
1. Εισαγωγή
Αν και η Ψυχιατρική, ως πεδίο της Ιατρικής και ως 

ιατρική ειδικότητα, αναπτύχθηκε κατά τα τέλη του 
18ου αιώνα και μετέπειτα, κάτω από το κλίμα του ∆ι-
αφωτισμού, οι ρίζες της χάνονται στα βάθη της προ-
ϊστορίας. Η πρωτόγονη ψυχιατρική υπήρχε πάντοτε 
στη ζωή των κοινωνιών και ακολούθησε, παράλληλα 
με την υπόλοιπη ιατρική, την εξελικτική πορεία της 
ανθρωπότητας και του πολιτισμού, ενώ κυριαρχείτο, 
μέχρις ότου διαμορφωθεί ως επιστήμη, από τις αντι-
λήψεις και τις πεποιθήσεις που απορρέουν από τον 
πρωτόγονο τρόπο σκέψης, τη μαγική και την ανιμιστι-
κή αντίληψη.

Σε όλους τους πολιτισμούς, από την κεντρική Ασία, 
την Εγγύς Ανατολή, την Αμερικανική ήπειρο, την 
Ανατολική Μεσόγειο και την Αφρική, κοινή ήταν η 
αντίληψη ότι η ψυχική νόσος, όπως και κάθε άλλη νό-
σος, ήταν «σταλμένη από τους θεούς», ενώ οι ατυχίες 
αποδίδονταν σε δαιμονικές επιδράσεις και αντιμετω-
πίζονταν με μαγικές πρακτικές και τελετουργίες, και 
για τούτο η θεραπεία τους είχε ανατεθεί στους ιερείς 
και στους μάντεις. 

Στην πορεία των αιώνων, η ψυχιατρική αναπτύχθη-
κε στους διάφορους πολιτισμούς, όπως στην αρχαία 
Αίγυπτο, τον ιουδαϊκό, τον ινδικό, τον κινεζικό πολι-
τισμό, και άρχισε να λαμβάνει την επιστημονική της 
μορφή από τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό.

Η αρχαία ελληνική ιατρική, σε στενή σύνδεση με τη 
φιλοσοφία, εφάρμοσε σε ορισμένες ψυχικές διαταρα-
χές τις δικές της μεθόδους παρατήρησης και θεραπεί-
ας. Ο χαρακτήρας της νόσου αναγνωρίστηκε ευκολό-
τερα σε όσες από αυτές συνοδεύονταν από σωματικές 
διαταραχές και πυρετό (π.χ. φρενίτις). Η προσέγγιση 
των ψυχικών νοσημάτων εμπλουτίστηκε ανά τους αιώ-
νες με οξυδερκείς παρατηρήσεις και θεραπευτικές με-
θόδους παράλληλα με τις τότε αιτιολογικές υποθέσεις. 

Κατά τη βυζαντινή περίοδο εμφανίζεται η οργάνω-
ση ιδρυμάτων με διαφοροποιημένη την ιατρική από 
την απλή νοσηλευτική φροντίδα. Η παράδοση αυτή 
συνεχίστηκε στον αραβικό κόσμο, την οθωμανική αυ-

τοκρατορία και τη δυτική Ευρώπη, όπου επιχειρήθη-
κε αργότερα και σε διάφορους βαθμούς ο εγκλεισμός 
των περιθωριακών ατόμων των πόλεων και των ψυχο-
παθών σε ιδρύματα. 

Από τον 17ο αιώνα, μια σειρά από ανακαλύψεις 
στην ανατομία και τη φυσιολογία άρχισαν να ανα-
τρέπουν το πλαίσιο της αρχαίας ιατρικής, Τα πρώτα 
βήματα για τη συγκρότηση της σύγχρονης ψυχιατρι-
κής έγιναν στο τέλος του 18ου αιώνα. Η πορεία της 
συγκρότησης της επιστήμης των νευρικών και ψυχι-
κών νοσημάτων και της θεραπείας τους εκτείνεται 
σε ολόκληρο τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο γενικεύτηκε η κριτική του εγκλει-
σμού σε ψυχιατρικά ιδρύματα και εμπλουτίστηκε πο-
λύπλευρα η έννοια της ψυχοθεραπείας. Η εμφάνιση 
της σύγχρονης ψυχοφαρμακολογίας τη δεκαετία του 
’50, η σταδιακή μεταφορά της άσκησης της ψυχιατρι-
κής μέσα στον κοινωνικό ιστό από τη δεκαετία του ’70 
και η τεράστια πρόοδος των νευροεπιστημών, καθό-
ρισαν την πορεία της σύγχρονης ψυχιατρικής και τη 
διαμόρφωση του βιο-ψυχο-κοινωνικού προτύπου, ως 
θεμελιώδους αρχής της. 

2.  Η ψυχιατρική 
στους προϊστορικούς πολιτισμούς
Η άποψη ότι η ψυχική νόσος είναι «σταλμένη από 

τους θεούς» ή αποτέλεσμα δαιμονικών επιδράσεων, 
καθόριζε και τις θεραπευτικές πρακτικές.

Η αρρώστια αποδιδόταν σε παραβίαση των απα-
γορεύσεων (ταμπού), σε παραμέληση τελετουργικών 
υποχρεώσεων, σε κατοχή από πνεύματα και μάγια, σε 
απώλεια μιας ζωτικής ουσίας από το σώμα, σε είσο-
δο στο σώμα μιας ξένης και βλαπτικής ουσίας κ.ά. Η 
αντιμετώπιση βασιζόταν στη μελέτη των άστρων, τη 
μορφή των σπλάγχνων (ιδίως του ήπατος) των ζώων, 
στην ερμηνεία των ονείρων, στην παρέμβαση προ-
σώπων προικισμένων με υπερφυσικές δυνάμεις, στη 
χρήση μαγικών αντικειμένων, τα οποία προστατεύουν 
το άτομο, «φυλαχτών» που συμβολίζουν δύναμη και 
«φετίχ» που παριστάνουν την προστάτιδα θεότητα.
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με χειρουργικά τραύματα σε πολέμους, και συνεχίστη-
κε σε ορισμένες χώρες μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Μελετήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από τον 
Γάλλο P. Broca, και έχει χαρακτηριστεί ως «η παλαιό-
τερη ένδειξη μιας πολύ ασυνήθιστης πρακτικής».

