειιψδνπο»  πξνζσπηθφηεηαο 

(stormy personality). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί θάζε δπλαηφ 

κέζν άκπλαο, ψζηε λα απνθνπεί απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα πξνθπιαρζεί, 

φπσο πηζηεχεη, απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ζην 

παξειζφλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Αλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απηή ε άκπλα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, ζε αξθεηέο άιιεο απνηπγράλεη θαη ν αζζελήο ηειηθά εκθαλίδεη 

ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα (Arieti, 1957).  

 

 

Θεξαπεία 

    O Arieti πίζηεπε πσο ε ςπρνζεξαπεία απνηειεί κία θαιή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 

ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, θαζψο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζε 

ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Χο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο ςπρνζεξαπείαο, 

έζεζε ηελ χπαξμε κηαο ιεηηνπξγηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, ζηελ νπνία ν ζεξαπεπηήο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ αζζελή σο ίζν θαη δελ πξνζπαζεί λα ηνπ επηβιεζεί. Ζ πξνζνρή 

ηνπ ςπρνιφγνπ πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

αζζελνχο κε ζθνπφ λα θαηαλνήζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αληηιακβάλεηαη νπζηαζηηθά ηε δπζρέξεηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ζρηδνθξεληθά 

ζπκπηψκαηα ζηνλ πάζρνληα. O Arieti (1959) πίζηεπε πσο ε ςπρνζεξαπεία ιεηηνπξγεί 

ιχλνληαο ηηο θχξηεο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο, 

δηνξζψλνληαο ηα κε θπζηνινγηθά κνηίβα, θαη παξνηξχλνληαο ην άηνκν λα επαλαθέξεη 

ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ (Silver). Δπίζεο, πξφηεηλε 

πσο ε θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ 

ςπρνζεξαπεία γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Όπσο ππνζηήξηδε, ηα θάξκαθα 

δεκηνπξγνχλ ιίγεο επηπινθέο πνπ δε κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, αιιά είλαη ζπλνιηθψο 

σθέιηκα γηα ηνλ αζζελή, θαζψο βνεζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο, κεηψλνπλ 

ην άγρνο θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ αηφκνπ κε ηνπο γχξσ ηνπ (Silver). 

Σέινο, κέζα απφ κία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε αλάκεζα ζε δχν αδεξθέο πνπ 

παξνπζίαδαλ ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, παξαηήξεζε έλαλ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαιχηεξε αλάξξσζε. Ζ αδεξθή πνπ είρε θαιχηεξε θπζηθή 

θαηάζηαζε θαη ήηαλ πην εχξσζηε, ζεσξνχληαλ πην εμσζηξεθήο ζηελ πξνλνζεξή ηεο 

θαηάζηαζε, επέδεηρλε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη 

ηεο νπνίαο ηα ζπκπηψκαηα ήηαλ πεξηζζφηεξν ςπρνλεπξσηηθά παξά ηππηθά 

ςπρσζηθά, παξνπζίαζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε βειηίσζε (Arieti, 1944). Σα επξήκαηα 

απηά δείρλνπλ πσο θάπνηνο πνπ ήηαλ ζσκαηηθά πγηήο θαη ιεηηνπξγνχζε ζρεηηθά 

απνηειεζκαηηθά ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αζζέλεηαο, ίζσο 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδεη. ε θάζε 
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πεξίπησζε, ν Arieti πίζηεπε πσο ε δσή ηνπ αηφκνπ πξηλ λνζήζεη δελ ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή, θαη ππνζηήξημε, αληηζέησο κε άιινπο ςπραλαιπηέο, πσο ε ζεξαπεία 

δελ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ επαλαθνξά ηνπ αηφκνπ ζε κία πξνγελέζηεξε 

θαηάζηαζε, αιιά ζηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ην κέιινλ (Silver). Ζ 

ζηάζε ηνπ Arieti απέλαληη ζηε δχλακε ηεο ςπρνζεξαπείαο ήηαλ αηζηφδνμε, αθνχ 

πίζηεπε πσο ε αλζξψπηλε επαθή ιεηηνπξγεί πάληα επσθειψο αθφκα θαη ζηηο πην 

δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ςπρηθήο αζζέλεηαο (Arieti, 1979).  

 

πδήηεζε 

        Ζ ζπκβνιή ηνπ Silvano Arieti ζηε κειέηε θαη ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο εηζήγαγε έλα λέν ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο 

αζζέλεηαο. Γηαηεξψληαο πνιιέο απφ ηηο απφςεηο πξνεγνχκελσλ ςπρνδπλακηθψλ 

επηζηεκφλσλ, πξφηεηλε έλα κνληέιν εμήγεζεο ζην νπνίν ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ παξειζφληνο ηνπ αηφκνπ, ρσξίο φκσο λα 

απνδίδεη ηα ζπκπηψκαηα ζε ζεμνπαιηθά έλζηηθηα, φπσο ν Freud. Αθφκα, παξνπζίαζε 

ηελ χπαξμε αξρέγνλσλ πξνηχπσλ, ηδέα πνπ είρε ππνζηεξίμεη θαη ν Jung, 

μεθαζαξίδνληαο φκσο πσο ε δηθή ηνπ άπνςε δηαθέξεη απφ ηνπ Διβεηνχ ςπρνιφγνπ. 

Ζ ζεσξία ηνπ Arieti παξνπζηάδεη απηά ηα πξφηππα , φρη σο θάηη κπζηεξηαθφ, αιιά σο 

απηνκαηηζκνχο πνπ ππάξρνπλ δπλάκεη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Πηζηεχσ πσο ε 

ζεσξία ηνπ Arieti απνηειεί κία αμηνζεκείσηε πεξίπησζε θαζψο θαηάθεξε λα 

κειεηήζεη ην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ, ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ηηο έκθπηεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ, θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά 

ηα ζηνηρεία ζπλάδνπλ ζηελ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, κέζα απφ κία αληηθεηκεληθή 

θαη επηζηεκνληθή ζθνπηά. Γελ είλαη, άιισζηε, ηπραίν πσο ζεσξείηαη αθφκα θαη 

ζήκεξα έλαο απφ ηνπο εμέρνληεο κειεηεηέο ηεο ςπρηθήο λφζνπ ζηνλ εηθνζηφ αηψλα.  
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4. ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΔ ΘΔΧΡΗΔ 

      

 Ivan Pavlov: θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε 

 

Δηζαγσγή      

        Ο Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936)  ζεσξείηαη  έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

επηζηήκνλεο ηεο επνρήο ηνπ. Σν έξγν πνπ πξαγκαηνπνίεζε σο θπζηνιφγνο είλαη 

ηεξάζηην, θαη ηνπ πξνζέθεξε κεγάιε αλαγλψξηζε απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

Μάιηζηα, ην 1904 έιαβε βξαβείν Νφκπει ζηε Φπζηνινγία ή Ηαηξηθή γηα ηε κειέηε 

ηνπ ζην πεπηηθφ ζχζηεκα (Adrian, 1949). Έηζη, ζε ειηθία 55 εηψλ, ν Pavlov έγηλε ν 

πξψηνο θπζηνιφγνο θαη ν πξψηνο Ρψζνο επηζηήκνλαο πνπ παξέιαβε έλα ηφζν 

ζεκαληηθφ θαη πεξίβιεπην βξαβείν (Powell, 2001). Σν 1905, ινηπφλ, εγθαηέιεηςε ηελ 

έξεπλα γχξσ απφ ην πεπηηθφ ζχζηεκα θαη επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ησλ 

αληαλαθιαζηηθψλ, έξγν ην νπνίν αθνινχζεζε γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπ (Adrian, 

1949). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο ηνπ έξεπλαο  δεκηνχξγεζε ηε ζεσξία ηνπ 

γχξσ απφ ηα εμαξηεκέλα εξεζίζκαηα (Ban, 2013). χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, έλα 

πξνεγνπκέλσο νπδέηεξν εξέζηζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά, αλ παξνπζηάδεηαη ηαθηηθά καδί κε έλα ελεξγφ εξέζηζκα. Καζεαπηφ ηνλ 

ηξφπν, ην πξνεγνπκέλσο νπδέηεξν εξέζηζκα κεηαηξέπεηαη ζε εμαξηεκέλν εξέζηζκα, 

θαη ε αλακελφκελε αληίδξαζε νλνκάδεηαη εμαξηεκέλε αληίδξαζε (Paré, 1990; 

Garakami, & Mathew, 2006).  

 

Μειέηεο ζπκπεξηθνξάο      

       Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο θιαζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο (φπσο νλνκάζηεθε ε 

ζεσξία ηνπ), ν Pavlov πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθφ έξγν ζηε κειέηε ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθφ ζεκείν ζην έξγν ηνπ Pavlov ήηαλ ε πξφηαζή ηνπ γηα 

ηε κειέηε ηνπ εγθεθάινπ κε ηαπηφρξνλε απνθπγή ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Γηα λα 

επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, κειεηνχζε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπ, κέζα απφ ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Πίζηεπε, 

άιισζηε, πσο κέζα απφ πεηξάκαηα εμαξηεκέλεο κάζεζεο κπνξνχζε λα πιεζηάζεη πην 

θνληά ζηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηνινγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ 

(Sereisky, 1936; Paré, 1990; Krapp, 2004). Απηφ ήηαλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν 

ζηελ θαξηέξα ηνπ Pavlov, θαζψο κέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πεηξακαηηθψλ ππνθεηκέλσλ, θαηαλφεζε θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλζξψπσλ θαη 

ησλ δψσλ, θαη αλέπηπμε ζεσξίεο πνπ απνηέιεζαλ ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ εμέιημε 

ηεο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ςπρνινγία. Μάιηζηα, παξά ην γεγνλφο φηη δε 

ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ ςπρνιφγν (ελ κέξεη ιφγσ αλεπαξθνχο επηζηεκνληθήο βάζεο 

ζηελ ςπρνινγία θαηά ηελ επνρή εθείλε), ελδηαθέξζεθε αξθεηά γηα ηνκείο ηεο 
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αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο, θαη πξνζέγγηζε ηε κειέηε θιαζηθψλ ςπρνινγηθψλ ζεκάησλ, 

ηδίσο κεηά ην 1890 (Paré, 1990). Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη πσο ππήξμε πξσηνπφξνο ζε 

θάπνηνπο ηνκείο ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, αθνχ, ν ίδηνο θαη ν Freud μεθίλεζαλ ηελ 

επηζηεκνληθή κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ παζνινγηθψλ 

παξεθθιίζεσλ απφ ην ζπλεζηζκέλν (Oldham 1992).  

              Καηά ηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ, απνθάζηζε λα κελ πεξηνξηζηεί ζηελ κειέηε 

ησλ δψσλ, θαη έηζη μεθίλεζε ηελ έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε  πσο ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα είλαη θάπσο πην πεξίπινθε 

απφ απηή ησλ ζθχισλ, δήισζε φηη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ επεξεάδεηαη απφ 

ηξεηο παξάγνληεο. Απηνί είλαη ην πεξηβάιινλ, ε γιψζζα ηνπ, ε νπνία απνηειεί ην 

δεχηεξν ζχζηεκα κελπκάησλ ζηνπο αλζξψπνπο (ην πξψην ήηαλ ηα αληαλαθιαζηηθά) 

θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο- 

αλαζηνιήο (Krapp, 2004). Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ε αλαζηνιή είλαη δχν έλλνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Pavlov γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ελφο 

νξγαληζκνχ ζηα εξεζίζκαηα, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Χο 

ελεξγνπνίεζε, αλαθέξεηαη ε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ε αλαζηνιή αθνξά ζηε 

γεληθή θαηαπίεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Walker, 1984). Κάζε λεπξηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ βαζίδεηαη ζε θαλφλεο ελεξγνπνίεζεο- αλαζηνιήο (Krapp, 

2004). Βάζεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ρψξηζε ηνπο νξγαληζκνχο ζε 

δχν ηχπνπο, εθείλνπο κε δπλαηφ  θαη εθείλνπο κε αδχλακν λεπξηθφ ζχζηεκα (Walker, 

1984). Γηα ην αλζξψπηλν είδνο, ζπγθεθξηκέλα, δεκηνχξγεζε ηξεηο ηχπνπο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηα δχν ζπζηήκαηα κελπκάησλ θαη ηελ 

ππεξνρή πνπ είρε ην έλα έλαληη ηνπ άιινπ ζε θάζε άηνκν. Οη ηξεηο απηνί ηχπνη 

πεξηγξάθνληαη σο θαιιηηέρλεο, ζηνραζηήο θαη ελδηάκεζνο ηχπνο (Pavlov, 1941). 

ηνλ θαιιηηέρλε ππεξηζρχεη ην πξψην ζχζηεκα κελπκάησλ (αληαλαθιαζηηθά), ελψ 

ζηνλ ζηνραζηή παξαηεξείηαη πην δπλαηφ ην δεχηεξν ζχζηεκα. Χο ελδηάκεζνο ηχπνο 

πεξηγξάθεηαη θάπνηνο ν νπνίνο δίλεη ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα 

(Krapp, 2004).  

          Ο Pavlov ήηαλ ν πξψηνο επηζηήκνλαο πνπ απέδεημε εκπεηξηθά ηε ζχλδεζε 

κεηαμχ κπαινχ θαη ζψκαηνο, θαη εμέθξαζε κία πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ςπρνινγία 

ζέζε, φηη νη ςπρηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Μειεηψληαο, ινηπφλ, ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε ηδηνζπγθξαζία ελφο αηφκνπ ζηηο θπζηνινγηθέο ηνπ αληηδξάζεηο, 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ζπγθεθξηκέλνη ηδηνζπγθξαζηαθνί ηχπνη έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ςπρνπαζνινγία (Krapp, 2004). Αλέθεξε, 

κάιηζηα, πσο ν ηχπνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ επεξεάδεη ην είδνο ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο ηνπ, θαζψο, ζε πεξηπηψζεηο γεληθήο αδπλακίαο, ν θαιιηηέρλεο ηείλεη 

λα εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα πζηεξίαο, ν ζηνραζηήο ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα φπσο 

θνβίεο θαη εκκνλέο, θαη ν ελδηάκεζνο ηχπνο έρεη πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα 

εκθάληζε ζσκαηηθήο λεπξαζζέλεηαο (Pavlov, 1941; Krapp, 2004).  
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ρηδνθξέλεηα 

        ηα πιαίζηα ηεο έξεπλάο ηνπ γχξσ απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ, ν 

Pavlov άξρηζε λα δνπιεχεη κε ςπρηαηξηθνχο αζζελείο ην 1890, θαη ην 1903, κεηά ηελ 

αλάγλσζε ελφο ζρεηηθνχ άξζξνπ, αλέπηπμε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρηδνθξέλεηα. 

Έηζη, ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 μεθίλεζε ηηο επηζθέςεηο ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, φπνπ 

εμέηαδε λεπξσηηθνχο θαη ςπρσζηθνχο αζζελείο κέζα απφ ζπλεληεχμεηο θαη ηε κειέηε 

ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο, ελψ πξφηεηλε αθφκα θαη ζεξαπείεο  ζην ππ’ επζχλε πξνζσπηθφ 

(Paré, 1990; Krapp, 2004). Φπζηθά, κειεηψληαο πεξηπηψζεηο αζζελψλ ηέηνηνπ ηχπνπ, 

εμέθξαζε αξθεηέο θνξέο ηε ζέζε ηνπ πάλσ ζηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Τπνζηήξημε, ινηπφλ, πσο ε δηαηαξαρή απηή επεξεάδεηαη ηφζν απφ θιεξνλνκηθνχο, 

φζν θαη απφ επίθηεηνπο παξάγνληεο (Sereisky, 1936). Ζ εκθάληζε, δειαδή, ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο νθείιεηαη ζε ζπλδπαζκφ αδχλακνπ ηδηνζπγθξαζηαθνχ ηχπνπ θαη 

ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, ηελ νπνία ην άηνκν πηζαλφηαηα βίσζε θαηά ηελ παηδηθή ηνπ 

ειηθία. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ην ηξαχκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε δσή ελφο 

αζζελνχο κπνξεί λα ηνλ επεξεάζεη κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, δεκηνπξγεί βιάβε ζην 

λεπξηθφ ζχζηεκα, πξνθαιψληαο ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ ελεξγνπνίεζεο 

θαη αλαζηνιήο, ε νπνία δε γίλεηαη λα ιπζεί κέζα απφ θινηηθέο δηεξγαζίεο. Γεχηεξνλ, 

ην εξέζηζκα πνπ πξνθάιεζε ην ηξαχκα πηζαλψο λα ήηαλ ηφζν δπλαηφ γηα ην άηνκν, 

θαη εθηφο ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηνπ εκπεηξηψλ, ψζηε λα έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

κεηέπεηηα αλάπηπμή ηνπ (Krapp, 2004). Ζ αδπλακία, κάιηζηα, ζηα θχηηαξα ηνπ 

θινηνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ εγθέθαιν ησλ ζρηδνθξεληθψλ αζζελψλ, ηνπο νδεγεί 

ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο αλαζηνιήο, θαη ζπρλά απνζχξνληαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κε άιινπο αλζξψπνπο, επεηδή πξνεγνπκέλσο δεκηνχξγεζαλ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε 

θάπνηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα κε έλα βιαβεξφ γηα απηνχο γεγνλφο (Paré, 1990; Patel, 

2014). Δλ νιίγνηο, ε ππεξβνιηθή αλαζηνιή πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρηδνθξελείο  

ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο πξνζηαζίαο, θαζψο ην άηνκν απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν πνπ ζην παξειζφλ ηνπ παξείρε δεκηνγφλα εξεζίζκαηα 

(Encyclopedia Brittanica, 2015).  