Η διαδικασία συνίστατο στο άνοιγμα οπής και 
αφαίρεσης τμήματος οστού, με τη βοήθεια αιχμηρού 
πριονωτού εργαλείου διαμέτρου 2 εκατ. περίπου, σε 
διάφορα τμήματα του κρανίου, ιδίως στην αριστερή 
κροταφική περιοχή. Η απουσία οστεομυελίτιδας και 
η διάνοιξη οπής σε διάφορα τμήματα του κρανίου 
δείχνει εμπειρία και επιδεξιότητα και το άνοιγμα της 
οπής δεν προκαλούσε τον θάνατο, αν και μεταγενέ-
στερα η θνησιμότητα υπολογίστηκε σε 1%, παρά τη 
δύσκολη χειρουργική διαδικασία.

Έχει εξηγηθεί ότι η επέμβαση είχε σκοπό να ελευ-
θερώσει το δαιμονικό πνεύμα, που υποτίθεται ότι 
προκαλούσε την ψυχική νόσο με την είσοδο στο σώμα 
ή την αφαίρεση οστού για μαγικούς-θεραπευτικούς 
σκοπούς, άποψη που υιοθετήθηκε από μελέτες σε με-
γάλο αριθμό κρανίων που βρέθηκαν στο Περού.

Το γεγονός ότι ο τρυπανισμός του κρανίου συνεχίστη-
κε από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τη σύγχρονη 
εποχή για τη θεραπεία της κεφαλαλγίας, της επιληψί-
ας, της νοητικής ανεπάρκειας και της ψυχοπάθειας, 
επιβεβαιώνει την άποψη ότι είχε μαγικο-θρησκευτική 
θεραπευτική σκοπιμότητα. Η άποψη ότι η διάνοιξη του 
κρανίου από τραύματα στην αριστερή πλευρά που εί-
ναι περισσότερο ευάλωτη από επιθέσεις από δεξιόχει-
ρες εχθρούς σε πολέμους, δεν έγινε γενικά αποδεκτή.

2.2. Σαμανισμός

Ο σαμανισμός αντιπροσωπεύει μία θεραπευτική 
πρακτική σε πρωτόγονες κοινωνίες, με κυρίαρχο τον 
θεραπευτικό ρόλο του Σάμαν. Μελετήθηκε κυρίως 
από Ρώσους ερευνητές, λόγω της ευρείας χρήσης του 
σε χώρες της Βόρειας Ευρασίας, ενώ η λέξη προέρχε-
ται από τη γλώσσα των Tungus της Βόρειας Σιβηρίας 
και σημαίνει άνδρα με ιδιότητες θεραπευτή, που είναι 
πολύ ευάλωτος σε κατοχή από πνεύματα και που μέσω 
αυτού τα πνεύματα επικοινωνούν με ανθρώπους.

Ο Σάμαν σε κοινωνική τελετουργία αποκτά υπερ-
φυσικές δυνάμεις, τις οποίες χρησιμοποιεί για θερα-
πευτικούς σκοπούς. Η πνευματιστική συγκέντρωση 
γίνεται μπροστά σε μία ομάδα επιλεγμένων ατόμων, 
όπου ο Σάμαν παρουσιάζει μια προοδευτικά αυξα-
νόμενη κατάσταση έκστασης που προκαλείται από 
καπνούς, ποτά και φάρμακα με συνοδεία ρυθμικής 
μουσικής, κυρίως τυμπάνων, μέχρι παροξυσμού, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από μερική απώλεια της συ-

Μερικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι ήταν κοινά 
στις πεποιθήσεις προϊστορικών πολιτισμών: η απε-
λευθέρωση άυλων (φανταστικών) δυνάμεων από θε-
ότητες, η μαγική τέχνη, η αρχή της αλληλεγγύης που 
συνεπάγεται συνέχεια μεταξύ του ατόμου και του 
περιβάλλοντος, η πίστη σε μιμητικές μορφές μαγεί-
ας που συμβαίνουν με τηλεπάθεια, οι συνεργικές ή 
ανταγωνιστικές επιδράσεις μεταξύ όμοιων στοιχείων, 
όπως οι μέθοδοι ομοιοπαθητικής ιατρικής, ο συμβολι-
σμός ορισμένων στοιχείων, όπως ο καθαρτικός ρόλος 
του νερού και, ιδίως, η δύναμη του λόγου.

Ένα στοιχείο που έχει κεντρική σημασία σε όλες 
σχεδόν τις θρησκείες του κόσμου είναι η ενέργεια 
των λέξεων με μορφή συλλαβών ή μαγικών φράσεων 
(ρυθμική επανάληψη, «ξόρκια»), εντολές στα πνεύ-
ματα να ελευθερώσουν τον άρρωστο, με εξορκισμούς 
και προσευχές, ή φόρμουλες μετάνοιας που ζητούν τη 
συγχώρεση του αμαρτωλού. Συχνά οι λέξεις συνοδεύ-
ονται από κινήσεις, όπως κινήσεις των χεριών, μιμητι-
κές κινήσεις, τελετουργικούς χορούς.

Άλλες θεραπευτικές πρακτικές ήταν η χορήγηση 
φαρμάκων που προέρχονται από φυτά ή από ζώα, 
συχνά αναμιγμένα με έναν τελετουργικό και μυστι-
κιστικό τρόπο. Τα φάρμακα πίστευαν ότι λειτουρ-
γούν σύμφωνα με βασικές αρχές, όπως την αποβολή 
του βλαπτικού πνεύματος με εμετικά, καθαρτικά και 
αφαιμάξεις με στοματική εκμύζηση ή, λιγότερο συχνά, 
με τρυπανισμό του κρανίου. Άλλες πρακτικές ήταν η 
αλληλεπίδραση όμοιων στοιχείων (π.χ. εκχύλισμα 
όρχεων για θεραπεία της ανικανότητας) ή χορήγηση 
ανταγωνιστικών (αποτροπιαστικών) φαρμάκων, για 
να αναγκάσουν το πνεύμα να φύγει από το άτομο.

Κάποιες διαδικασίες βασίζονταν σε μεθόδους υπο-
κατάστασης, π.χ. μεταφέροντας τη νόσο σε «εξιλαστή-
ριο θύμα», όπως σε περιπτώσεις εξαγνιστικής θυσίας.

Τέτοιες αντιλήψεις και πρακτικές συναντούμε στην 
Ανατολική Μεσόγειο, στον ιουδαϊκό, τον αραβικό 
και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στους ρωμαϊκούς 
χρόνους και μεταγενέστερα.

2.1. Ο τρυπανισμός του κρανίου

Ο τρυπανισμός του κρανίου, η διάνοιξη δηλαδή μίας 
ή περισσότερων οπών στο κρανίο, ανάγεται στη νεολι-
θική εποχή (πριν 4000–5000 χρόνια), και έγινε σε χώρες 
της Ανατολικής Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής, 
αποδείχτηκε όμως αργότερα ότι γινόταν ανεξάρτητα 
σε πολλές χώρες και ήταν διαδεδομένος στο Περού, 
στη Βολιβία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη, 
στη Νέα Ζηλανδία κ.α. Είχε λάβει τη μεγαλύτερη ανά-
πτυξη πριν 1000–2000 χρόνια, σε συνδυασμό πιθανώς 
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νείδησης και ασυνήθιστες κινήσεις. Ο Σάμαν αποκα-
λύπτει την παρουσία πνευμάτων με άναρθρες κραυ-
γές και βίαιες πράξεις. Ψυχικά διαταραγμένα άτομα 
στη διαδικασία της τελετουργίας μπορούν να ζητούν 
να απαλλαγούν από τα συμπτώματα που προκαλούν 
τα δαιμονικά πνεύματα.

Η παρέμβαση του Σάμαν είναι συμβολική της απο-
κατάστασης της ειρήνης του πνεύματος διά μέσου θυ-
σιών και άλλων συμβολικών μέσων προσφοράς. Συ-
χνά η απελευθέρωση του αρρώστου από τα δαιμονικά 
πνεύματα εκφράζεται με εμετό ενός αντικειμένου 
(πέτρα, έντομο, τρίχες) από τον Σάμαν. 

Η επιλογή για τον ρόλο του Σάμαν απαιτεί μια ιδιαί-
τερη κατάσταση δεκτικότητας στα όνειρα και σε άλλα 
ψυχολογικά φαινόμενα που εκλύονται με τη βοήθεια 
φαρμάκων και φυτών με ψυχοτρόπο δράση, ενώ έχει 
προηγηθεί μία περίοδος απομόνωσης από την κοινω-
νία. Πιθανότατα, ο Σάμαν βρίσκει διέξοδο στη δική 
του συναισθηματική αστάθεια, ενώ η σκηνή παριστάνει 
ασυνείδητη προσπάθεια αυτοΐασης. Από ψυχολογική 
άποψη, η σαμανιστική διαδικασία θεωρείται ανάλογη 
της ψυχοθεραπείας και ομοιότητες ανευρίσκονται σε 
μορφές ομαδικής ψυχοθεραπείας με αλληλεπίδραση 
των μελών της ομάδας, τον καθαρτικό ρόλο της λεκτικής 
έκφρασης, περιλαμβανόμενης και της εξομολόγησης.

3.  Οι ψυχικές διαταραχές
στην αρχαία ιατρική

3.1.  Η Ψυχιατρική στην αρχαία Αίγυπτο, 
στη Μεσοποταμία και στην Περσία

Όπως προκύπτει από διασωθέντες παπύρους (Ebbes 
και Edwin Smith–1550 π.Χ.), οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
αναγνώριζαν ότι ο εγκέφαλος είναι η έδρα των ψυ-
χικών λειτουργιών. Η κεντρική φιλοσοφία της ζωής 
αναπτύχθηκε από την ιδέα ότι η ζωή και ο θάνατος 
είναι μέρη ενός συνεχούς κύκλου, και πίστευαν στη 
συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο, καθώς και ότι 
η μουμιοποίηση επιτρέπει στην ψυχή να επιστρέψει 
στο σώμα. Η λέξη θάνατος δεν αναφέρεται στους πα-
πύρους και δεν ήταν για τους αρχαίους Αιγυπτίους 
παρά ένα ακόμη σκαλοπάτι για να συνεχιστεί η ζωή 
που είχε διακοπεί. Είναι ενδιαφέρον ότι οι σύγχρονοι 
Αιγύπτιοι δεν διαφέρουν κατά πολύ στις τελετουργίες 
του πένθους, αφού φέρουν στον τάφο που επισκέπτο-
νται τροφές που άρεσαν στον θανόντα.

Το άτομο θεωρούσαν ότι συντίθεται από 3 μέρη: το 
khat, που παριστάνει το σώμα, το ka, που ο ρόλος του 
είναι να προστατεύει το σώμα, και το ba, που συμβο-

λίζεται με ιπτάμενο πουλί που φέρει το κλειδί του πε-
πρωμένου. 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι οι αρρώστιες προ-
καλούνται από δαιμονικά πνεύματα, από την οργή των 
θεών ή από οργανικά αίτια, και ότι η θεραπεία των ψυ-
χικών παθήσεων περιλαμβάνει σωματικούς, ψυχικούς, 
πνευματικούς παράγοντες και θρησκευτικές πρακτι-
κές. Χρησιμοποιούσαν ψυχοθεραπευτικές μεθόδους 
με σημαντικότερη την υπνοθεραπεία (incubation). H 
αποτελεσματικότητά της οφειλόταν στην ατμόσφαιρα 
του τέμπλου και στην επίδραση της υποβολής από θε-
ραπευτικές θεότητες. Το τέμπλο ήταν ένα λαϊκό κέντρο 
για υπνοθεραπεία με χρήση φυτών, πιθανώς οπίου. Η 
πορεία της θεραπείας εξαρτιόταν πολύ από το περιε-
χόμενο των ονείρων, τα οποία επηρεάζονταν από τη 
θρησκευτική ατμόσφαιρα, την πίστη σε υπερφυσικές 
δυνάμεις της θεότητας και την υποβολή από τους θε-
ραπευτές. Στη διάρκεια του ύπνου στο τέμπλο, οι Αι-
γύπτιοι προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή με τους 
θεούς. Είναι ενδιαφέρον ότι η εμπιστοσύνη σε χώρους 
προσκυνήματος διατηρείται μέχρι σήμερα στην Αίγυ-
πτο και σε άλλες, αραβικές κυρίως, χώρες.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν τη νόσο που οι Έλ-
ληνες ονόμαζαν υστερία και θεωρούσαν ότι προκα-
λείται από κακή θέση της μήτρας, και για τούτο απο-
λύμαιναν τη γεννητική περιοχή για να αποκατασταθεί 
η μήτρα στην κανονική της θέση.