 

Θεξαπεία             

         Ζ θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε ρξεζηκνπνηήζεθε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ, θαζψο ν Pavlov πίζηεπε πσο κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα επεμεγεζνχλ ηα 

θαηλφκελα ςχρσζεο θαη λα εμαιεηθζνχλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο 

εμάιεηςεο ζηε ζεσξία ηνπ Pavlov, ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα πεξηγξάςεη ηε κείσζε 

ηεο αληίδξαζεο ηνπ αηφκνπ ζε έλα εξέζηζκα κεηά απφ επαλεηιεκκέλε εκθάληζή ηνπ 

(Krapp, 2004). Έηζη, ππνζηεξίρζεθε πσο ε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ ζε 

ειεγρφκελν πεξηβάιινλ ζα ζπλέβαιε ζηελ εμάιεηςε ησλ δπζπξνζαξκνζηηθψλ θαη 

λεπξσηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε 

ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα  ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, ν Pavlov ππνζηήξημε πσο νη 

εηδηθνί ςπρηθήο πγείαο πξέπεη λα ηνπο θέξνληαη επγεληθά θαη ήξεκα, ζε έλα 
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πεξηβάιινλ πνπ δε ζα πεξηιακβάλεη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, γηα απνθπγή πξφθιεζεο 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηφ ζήκαηλε πσο ηα άηνκα πνπ δε ζεσξνχληαη 

ηδηαηηέξσο δηαηαξαγκέλα δε ζα πξέπεη λα είλαη θνληά ζε αζζελείο κε ζνβαξά 

ζπκπηψκαηα, θαζψο θάηη ηέηνην κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηδείλσζε ζηελ θαηάζηαζε 

ησλ πξψησλ (Paré, 1990). Οη ζπκβνπιέο απηέο ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη 

απνηέιεζαλ ηε βάζε ζηελ αληηκεηψπηζε ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ ζηε Ρσζία 

(Encyclopedia Brittanica, 2015). 

 

πδήηεζε            

      Τπνζηεξίδεηαη απφ θάπνηνπο ζχγρξνλνπο επηζηήκνλεο πσο ν Pavlov ππνηίκεζε 

ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, γεγνλφο πνπ ίζσο λα ηνλ νδήγεζε ζε 

ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα θάπνηνπο ηχπνπο ζρηδνθξέλεηαο (Sereisky, 1936). 

Δληνχηνηο, ην έξγν ηνπ ζηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ππήξμε ζπνπδαίν, 

θαη νη κέζνδνη πνπ αλέπηπμε γηα ηε κειέηε ηεο, απνηέιεζαλ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο 

επφκελεο γεληάο επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη εκπλεχζηεθαλ απφ ην έξγν ηνπ, φπσο ν B.F. 

Skinner  (Oldham, 1992; Krapp, 2004). Μάιηζηα, ε ζχλδεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

αλάκεζα ζηηο επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο θαη ζηελ αληηθεηκεληθή πεηξακαηηθή  κειέηε 

ηνπο ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ην 1950 (Walker, 

1984). Έηζη, παξ’ φηη ν Pavlov ζεσξνχζε πσο είλαη θαηά βάζε θπζηνιφγνο, ην φλνκά 

ηνπ έρεη ζπλδεζεί άξξεθηα κε ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο, ζηελ νπνία ζεσξείηαη πσο 

ππήξμε πξσηνπφξνο, έρνληαο ραξαθηεξηζηεί αθφκα θαη σο «επηζηεκνληθφ είδσιν» 

(Paré, 1990; Krapp, 2004).  

 

 

B.F. Skinner: ζπληειεζηηθή εμαξηεκέλε κάζεζε 

 

Δηζαγσγή        

      Ο Burrhus Frederic Skinner  (1904-1990) απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο 

ςπρνιφγνπο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα (Watson, & Watson, 2011). Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη 

πσο ήηαλ ζπνπδαίνο ηφζν σο ςπρνιφγνο, φζν θαη σο ζπκπεξηθνξηζηήο, εθεπξέηεο θαη 

θνηλσληθφο θηιφζνθνο (Boorla, 2013). Δπεξεαζκέλνο απφ επηζηήκνλεο φπσο ν Ivan 

Pavlov, αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηφζν ησλ δψσλ, φζν θαη ησλ 

αλζξψπσλ, θαη αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο ζπληειεζηηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Ζ 

επηξξνή πνπ άζθεζε ν Pavlov ζην έξγν ηνπ ήηαλ κεγάιε, αιιά ε ζεσξία ηνπ Skinner 

παξνπζίαζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηε ζεσξία ηεο θιαζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο. 

Γχν βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία παξαηεξνχληαη δηαθνξέο είλαη ηα εμήο: θαηά πξψηνλ, 

πίζηεπε πσο ν Pavlov δε κπνξνχζε λα πεξηγξάςεη επαξθψο ηε θπζηνινγηθή δνκή ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνθεηκέλσλ 
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ηνπ. Καηά δεχηεξνλ, κειέηεζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ κέζα απφ κία λέα 

ζθνπηά, φπνπ ε ζπκπεξηθνξά παξαηεξνχληαλ σο αληίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, κε 

απνηέιεζκα νη επηινγέο ηνπ αηφκνπ λα ελζαξξχλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

(Krapp, 2004).  

 

πκπεξηθνξά           

      Ο Skinner ραξαθηεξίζηεθε σο ζπκπεξηθνξηζηήο επεηδή ππνζηήξηδε πσο θάζε 

δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο νξγαληζκφο, αθφκα θαη ε ζθέςε, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζπκπεξηθνξά, θαη πσο ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ πξέπεη λα 

εζηηάδεη κφλν ζε απηά πνπ θάλεη θαη ζε απηά πνπ δελ θάλεη (Folsom et al., 2008; 

Boeree, 1998). Έηζη, έζηξεςε ηελ έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε λέα θαηεχζπλζε, 

κειεηψληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ κέζα ζην πιαίζην ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Όπσο ππνζηήξηδε, άιισζηε, ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εμεγεζεί σο 

αληίδξαζε ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ην άηνκν (Boeree, 1998). 

Έδσζε κάιηζηα ζεκαζία ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θάζε άηνκν αμηνινγεί ηνλ 

θφζκν γχξσ ηνπ, ιέγνληαο πσο νη άλζξσπνη δελ αληηδξνχλ ηφζν ζηνλ θπζηθφ θφζκν, 

αιιά ζηελ αλαπαξάζηαζε πνπ έρνπλ θηηάμεη γηα απηφλ, δειαδή ζην ηη ζεκαίλεη ν 

θφζκνο γηα ηνπο ίδηνπο (Skinner, 1961). Ζ ζεσξία ηεο ζπληειεζηηθήο εμαξηεκέλεο 

κάζεζεο αλαπηχρζεθε αξρηθά κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο δψσλ. Ζ 

βαζηθή ηδέα απηήο ηεο ζεσξίαο έγθεηηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε ζπλέπεηα πνπ αθνινπζεί 

κία ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ηάζε επαλάιεςεο απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ (Boeree, 1998). Σν ππνθείκελν, δειαδή, εκθαλίδεη κία 

ζπκπεξηθνξά, θαη αλάινγα κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ παίξλεη απφ ην πεξηβάιινλ, 

είλαη πηζαλφ λα νδεγεζεί ζε αχμεζε, κείσζε ή θακία αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Boorla, 2013). Οπνηαδήπνηε ζπλέπεηα είλαη ελζαξξπληηθή απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

επαλεκθάληζεο ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ, ελψ κία ηηκσξεηηθή ζπλέπεηα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δπζάξεζην εξέζηζκα, αιιά έρεη πην πεξίπινθν απνηέιεζκα 

(Skinner, 1957). Ζ εθαξκνγή ηεο ηηκσξίαο δε γηλφηαλ απνδεθηή απφ ηνλ Skinner, ν 

νπνίνο πίζηεπε φηη κέζσ ηεο εκθάληζεο ελζαξξπληηθψλ εξεζηζκάησλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Skinner, 

1961).  

 

ρηδνθξέλεηα            

       Ζ κειέηε ηνπ Skinner δελ πεξηνξίζηεθε ζηα δψα, θαζψο αλέπηπμε ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ έξεπλα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, κε απνηέιεζκα λα εμειίζζεη ηηο κεζφδνπο 

ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη πην πεξίπινθεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ηδηνζπγθξαζίαο (Skinner, 

1961). Όπσο δήισζε θαη ν ίδηνο (Skinner, 1983), «νη άλζξσπνη είλαη δηαθνξεηηθνί 

απφ ηα άιια δψα, αιιά πνηέ δε ζα κάζνπκε πφζν δηαθνξεηηθνί, αλ δελ ηνπο 

κειεηήζνπκε φπσο ηα άιια είδε» (Rutherford, 2003). Έλα απφ ηα πξψηα πεδία 
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εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο αθνξνχζε ζηε κειέηε 

αηφκσλ κε ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα θαη λνεηηθή πζηέξεζε (Skinner, 1990). Ζ κειέηε 

απηή μεθίλεζε κε ηε δεκηνπξγία ελφο εξγαζηεξίνπ (Behavior Research Laboratory), 

ζην νπνίν ν Skinner, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Odgen Lindsey, πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ 

πξψηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηηθνχ παξαδείγκαηνο ζε αλζξψπνπο, 

θαηά ηελ πεξίνδν 1953-1965. Όπσο αλαθέξεη ν Lindsey (1963), ην έξγν ησλ δχν 

αληξψλ ζην BRL (Behavior Research Laboratory), ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε κίαο 

αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ ςπρσηηθψλ γηα ηε δηεπθξίληζε 

ηνπ ηχπνπ θαη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο (Rutherford, 2003). Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ (Lindsey, 1956), πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

βαζηθφ εξγαιείν έξεπλαο πνπ ζα κειεηνχζε ηελ απιή θαη ζχλζεηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ςπρσηηθψλ, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε θνηλσληθφ (Rutherford, 2003). 

χκθσλα κε ηνλ Lindsey (1960), ζηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην BRL 

ζπκκεηείραλ ηφζν άηνκα πνπ παξνπζίαδαλ βξαρέα ςπρσζηθά επεηζφδηα (είθνζη ιεπηά 

έσο θαη ψξεο), φζν θαη άηνκα πνπ ππέθεξαλ απφ ςπρσζηθέο θάζεηο, νη νπνίεο 

δηαξθνχζαλ απφ εβδνκάδεο κέρξη θαη κήλεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο 

εκθάληδαλ ζπκπηψκαηα ζην θάζκα ηεο ςχρσζεο, αιιά θαη δηαηαξαγκέλε 

ζπκπεξηθνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηαζηξνθηθέο ηάζεηο (Wong, 2006). 

             Ο Skinner πίζηεπε πσο ε ςπρσζηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο γεληθήο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη έηζη, κπνξεί λα κειεηεζεί 

πεηξακαηηθά θαζψο «απνηειεί θνκκάηη ηνπ θφζκνπ ησλ παξαηεξήζηκσλ γεγνλφησλ, 

ζηα νπνία ηζρχνπλ νη κέζνδνη ηεο θπζηθήο επηζηήκεο θη ζηελ θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ 

ζα απνδεηρζνχλ ρξήζηκα» (Skinner, 1961). Ζ πεηξακαηηθή κειέηε ησλ Skinner θαη 

Lindsey πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε έλα κηθξφ δσκάηην κε κία θαξέθια θαη έλα ηακπιφ, 

ην νπνίν πεξηείρε έλα ρψξν κε εληζρπηέο (ηζηγάξα, γιπθά, θαη άιια), θαη έλα κνριφ. 

Ο ςπρσηηθφο παξέκελε κέζα ζην δσκάηην γηα θάπνηεο ψξεο ηηο εκέξαο θαη 

αλακελφηαλ λα ηξαβήμεη ην κνριφ γηα λα ιάβεη ηα αληηθείκελα ελίζρπζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ πσο αθφκα θαη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζε 

επηδεηλσκέλε θαηάζηαζε κπνξνχζαλ, κέζσ ζσζηήο ελίζρπζεο, λα επηδείμνπλ ηελ 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά. Δληνχηνηο, ε παξνπζία ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο ηνπο 

ήηαλ εκθαλήο, θαζψο πεξίνδνη πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ εληππσζηαθά γξήγνξεο 

αληηδξάζεηο, ελαιιάζζνληαλ κε πεξηφδνπο παχζεσλ ή αληίδξαζεο ζε πνιχ ρακειφ 

ξπζκφ (Skinner, 1957). Όζν κία πεηξακαηηθή εμέηαζε πξνρσξάεη θαη, κέζσ αιιαγήο 

ησλ ζπλζεθψλ ελίζρπζεο, αιιάδεη ε αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ, δεκηνπξγείηαη έλα 

κνηίβν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, θαζψο γίλεηαη πην αλακελφκελε. Ζ επίδνζε 

ησλ ζρηδνθξελψλ δηέθεξε απφ απηή ησλ πγηψλ επεηδή, παξ’ φιν πνπ έκνηαδε κε ηηο 

θπζηνινγηθέο επηδφζεηο, κπνξεί λα δηέθεξε πνζνηηθά (ιεηηνπξγία ζε ρακειφηεξνπο 

ξπζκνχο) ή αθφκα θαη λα δηαθνπηφηαλ απφ ζχληνκα ςπρσζηθά επεηζφδηα (Skinner, 

1961).   

           ηε δηαδηθαζία κειέηεο ηεο ζρηδνθξεληθήο ζπκπεξηθνξάο, αζρνιήζεθε αθφκα 

θαη κε ηε ζεκαζία ηεο θαξκαθνινγηθήο ζεξαπείαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, θαζψο πξφηεηλε ζηε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία «Sharp & Dohme» λα 
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δνθηκάζνπλ θάπνηα απφ ηα ππνζρφκελα θάξκαθά ηνπο ζηα άηνκα πνπ εμεηάδνληαλ 

ζην BRL. Ζ πξφηαζε απηή ζηεξίρζεθε ζηελ εμήο ππφζεζε (Lindsey & Skinner, 

1954): «ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ςπρσηηθνχ αζζελνχο κπνξεί λα κειεηεζεί επηηπρψο κε 

ηερληθέο ζπληειεζηηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Ζ ζπκπεξηθνξά πνπ παξάγεηαη είλαη 

ζηαζεξή θαη πξνβιέςηκε θαη παξέρεη βάζε γηα θαξκαθνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο 

κεηαβιεηέο.» Μέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηαπηφρξνλε 

θαξκαθεπηηθή ρνξήγεζε, παξαηεξήζεθε πσο νη αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ 

ζρηδνθξέλεηα επεδείθλπαλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ αζζελείο δηαθνξεηηθήο 

θχζεο ή απφ ηνπο πγηείο. πγθεθξηκέλα, νη ζρηδνθξελείο βίσλαλ θσλεηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο θαη λεπξηθφ πεξπάηεκα πνπ αιιειεπηθαιχπηνληαλ ή ελαιιάζζνληαλ 

(Rutherford, 2003). Σα επξήκαηα απηά έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κειέηε ησλ δχν 

επηζηεκφλσλ, θαζψο δεκηνχξγεζαλ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηεο 

ζρηδνθξεληθήο ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο πνπ ηνπο νδήγεζε ζην έξγν πνπ πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ. 