Είχαν επίσης περιγράψει τον αλκοολισμό και γνώ-
ριζαν το στερητικό σύνδρομο.

∆εν είχαν δώσει στη βαθιά θλίψη ιατρικό χαρακτη-
ρισμό, αλλά την είχαν περιγράψει στους παπύρους ως 
παθολογική κατάσταση με σωματικά συμπτώματα και 
αυτοκτονικό ιδεασμό.

Στην αρχαία Μεσοποταμία, οι αρρώστιες αποδίδο-
νταν σε πνεύματα και φαντάσματα, και η κάθε αρ-
ρώστια οφειλόταν σε συγκεκριμένο πνεύμα. Έτσι, η 
ιατρική ήταν μέρος της μαγείας. Οι ιατροί χωρίζονταν 
σε δύο κατηγορίες, στους αρμόδιους για τη διάγνω-
ση, που παρέπεμπαν τον άρρωστο στον θεραπευτή, ο 
οποίος ήταν ειδικός στη θεραπεία με βότανα. Η ερ-
μηνεία των ονείρων ήταν επίσης ένας τρόπος για να 
κατανοήσουν και να επηρεάσουν την ψυχή, ενώ ορι-
σμένοι αριθμοί, όπως ο αριθμός 7, πίστευαν ότι είχαν 
θεραπευτική σημασία, και προσπαθούσαν με τελε-
τουργίες να προκαλέσουν θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στην αρχαία Περσία, υπήρχαν θεραπευτές του σώ-
ματος και θεραπευτές της ψυχής. Εκτός από τους 
καθιερωμένους ιατρούς υπήρχαν και οι πρακτικοί 
«κομπογιαννίτες». Οι ιατροί αποτελούσαν επάγγελ-
μα ξεχωριστό από τους ιερείς, επιλέγονταν από την 
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ανώτερη τάξη των Περσών και σπούδαζαν ιατρική 
και θεολογία. Στη συνέχεια γίνονταν ιατροί ή ιερείς. 
Θεραπευτική μέθοδος ήταν η ψυχοθεραπεία. Πίστευ-
αν επίσης στο «γούρι», στα φυλαχτά σε σχέση με την 
αιτία της αρρώστιας, και στο δαιμονικό μάτι, κάτι που 
διατηρείται σε μερικές περιοχές μέχρι σήμερα.

3.2. Ινδικός πολιτισμός

Στον ινδικό πολιτισμό, η αρχαιότερη πηγή ψυχια-
τρικού ενδιαφέροντος βρίσκεται σε μαγικές φόρμου-
λες κατά των δαιμόνων και των ανθρώπων που τους 
αντιπροσωπεύουν. Η θεωρία ότι η ψυχή μεταναστεύ-
ει κατά τον θάνατο είναι το κυρίαρχο γνώρισμα της 
αντίληψης της ψυχικής λειτουργίας. Η θεωρία βασίζε-
ται στην αντίληψη ότι η ψυχή ουδέποτε πεθαίνει.

Οι Ινδοί ξεχώριζαν το σώμα από την ψυχή και πί-
στευαν ότι η καρδιά ήταν το κέντρο της συνείδησης 
και των αισθήσεων. Επίσης, έδιναν προγνωστική αξία 
στα όνειρα.

Η ψυχοπάθεια αποδιδόταν στην επικράτηση του 
πάθους (rajas) και του σκότους (tamas) που προκαλεί 
ανισορροπία στη σύνθεση του ατόμου, θεωρούμενου 
ως ενός μικρόκοσμου παράλληλου με τον μακρόκο-
σμο του σύμπαντος. Οι ψυχικές παθήσεις χωρίζονταν 
σε εξωγενείς και ενδογενείς.

Η θεραπεία περιλάμβανε: (1) ψυχοθεραπεία βασι-
σμένη στο τραγούδι και την ψαλμωδία, στην εκπλή-
ρωση ευοίωνων τελετών (μυσταγωγίες, ιεροτελεστίες, 
θυσίες και εξαγνιστικές τελετές, νηστείες, καθαρμούς 
και ιεροτελεστίες, και θεία μηνύματα που μεταφέρο-
νται με όνειρα), (2) διάφορα φάρμακα από ζώα και 
φυτά, κυρίως ραουβόλφια, ως υπνωτικά και ηρεμιστι-
κά, (3) φυσικά μέσα, όπως ήλιος, ο αέρας και το νερό, 
και (4) μεθόδους που προκαλούσαν αιφνιδιασμό ή 
και σοκ στον ασθενή με ψυχικά και σωματικά μέσα. 

Στην περίοδο Vedic εμφανίστηκαν ορθολογικότερες 
μορφές θεραπείας. Εντούτοις, οι αντιλήψεις των αρχαί-
ων Ινδών παρέμειναν μέχρι τη σύγχρονη εποχή στην 
karma, η οποία αρνείται την ύπαρξη ψυχής, ανθρώπι-
νης ή θεϊκής, και χρησιμοποίησαν τις μεθόδους yoga 
για να επιτύχουν την αρμονία σώματος και ψυχής. 

3.3. Κινεζικός πολιτισμός

Στον κινεζικό πολιτισμό οι ψυχικές λειτουργίες δεν 
θεωρούνται ξεχωριστές από τις σωματικές λειτουργί-
ες και εντοπίζονται σε κάθε σημείο του οργανισμού, 
αν και στην καρδιά προσδίδεται μεγαλύτερη σπου-
δαιότητα ως οδηγό του νου (mind). Οι κοσμικές δυνά-
μεις είναι το tao, το yin και το yang, σε μια κατάσταση 
ετοιμότητας και έλξης, και τα 5 στοιχεία (νερό, φωτιά, 

ξύλο, μέταλλο και χώμα) που καθοδηγούνται από το 
yin και το yang.

Η σωστή συμπεριφορά οδηγείται από το tao (νόμος 
της φύσης) ως η κυρίαρχη δύναμη της ανθρώπινης δια-
γωγής.

Σε κλασικό βιβλίο (περίπου 1000 π.Χ.) γίνεται ανα-
φορά στην τρέλα, την άνοια, την επιθετική συμπερι-
φορά και τους σπασμούς. Πιθανολογείται ότι οι ψυ-
χοπαθείς, εάν δεν ήταν βίαιοι, αφήνονταν ελεύθεροι 
να περιπλανώνται στη χώρα.

Η πεποίθηση ότι το yin και το yang, αντίθετες δυ-
νάμεις του θηλυκού και του αρσενικού, ως φορείς της 
ψυχικής ισορροπίας είναι αρμονικά κατανεμημένα 
στο σώμα, πρόσφερε τη λογική του βελονισμού, δηλα-
δή την εφαρμογή της βελόνας σε ειδικές περιοχές του 
σώματος για να διευκολύνουν την κανονική ροή του 
yin και του yang στα «κανάλια» του σώματος. 

3.4. Ιουδαϊκός πολιτισμός

Στην Παλαιά και στην Καινή ∆ιαθήκη αναγνωρίζο-
νται οι ψυχικές παθήσεις που διαφοροποιούνται από 
τη νοητική υστέρηση και τις σωματικές νόσους. Στο 
∆ευτερονόμιο της Βίβλου αναφέρεται ότι ο Θεός θα 
τιμωρήσει αυτούς που θα παραβούν τις εντολές του με 
ψυχοπάθεια, τύφλωση και «καταπληξία» της καρδιάς.

Περισσότερο εντυπωσιακή είναι η περιγραφή στη 
Βίβλο της περίπτωσης του βασιλιά Σαούλ, ο οποίος 
παρουσίαζε μανιακούς παροξυσμούς που εναλλάσ-
σονταν με μελαγχολία (πρόκειται για τη σημερινή δι-
πολική συναισθηματική διαταραχή) και μεγάλη καχυ-
ποψία, κυρίως προς τον ∆αυίδ, η οποία τον οδήγησε 
σε αυτοκτονία. Οι μανιακοί παροξυσμοί αμβλύνονταν 
με τη μουσική της κιθάρας του ∆αυίδ.

Αναφέρεται στην Αγία Γραφή ότι ο βασιλεύς της Βα-
βυλώνας Ναβουχοδονόσωρ είχε παραφρονήσει διότι 
νόμιζε τον εαυτό του ίσο προς τον Θεό. Άκουγε φωνές 
από τον ουρανό και έτρωγε χόρτα, διότι πίστευε ότι 
είχε μεταμορφωθεί σε ελάφι. Θεραπεύτηκε όταν μετά-
νιωσε και παρακάλεσε τον Θεό με προσευχές. 

Ο Σολομών (10ος αιώνας) είχε λάβει από τον Θεό 
το δικαίωμα να κατευνάζει τη θεία οργή με προσευ-
χές και να διώχνει με εξορκισμούς τα κακά πνεύματα 
που προκαλούσαν στους ανθρώπους αρρώστιες σω-
ματικές και ψυχικές.

Εκτός από δαιμονικά πνεύματα, στα αίτια της ψυ-
χικής νόσου περιλαμβάνονταν η κληρονομικότητα, 
οι φυσιολογικές διεργασίες, η λαγνεία, ακατάλληλες 
σεξουαλικές σχέσεις, αμαρτίες και οκνηρία, δηλαδή 
αιτίες που διαχωρίζονταν σε δύο κύριες κατηγορίες, 
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μοιρολατρικές από θεία διαταγή και τιμωρία για κάτι 
που το άτομο είχε πράξει.

Γενικά, στον ιουδαϊκό πολιτισμό υπήρχε ποικίλη 
ανοχή στον ψυχικά ασθενή. Πολλοί έμεναν περιορι-
σμένοι στο σπίτι τους, ενώ άλλοι κυκλοφορούσαν χω-
ρίς περιορισμό.

4.  Oι ψυχικές διαταραχές 
στην αρχαία ελληνική ιατρική

4.1. Η Ψυχιατρική στην ελληνική μυθολογία

Στους μυθολογικούς χρόνους εξακολουθούσαν να 
επικρατούν οι πρωτόγονες αντιλήψεις, αλλά δέχο-
νταν και άλλες αιτίες των ψυχικών διαταραχών. Κυ-
ριαρχούσαν οι αντιλήψεις της θεϊκής προέλευσης των 
ψυχικών αλλά και των σωματικών νόσων, και γι’ αυτό 
εξακολουθούσαν να ασκούν τη θεραπευτική οι ιερείς 
και οι μάντεις με διάφορες τελετουργίες.

Στα ομηρικά έπη παρουσιάζονται οι περιπτώσεις 
του Μενέλαου, του μητροκτόνου Ορέστη και του Αία-
ντα. Μαγικές γνώσεις είχε και η Κίρκη, που αφού 
έδωσε στους συντρόφους του Οδυσσέα «...τυρί, μέλι 
ξανθό κι αλεύρι κι ένα κρασί πραμνιώτικο. Κι έριξε 
στο φαΐ τους κάποια βοτάνια μαγικά την ποθητή πα-
τρίδα να λησμονήσουν... μ’ ένα ραβδί τους χτύπησε…» 
τους μεταμόρφωσε σε χοίρους. 

Μεταγενέστεροι ιατροί ήταν ο Μελάμπους, ο Αμφι-
άραος, ο Τροφώνιος, ο Χείρων κ.ά.

Μελάμπους

Ο Μελάμπους ήταν ο σπουδαιότερος από τους μυ-
θολογικούς ιατρούς, διότι ήταν ο πρώτος που εφάρ-
μοσε θεραπεία με φάρμακα και καθαρμούς, ενώ ανα-
φέρεται ως ο εφευρέτης του ελλέβορου. Ήταν επίσης 
ο γενάρχης μιας σειράς φημισμένων ιατρών όπως ο 
Αμφιάραος, ο Αλκμαίων κ.ά.

Οι σημαντικότερες θεραπευτικές επιτυχίες του ήταν 
η θεραπεία των Προιτίδων, των 3 θυγατέρων του βα-
σιλέα της Τίρυνθας Προίτου, και άλλων Αργείων γυ-
ναικών που έπαθαν ομαδική παραφροσύνη, η θερα-
πεία του Ιφίκλου, βασιλέα της Θεσσαλικής Φυλάκης, 
ο οποίος έπασχε από ψυχογενή ανικανότητα, και η 
θεραπεία του Αλκάθου, βασιλέα των Μεγάρων, που 
έπασχε από μελαγχολία.