          Ο Skinner (1983), πίζηεπε πσο κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγεί έλα ςπρσζηθφ άηνκν, ζα κπνξέζεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα 

αλαπηχμεη ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο πνπ ζα εμαιείθνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο 

(Rutherford, 2003). Μία ηέηνηα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ίζσο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο, ηερληθή 

πνπ αλαπηχρζεθε κε βάζε ην έξγν ηνπ Skinner. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

εθαξκφδεηαη κε ηελ εκθάληζε εξεζηζκάησλ θαηάιιεισλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ 

αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κε κία επηζπκεηή, ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. Απηή ε 

ηερληθή έρεη εθαξκνζηεί, εθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζε πνιιά 

αθφκα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, φπσο ζε πεξηπηψζεηο εζηζκνχ θαη απηηζκνχ (Boorla, 

2013). Γηαθσλψληαο κε πξνγελέζηεξνπο επηζηήκνλεο, ππνζηήξημε φηη ε αληηκεηψπηζε 

αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα δελ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηνηρεία 

ηηκσξίαο (φπσο ρνξήγεζε ειεθηξηθνχ ζνθ), αιιά αληηζέησο νη αζζελείο ρξεηάδεηαη 

λα δέρνληαη ζεηηθή ελίζρπζε γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο 

ρσξίο λα ππνθέξνπλ. Αλέθεξε, κάιηζηα, πσο ην θιηληθφ πξνζσπηθφ ζπρλά εζηηάδεη 

ζηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ αζζελψλ, αθνχ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ νη αζζελείο ζηεξνχληαη ελδηαθεξφλησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ θάλνπλ 

πνιιά πξάγκαηα κέζα ζηελ εκέξα, θη έηζη νη πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο 

γίλνληαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο φηαλ εκθαλίδνληαη (Skinner, 1990). Γειψλνληαο πσο ε 

ςπρηαηξηθή απνηειεί θαηά πνιχ ζέκα θαιήο επαθήο κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη αζζελνχο, 

έδσζε έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ θιηληθψλ ζπλζεθψλ, αθνχ ηα 

ςπρηαηξηθά ηδξχκαηα ζπλήζσο ζηεξνχλ απφ ηνλ αζζελή απηή ηελ θαιή επαθή θαη 

δεκηνπξγνχλ κία αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε (Skinner, 2004).  

              Ζ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζρηδνθξελψλ νθείιεηαη ζπρλά ζην 

γεγνλφο, πσο δελ είλαη επαίζζεηνη απέλαληη ζηα θπζηνινγηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, 

κε απνηέιεζκα λα  ρξεηάδνληαη πξνζζεηηθά πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, πνπ ζα ηνπο 

παξαθηλήζνπλ ζηελ εκθάληζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο (Skinner, 1990). Μία 

ηερληθή γηα ηελ εθαξκνγή πξνζζεηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ νπνία πξφηεηλε ν Lindsey 
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θαη αλαθέξεη ν Skinner ζηα έξγα ηνπ, είλαη ε ρξήζε ηεθκεξίσλ ζηε κνξθή θνππνληψλ 

ή λνκηζκάησλ. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε ελζάξξπλζε γίλεηαη μεθάζαξε, θαζψο νη 

αζζελείο πνπ θέξνληαη φπσο αλακέλεηαη απφ απηνχο, θεξδίδνπλ ηεθκήξηα ηα νπνία 

κπνξνχλ αξγφηεξα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ απφθηεζε άιισλ αγαζψλ (Skinner, 

2004; Dickerson, Tenhula, & Green- Paden, 2005). Ζ εθαξκνγή ησλ ηεθκεξίσλ έρεη 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο, φπνπ ηέηνηεο ηερληθέο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ελφο νκαινχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο 

(Boeree, 1998).  

          Ζ έξεπλα ηνπ Skinner δέρζεθε θξηηηθή, θαζψο θάπνηνη επηζηήκνλεο 

ππνζηήξημαλ πσο γελίθεπζε γξήγνξα ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ηνπ κε δψα, 

ζηνπο αλζξψπνπο  (Boeree, 1998). O ίδηνο ρξεζηκνπνίεζε επνηθνδνκεηηθά απηή ηελ 

θξηηηθή, δειψλνληαο ηελ εμειηζζφκελε πξνζπάζεηά ηνπ ζηε βειηίσζε ησλ 

πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ εθήξκνδε ζηελ κειέηε ησλ αλζξψπσλ. Παξά ηε 

δηαβεβαίσζε πσο ιάκβαλε ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αλζξψπσλ έλαληη ησλ 

δψσλ θαη πξνζπαζνχζε λα εμειίμεη ηελ ηερληθή ηνπ, δελ αξλήζεθε ηελ πηζαλφηεηα 

ιάζνπο ζηηο πεηξακαηηθέο ηνπ κειέηεο. Έηζη, δήισζε: «ηνπιάρηζηνλ ζα κπνξνχκε λα 

πνχκε: απηά είλαη πνπ έθαλε έλα ςπρσζηθφ ππνθείκελν θάησ απφ εθείλεο ηηο 

ζπλζήθεο, θαη απηά είλαη πνπ απέηπρε λα θάλεη θάησ απφ ζπλζήθεο  πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνθαιέζεη έλα δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, αλ δελ ήηαλ 

ςπρσζηθφο.» (Skinner, 1961).  

 

πδήηεζε          

 

       Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε κειέηε ηνπ, ην έξγν ηνπ Skinner ζεσξείηαη 

θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζηελ εμέιημε ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο, θαη ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ. Ζ ζπκβνιή ηνπ, κάιηζηα, ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν 

ηνπ ράξηζε πιεηάδα βξαβείσλ ζηελ πνξεία ηεο θαξηέξαο ηνπ, (π.ρ. «Distinguished 

Scientific Contribution Award» απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε Φπρνινγίαο ην 1958). 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ επεθηάζεθε πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθψλ ηερληθψλ 

ζε απζηεξά πεηξακαηηθά πιαίζηα, θαζψο ππνζηήξημε πσο ε θαηαλφεζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο θνηλσλίαο, ρσξίο ηηκσξία θαη εμαλαγθαζκφ 

(Watson et al., 2011). Έδσζε, επίζεο, έκθαζε ζηε ζεκαζία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο 

επηζηεκνληθήο κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία φπσο πίζηεπε 

βξηζθφηαλ αθφκα ζηελ αξρή ηεο (Skinner, 1961).                                                            
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Δηζαγσγή 

        Ζ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη κία κνξθή ςπρνζεξαπείαο πνπ 

αλαπηχρζεθε θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα θαη ηπγράλεη κεγάιεο αλαγλψξηζεο κέρξη 

ζήκεξα. Ζ εκθάληζε απηήο ηεο θαηεχζπλζεο νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαη ηεο γλσζηηθήο ζεξαπείαο 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, νη νπνίεο αξγφηεξα ελψζεθαλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηε 

γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. Απνηειείηαη απφ κία πνηθηιία παξεκβάζεσλ πνπ 

κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ζέζε, φηη δειαδή νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ην ςπρνινγηθφ 

ζηξεο δηέπνληαη απφ γλσζηηθνχο παξάγνληεο (Hofmann, 2012). Με βάζε απηή ηε 

ζέζε, ππνζηεξίδεηαη πσο αιιάδνληαο ηε δπζπξνζαξκνζηηθή ζθέςε ελφο αηφκνπ, ν 

ζεξαπεπηήο κπνξεί λα επηθέξεη ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή αιιαγή (Hassett, 

& Gevirtz, 2009). Πάλσ ζε απηή ηελ ππφζεζε έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο ζεσξίεο, κε 

απνηέιεζκα λα αλήθεη ζε κία απφ ηηο εθηελέζηεξα κειεηεκέλεο κνξθέο 

ςπρνζεξαπείαο, ε νπνία είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ 

δηαηαξαρψλ (Butler, et al., 2006). Σν 1980, ε αλάπηπμε ηεο ζεξαπείαο επηθεληξψζεθε 

γχξσ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο, ελψ θάπνηα ρξφληα 

αξγφηεξα, ην πεδίν έξεπλαο επεθηάζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιια ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα (Dickerson, 2000; Wykes et al., 2007).  

        Ο Aaron T. Beck, έλαο απφ ηνπο ςπρνιφγνπο κε ην κεγαιχηεξν έξγν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, αλέπηπμε έλα γλσζηηθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν πνπ 

πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζήο ηνπ. χκθσλα 

κε απηφ ην κνληέιν (Beck, 1970), ε γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία ελφο αηφκνπ πεξηέρεη 

γεληθέο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο πνπ ηνπ 

πξνθαινχλ απηφκαηεο ζθέςεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. ηφρνο ηεο ζεξαπείαο 

είλαη, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ ζηξαηεγηθψλ, λα αιιάμνπλ νη γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία θαη πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά (Hofmann, 2012). χκθσλα κε ηνλ Meichenbaum (2009), θάζε άηνκν 

κε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή 

ζεξαπεία, αξθεί ν ζεξαπεπηήο λα δηαιέμεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο.  

 

Δθαξκνγή γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζηε ζρηδνθξέλεηα 

        Δίλαη πιένλ γλσζηφ πσο ε ζρηδνθξέλεηα απνηειεί κία απφ ηηο πην ζνβαξέο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, δεκηνπξγψληαο κεγάιν βάξνο, ηφζν ςπρνινγηθφ φζν θαη 

πξαθηηθφ ζηνπο αζζελείο, αιιά θαη ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ ηνπο (Kurpers, et al., 

2006; Addington, & Lecomte, 2012). Έηζη, ε αλάπηπμε θάπνηαο ζεξαπείαο πνπ ζα 

αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα ήηαλ κείδνλνο 

ζεκαζίαο. ηελ πξψηε γξακκή, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, έρεη ππάξμεη ε ρξήζε 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, φπσο ηα αληηςπρσζηθά, ρσξίο φκσο λα είλαη πιήξσο 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. Έλα πνζνζηφ ησλ αζζελψλ (5-10%) δελ επσθειείηαη 

θαζφινπ απφ ηα θάξκαθα, ελψ αξθεηνί απφ ηνπο αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ βειηίσζε 
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(20-45%), ζπλερίδνπλ λα βηψλνπλ θάπνηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα (Rathod, 

Kingdon, Weiden, & Turkington, 2008). Ζ αλαληίζηνηρε αληίδξαζε θάπνησλ 

αζζελψλ ζηα θάξκαθα δείρλεη φηη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νμένο επεηζνδίνπ, 

κεξηθά ζεηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο, 

επηκέλνπλ (Tarrier et al., 1998). Αξθεηνί ςπρίαηξνη, ζηελ πξνζπάζεηα λα κεηψζνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα, πξνρσξνχζαλ ζηε ρνξήγεζε κεγαιχηεξσλ δφζεσλ αληηςπρσζηθψλ, ε 

νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ θαη άιισλ 

αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Turkington, Dudley, Warma, & Beck, 2004). Αθφκα, παξά 

ηε ζπρλή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ, παξακέλεη πάληα ν θίλδπλνο γηα ηελ 

πξφθιεζε παξελεξγεηψλ (Kuipers et al., 2006). Ζ αλεπαξθήο θάιπςε πνπ παξέρεη ε 

θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία νδήγεζε ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία δεχηεξε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξψηε, ψζηε λα παξαρζνχλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Σν ελδηαθέξνλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο εζηηάζηεθε ζηε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία  ράξε 

ζηνλ Beck, ν νπνίνο ην 1952 ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

πξνζέγγηζε γηα λα ζπδεηήζεη ηηο ηδέεο δίσμεο ελφο αζζελνχο ηνπ (Kington, & 

Turkington, 1991), φκσο ε πξαθηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ήξζε αξθεηά 

ρξφληα αξγφηεξα (Kuipers et al., 2006). Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο ειεγρφκελεο έξεπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη αξγφηεξα ε κειέηε ηεο 

εμαπιψζεθε ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο oη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο (Pinto et al., 1999; Wykes et al., 2007). Έηζη, πνιιέο ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο ελζσκάησζαλ απηή ηελ πξνζέγγηζε ζηα ζεξαπεπηηθά εξγαιεία ηνπο.  

             Ζ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία αληηκεησπίδεη ηνπο ζρηδνθξελείο σο 

άηνκα κε γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ηνπο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο εξγαζηψλ, θαη δπζρεξαίλνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

δηαηαξαρήο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Fowler θαη ζπλεξγάηεο (1995), ηα γλσζηηθά 

ειιείκκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα είλαη παξφκνηα κε απηά 

πνπ ζα κπνξνχζε λα εκθαλίζεη έλαο πγηήο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ζηέξεζε χπλνπ (Rathod et al., 2008). H ππφζεζε απηή έρεη 

ππνζηεξηρζεί θαη απφ πνιινχο εηδηθνχο ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ν Leff (1968) είρε αλαθέξεη λσξίηεξα πσο «νη αληηιεπηηθέο 

εκπεηξίεο ησλ θπζηνινγηθψλ θάησ απφ ζπλζήθεο αηζζεηεξηαθήο ζηέξεζεο 

επηθαιχπηνληαη ζεκαληηθά κε απηέο ησλ ςπρηθά αζζελψλ» (Kington et al., 1991). 

Φπζηθά, ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηδίσο ηα  ζεηηθά, ζρεκαηίδνληαη θαη 

δηαηεξνχληαη ιφγσ ελφο ζπλδπαζκνχ παξαγφλησλ (Garety, 2001), γλσζηηθήο, 

θπζηνινγηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο θχζεσο (Kuipers, 2006; 

Hofmann, 2012). Σα γλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ ζρηδνθξελψλ, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηε 

κλήκε, πεξηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη δπζθνιεχνπλ ηελ 

απνθαηάζηαζή ηνπο ζε θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ πιαίζην (Wykes, 2007). Έηζη, ε 

απφζπξζε απφ ηα θνηλά πνπ παξαηεξείηαη ζε άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα, νθείιεηαη ζηελ 

αληθαλφηεηά ηνπο λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά κία έληνλε θαηάζηαζε ιφγσ 
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θησρψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. Κάηη ηέηνην είλαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο ζε άηνκα 

πνπ βηψλνπλ ςεπδαηζζήζεηο (Turkington et al., 2004).  

             Αξρηθά, ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο ζηφρεπε κφλν ζηελ εμάιεηςε ησλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ, αιιά ηειηθά 

ην πεδίν ηεο δηεπξχλζεθε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ 

αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ, φζν θαη ησλ δεπηεξεπφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην άηνκν, φπσο ζηνηρεία άγρνπο ή θαηάζιηςεο (Wykes et al., 2007). 

Μέζα απφ ηε κεηαηξνπή ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ν αζζελήο κπνξεί λα εμαιείςεη ην άγρνο ηνπ, λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο 

ραιάξσζεο θαη λα απνθηήζεη θαιχηεξεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Gould et 

al., 2000; Meichenbaum, 2009).  Οη πξνζεγγίζεηο ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο 

ζεξαπείαο είλαη πνιπάξηζκεο, θαη πνηθίινπλ σο πξνο ην ζεκείν βαξχηεηαο. Κάπνηεο, 

δειαδή, ζεσξίεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνπο ζηφρνπο ηεο ζεξαπείαο, ελψ θάπνηεο 

άιιεο δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο ζηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ (Addington et al., 

2012). Κάπνηεο κνξθέο ζεξαπείαο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο 

αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε νμχ ςπρσζηθφ επεηζφδην, άιιεο απεπζχλνληαη ζε άηνκα 

κε ρξφληα ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο, ελψ ππάξρνπλ θαη ζεξαπείεο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ πξφιεςε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ ζε άηνκα πνπ ζεσξνχληαη πσο 

δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο. Φπζηθά, νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

κνηξάδνληαη θάπνηα θνηλά ζηνηρεία, θαζψο αλήθνπλ φιεο ζην επξχ θάζκα ηεο 

γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην 

κειεηεκέλεο ηερληθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ηε 

δηαηαξαρή ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

 

Σερληθέο ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα 

        Ζ ρξήζε ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζε θάζε ςπρνινγηθφ 

πξφβιεκα δηαθέξεη, αλαιφγσο κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη, ε ζεξαπεία γηα ηε 

ζρηδνθξέλεηα έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα δηαρεηξηζηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλάδνπλ 

κε κία ηέηνηα αζζέλεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία ησλ 

αηφκσλ. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα ζηάδηα. 