Εγγονός του Μελάμποδα ήταν ο Αμφιάραος. Σώζο-
νται ερείπια του Αμφιαράειου στον Ωρωπό, το οποίο 
κατασκευάστηκε στους κλασικούς χρόνους, όπου και 
χρησιμοποιήθηκε θεραπευτικά η μουσική.

Ακολούθησε ο Χείρων και κατόπιν ο μαθητής του, 
ο φημισμένος ιατρός Ασκληπιός, ο θεός-ιατρός, ο 
οποίος θεοποιήθηκε κατά το τέλος του 6ου αιώνα 
π.Χ. Ο Ασκληπιός εξυμνήθηκε ως σπουδαίος ιατρός, 
καθώς και ως δημιουργός και δάσκαλος της Ιατρικής. 
Οι υιοί του Μαχάων και Ποδαλείριος έλαβαν μέρος 
στον Τρωϊκό πόλεμο και θεράπευσαν τον Αίαντα που 
έπασχε από μανία και τον Αχιλλέα που έπασχε από 
μελαγχολία, η οποία κατόπιν μετέπεσε σε μανία.

4.2. Ασκληπιεία

Τα Ασκληπιεία, αφιερωμένα στον Ασκληπιό, ήταν 
αρχικά θρησκευτικά ιδρύματα, και αργότερα χρη-
σιμοποιήθηκαν ως θεραπευτήρια αλλά και ως νοσο-
κομεία. Ήταν μεγαλόπρεπα κτίρια και κτίζονταν σε 
περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Η θεραπεία 
εφαρμοζόταν από τους ιερείς. Στη θεραπευτική κυρι-
αρχούσε η ιερατική αντίληψη, επιστημονικές γνώσεις, 
αλλά και αυθαίρετες πρακτικές.

Μετά από μία προκαταρκτική αγωγή με καθαρτικά 
λουτρά και θυσίες προς τον θεό, αν ο ασθενής κρινό-
ταν έτοιμος για τη θεραπεία, εισερχόταν στο Άβατο, 
όπου παρέμενε από 1–15 το πολύ ημέρες.

Στο Άβατο κατακλινόταν σε δέρμα ζώου που είχε 
προηγουμένως θυσιαστεί, ανάμεσα στα ιερά φίδια 
που κυκλοφορούσαν ελεύθερα, του χορηγούσαν αφέ-
ψημα από ουσίες, πιθανώς μανδραγόρα, ώστε να προ-
κληθεί έκσταση, ύπνος και ψευδαισθήσεις, χαμήλω-
ναν τον φωτισμό στο ελάχιστο και μέσα στην απόλυτη 
ησυχία ελευθέρωναν αέρα με αρωματικές ουσίες. Τη 
νύχτα εμφανιζόταν ο πρωθιερέας ως εκπρόσωπος του 
Ασκληπιού, ακολουθούμενος από τους ιερείς, άγγιζε 
τον κάθε άρρωστο, απάγγελλε ευχές και καθόριζε το 
είδος της θεραπείας. Μετά από λίγες ή περισσότερες 
ημέρες θεραπείας ο άρρωστος έβγαινε από το Άβατο 
ως θεραπευμένος. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
η θεραπεία περιλάμβανε φαρμακοθεραπεία, ψυχοθε-
ραπεία και φυσικοθεραπεία.

Η ιερατική ψυχιατρική μετά τον Ασκληπιό είχε με-
γάλη διάδοση στην Ελλάδα των κλασικών χρόνων, 
αλλά και πολύ αργότερα. 

4.3. Ιπποκρατική Ιατρική 

Η επιστημονική Ιατρική αρχίζει από τον Ιπποκράτη, 
τον πατέρα της Ιατρικής (460–377 π.Χ.) και συμπίπτει 
με τον χρυσό αιώνα, οπότε αναπτύχθηκαν η επιστήμη 
και η τέχνη με τα μεγαλύτερα ελληνικά πνεύματα.

Η Ιατρική εγκατάλειψε τις θεοκρατικές αντιλήψεις 
και εισήλθε για πρώτη φορά στο πεδίο της επιστημο-
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νικής σκέψης με την παρατήρηση, την περιγραφή, την 
αιτιολογία και την πρόγνωση των νόσων.

Ο Ιπποκράτης, αφού προσδιόρισε τα αίτια των 
νοσημάτων, σωματικών και ψυχικών, καταπολέμη-
σε με πάθος τις δεισιδαιμονίες, τις ψυχομαγικές και 
θεοκρατικές αντιλήψεις, και εναντιώθηκε με πείσμα 
στους αγύρτες και απατεώνες, όπως αποτυπώνεται 
στο «περί της ιερής νούσου» (της επιληψίας).

Για την αιτιολογία των νόσων, ο Ιπποκράτης πί-
στευε ότι οφείλονται στην ανισορροπία των 4 χυμών 
του οργανισμού που προκαλείται από την επίδραση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι 4 χυμοί είναι το 
αίμα, το φλέγμα, η μαύρη χολή και η κίτρινη χολή. Η 
νοσηρή κατάσταση προκαλείται από την επικράτηση 
του φλέγματος ή της χολής, η οποία προκαλεί μεταβο-
λές στον εγκέφαλο.

Όταν επικρατεί το αίμα, ο ασθενής είναι ήσυχος, 
ενώ όταν κατακλυσθεί από φλέγμα, ο εγκέφαλος ψύ-
χεται υπερβολικά και προκαλείται μελαγχολική διά-
θεση και ανησυχία.

Όταν πλεονάζει η χολή, ο ασθενής είναι ήσυχος 
και κραυγάζει, ενώ όταν ο εγκέφαλος υπερθερμανθεί 
από τη χολή που εισέρχεται στον εγκέφαλο, προκα-
λούνται φόβοι και νυχτερινοί εφιάλτες.

Τοποθετεί στους αιτιολογικούς παράγοντες των νό-
σων την υγρασία, η οποία επηρεάζει τους χυμούς, το 
φλέγμα και τη χολή.