Αξρηθά, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κηαο ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρηθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ ζεξαπεπφκελν, ε νπνία ζα εδξαησζεί βαζηζκέλε 

ζηελ νπηηθή ηνπ δεχηεξνπ. Έπεηηα, εμεηάδνπλ ηα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδεη ν 

αζζελήο, θαη επηρεηξνχλ λα δψζνπλ ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο ζε απηά. ηφρνο, είλαη ε 

κείσζε ηεο εθδήισζεο ηφζν ησλ ζεηηθψλ φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ, ην 

νπνίν απνηειεί θαη ην ηξίην ζηάδην ηεο ζεξαπείαο. Σέινο, ν ςπρνιφγνο βνεζάεη ηνλ 

αζζελή λα απνθηήζεη κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε 

θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία, ψζηε λα ηεξεί ζσζηά ηελ αγσγή ηνπ, ρσξίο πξνζθφιιεζε ή 

απνθπγή (Turkington, Kingdon, & Weiden, 2006). Μέζα απφ πνιπάξηζκεο κειέηεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη πξνηείλεη αξθεηέο 
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ηερληθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζηε 

ζρηδνθξέλεηα. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη εμήο: 

 Οκαινπνίεζε (normalizing) 

             Ζ ηερληθή απηή εζηηάδεηαη ζηελ ςπρσηηθή εκπεηξία ηνπ αηφκνπ κε ζθνπφ, 

κέζα απφ κία ινγηθή ζπδήηεζε, λα εμαιεηθζεί ν ζηηγκαηηζκφο πνπ επέξρεηαη κε ηα 

ζπκπηψκαηα (Dickerson, 2000). Ζ ηερληθή απηή ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρή 

ηεο ζεξαπείαο κε άηνκα πνπ βηψλνπλ νμέα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. Μέζα απφ ηε 

ζπδήηεζε, ν ζεξαπεπηήο πξνζπαζεί λα δψζεη ζηνλ αζζελή ελαιιαθηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ, έηζη ψζηε λα θαηαθέξεη λα απνδψζεη θάπνηα 

ινγηθή εμήγεζε ζε απηά. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα δηθαηνινγεί ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ 

σο ζχκπησκα κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ν αζζελήο καζαίλεη φηη παξφκνηα 

ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ, φπσο 

ζηέξεζε χπλνπ ή έληνλν άγρνο (Turkington et al., 2004; Turkington et al., 2006).  

Μνληέιν εππάζεηαο ζην ζηξεο (stress vulnerability model) 

              Απηφ ην κνληέιν δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο πσο φινη κπνξνχκε λα 

εκθαλίζνπκε ζπκπηψκαηα φκνηα κε ηα ζεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, αλ 

βηψζνπκε πνιχ έληνλν ζηξεο. Ζ ηερληθή απηή κνηάδεη κε ηελ νκαινπνίεζε, θαζψο 

ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ απηφ-ζηηγκαηηζκνχ πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζηνλ αζζελή ιφγσ ηεο αζζέλεηαο. Παξ’ φια απηά, ην κνληέιν ηνλίδεη πσο ε εππάζεηα 

πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο γηα ηελ παξνπζίαζε ςπρσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθέξεη 

θαη εμαξηάηαη απφ ςπρνινγηθνχο, γελεηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο 

(Turkington et al., 2004).  

Καζνδεγνύκελε αλαθάιπςε (guided discovery) 

             Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ν ςπρνιφγνο πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ην 

λφεκα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ αζζελνχο, 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην. Κιαζηθφ εξγαιείν ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη ε ρξήζε 

ζσθξαηηθψλ εξσηήζεσλ, κε ηηο νπνίεο ν αζζελήο θαιείηαη λα βξεη ινγηθή επεμήγεζε 

γηα ηηο ηδέεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί λα ξσηήζεη ηνλ αζζελή γηαηί 

πηζηεχεη φηη ηνλ παξαθνινπζνχλ θαη πνχ βαζίδεη απηέο ηηο ππνςίεο, ή γηαηί ζεσξεί φηη 

νη θσλέο πνπ αθνχεη αλήθνπλ ζηνλ δηάβνιν θαη δελ είλαη απιά πξντφλ ηεο θαληαζίαο 

ηνπ (Sudak, 2004; Tai, & Turkington, 2009).  

πκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα 

           Αθνχ ν αζζελήο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο νη ηδέεο ηνπ ίζσο λα κελ είλαη 

πάληα ινγηθέο ή βαζηζκέλεο ζηελ αιήζεηα, παξαθηλείηαη λα εμεηάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ 

ζηελ πξάμε. ρεδηάδνληαη, ινηπφλ, πεηξάκαηα ζε ζπλεξγαζία ζεξαπεπηή θαη 

ζεξαπεπφκελνπ, θαηά ηα νπνία πξνζπαζεί λα εμεηάζεη θαηά πφζν ππάξρεη αιεζηλή 

βάζε πίζσ απφ ηηο ηδέεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα αλαξσηεζεί αλ νη άλζξσπνη 

ζηνλ δξφκν ηνλ παξαθνινπζνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή φρη, θαη λα εθηηκήζεη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα θάζε έλα ζελάξην (Sudak, 2004). Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη 
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ζπρλά θαη δίλεη ζηνλ αζζελή ινγηθέο ελαιιαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα 

γεγνλφηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ, έμσ απφ ηε ζθαίξα ησλ ζρηδνθξεληθψλ 

ζπκπησκάησλ (Tai et al., 2009).  

 

 

Έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (reality testing) 

         Οκνίσο κε ηα ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα, ν έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζηνρεχεη ζηελ εμαθάληζε παξάινγσλ πεπνηζήζεσλ. Όπσο αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά νη Tai θαη Turkington (2009), «Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ 

πηζηεχεη ζηελ  χπαξμε γηγάληησλ ζθφξσλ πνπ ηξψλε ηνπο αλζξψπνπο, ζα κπνξνχζε 

λα ελζαξξπλζεί  γηα λα βξεη  θάπνηα ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο γηα 

ιεπηδφπηεξα θαη λα αλαθαιχςεη φηη απηά ηα έληνκα δνπλ κφλν γηα πεξίπνπ 1-2 

εβδνκάδεο θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δαγθψζνπλ έλαλ άλζξσπν επεηδή  δελ έρνπλ 

δφληηα!» ζ.2 

     

Δξγαζία γηα ην ζπίηη (homework) 

          Ζ αλάζεζε εξγαζίαο γηα ην ζπίηη είλαη κία ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη 

ρξφληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο πνηθηιίαο ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά κφιηο 

πξφζθαηα μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ ηερληθή 

απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ ερνγξάθεζε ησλ ζπλεδξηψλ κεηαμχ ςπρνιφγνπ 

θαη αζζελνχο, ηηο νπνίεο ν αζζελήο αθνχεη μαλά κφλνο ηνπ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν 

γηα λα ζπκεζεί ζεκαληηθέο ηδέεο πνπ ζπδεηήζεθαλ ή ινγηθέο απαληήζεηο πνπ ίζσο λα 

έδσζε ν ίδηνο φζνλ αθνξά ζηηο παξαιεξεκαηηθέο ηνπ ζθέςεηο. Μία άιιε κέζνδνο 

είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο κέξεο πνπ παξεκβάιινληαη 

αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο, ψζηε ν αζζελήο λα απνθεχγεη ηελ αδξάλεηα θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ απφιαπζε πνπ κπνξεί λα αληιεί κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ, βαζκνινγψληαο ηελ επραξίζηεζή ηνπ ζε κία θιίκαθα 0-10. Οη ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ αλάζεζε εξγαζίαο είλαη πνιιέο, έηζη δελ αλαιχνληαη φιεο 

ιεπηνκεξψο ζην παξφλ θείκελν. Κάπνηεο άιιεο ηερληθέο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ 

εαπηνχ, νη ζπκπεξηθνξηθέο αζθήζεηο, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ (Glaser, Kazantzis, 

Deane, & Oades, 2000).  

      Κάζε πξνζπάζεηα βνήζεηαο ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα γίλεηαη ζε έλα αζθαιέο 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο είλαη αχμνπζαο ζεκαζίαο λα ππάξρεη κηα 

εηιηθξηλήο ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηαλφεζε θαη ζα 

πξνζθέξεη ειπίδα ζηνλ αζζελή γηα αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ 

(Meichenbaum, 2009). Όπσο ζε θάζε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ν ζεξαπεπηήο πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεη ηνλ αζζελή ηνπ αληδηνηειψο, κε ζεβαζκφ θαη λα θαηαβάιιεη ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα πηζηεχσ θαη 
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ηηο πξάμεηο ηνπ (Turkington et al., 2006). Μάιηζηα, ζηα εγρεηξίδηα γλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία  πνπ έρεη κία ζσζηή ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε, θαζψο πεξηγξάθεηαη πσο ν ζεξαπεπηήο πξέπεη λα αθηεξψλεη αξθεηφ απφ ηνλ 

ρξφλν ηνπ ζηνλ αζζελή γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο (Turkington et 

al., 2004). ηελ πξνζέγγηζε απηή, ν αζζελήο αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγφ κέινο ηεο 

ζεξαπείαο, φπνπ θαηαβάιιεη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ελνριεηηθψλ ηνπ ζπκπησκάησλ (Addington et al., 2012). Έηζη, κπνξεί λα επέιζεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα κε ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηε 

βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο, θαη γεληθά ηελ ππνρψξεζε 

ηεο δηαηαξαρήο (Hofmann, 2012). χκθσλα κε ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Τγείαο θαη 

Κιηληθήο Αξηζηείαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (National Institute for Health and 

Clinical Excellence) (2002), ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ηδαληθά ζε δέθα ζπλεδξίεο, κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ, 

απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ζεξαπεπηέο (Turkington et al., 2006). 

          

Απνηειέζκαηα ζεξαπείαο 

                Μία πιεζψξα εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε κειέηε ηεο 

γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζηε ζρηδνθξέλεηα, δείρλνπλ φηη ε εθαξκνγή 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο  είλαη ρξήζηκε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηαξαρήο. Σν θιηληθφ φθεινο ηεο έρεη απνδεηρζεί  ζεκαληηθφ, θαζψο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη πνιιά ππνζρφκελα (Barrowclough et al., 2001; 

Turkington et al., 2002; Rector et al., 2002; Turkington et al., 2004; Butler et al., 

2006; Zimmermann et al., 2005; Pfammatter et al., 2006; Turkington et al., 2006; 

Rathod et al., 2008; Lysaker et al., 2009; Wykes, 2014). πγθεθξηκέλα, ε γλσζηηθή 

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία έρεη βξεζεί πσο κεηψλεη ηφζν ηα επίκνλα ζπκπηψκαηα, φζν 

θαη ηα δεπηεξνγελή παξάγσγα ηεο αζζέλεηαο, φπσο ε θαηάζιηςε (Wykes, 2014), ελψ 

εκθαλίδεη βειηίσζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο, ηεο γλσζηηθήο επειημίαο, θαη γεληθά ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο (Wykes, 2007).  

          Ζ εθαξκνγή ηεο ζε έλα επξχ θάζκα ζρηδνθξεληθψλ πεξηπηψζεσλ έρεη δείμεη 

πσο ππάξρνπλ ζνβαξέο πηζαλφηεηεο βνήζεηαο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πξψην 

ηνπο ςπρσζηθφ επεηζφδην (Sudak, 2004; Addington et al., 2012), θαη πξφιεςεο ησλ 

ζπκπησκάησλ ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε πξν-ςπρσζηθή θαηάζηαζε (Sudak, 2004), 

ελψ πνιιά είλαη ηα επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζεξαπείαο ζε άηνκα πνπ είλαη ρξφληα αζζελή. Μάιηζηα, θαίλεηαη πσο νη αζζελείο πνπ 

έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία κε ηε δηαηαξαρή  θαη αλαγλσξίδνπλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπο 

σο πξνβιεκαηηθά, είλαη πην πηζαλφ λα σθειεζνχλ απφ ηε ζεξαπεία (Sudak, 2004; 

Dickerson, 2000). Τπνζρφκελα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ εμέηαζαλ ηε 

ζεξαπεία ζρηδνθξελψλ νη νπνίνη θάλνπλ θαηάρξεζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ, θαζψο 

βξέζεθε πσο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζεηηθά φρη κφλν σο πξνο ηε βειηίσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, αιιά θαη σο πξνο ηε κείσζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ (Barrowclough et al., 

2001). Έηζη, ε πξνζαξκνγή απηήο ηεο ζεξαπείαο ζηε δηαρείξηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο 
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θαίλεηαη απνηειεζκαηηθή, αλ θαη νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ εκθαλή βειηίσζε ζε 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ φηη νη αζζελείο κε άιια ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

(π.ρ. θαηάζιηςε) (Turkington et al., 2004). 

          

 

πδήηεζε 

       Παξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζε κία 

πνηθηιία ζρηδνθξεληθψλ πξνβιεκάησλ, πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

εθαξκνγή ηεο δε κπνξεί λα είλαη σθέιηκε γηα φινπο ηνπο αζζελείο (Turkington et al., 

2006). Κάηη ηέηνην, βέβαηα, ζεσξείηαη θπζηθφ, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηε θχζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο 

αζζελείο (Barrowclough et al., 2001). Όπσο, κάιηζηα, αλαθέξνπλ νη Addington θαη 

Lecomte (2012), κέρξη ζήκεξα δελ έρεη βξεζεί θακία ζεξαπεία, ε νπνία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζρηδνθξελψλ αζζελψλ. Ζ 

γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία, ελ  ηνχηνηο, είλαη σθέιηκε γηα έλα κεγάιν αξηζκφ 

αζζελψλ, ρσξίο λα εκθαλίδεη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, θαη ρσξίο λα επηδεηλψλεη ηελ 

θαηάζηαζή ηνπο (Kuipers et al., 2006; Addington et al., 2012). Ζ παξνρή, σζηφζν, 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο παξακέλεη αλαγθαία, θαη έηζη νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηε 

ζπλδπαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ κε απηέο ηηο δχν κνξθέο ζεξαπείαο 

(Bechdolf, 2003; Butler et al., 2006). Άιιεο ηερληθέο, φπσο ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, 

θαίλνληαη επίζεο απνηειεζκαηηθέο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 

παξαπάλσ (Turkington et al, 2004).  
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               Χο αλζξσπηζκφο πεξηγξάθεηαη ην δφγκα πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη αλάγθεο θαη 

νη αμίεο ησλ αηφκσλ είλαη αλψηεξεο απφ ηα πιηθά αγαζά, θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη 

άλζξσπνη δελ πξέπεη λα εμεηάδνληαη απιψο σο θνκκάηη ηνπ πιηθνχ θφζκνπ ζηνλ 

νπνίν δνπλ (Scheid & Brown, 2010). Με βάζε απηφ ην δφγκα δεκηνπξγήζεθε ζηα 

κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, κία θαηεχζπλζε ζηελ ςπρνινγία (γλσζηή σο 

αλζξσπηζηηθή ςπρνινγία) ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο απάληεζε ζηηο ςπρνδπλακηθέο 

ζεσξίεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ, φπσο πίζηεπαλ νη αλζξσπηζηέο, απφ κία ςπρξή θαη 

απφκαθξε αληηκεηψπηζε ηνπ αηφκνπ (Kee, 2015). Ζ αλζξσπηζηηθή ζεξαπεία απνηειεί 

κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ αληηιακβάλεηαη θάζε άλζξσπν ζην ζχλνιφ ηνπ σο κία 

κνλαδηθή θαη μερσξηζηή νληφηεηα. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζεξαπείαο απνηειεί ε 

ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο δελ εμεηάδεη ην άηνκν κφλν κέζα απφ ηε δηθηά ηνπ 

καηηά, αιιά πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί ηα γεγνλφηα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο (McLeod, 2007). Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Moss (2001), 

ην αλζξσπηζηηθφ ξεχκα αληηηίζεην ζηε ζπκπεξηθνξηθή θαη ζηε θξνυδηθή ςπρνινγία 

επεηδή, φπσο ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνπο αλζξσπηζηέο, νη θαηεπζχλζεηο εθείλεο δελ 

έδηλαλ ηε δένπζα ζεκαζία ζηηο εζηθέο αμίεο θαη άιιεο πηπρέο ηνπ ηη ζεκαίλεη λα είζαη 

άλζξσπνο (Pienkos & Saas, 2012).  

             Πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηήξημαλ ην αλζξσπηζηηθφ ξεχκα, αιιά απφ ηνπο πην 

ζπνπδαίνπο κέρξη ζήκεξα ζεσξνχληαη νη Carl Rogers, Abraham Maslow θαη Rollo 

May. Κάζε έλαο αλέπηπμε ηε δηθή ηνπ ζεσξία. πγθεθξηκέλα, ν Rogers δεκηνχξγεζε 

ηελ πξνζσπνθεληξηθή ζεξαπεία θαη ν Maslow αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ αλζξσπίλσλ 

αλαγθψλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ζηε δσή ελφο αηφκνπ θαη ν 

αγψλαο ηνπ γηα νινθιήξσζε (Pieknos et al., 2012). Σέινο, ν May, καδί κε ηνλ Viktor 

Frankl, απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ππαξμηαθήο ζεξαπείαο, ε νπνία 

πξνζεγγίδεη ηελ εζσηεξηθή πάιε ηνπ αηφκνπ σο απνηέιεζκα ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ 

απέλαληη ζηα δεδνκέλα ηεο δσήο, φπσο ν ζάλαηνο (Frankl, 1997). Ο θνηλφο 

παξνλνκαζηήο αλάκεζα ζε απηέο ηηο ηξεηο ζεσξίεο πνπ ηηο θαηαηάζζεη ζην 

αλζξσπηζηηθφ πιαίζην, έγθεηηαη ζηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηνλ αγψλα ησλ αλζξψπσλ 

γηα αμηνπξέπεηα θαη αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπο (Pienkos et al., 2012). ηφρνο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο ζεξαπείαο είλαη ε πξνζσπηθή κεηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ, θαη φρη κφλν 

ε αληηκεηψπηζε ησλ παξφλησλ ζπκπησκάησλ ή πξνβιεκάησλ ηνπ (Dryden & Still, 

2006). ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζεσξία ηνπ Carl Rogers, θαζψο ππήξμε έλαο 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνινγίαο θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθφ αγψλα ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ αλζξσπηζηηθνχ 

κνληέινπ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. 
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Δηζαγσγή          

          Αθνχ αζρνιήζεθε γηα αξθεηά ρξφληα κε θξνυδηθέο ζεσξίεο ρσξίο 

ηθαλνπνηεηηθά, γηα ηνλ ίδην, απνηειέζκαηα, ν Carl Rogers (1902-1987) απνθάζηζε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν κνληέιν ζεξαπείαο, ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πην 

άκεζε θαη  ζεξκή πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ. Μέζα απφ ηελ πξνζσπνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε (αξρηθά νλνκάζηεθε πειαηνθεληξηθή), ν Rogers πξφηεηλε κία δηθή ηνπ 

νπηηθή γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, θαηά ηελ νπνία κφλν ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

γλσξίδεη κε ζηγνπξηά ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη πψο λα ηα ιχζεη. Ζ γλψζε απηή 

βξίζθεηαη κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη κπνξεί λα γίλεη εκθαλήο φηαλ ν ίδηνο βξεζεί ζε έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξχλεη ηελ έθθξαζε ηεο θπζηθήο ηνπ ζνθίαο (Scheid et al., 

2010). Όπσο ηζρπξίζηεθε (Rogers, 1977), ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο έρεη ηελ ηάζε λα 

αλαπηχμεη φιεο ηνπ ηηο ηθαλφηεηεο, κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηελ νινθιήξσζε. Αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο, ε ηάζε απηή κπνξεί λα θαηαπηεζηεί, αιιά δε κπνξεί πνηέ λα 

θαηαζηξαθεί, έηζη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ κπνξεί λα επαλέιζεη, φηαλ ν 

άλζξσπνο βξεζεί ζην θαηάιιειν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ (Pescitelli, 1996).  

            Μία βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ζεσξίαο ζηελ ςπρνινγία, 

είλαη ε δηάθξηζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

ζεξαπεπηή, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κία ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Οη ηδηφηεηεο απηέο πεξηγξάθνληαη σο απζεληηθφηεηα, άλεπ φξσλ 

απνδνρή ηνπ πειάηε θαη ελζπλαίζζεζε. Ο Rogers επεζήκαλε ηε βαξχηεηα πνπ έρνπλ 

απηέο νη ηδηφηεηεο ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ιέγνληαο πσο είλαη ηα πην ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα θαηέρεη θάζε ζεξαπεπηήο, θαζψο είλαη ζπνπδαηφηεξα 

αθφκα θαη απφ ηα πξνζφληα ηνπ σο επαγγεικαηία (Rogers, 1965). Γηα λα ππάξμεη κηα 

επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο ζεξαπείαο, ν πειάηεο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο 

παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηνπ ζπκβνχινπ θαη λα ληψζεη φηη ε ζρέζε ηνπο ραξαθηεξίδεηαη 

πξαγκαηηθά απφ εηιηθξίλεηα θαη ζεβαζκφ. Ζ ζεξαπεία πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ 

ηεο ζρέζεο ησλ δχν αηφκσλ, θαη φρη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ επίζεκσλ δηαδηθαζηψλ, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ςπραλάιπζε. Όπσο αλαθέξνπλ νη Cooper θαη McLeod (2010), 

ν αλζξσπηζηηθφο ςπρνιφγνο αληηκεησπίδεη ηνλ πειάηε ηνπ, απνθεχγνληαο λα ηνπ 

πξνζδψζεη επίζεκνπο ραξαθηεξηζκνχο θαη δηαγλψζεηο, φπσο «ζρηδνθξέλεηα», θαζψο 

θάηη ηέηνην κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγήζεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη πεγαίλεη θφληξα 

ζηελ αλζξσπηζηηθή θχζε ηεο ζεξαπείαο (Kee, 2015).  

             Ζ πξνζσπνθεληξηθή ζεξαπεία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιχ αηζηφδνμε 

αληηκεηψπηζε ησλ πειαηψλ, θαζψο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Shaffer (1978), πσο 

ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, θάζε άηνκν, αλεμαξηήησο ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ, κπνξεί 

λα βειηησζεί, αξθεί λα απνδερζεί θαη λα ζεβαζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ (Pescitelli, 1996). 

Αληί λα εζηηάζεη ζην πξφβιεκα ηνπ πειάηε, ν ζχκβνπινο ηνλ βνεζάεη λα γίλεη 

πιήξσο ιεηηνπξγηθφο (Nystul, 2006), κέζα απφ ηελ απνκάθξπλε ησλ αξλεηηθψλ 

ζθέςεσλ θαη ηε δεκηνπξγηθή αλάπηπμή ηνπ (Bohart, 1982). ηε δηαδηθαζία απηή έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ε απζεληηθή ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή, εηδηθά φηαλ αληηκεησπίδεη άηνκα 
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κε ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα (Gendlin, 1963). Ζ αληηκεηψπηζε, σζηφζν, ησλ 

ζρηδνθξελψλ κέζα απφ ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα δπζρεξήο ππφζεζε, 

θαζψο φζν κεγαιψλεη ε δηαηαξαρή ελφο αηφκνπ, ηφζν πην δχζθνια κπνξεί λα 

εκπηζηεπζεί θάπνηνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζεξαπεπηή. Δάλ ν ζεξαπεπηήο 

θαηαθέξεη λα δείμεη ζηνλ πειάηε φηη ηνλ αληηκεησπίδεη κε εηιηθξίλεηα, ε ζεξαπεία 

κπνξεί λα ζηεθζεί απφ επηηπρία. ε κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε ζρηδνθξελείο, 

ν Rogers παξαηήξεζε πσο κία αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ζεξαπεπηηθή ζρέζε είρε σο 

απνηέιεζκα ζεκαληηθή αιιαγή ζην άηνκν, θαζψο αληηιακβαλφηαλ πην αλνηρηά ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ, θαη γηλφηαλ πην απζφξκεηνο θαη ιηγφηεξν άθακπηνο, φρη κφλν ζηε 

ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ, αιιά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα. 

Αληηζέησο, νη ζρηδνθξελείο πνπ δε βηψλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

ηείλνπλ λα επηδεηλψλνληαη (Rogers, 1965).  

 

πδήηεζε  

       Παξά ηελ απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζσπνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο ζε κία πνηθηιία πεξηπηψζεσλ, ε εθαξκνγή ηεο ζηε ζεξαπεία ησλ 

ζρηδνθξεληθψλ αηφκσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (Νέζηνξνο & 

Εγαληδνχξε, 2002).  Κάηη ηέηνην πηζαλψο ζπκβαίλεη επεηδή ε ζεξαπεία ηνπ Rogers 

ζεσξείηαη πνιχ επηηπρεκέλε ζε πεξηπηψζεηο ήπηνπ άγρνπο ή θαηάζιηςεο, αιιά δε 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζε κία ηφζν απαηηεηηθή δηαηαξαρή, φπσο ε 

ζρηδνθξέλεηα (Pescitelli, 1996). Μάιηζηα, ν ίδηνο πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθέο έξεπλεο 

(Rogler et al., 1967),  αιιά ηα απνηειέζκαηα δελ παξείραλ ηζρπξέο απνδείμεηο γηα ηε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο ζηε ζεξαπεία ζρηδνθξεληθψλ αηφκσλ (Scheid et al., 2010). Έηζη, 

ελψ ν Rogers ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο ςπρνιφγνπο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα, κε ηε ζεξαπεία ηνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κεγαιχηεξα αλζξσπηζηηθά θαη 

ππαξμηαθά θηλήκαηα (Kee, 2015), ε εθαξκνγή ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ζεξαπείαο ζηε 

ζρηδνθξέλεηα δε ζπλίζηαηαη, ή ηνπιάρηζηνλ φρη ρσξίο ηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζεξαπεηψλ.               
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Γελεηηθνί παξάγνληεο 

        Ζ ζρηδνθξέλεηα, φπσο πνιιέο άιιεο δηαηαξαρέο, νθείιεηαη ζε έλαλ αξηζκφ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη αζξνηζηηθά απνηεινχλ κέηξν θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζή ηεο 

(McDonald & Murray, 1997). Δίλαη πιένλ αδηακθηζβήηεην γεγνλφο πσο έλαο απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπλαληάηαη ζηα γνλίδηα ησλ αζζελψλ. Τπνζηήξημε ζε απηή 

ηε ζεσξία παξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα πνιπάξηζκσλ εξεπλψλ, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ζε ζπγγελείο αηφκνπ πνπ έρεη εκθαλίζεη 

ήδε ηε δηαηαξαρή. χκθσλα κε ηνπο Cardno θαη ζπλεξγάηεο (1999) , ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο ζρηδνθξέλεηαο ζηνλ θνηλφ πιεζπζκφ εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηφ 1%, ελψ νη 

ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ ελφο αζζελνχο έρνπλ 10% πηζαλφηεηεο, θαη νη 

κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη θηάλνπλ ζην 40%. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη ν Gottesman 

(1991), ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν γνλείο κε ζρηδνθξέλεηα, έρνπλ κέρξη θαη 

48% πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ ηε δηαηαξαρή (McDonald et al., 1997). Σα 

ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο ζε ζηελνχο ζπγγελείο θαη ε 

ζπζρέηηζε απηή ησλ ζπκπησκάησλ κε ην βαζκφ ζπγγέλεηαο αίκαηνο κε ηνπο αζζελείο 

απνηεινχλ ζαθείο ελδείμεηο ηεο ζπκβνιήο ηνπ γελεηηθνχ παξάγνληα ζηελ εθδήισζε 

ηεο δηαηαξαρήο (Kety, et al., 1976). Έηζη, νη επηζηήκνλεο ηζρπξίδνληαη πσο νη 

γελεηηθέο  απνδηνξγαλψζεηο κπνξεί λα επζχλνληαη, ζε θάπνην βαζκφ, γηα ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δληνχηνηο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα γνλίδηα 

επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο  δελ είλαη μεθάζαξνο, θαζψο 

παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο αθφκα θαη αλάκεζα ζε άηνκα πνπ κνηξάδνληαη ην 

ίδην πνζνζηφ γνληδίσλ. Μία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Plomin θαη McClearn 

(1993) ζε νηθνγέλεηεο έδεημε πσο ηα αδέξθηα ησλ αζζελψλ δηέηξεραλ πςειφηεξν 

θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ ηε δηαηαξαρή απφ φ, ηη νη γνλείο ηνπο (Tsuang, 2000).  

         Ζ ζπκβνιή ησλ γνληδίσλ ζηελ εθδήισζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρεη απνδεηρζεί 

κέζα απφ πιεζψξα εξεπλψλ, ρσξίο φκσο λα έρεη θαηαλνεζεί πιήξσο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε δηαδηθαζία. Γχν ηχπνη γνληδίσλ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο. ηνλ έλα ηχπν πεξηιακβάλνληαη 

λεπξναλαπηπμηαθά γνλίδηα (λενπξεγθηνπιίλε, DISC 1 θαη άιια), θαη ζηνλ άιιν ηχπν 

θαηαηάζζνληαη δεπηεξεχνληα γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ληνπακίλε (π.ρ. 

θαηερνινκεζπι-ν-ηξαλθεξάζε) (Murray, Lapin, & Di Forti, 2008). Έηζη, έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνηθίιεο ζεσξίεο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηνπο γελεηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζρηδνθξέλεηα. Μία ππφζεζε ππνζηεξίδεη 

πσο ε δηαηαξαρή νθείιεηαη ζε νκνηνγελή λνζνγφλν γελφηππν, ν νπνίνο πξνθαιεί 

πιεηνηξνπηθά απνηειέζκαηα (Tsuang ,2000). Ζ εκθάληζε, δειαδή, ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

πεγάδεη απφ ιίγα ζπάληα γνλίδηα κε κεγάιε δξάζε, ελψ ε εκθάληζε ησλ 

ζπκπησκάησλ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν πξνθαιψληαο πνηθηιία ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αζζελείο βηψλνπλ ηε δηαηαξαρή. χκθσλα κε κία δεχηεξε 

ππφζεζε, ν θαηλφηππνο ηεο ζρηδνθξέλεηαο πξνθαιείηαη απφ πνιιαπιά γνλίδηα ρσξίο 

ηδηαίηεξε ζπαληφηεηα ή επίδξαζε, ηα νπνία φκσο αζξνηζηηθά κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ (Tsuang, 2000). Σα γνλίδηα απηά 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη ζε δηαθνξεηηθά 
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ρξσκνζψκαηα. Οη πνηθηιία ηνπο θαη νη πνιιαπιέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη 

θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ αλεχξεζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε δηαηαξαρή (Bayer, Falkai, & Maier, 1999).  

        H Malaspina (2001), πξφηεηλε πσο ε δεκηνπξγία λέσλ κεηαιιάμεσλ ζηα γνλίδηα 

ησλ αζζελψλ ίζσο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη γηαηί ηα αδέξθηα θαη νη απφγνλνη 

ησλ ζρηδνθξελψλ δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο, απφ 

φ,ηη νη γνλείο ηνπο. Ζ θχξηα αηηία κεηαιιαγκέλσλ γνληδίσλ, ηζρπξίδεηαη πσο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ παηέξα θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο. 

Ζ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ γνλέσλ ζηνλ νξγαληζκφ ησλ παηδηψλ εμεγείηαη απφ 

πνιιέο έξεπλεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Weinberg (1912) έδεημε πσο ε εκθάληζε 

αρνλδξνπιαζίαο είλαη πην ζπρλή ζηα παηδηά πνπ γελληνχληαη ηειεπηαία ζε κία 

νηθνγέλεηα. Ζ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ησλ ηειεπηαίσλ παηδηψλ ζε αζζέλεηεο κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζηελ ειηθία ηνπ παηέξα, φκσο  –φπσο έδεημε ε κειέηε ησλ Sham θαη 

ζπλεξγαηψλ (1993) –ε ζεηξά γέλλεζεο κπνξεί λα επζχλεηαη επίζεο, θαζψο νη 

πηζαλφηεηεο κφιπλζεο ηεο κεηέξαο θαηά ηελ θχεζε κεγαιψλνπλ ζε θάζε εγθπκνζχλε 

(Malaspina, 2001). Παξά ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη βξεη ε ζεσξία απηή γηα δηάθνξεο 

αζζέλεηεο, νη κειέηεο γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ζηε 

ζρηδνθξέλεηα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ, θαη έηζη ζα ρξεηαδφηαλ εθηελέζηεξε 

έξεπλα γηα λα ππάξμνπλ επαξθείο απνδείμεηο γηα απηή ηε ζεσξία.  

 

Γνλίδηα θαη πεξηβάιινλ   

       Μνινλφηη ε ζπκβνιή ησλ γνληδίσλ ζεσξείηαη πιένλ ζίγνπξε απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο επηζηήκνλεο, θαίλεηαη πσο νη γελεηηθνί κεραληζκνί δελ απνηεινχλ ηνλ 

κφλν παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Πιεζψξα κειεηψλ έρεη δείμεη 

πσο έλαο αξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

εκθάληζε ηεο αζζέλεηαο. Έηζη, θαίλεηαη πσο ε γελεηηθή πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε εμσγελείο παξάγνληεο, απνηειεί πςειφ θίλδπλν γηα ηελ αλάπηπμε 

ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο. Μάιηζηα, ε ζεσξία ησλ δχν «ρηππεκάησλ» (two hit 

hypothesis) δεκηνπξγήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζπλδπαζηηθή δξάζε ησλ γνληδίσλ 

θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ ζηελ εκθάληζε ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ. 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ην κνηίβν πξνδηάζεζεο ελφο αηφκνπ πηζαλψο λα 

νθείιεηαη ζε κεηαιιαγκέλα γνλίδηα πνπ είηε κεηαδφζεθαλ κέζσ ηεο βιαζηηθήο 

γξακκήο απφ ηε κεηέξα ζην παηδί, ή παξάρζεθαλ απφ απφηνκε ζσκαηηθή κεηάιιαμε 

θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε (πξψην «ρηχπεκα»). Γηα λα ελεξγνπνηεζεί, φκσο, ε 

δηαδηθαζία ηεο αζζέλεηαο απαηηείηαη θαη δεχηεξν «ρηχπεκα», ην νπνίν κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πνιιαπινχο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηνγελείο ινηκψμεηο ή 

επηπινθέο θαηά ηε γέλλα (Bayer, Falkai, & Maier, 1999). Με ζεηξά επηθηλδπλφηεηαο 

(απφ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ζην κηθξφηεξν), νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ καηεπηηθέο επηπινθέο (αζθπμία, αηκνξξαγία ζηελ εγθπκνζχλε), 

θίλδπλν ζε πξψηκν ζηάδην γηα ηε δεκηνπξγία αλσκαιηψλ ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ, 

ζπκπεξηθνξηθέο θαη γλσζηηθέο αλσκαιίεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, γέλλεζε θαη 
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αλαηξνθή ζε αζηηθφ θέληξν ή κεηαλάζηεπζε, θαη θαηάρξεζε νπζηψλ (McDonald et 

al., 1997; Huttman et al., 1999). Ζ ζεκαζία ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζηνηρείνπ ζηε 

ζρηδνθξέλεηα έρεη απνδεηρζεί κεγάιε, θαζψο έρεη βξεζεί φηη ζην 1/3 ησλ αηφκσλ πνπ 

πάζρνπλ, ε αζζέλεηα ζρεηηδφηαλ κε ηελ επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

(Krabbendam, & Os, 2005).  

 

πδήηεζε          

        Παξά ηηο ηζρπξέο απνδείμεηο γηα ηελ επίδξαζε ησλ γνληδίσλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, (π.ρ. έξεπλεο κε απνγφλνπο αζζελψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη 

κεγάισζαλ ζε πγηή νηθνγέλεηα), νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζηα ζπγθεθξηκέλα 

γνλίδηα πνπ πξνθαινχλ ηελ πξνδηάζεζε, νχηε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξνπλ. Γηα 

απηφ ην ιφγν, είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο ε ζπλέρηζε ησλ κειεηψλ πνπ ζα νδεγήζεη 

ηειηθά ζηε δηεπθξίληζε ηεο θχζεο ησλ γελεηηθψλ κεραληζκψλ ζηε ζρηδνθξέλεηα. Κάηη 

ηέηνην δε ζα βνεζήζεη κφλν ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο αζζέλεηαο, αιιά ζα 

απνηειέζεη ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ζηε δεκηνπξγία κίαο πην ζηνρεπκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο ησλ ζπκπησκάησλ.  

 

Η ππόζεζε ηεο ληνπακίλεο 

 

             Ζ ππφζεζε ηεο ληνπακίλεο αλαπηχρζεθε πξηλ απφ πεξίπνπ κηζφ αηψλα, ζε κία 

πξνζπάζεηα λα βξεζεί κία αηηηνινγία γηα ηελ εκθάληζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ 

ζπκπησκάησλ. Ζ θχξηα ζέζε πνπ δηαηππψζεθε ήηαλ πσο ε ζρηδνθξέλεηα ίζσο λα 

νθείιεηαη ζε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπζίαο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

(Murray, Lappin, & Di Forti, 2008). Ζ ππφζεζε απηή πξνήιζε απφ ηελ παξαηήξεζε 

ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ησλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ, ηα νπνία βξέζεθε πσο εκπφδηδαλ 

ηνπο ππνδνρείο ηεο ληνπακίλεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ππνδνρείο D2 (Stone et al., 

2007; Moncrieff, 2009).  Δπίζεο, ηα ςπρνζηνκηκεηηθά θάξκαθα (φπσο ε ακθεηακίλε) 

δξνπλ εληζρχνληαο ηνπο ππνδνρείο ηεο ληνπακίλεο θαη απμάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγψληαο έηζη ζπκπηψκαηα ςπρσζηθνχ 

ηχπνπ (Toda, & Abi- Dargham, 2007; νχκπαζε, 2009). Μέζα απφ απηή ηελ 

παξαηήξεζε δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ςπρσζηθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηεο απειεπζέξσζεο ληνπακίλεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αζζελνχο 

(Murray et al., 2008). Αλ θαη ηα ζχγρξνλα κνληέια πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο 

δηαβηβαζηέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ληνπακίλεο) (Stone et al., 2007), ε ζεσξία 

γηα ηε ληνπακίλε παξακέλεη ε θχξηα ππφζεζε γηα ηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

(νχκπαζε, 2009).  

        χκθσλα κε απηή ηελ ζεσξία, ηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα νθείινληαη ζε 

απνξξχζκηζε ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Όπσο ηζρπξίδεηαη ν Davis (1991), ε 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ηεο ληνπακίλεο ζηελ ππνθινηηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ 
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πξνθαιεί ηελ εκθάληζε ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ε κεησκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο νπζίαο ζην κεησπηαίν θινηφ πξνμελεί ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα 

(Moncrieff, 2009). Ο Kapur (2003) κάιηζηα, αλαθέξεη πσο ζηα ηέιε ηεο εθεβείαο 

παξαηεξείηαη αλσκαιία ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη 

απμεκέλε απειεπζέξσζε ληνπακίλεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζρεηίδεηαη κε ηα ζεηηθά 

ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα (Murray et al., 2008). Ζ ππεξδξαζηεξηφηεηα ηεο 

ληνπακίλεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε δχν δηαδηθαζίεο, ηελ πξνζπλαπηηθή θαη ηε 

κεηαζπλαπηηθή. ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη λεπξσληθέο απνιήμεηο ηεο πξνζπλαπηηθήο 

κεκβξάλεο απειεπζεξψλνπλ απμεκέλε πνζφηεηα ληνπακίλεο, ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, νη ππνδνρείο D2 ηεο ληνπακίλεο ζηε κεηαζπλαπηηθή κεκβξάλε απμάλνπλ 

ζε ππθλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κελ απνξξνθάηαη ε απαξαίηεηε πνζφηεηα ηεο 

νπζίαο, νπφηε ππάξρεη πεξηζζφηεξε ληνπακίλε δηαζέζηκε απφ φζε ρξεηάδεηαη ν 

νξγαληζκφο (Seeman, & Kapur, 2000). Μία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πάλσ ζην 

ζέκα έδεημε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ ππνδνρέσλ D2 ζηα ζρηδνθξεληθά 

άηνκα, ζε ζρέζε κε ηα πγηή (Moncrieff, 2009). Αθφκα, νη Kellendock θαη ζπλεξγάηεο 

(2006), ππνζηήξημαλ πσο ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ ππνδνρέσλ D2, ηδηαηηέξσο ζην 

ξαβδσηφ ζψκα, ζρεηίδεηαη κε ειιείκκαηα ζηε κλήκε εξγαζίαο θαη πξνβιήκαηα ζηε 

ζπκπεξηθνξά (Murray et al., 2008), ελψ ν Kapur (2003) αλέθεξε πσο ε 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ίζσο 

λα απνηειεί ηε βάζε ησλ ςεπδαηζζήζεσλ θαη ησλ παξαιεξεκαηηθψλ ηδεψλ (Toda et 

al., 2007).  

       Βαζηζκέλνο ζηελ αλαθάιπςε θαη άιισλ δηαβηβαζηψλ ζηνπο νπνίνπο δξνπλ ηα 

λεπξνιεπηηθά θάξκαθα, ν Huttunen (1995) πξφηεηλε πσο ε ζρηδνθξέλεηα κπνξεί λα 

πξνθαιείηαη απφ αληζνξξνπία αλάκεζα ζηε ληνπακίλε θαη ηε ζεξνηνλίλε ζηνλ 

εγθέθαιν ηνπ αζζελνχο (Moncrieff, 2009). Μάιηζηα, έρεη δνθηκαζηεί ε ρξήζε 

θαξκάθσλ πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ππνδνρείο, αιιά ηα θάξκαθα απηά βξέζεθε 

πσο δελ είλαη απνηειεζκαηηθά αλ δελ πεξηέρνπλ θαη θάπνηα δξάζε απνθιεηζκνχ ησλ 

ππνδνρέσλ D2. Ο αξηζκφο, ινηπφλ, ησλ νπζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πξφθιεζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο δελ έρεη εμαθξηβσζεί κε επαξθείο απνδείμεηο, ην κφλν ζίγνπξν φκσο 

είλαη πσο ε ληνπακίλε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο. Έηζη, 

ηα λεπξνιεπηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ δξνπλ 

θπξίσο εκπνδίδνληαο ηνπο ππνδνρείο ηεο ληνπακίλεο, θαη ηδηαηηέξσο ηνπο ππνδνρείο 

D2 (Moncrieff, 2009). Σα θάξκαθα απηά απνθαινχληαη αγσληζηέο ηεο ληνπακίλεο, 

θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Murray et al., 

2008). Δληνχηνηο, ε αηηηνινγία γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη ζαθήο. Οη Toda θαη ζπλεξγάηεο (2007) 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη αιιαγέο απηέο κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ γεγνλφηα πνπ 

νθείινληαη ζε άιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο φπσο ην γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ, θάηη ηέηνην 

φκσο δελ είλαη βέβαην, θαζψο ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο δελ έρνπλ θαηαλνεζεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ «νη αιιαγέο ηεο ληνπακίλεο 

είλαη νη θαιχηεξα θαηαλνεηέο απηή ηε ζηηγκή θαη νη πην ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο 

εθδειψζεηο ησλ ζπκπησκάησλ (ζει. 6) (Toda, et al., 2007). 
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πδήηεζε    

      Παξά ηελ απνδεδεηγκέλε εκπινθή ηεο ληνπακίλεο ζηελ εκθάληζε ησλ 

ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νπζία πξνθαιεί ηελ 

εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο δελ είλαη ζαθήο. Μέλεη αθφκα, γηα παξάδεηγκα, λα  

δηεπθξηληζηεί αλ ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ηεο ληνπακίλεο νθείιεηαη ζε πηζαλή αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ππνδνρέσλ ή ζηελ ππεξεπαηζζεζία ηνπο, ή αθφκα θαη ζην ζπλδπαζκφ 

απηψλ ησλ δχν (νπκπάζε, 2009). Καζψο, ινηπφλ, ε θπζηνπαζνινγία άιισλ 

αλσκαιηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαηαξαρή δελ είλαη μεθάζαξε, ε απνξξχζκηζε ηεο 

ληνπακίλεο παξακέλεη ε θαιχηεξε εμήγεζε ησλ ςπρσζηθψλ επεηζνδίσλ, θαη ην θχξην 

ζηνηρείν ζηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε (Seeman et al., 2000). Γηα απηφ ην ιφγν, 

αθφκα θαη ηα λεφηεξα αληηςπρσζηθά, φπσο ηα δεχηεξεο γεληάο, ζηνρεχνπλ πξσηίζησο 

ζηνπο ππνδνρείο D2. Φπζηθά, πεξαηηέξσ κειέηε ησλ παζνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζρηδνθξέλεηα είλαη απαξαίηεηε, είηε πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα 

θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ληνπακηληθνχ ζπζηήκαηνο, ή γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφινηπσλ δηαβηβαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε ηεο 

αζζέλεηαο.  

                  

 

Γηαθνξέο ζε δνκέο ζηνλ εγθέθαιν ησλ ζρηδνθξελώλ 

Δηζαγσγή            

        Πιήζνο κειεηψλ λεπξναπεηθφληζεο έρνπλ δείμεη πσο ππάξρνπλ αμηνπξφζεθηεο 

δηαθνξέο ζε θάπνηεο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ ζρηδνθξελψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

εγθέθαιν ησλ πγηψλ ππνθεηκέλσλ. Σα επξήκαηα απηά ζεσξνχληαη αξθεηά ζεκαληηθά, 

θαζψο νη δηαθνξέο απηέο ππνζηεξίδεηαη πσο ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο θαη ζηελ έθθξαζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκπησκάησλ (Pantelis et al., 

2005). Έηζη, ζηελ παξνχζα ελφηεηα κειεηψληαη νη εγθεθαιηθέο δνκέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ αλνκνηφηεηα ζηνπο αζζελείο θαη ν ηξφπνο πνπ ίζσο απηέο επεξεάδνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο.  

 

Δγθεθαιηθέο δνκέο  

      Αξθεηέο έξεπλεο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ δείρλνπλ πσο ν ζπλνιηθφο 

εγθεθαιηθφο φγθνο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα είλαη ειαθξψο 

κηθξφηεξνο, ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν εγθεθαιηθά 

εκηζθαίξηα (Wright et al., 2000; Giedd et al., 1999). Μάιηζηα, ε δηαθνξά ζηνλ 

εγθεθαιηθφ φγθν παξαηεξείηαη αθφκα απφ ην πξψην επεηζφδην, θαη ζεσξείηαη 

πξννδεπηηθή, θαζψο φζν ε αζζέλεηα πξνρσξά, ε θαηάζηαζε εμειίζζεηαη (Steen et al., 
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2006). Δθηφο απφ ηελ αιιαγή ζην ζπλνιηθφ φγθν ηνπ εγθεθάινπ, αξθεηέο επηκέξνπο 

δνκέο εκθαλίδνπλ δηαθνξέο κε ηνλ εγθέθαιν ησλ πγηψλ. εκαληηθέο βιάβεο έρνπλ 

βξεζεί ζε πεξηνρέο ησλ θξνηαθηθψλ ινβψλ, φπσο κεησκέλνο φγθνο ηεο ακπγδαιήο, 

ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηεο παξατππνθάκπηαο έιηθαο (Wright et al., 2000), ηεο 

θινηψδνπο θαηάο νπζίαο θαη ηεο άλσ θξνηαθηθήο έιηθαο, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν 

φγθνο ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη κε ηελ πξφνδν ηεο αζζέλεηαο (Steen et al., 2000). Έλα 

αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη ε δηαθνξά ζηνλ φγθν ησλ θνηιηψλ ηνπ 

εγθεθάινπ, θαζψο απηή ε δηαθνξά παξαηεξείηαη αθφκα θαη αλάκεζα ζε δηδχκνπο, εθ 

ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη ζρηδνθξελήο θαη ν άιινο πγηήο. Δλψ ν ζπλνιηθφο 

εγθεθαιηθφο φγθνο ησλ αζζελψλ είλαη κηθξφηεξνο, νη πιεπξηθέο θνηιίεο θαη ε ηξίηε 

θνηιία είλαη δηεπξπκέλεο (Suddath et al., 1990). Μάιηζηα, ε αξηζηεξή θνηιία 

παξαηεξείηαη πσο είλαη ειαθξψο κεγαιχηεξε απφ ηε δεμηά, ελψ ε αχμεζε ηνπ φγθνπ 

ησλ πιάγησλ θνηιηψλ θαίλεηαη πσο ζπλερίδεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Steen et 

al., 2006). Αλάκεζα ζηα πην ζηαζεξά επξήκαηα βξίζθνληαη θαη νη δηαθνξέο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο, νη φπνηνη, φπσο θαη νη θξνηαθηθνί, είλαη 

κηθξφηεξνη ζε φγθν ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο (Chan et al., 2011; Wright et al., 2000). 

Σέινο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηελ πνζφηεηα ηεο θαηάο νπζίαο ζε 

δηάθνξεο θξνηαθηθέο πεξηνρέο, θαη αθνξνχλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ (Suddath 

et al., 1990). Μία έξεπλα ππνζηεξίδεη πσο ε κάδα ηεο θαηάο νπζίαο είλαη απμεκέλε ζε 

αξθεηέο πεξηνρέο ησλ θξνηαθηθψλ ινβψλ, φπσο ν πξφζζηνο ηππφθακπνο, ε ακπγδαιή, 

θαη ε αξηζηεξή θξνηαθηθή έιηθα (Shenton et al., 1992), ελψ δχν πην πξφζθαηεο 

έξεπλεο δείρλνπλ πσο ν φγθνο ηεο θαηάο νπζίαο ζηελ θξνηαθηθή πεξηνρή είλαη 

κεησκέλνο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη δηαθνξά ηνπ φγθνπ ηεο θαηάο νπζίαο ζηελ 

έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ζηε δεμηά λήζν, επξήκαηα πνπ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηνπο 

αζζελείο ηνπ πξψηνπ επεηζνδίνπ, φζν θαη γηα ηνπο αζζελείο κε ρξφληα πάζεζε (Chan 

et al., 2011), ελψ, απφ ηε ζχγθξηζε ηεο πνζφηεηαο θαηάο νπζίαο αλάκεζα ζε αζζελείο 

πξψηνπ επεηζνδίνπ θαη ζε ρξφληνπο αζζελείο, θαίλεηαη πσο ε κείσζε ηεο κάδαο είλαη 

ζπλερήο (Steen et al., 2006).  