Η σημαντικότερη πρόοδος στην Ιατρική του Ιππο-
κράτη είναι η γνώση ότι ο εγκέφαλος είναι η έδρα των 
ψυχικών λειτουργιών.

Στην περιγραφή της επιληψίας τόνιζε ότι ο εγκέφα-
λος είναι «ο αίτιος του πάθους καθώς και των άλλων 
σημαντικών νοσημάτων» και είχε επισημάνει τη σημα-
σία της κληρονομικότητας, ότι δηλαδή «ο άρρωστος 
μεταφέρει με το σπέρμα την αρρώστια στο έμβρυο».

Περιέγραψε με ακρίβεια τη μεγάλη επιληψία, την 
εστιακή επιληψία, την ψυχοκινητική (κροταφική) επι-
ληψία, το status epilepticus, και διαχώριζε την επιλη-
ψία από την υστερία.

Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε ψυχιατρικούς 
όρους, οι οποίοι διατηρούνται μέχρι σήμερα: μανία, 
μελαγχολία, φρενίτις, παραφροσύνη, παράκρουση, 
παράνοια, υστερία, επιληψία κ.ά.

Περιέγραψε την ευνοϊκή επίδραση του πυρετού και 
του ύπνου και αναφέρθηκε στην ψυχιατρική εξέταση 
αποδίδοντας σημασία στη σχέση ιατρού–ασθενούς 
στην προσωπικότητα του ασθενούς, στις συνθήκες 
ζωής του και στις σωματικές και ψυχικές καταπονή-
σεις του, δηλωτικό ότι η σημερινή επιστημονική σκέ-
ψη ανάγεται στη μεγαλοφυΐα του Ιπποκράτη.

4.4.  Η σύνδεση της Ψυχιατρικής 
με τη Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα

Σύμφωνα με την ατομική φιλοσοφία του ∆ημόκρι-
του (460–370 π.Χ.) η υγεία του οργανισμού είναι απο-
τέλεσμα της ισορροπίας των δύο αντιθέτων (ζευγών), 
και η παραφροσύνη είναι αποτέλεσμα διαταραχής 
αυτής της ισορροπίας. Κατά συνέπεια, η υγεία είναι 
αποτέλεσμα της υγείας του σώματος, σε αντίθεση με 
τις ορφικές αντιλήψεις του δυϊσμού (διχασμού) του 
σώματος και της ψυχής και την αντίληψη ότι οι παθή-
σεις του σώματος θεωρούνται παθήσεις της ψυχής, η 
οποία πρωτίστως πρέπει να θεραπευθεί. Η ατομική 
φιλοσοφία δέχεται την επίδραση του εξωτερικού πε-
ριβάλλοντος, της ατομικής προσπάθειας και την ανά-
πτυξη των λογικών ικανοτήτων, οι οποίες εξασφαλί-
ζονται από τις αληθινές γνώσεις για τη ζωή και τον 
θάνατο. Οι γνώσεις αυτές απαλλάσσουν τον άνθρωπο 
από τους φόβους, τα πάθη και τις δεισιδαιμονίες, και 
έτσι κατακτά την ευδαιμονία, τη σταθερότητα και τη 
γαλήνη της ψυχής.

Ο Αντιφών και οι σοφιστές του 5ου π.Χ. αιώνα 
προσβλέπουν στην απαλλαγή του ανθρώπου από τα 
αίτια που θα του προκαλέσουν ψυχική δυσφορία. ∆ί-
νουν προτεραιότητα στον ψυχικό παράγοντα και στον 
ρόλο που παίζει στη γενική κατάσταση του ανθρώπι-
νου οργανισμού. ∆ίνουν κυρίαρχο ρόλο στη νοητική 
λειτουργία και θεωρούν ότι το ανθρώπινο λογικό έχει 
τον πρώτο λόγο στην υγεία και στη νόσο. 

Ο Αντιφών εφάρμοσε την τέχνη της αλυπίας, ψυ-
χοθεραπευτική μέθοδο με βάση την αντίληψη ότι δεν 
υπάρχει ψυχικός πόνος που να μη μπορεί να τον απο-
τρέψει κάποιος με τη λογική. Εφάρμοζε θεραπεία 
κατά την οποία, με κατάλληλες ερωτήσεις, διερευνού-
σε τα αίτια που οδήγησαν στη μελαγχολία (π.χ. στρες) 
και θεράπευε τον ασθενή με τον λόγο, την πειθώ, την 
ερμηνεία των ονείρων και τις εξηγήσεις. Ο Αντιφών 
είχε εμβαθύνει επιστημονικά στο νόημα του ψυχισμού, 
στην επίδραση του περιβάλλοντος και στις αντιφάσεις 
της ψυχικής ζωής, και εφάρμοζε με επιτυχία την εντυ-
πωσιακή για την εποχή του θεραπευτική μέθοδο.

Ο Πλάτων (424–348 π.Χ.) δέχεται τη θεωρία των 
χυμών του Ιπποκράτη, όχι όμως και την ιπποκρατική 
αντίληψη για τον κεντρικό ρόλο του εγκεφάλου, ενώ 
δεν απορρίπτει την «ιερότητα» της επιληψίας. Θεωρεί 
ότι ιερή είναι κάθε νόσος που προσβάλλει την ιερή 
ουσία, τον εγκέφαλο (Τίμαιος). Ο Πλάτων παραμένει 
πιστός στην ορφική αντίληψη του δυϊσμού σώματος 
και ψυχής, και θεωρεί το σώμα υπεύθυνο για τα δεινά 
της ψυχής. ∆εν δέχεται τις ψυχικές νόσους ως νόσους 
του εγκεφάλου, αλλά τις δυσμενείς επιδράσεις του 
σώματος στη λειτουργία της ψυχής. Ως κύρια ψυχική 
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νόσο θεωρεί την αφροσύνη, την οποία διαιρεί στην 
άνοια και στη μανία: «...Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι 
η άνοια είναι νόσος της ψυχής και ότι υπάρχουν δύο 
είδη άνοιας, η άνοια και η μανία… Η ένταση των πό-
νων και των ηδονών κάνουν τον άνθρωπο στο μεγαλύ-
τερο μέρος της ζωής του τρελό και η ψυχή του εξαιτίας 
της δράσης του σώματος χάνει την υγεία και τη λογική 
της…» Στις ψυχικές παθήσεις ο Πλάτων κατατάσσει 
επίσης τις υπερβολικές ηδονές και τις λύπες.