 

Δγθεθαιηθέο δηαθνξέο θαη ζπκπηψκαηα 

         Καζψο πηζαλέο αιιαγέο θαη βιάβεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, είλαη ινγηθφ λα ππνζέζεη θαλείο πσο νη 

δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηνλ εγθέθαιν ησλ ζρηδνθξελψλ θαη ησλ πγηψλ 

ζπκβάιινπλ ζε θάπνην βαζκφ ζηελ αλάπηπμε θαη ζπκπησκαηνινγία ηεο αζζέλεηαο. 

Μία ηέηνηα ππφζεζε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ έξεπλεο αλάκεζα ζε δηδχκνπο, 

θαζψο νη δηαθνξέο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αζζελνχο κε απηφλ ηνπ πγηνχο δείρλνπλ πσο ε 

αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ίζσο λα κελ είλαη θαζαξά γελεηηθή (Suddath et al., 

1990). Ζ κείσζε ζηνλ φγθν ηεο αξηζηεξήο νπίζζηαο άλσ θξνηαθηθήο έιηθαο, ε νπνία 

εκπιέθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο, θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην 

βαζκφ ηεο δηαηαξαρήο ζηε ζθέςε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζρηδνθξελείο. Δπίζεο, νη 

πεξηνρέο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ ησλ 

αθνπζηηθψλ ζπλεηξκηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο κλήκεο, πηζαλψο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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έθθξαζε ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ, θαζψο εκθαλίδνπλ κεησκέλν φγθν ζηνπο 

αζζελείο (Shenton et al., 1992). χκθσλα κε ηνπο Yang θαη ζπλεξγάηεο (2006), ε 

παζνινγία ησλ κεησπηαίσλ θαη θξνηαθηθψλ ινβψλ ζπκκεηέρεη ζηελ έθθξαζε ηεο 

ςπρηθήο δηαηαξαρήο (Chan et al., 2011). πγθεθξηκέλα, ε κάδα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ  

ζρεηίδεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Ho et al., 2003), ν 

κηθξφηεξνο θινηφο ηεο πξφζζηαο κνίξαο ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ εκθάληζε γλσζηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ (Chan et al., 2011) θαη ν ζπλνιηθφο 

κεησκέλνο φγθνο ησλ θξνηαθηθψλ ινβψλ ζπκβάιιεη ζην ακβιχ θαη επίπεδν 

ζπλαίζζεκα (Aleman, & Kahn, 2005). Αθφκα, ε πξνδηάζεζε θαη ε πξφνδνο ηεο 

αζζέλεηαο θαίλεηαη πσο ζρεηίδνληαη κε ηε ρακειή κάδα ηεο δεμηάο λήζνπ (Chan et al., 

2011). Σέινο, δηάθνξεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη εγθεθαιηθέο βιάβεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ζρηδνθξέλεηαο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ρξήζε νπζηψλ, άγρνο θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ άμνλα 

ππνζαιάκνπ ππφθπζεο επηλεθξηδίσλ (YYE) πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο (Pantelis et 

al., 2005).  

 

πδήηεζε 

      Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ πσο ην βηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη 

επξχ, θαζψο πέξα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ γνληδίσλ θαη ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ φπσο ε 

ληνπακίλε, νη εγθεθαιηθέο βιάβεο θαίλεηαη λα παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο θαη ζην είδνο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο. Αθφκα, νη παξάγνληεο 

απηνί πηζαλψο λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, αθνχ, φπσο αλαθέξεη ν Grossberg 

(2000),  παξαηεξείηαη πσο ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ηεο ληνπακίλεο νθείιεηαη γηα ηε 

κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ακπγδαιήο (Aleman et al., 2005), ελψ ζχκθσλα κε έλαλ 
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 Δηζαγσγή      

       Ο φξνο  «αληηςπρηαηξηθή» δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Cooper ην 1967 γηα λα 

πεξηγξάςεη έλα θίλεκα ην νπνίν αζθνχζε θξηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηαηξηθήο, θαη 

ηδηαίηεξα ζηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη. Σν θίλεκα απηφ μερψξηζε επεηδή 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηέζζεξηο ςπρηάηξνπο θαη ραξαθηεξίζηεθε «επαλάζηαζε εθ ησλ 

άλσζελ», θαζψο παξείρε θξηηηθή απφ άηνκα πνπ είραλ ππάξμεη ζην ρψξν ηεο 

ςπρηαηξηθήο θαη εμέηαδαλ ηα ζέκαηα κε βαζηά γλψζε γηα απηά (Crossley, 1998). Οη 

δεκηνπξγνί ήηαλ νη R.D. Laing, Joseph Berke, Leon Redler θαη Thomas Szasz (Szasz, 

2008). Παξά ηε δεκηνπξγία ηνπ φξνπ «αληηςπρηαηξηθή», o Cooper θαη νη εκπλεπζηέο 

ηνπ θηλήκαηνο, δελ παξείραλ πνηέ επεμήγεζε ηνπ νλφκαηνο ή ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

πνπ δηέπνπλ ηνλ θιάδν. Έηζη, ε αληηςπραηξηθή αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο ν αληίπνδαο 

ηεο ςπρηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ε απφξξηςε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ (Van Praag, 

1978). To ξεχκα απηφ άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηελ ςπρηαηξηθή, ακθηζβεηψληαο ηνλ 

ζθνπφ θαη ηα ζεκέιηά ηεο, αθφκα θαη ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ ςπρηθή πγεία θαη 

ηελ ςπρηθή αζζέλεηα (Crossley, 1998).  

               

ρηδνθξέλεηα 

        Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αληηςπρηαηξηθήο είλαη ε δηαθσλία απέλαληη ζηελ 

ηδξπκαηνπνίεζε θαη ην ζηηγκαηηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ αθνινπζεί κία δηάγλσζε, φπσο 

απηή ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Szasz (1997): «ε πνιηηηθή 

ηζηνξία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ηζηνξία ησλ θαηφρσλ ηεο εμνπζίαο πνπ δηαπξάηηνπλ 

βίαηεο θαη άδηθεο πξάμεηο εηο βάξνο ησλ αλζξψπσλ ηνπο… νη αθνχζηεο ςπρηαηξηθέο 

παξεκβάζεηο αλήθνπλ ζε απηή ηε ιίζηα» (ζει. 2). χκθσλα κε ηνπο αληηςπρηάηξνπο, 

νη αηηίεο ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο δελ εληνπίδνληαη ζε νξγαληθή αηηηνινγία, 

αιιά ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ο Laing, κάιηζηα αλέθεξε πσο ε ζρηδνθξέλεηα δελ 

απνηειεί παξά κία ηακπέια, θαη ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

ην ηαηξηθφ κνληέιν πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ θαη φρη κφλν ζην 

άηνκν ην ίδην (Crossley, 1998). Έηζη, γηα λα εμεηάζεη θάπνηνο ηελ απνθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ, πξέπεη λα κειεηήζεη ην άηνκν ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη πσο 

θάπνηνο δελ θαζίζηαηαη αζζελήο ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, αιιά ραξαθηεξίδεηαη 

ηνηνπηνηξφπσο απφ ηελ θνηλσλία επεηδή θαηαπαηά ηνπο θαλφλεο πνπ απηή έρεη ζέζεη 

(Van Praag, 1978). 

        Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, φηαλ ε αληηςπρηαηξηθή άλζηζε ηδηαηηέξσο, 

ην ηαηξηθφ κνληέιν δελ παξείρε αξθεηέο απνδείμεηο γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζεσξία ηνπ 

γηα ηε ζρηδνθξέλεηα, ε νπνία ππνζηήξηδε πσο πξφθεηηαη γηα νξγαληθή δηαηαξαρή. 

Έηζη, ε ζέζε ηνπ Laing γηα ηε ζρηδνθξέλεηα, φηη δειαδή θάπνηνο πνπ δηαγηγλψζθεηαη 

σο ζρηδνθξελήο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο αγσληψδεο θαη απειπηζκέλνο 

άλζξσπνο θαη φρη έλα ζχλνιν παζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ, δέρζεθε κεγάιε 
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αλαγλψξηζε (Burston, 2001). Οη εκπλεπζηέο ηεο αληηςπρηαηξηθήο ηφληζαλ ηελ 

αλνπζηφηεηα ησλ ραξαθηεξηζκψλ φπσο «ζρηδνθξελήο», ππνζηεξίδνληαο πσο κία 

ηέηνηα έλλνηα αλαθέξεηαη ζε θάηη πνιχ γεληθφ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε παζνινγηθή θαηάζηαζε ή αζζέλεηα, φπσο ηζρπξηδφηαλ ε ςπρηαηξηθή. 

Όπσο αλαθέξεη, άιισζηε ν Hardin (1956), ε έλλνηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη αζαθήο 

θαη εκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ νξηζκφ ηεο (Szasz, 1957). Μάιηζηα, ν Szasz ηφληζε πσο ε δηάγλσζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο δελ απνηειεί ραξαθηεξηζκφ πνπ δίλεηαη ζε θάπνηνλ φηαλ επηδεηθλχεη 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία, αιιά βαζίδεηαη ζηελ ηάζε ηνπ γηαηξνχ λα 

απαιιάζζεηαη απφ ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδεη σο ςπρηθά αζζελείο κέζσ ηνπ 

ςπρηαηξηθνχ εγθιεηζκνχ ηνπο. Έηζη, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζρηδνθξέλεηα» φρη κφλν δε 

βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά πξνθαιεί θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, 

θαζψο απνηειεί αλεπαξθή ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη 

δεκηνπξγεί ηε ιαλζαζκέλε πεπνίζεζε γηα χπαξμε ελφο νκνηνγελνχο κνληέινπ ηεο 

αζζέλεηαο, ην νπνίν ν Szasz ππνζηεξίδεη πσο δελ πθίζηαηαη. Δπίζεο, ε ζρηδνθξέλεηα, 

ππνζηεξίρζεθε φηη ραξαθηεξίδεηαη σο ςπρηθή αζζέλεηα, αιιά αλαθέξεηαη ζε 

ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία πνπ επηδεηθλχεη έλα άηνκν θαη ζηεξίδεηαη ζε πνιηηηζκηθά, 

λνκηθά, πνιηηηθά θαη εζηθά θξηηήξηα, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγεηαη ε αδπλακία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (Szasz, 

1978). 

          Όπσο αλαθέξζεθε, νη ππνζηεξηθηέο ηεο αληηςπρηαηξηθήο παξνπζηάδνπλ ηε 

ζρηδνθξέλεηα σο κία θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθδήισζε 

ζπκπεξηθνξηθψλ ζηνηρείσλ, θαη φρη παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη, ππνζηεξίρζεθε 

πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία αλαθέξεηαη έλαο ςπρίαηξνο φηαλ κηιάεη γηα 

ζρηδνθξέλεηα δελ απνηεινχλ ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο, αιιά ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

αηφκνπ. Βαζηζκέλνη ζε απηή ηε ζέζε, νη αληηςπρίαηξνη ηζρπξίζηεθαλ πσο θάπνηνο 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζρηδνθξελήο δηαηεξεί ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο εζηθψλ θαη 

ζσζηψλ απνθάζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε πνπ πεξηγξαθφηαλ ζην ηαηξηθφ 

κνληέιν. ε πεξηπηψζεηο λνκηθήο θχζεσο φπνπ νη ζρηδνθξελείο ραξαθηεξίδνληαη 

αζψνη ιφγσ αθαηαιφγηζηνπ ησλ πξάμεψλ ηνπο, ν  Szasz θαπηεξίαζε απηή ηελ ηάζε, 

δειψλνληαο πσο ε ιέμε «ζρηδνθξέλεηα» απνηειεί απιψο κία ηακπέια πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ηε δπζάξεζηε αιήζεηα γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά δήισζε πσο «ε ζρηδνθξέλεηα δελ είλαη ηαηξηθφ, αιιά εζηθφ 

πξφβιεκα» (ζει. 3) (Szasz, 1978).  

 

Θεξαπεία 

        Σν θίλεκα ηεο αληηςπρηαηξηθήο δελ παξείρε κφλν θξηηηθή ζηηο ζέζεηο ηνπ 

ηαηξηθνχ θιάδνπ, αιιά πεξηειάκβαλε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ σο ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπρηαηξηθή ζεξαπεία. 

Μάιηζηα, γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο, είρε ηνληζζεί ε αλάγθε πξψηα γηα 

θαηαλφεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην θαηλφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα ε 
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εθαξκνγή ηερληθψλ κεζνδνινγηθά έγθπξσλ, είηε ζε ςπρνζεξαπεπηηθά ή ζε βηνρεκηθά 

πιαίζηα, ψζηε λα επηηεπρζεί κία πξνζέγγηζε πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ ηζρχνπζα 

(Szasz, 1957). Χζηφζν, έρεη αλαθεξζεί πσο νη ζεξαπείεο πνπ πξφηεηλε ε 

αληηςπρηαηξηθή δελ απνηεινχζαλ κία πξνζπάζεηα γηα θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ, αιιά ραξαθηεξίδνληαλ απιψο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αληηδηακεηξηθά αληίζεησλ ηερληθψλ απφ απηψλ ηνπ ςπρηαηξηθνχ θιάδνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, είρε αλαθεξζεί ε ηδέα πσο ε ζρηδνθξέλεηα δελ απνηειεί ςπρηθή 

δηαηαξαρή, αιιά κία πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαθαιχςεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ 

θφζκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο, ν ζεξαπεπηήο  πξέπεη λα είλαη ππνζηεξηρηήο θαη 

ζπλνδνηπφξνο ηνπ αηφκνπ ζην «ηαμίδη» (Crossley, 1998).  

 

πδήηεζε 

         Σν θίλεκα ηεο αληηςπρηαηξηθήο δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο 

αξθεηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαηξηθνχ θιάδνπ, φπσο ε καδηθή ηδξπκαηνπνίεζε θαη ν 

ζηηγκαηηζκφο ησλ ςπρηθά αζζελψλ, πνπ εκπφδηδαλ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή 

ηνπο. Δληνχηνηο, ην θίλεκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, φπσο ε 

έιιεηςε βαζηθήο γξακκήο ζηνλ ηξφπν ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ή, φπσο 

ηζρπξίδεηαη ν Van Praag,  ε αληθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ λα ζηαζεί σο επηζηεκνληθφο 

θιάδνο αλεμάξηεηα απφ άιια επηζηεκνληθά ξεχκαηα (Van Praag, 1978). Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε αληηςπρηαηξηθή δελ παξέρεη έλα επαξθέο ζεξαπεπηηθφ κνληέιν ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο, είλαη έλα θίλεκα πνπ αμίδεη λα εμεηαζζεί σο θξηηηθή 

ζηνλ ςπρηαηξηθφ θιάδν, ν νπνίνο επίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ αηέιεηεο ζηηο 

ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ηνπ. Άιισζηε, ην θίλεκα ηεο αληηςπρηαηξηθήο απνηειεί κία 

ππελζχκηζε ηεο αλάγθεο γηα ζπλερή έξεπλα θαη εμέιημε ησλ ηερληθψλ εμέηαζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη ζεξαπείαο φζσλ πάζρνπλ φρη κφλν απφ ςπρνινγηθά, αιιά θαη 

γεληθψο παζνινγηθά πξνβιήκαηα.  
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Δηζαγσγή 

       Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν ηεο ςπρνζεξαπείαο δεκηνπξγήζεθε  απφ ηνλ Γξ. Ησάλλε 

Νέζηνξνο σο κία απφπεηξα νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ 

απφ ζνβαξά ςπρηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε ζρηδνθξέλεηα. Ο φξνο «ζπλζεηηθή» 

επηιέρζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ζπλδπαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ κνληέινπ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηφζν αξρέο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ αξραίσλ ειιήλσλ, 

φζν θαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε ςπρνζεξαπεία (Νέζηνξνο, 2012). Οη 

βαζηθέο αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζπλζεηηθφ κνληέιν, είλαη νη εμήο:  

 

Ζ ζρηδνθξέλεηα επηδέρεηαη ςπρνζεξαπείαο.  

       χκθσλα κε ην ζπλζεηηθφ κνληέιν, ηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα ελφο αζζελνχο 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, αιιά θάηη ηέηνην γίλεηαη εθηθηφ κφλν 

αλ ν ςπρνζεξαπεπηήο δηαηεξεί αηζηφδνμε ζηάζε θαη πηζηεχεη πξαγκαηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο ζεξαπείαο. Ζ ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, θαζψο κηα ζεηηθή αληηκεηψπηζε κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνλ ζεξαπεπφκελν 

λα πηζηέςεη ζην ηάζηκν ηεο πεξίπησζήο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζεξαπεία 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ, θαζψο ππνζηεξίδεηαη πσο ν πξψηνο 

δξα σο κέζνλ δηα ηνπ νπνίνπ ν δεχηεξνο αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Έηζη, ινηπφλ,  

δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη ζηελ αληίιεςε ηεο 

αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ απηφλ (Νέζηνξνο, & Εγαληδνχξε, 2002). Μέζα 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηεο αληηκεηαβίβαζεο, ν αζζελήο θαηαθέξλεη 

λα αλαγλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ην πψο απηά πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρέζεηο 

κε ηα θνληηλά ηνπ πξφζσπα ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο, φπσο ε 

παηδηθή ειηθία. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή σο έλα άηνκν δηαθνξεηηθφ απφ ηα θνληηλά ηνπ πξφζσπα θαη λα 

απνθηήζεη, έηζη, έλαλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο 

δε ζπγρέεη πιένλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο (Νέζηνξνο, 

2012).  

 

Ζ ζύλζεζε δηαθόξσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη εθηθηή θαη 

έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ζπκβαηηθώλ κνλνδηάζηαησλ πξνζεγγίζεσλ.  

       Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ πξνέθπςε βάζεη πνιιψλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηα παξαθάησ ζηνηρεία. Οη παξαδνζηαθέο, 

κνλνδηάζηαηεο θαη δνγκαηηθέο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα 

θαη πεξηνξηζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζην έξγν ηνπ ζεξαπεπηή, φζν θαη ζηνπο 

θαξπνχο ηεο ζεξαπείαο, κε απνηέιεζκα λα κελ απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθέο κεζφδνπο. 

Αληίζεηα, ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ απέθεξε ζεκαληηθά θαιχηεξα 
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απνηειέζκαηα, θαζψο παξαηεξήζεθε πσο θάζε κέζνδνο κπνξεί λα επεξεάζεη 

θαζνξηζηηθά ηηο άιιεο ζε ζεηηθφ βαζκφ. εκαληηθή ήηαλ ε αλαθάιπςε πσο ππάξρνπλ 

θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη πσο, ελψ πνιιά 

ςπρνζεξαπεπηηθά κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο, ζηελ νπζία 

αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο ηδέεο θαη ιεηηνπξγίεο. Απφ ηελ άιιε, ην γεγνλφο φηη πνιινί 

ςπρνζεξαπεπηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζηελ αληηκεηψπηζε κεξηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο αζζέλεηαο κπνξεί λα απνβεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηνπο ζπλζεηηθνχο 

ςπρνιφγνπο, νη νπνίνη  έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ κία πνηθηιία ηερληθψλ, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε θνξά ηελ θαηαιιειφηεξε, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 

Σέινο, θαηά ηνλ Νέζηνξνο (1997),  ν ζπλδπαζκφο ςπρνζεξαπείαο θαη 

θαξκαθνζεξαπείαο ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθφο, θαζψο θάζε κία απφ απηέο 

ηηο κεζφδνπο κπνξεί λα παξάζρεη βνήζεηα εθεί πνπ πζηεξεί ε άιιε (Nestoros, 2001).  

 

Σα ζρηδνθξεληθά ζπκπηώκαηα αλήθνπλ ζε έλα ζπλερέο, ηε κία άθξε ηνπ νπνίνπ 

απνηειεί ε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά.  

         Ζ ηδέα ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ σο ην άιιν άθξν απηνχ ηνπ ζπλερνχο 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε πσο αθφκα θαη ηα ςπρηθά πγηή άηνκα κπνξεί λα 

εκθαλίζνπλ ςπρσζηθά ζηνηρεία, θάησ απφ αθξαίεο ζπλζήθεο, φπσο ν βαζαληζκφο θαη 

ν εγθιεηζκφο, ε ρξήζε νπζηψλ θαη ηα αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα. Όπσο αλαθέξεη ν 

Νέζηνξνο, νη επηηπρεκέλνη ζεξαπεπηέο πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα θάζε 

πγηνχο αηφκνπ λα εκθαλίζεη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπ ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα, 

αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα ηνπο ίδηνπο (Nestoros, 2001).  

 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο ζεξαπείαο 

       Όπσο έρεη ππνζηεξηρζεί απφ πιήζνο εξεπλψλ (θαη έρεη αλαθεξζεί λσξίηεξα ζε 

απηή ηελ εξγαζία), ην άγρνο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ, 

ηδηαηηέξσο ησλ ζεηηθψλ. Έηζη, ε θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ άγρνπο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηε κείσζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ, κέζα απφ ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ. Ύςηζηεο ζεκαζίαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο είλαη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο πξέπεη 

λα παξακέλεη ήξεκνο θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε ςπρξαηκία ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

αζζελνχο, αθφκα θαη ζηα νμέα επεηζφδηα. Φπζηθά, ε παξέκβαζε ηνπ ςπρνζεξαπεπηή 

δελ  ζπληζηάηαη κφλν θαηά ηα νμέα ςπρσζηθά επεηζφδηα, αιιά θαη θαηά ηηο ήπηεο 

εθδειψζεηο ζπκπησκάησλ, ψζηε ν αζζελήο λα απνθηήζεη ηερληθέο απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ (Nestoros, 2001). Δηδηθά ηα 

παξαλντθά ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα κεηψλνληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηε ζηηγκή έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο (Νέζηνξνο θαη ζπλ., 2002).   Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν Νέζηνξνο (2012β), «ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε 

θαηάθηεζε ηεο ςπρηθήο γαιήλεο θαη ηεο επράξηζηεο δηάζεζεο πνπ έρεη ν άλζξσπνο 

φηαλ απαιιαγεί απφ θάζε ελφριεζε» (ζει. 70).  
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Σα ζρηδνθξεληθά άηνκα δηαζέηνπλ έλα ινγηθό θνκκάηη πνπ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε 

ηνλ ςπρνζεξαπεπηή.  

         Καλέλα άηνκν δελ είλαη ζε απφιπην βαζκφ δηαηαξαγκέλν. Μάιηζηα, νη αζζελείο 

ζπλήζσο θαηέρνπλ ελ κέξεη επίγλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ 

ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ηελ αζζέλεηα 

(Νέζηνξνο θ.α., 2002). Έηζη, αλ ν ζεξαπεπηήο απεπζπλζεί ζην πγηέο θνκκάηη ηνπ 

αζζελνχο, κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα (Nestoros, 2001).  Όπσο 

ππνζηεξίδεηαη ζην ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο, ην άηνκν είλαη ππεχζπλν ησλ 

πξάμεψλ ηνπ, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν. Απηφ ηζρχεη γηα 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αθφκα θαη ηνπο ςπρσζηθνχο, νη νπνίνη ζε θάζεηο χθεζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ θάλνπλ ζπλεηδεηέο επηινγέο θαη δξνπλ κε ηε δηθή ηνπο επζχλε 

(Νέζηνξνο, 2012β).  

 

Ζ αληίιεςε ηνπ αηόκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηώκαηα 

είλαη ρεηξόηεξε από ηα ίδηα ηα ζπκπηώκαηα.  

        Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ θάησ απφ «ηακπέιεο» θαη ε απφδνζε 

ραξαθηεξηζκψλ φπσο «ςπρηθά αζζελήο» κπνξεί λα δξάζνπλ αξλεηηθά γηα ηνπο 

ίδηνπο, θαζψο ηνπο πξνζδίδνπλ θάπνηα  ραξαθηεξηζηηθά πνπ ίζσο ληψζνπλ πσο ηνπο 

αδηθνχλ ή πνπ ηνπο πξνθαινχλ άγρνο. Καζψο ηα άηνκα ζπλεζίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

βάζεη ξφισλ πνπ πηνζεηνχλ, πηζαλψο αλ πηνζεηήζνπλ ην ξφιν ηνπ ςπρηθά αζζελνχο, 

θάηη ηέηνην λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημή ηνπο. Αληηζέησο, αλ ν 

ςπρνζεξαπεπηήο βνεζάεη ην άηνκν λα εξκελεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε έλα πην 

αηζηφδνμν γλσζηηθφ πιαίζην, απφ απηφ ζην νπνίν δξνχζε παιαηφηεξα, ηφηε είλαη 

πηζαλφ λα απνθηήζεη κία θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη, φπσο θαη λα πηνζεηήζεη ζεηηθφηεξε λννηξνπία γηα ηε δσή ελ 

γέλεη. Ο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηή ε αιιαγή είλαη κέζα απφ εθπαίδεπζε ηνπ 

αζζελνχο κε ζθνπφ λα θαηαθέξεη λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο 

ηνπ, φπσο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην έλα ζηνηρείν επεξεάδεη ην άιιν (Νέζηνξνο, 2012β).  

 

Ζ ςπρνζεξαπεία απαηηεί εηδηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηαζεξά 

θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα αλάινγν κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο.  

        Γηα ηελ νκαιή έθβαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη απαξαίηεηεο θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο,  φπσο ε ζσζηή ζηάζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, θαηάιιειε αληηκεηψπηζή 

ηνπ απφ ηνλ ζεξαπεπηή, θαη ιεηηνπξγηθή ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Ο ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη κεγάιε ππνκνλή θαη επηκνλή ζηε δηαρείξηζε δχζθνισλ αζζελεηψλ φπσο ε 

ζρηδνθξέλεηα, θαζψο ε δηαδηθαζία απηή δηαξθεί γηα αξθεηά ζεκαληηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Νέζηνξνο θ.α., 2002). Γηα λα επηηεπρζεί, ινηπφλ, ε ζεξαπεία ελφο αηφκνπ 

πνπ πάζρεη απφ ζρηδνθξέλεηα, ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο ρσξίο 
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λα απνγνεηεπηεί ν ζεξαπεπφκελνο θαη λα επηζπκήζεη λα ζηακαηήζεη. Γηα λα 

απνθεπρζεί θάηη ηέηνην, ν ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη απιά λα ηνπ εμεγήζεη πσο θάζε 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη είλαη ζεκαληηθή θαη αμίδεη λα γίλεη επεηδή ζην ηέινο 

ζα ππάξμεη απνηέιεζκα. Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο 

απνηεινχλ έλα ζχλζεην παξάγνληα, έηζη ν ζεξαπεπηήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κε ηνλ αλάινγν ζεβαζκφ (Νέζηνξνο, 2012β).  

 

Ζ  δεκηνπξγηθόηεηα  είλαη ζύλεζεο ραξαθηεξηζηηθό ζηηο ςπρσζηθέο θαηαζηάζεηο ησλ  

αηόκσλ.   

        Έρεη παξαηεξεζεί πσο αξθεηνί ζρηδνθξεληθνί αζζελείο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απμεκέλε δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαιιηηερληθή έθθξαζε, κέζσ ηεο νπνίαο πξνζπαζνχλ 

λα πξνβάιινπλ πξνο ηα έμσ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν. Όπσο ππνζηεξίδνπλ 

δηάθνξεο πεγέο (Νέζηνξνο, 1993; Benedetti, 1995; Nestoros, 1997), ε 

δεκηνπξγηθφηεηα απηή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν θαηά ηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Δίλαη πηζαλφ νη αζζελείο λα θαηαθέξνπλ λα αλαγλσξίζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ βηψλνπλ, φπσο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο, θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηά αιιειεπηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο, θαζψο 

θαη πψο δηακνξθψλνληαη νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ηνπο (Νέζηνξνο θ.α., 2002).  

 

πδήηεζε 

         χκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην κνληέιν απηφ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηελ αλάγθε γηα ηε ζχλζεζε δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ 

πνπ κειεηάλε θαη εμεγνχλ ηελ αλζξψπηλε θχζε, ηελ πξνζσπηθφηεηα, θαη ηελ 

ςπρνπαζνινγία ησλ αλζξψπσλ, θαη θπζηθά ηελ εθαξκνγή ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν θεξδίδεη απμαλφκελε 

αλαγλψξηζε, θαζψο ε πξφνδνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν 

θαη νη γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέζα απφ επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, θάλνπλ 

εθηθηή ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ζρεδφλ φισλ ησλ ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα ζνβαξέο δηαηαξαρέο. Σέινο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ιάβεη θαλείο ππ’ φςε πσο ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ, θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ 

επεξεάδνληαη απφ έλα πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο ε θνηλσλία. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ε 

ζεξαπεία ηνπ δε ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ζπκπησκαηνινγίαο 

πνπ πεξηγξάθεη ην DSM, αιιά δίλνληαο ζεκαζία ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο (Νέζηνξνο, 

2012β). Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή ζηελ 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρηδνθξελψλ, θαζψο ζπλδπάδεη φια ηα σθέιηκα 

ζηνηρεία θάζε ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο, δεκηνπξγψληαο έλα νινθιεξσκέλν 

θαη ιεηηνπξγηθφ κνληέιν. Φπζηθά, δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ζε δχζθνιεο 

πεξηπηψζεηο, είλαη ρξήζηκε θαη ε ηαπηφρξνλε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηε ζεκαζία ηεο 
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νπνίαο ν Νέζηνξνο αλαγλσξίδεη, αιιά θαη πξνηείλεη (Nestoros, 2001), θαζψο ζθνπφο 

ηεο ζεξαπείαο είλαη κηα φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ αηφκνπ.  
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9. ΤΕΖΣΖΖ  

      Ζ ζρηδνθξέλεηα έρεη απαζρνιήζεη πιείζηνπο επηζηήκνλεο ηεο ςπρνινγίαο, 

ηαηξηθήο, βηνινγίαο θαη θνηλσληνινγίαο γηα εθαηνληάδεο ρξφληα, θαζψο απνηειεί κία 

ζνβαξή ςπρηθή αζζέλεηα πνπ πιήηηεη ηνπο πάζρνληεο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο έγθεηηαη ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο εθδήισζήο ηεο, ε 

νπνία θαίλεηαη πσο δηαθέξεη απφ αζζελή ζε αζζελή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αηφκνπ. Παξά ηηο 

εθηεηακέλεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηεο 

αζζέλεηαο, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη δελ έρεη εμαθξηβσζεί αθφκα πιήξσο. 

Χζηφζν, ν ζπλδπαζκφο νξγαληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ πξφθιεζε 

ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ είλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφο. Ζ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα έρεη επηηειέζεη ηεξάζηην έξγν γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πιεζηάδεη φιν θαη πην θνληά ζηελ πιήξε θαηαλφεζή ηεο. 

Βέβαηα, νη αηηίεο πξφθιεζεο θαη εθδήισζεο ησλ ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ, ν 

ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο απφ ηνπο αζζελείο, θαη γεληθψο ε θχζε ηεο αζζέλεηαο είλαη 

αλάγθε λα εξεπλεζνχλ εθηελέζηεξα. Χζηφζν, ε πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα απνηειεί παξάγνληα αηζηνδνμίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε θαηαιιειφηεξσλ ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ. 

       Μειεηψληαο ηα ζεκαληηθφηεξα επηζηεκνληθά «ξεχκαηα» γχξσ απφ ηηο ςπρηθέο 

αζζέλεηεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην θάζε έλα απφ απηά έρεη ζπλεηζθέξεη πνιχηηκα 

εξγαιεία ζηνλ εηδηθφ ςπρηθήο πγείαο. Χζηφζν, παξά ηα ζπνπδαία πιενλεθηήκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε θάζε κία απφ ηηο ζεξαπείεο, ε πιεηνλφηεηα απηψλ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κνλφπιεπξε αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ. Απηφ ην θελφ επηδηψθεη λα θαιχςεη ην 

ζπλζεηηθφ κνληέιν, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηε ζεξαπεπηηθή αμία θάζε ςπρνινγηθήο θαη 

ηαηξηθήο πξνζέγγηζεο, ζπιιέγνληαο, ζπλδπάδνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηα πην 

απνηειεζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απηέο πξνζθέξνπλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε παξέρεη ζηνλ ζεξαπεπηή ηελ επειημία θαη δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, κε ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε θάζε αζζελνχο. Άιισζηε, ε πνηθηιφκνξθε θχζε ηεο ίδηαο ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο απαηηεί απφ ηνλ ζεξαπεπηή λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε 

μερσξηζηή πεξίπησζε. Βάζεη ησλ παξφλησλ δεδνκέλσλ, ην ζπλζεηηθφ κνληέιν 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε ςπρνζεξαπεπηηθή επηινγή, θαζψο κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε ηεο αζζέλεηαο γηα επέιηθηε θαη πην απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε.  
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