Ο Πλάτων δέχεται τη θεϊκή προέλευση των νόσων, 
αλλά και τη θεϊκή παρέμβαση στη θεραπεία, και θεω-
ρεί την ερωτική μανία θεόπνευστη, που τη στέλνουν οι 
θεοί για το καλό των ανθρώπων («...ως επ’ ευτυχία τη 
μεγίστη παρά θεών η τοιαύτη μανία δίδοται...»), (Φαί-
δρος).

Ο Αριστοτέλης (384–322 π.Χ.), σε αντίθεση με τον 
Ιπποκράτη, δεν θεωρούσε τον εγκέφαλο έδρα των 
ψυχικών λειτουργιών, αλλά την καρδιά, ενώ θεωρού-
σε τον εγκέφαλο ρυθμιστή της θερμοκρασίας του ορ-
γανισμού. Πίστευε ότι καθυστερούσαν να κλείσουν 
οι πηγές του εγκεφάλου για να διαφεύγει από εκεί 
η αυξημένη θερμοκρασία. Αλλιώς, αν ο εγκέφαλος 
θερμαινόταν ή ψυχόταν υπερβολικά, προκαλούνταν 
νόσοι, φρενίτις ή και θάνατος.

Κατά τον Αριστοτέλη, οι ψυχικές λειτουργίες επη-
ρεάζονται από τις σωματικές, όπως συμβαίνει με τη 
μέθη και τις σωματικές νόσους, αλλά συμβαίνει και 
το αντίθετο.

Η θεραπεία συνίσταται στην επίδραση φαρμάκων 
και διαιτητικής αγωγής που αποσκοπούν στο να απο-
καταστήσουν στο φυσιολογικό τις σωματικές λειτουρ-
γίες και ταυτόχρονα να απαλλάξουν τον ασθενή από 
την ψυχική διαταραχή, ενώ ταυτόχρονα θεραπεύεται 
και η σωματική νόσος (παράλληλη αλληλεπίδραση).

4.5. Ρωμαϊκή ψυχιατρική

Η αρχαία ρωμαϊκή ιατρική κυριαρχείτο από ψυχο-
μαγικές αντιλήψεις. Οι Ρωμαίοι ήταν αρχικά πολέμιοι 
της ελληνικής ιατρικής και πολύ μεταγενέστερα υιο-
θέτησαν τις αρχές της. Ο Ασκληπιάδης, ο Κέλσος, ο 
Αρεταίος, ο Σωρανός και κυρίως ο Γαληνός αναδεί-
χτηκαν ως οι σημαντικότερες ιατρικές προσωπικότη-
τες της ρωμαϊκής περιόδου.

Ο Ασκληπιάδης (3ος αιών π.Χ.) διέκρινε την ψυ-
χοπάθεια σε μανία και μελαγχολία, παρατήρησε τη 
μετάπτωση της μανίας σε μελαγχολία και αντίστρο-
φα, και περιέγραψε και διαχώρισε τις ψευδαισθήσεις 
από τις παραισθήσεις. Συνιστούσε τη μέθη για τη θε-
ραπεία των ψυχικών νοσημάτων.

Ο Αρεταίος o Καππαδόκης (2ος αιώνας μ.Χ.), πε-
ριέγραψε τη μανία και τη μελαγχολία ως δύο φάσεις 
της ίδιας νόσου.

Ο Σωρανός ο Εφέσσιος (2ος αιώνας μ.Χ.) έγραψε για 
την ανθρώπινη μεταχείριση των ασθενών, σε αντίθεση 
με τα σκληρά θεραπευτικά μέσα της εποχής (αφαιμά-
ξεις ή ευνουχισμός) στη θεραπεία της επιληψίας.

Ο Γαληνός (2ος αιών μ.Χ.) υπήρξε, μετά τον Ιππο-
κράτη, ο διασημότερος ιατρός του αρχαίου κόσμου. 
Οι ιδέες του διατηρήθηκαν για πολλούς αιώνες (μέ-
χρι την Αναγέννηση). ∆ιαίρεσε την ψυχική νόσο σε 
ιδιοπαθή και συμπαθητική ψυχοπάθεια και διέκρινε 
το οξύ παραλήρημα (φρενίτιδα) από τη χρόνια ψυχο-
πάθεια. Θεωρεί ότι η παραφροσύνη προέρχεται από 
την ελάττωση του ζωτικού πνεύματος ή από το ξηρό 
ή το υγρό του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα την άνοια, 
τη μωρότητα, τη μανία και τη μελαγχολία. Ο μεγά-
λος αυτός κλινικός και ανατόμος περιέγραψε και την 
«υποχονδρία» ως ένα σύνολο φυσικών και ψυχικών 
συμπτωμάτων αρκετά συγγενές προς τη μελαγχολία. 

4.6. Η βυζαντινή ιατρική 

Η βυζαντινή ιατρική αποτελεί συνέχεια της αρχαίας 
ιατρικής. Χρειάστηκε, βέβαια, το οικοδόμημα της αρ-
χαίας ιατρικής να προσαρμοστεί στη χριστιανική αντί-
ληψη του κόσμου. Ανάμεσα στους ιατρούς αυτής της 
περιόδου αναφέρουμε τον Ορειβάσιο τον Περγαμηνό 
(325–403 μ.Χ.), προσωπικό ιατρό του αυτοκράτορα 
Ιουλιανού και όχι χριστιανό, τον Νεμέσιο επίσκοπο 
Εμέσας (4ος αιώνας μ.Χ.) με τη σημαντική του πραγ-
ματεία Περί φύσεως ανθρώπου, τον Αέτιο τον Αμιδινό 
(5ος–6ος αιών μ.Χ.) που ασχολήθηκε και με την επι-
ληψία, τον Αλέξανδρο των Τράλλεων (525–625 μ.Χ.), 
τον Παύλο τον Αιγινήτη (625–690 μ.Χ.) που έγραψε 
τις γνωστές επιτομές της ιατρικής επιστήμης, και τον 
Ιωάννη Ακτουάριο (1275–1328 μ.Χ.).

Ανεξάρτητα από τη συνέχιση της αρχαίας ιατρικής 
παράδοσης, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βυζαντι-
νής ιατρικής είναι η ύπαρξη ιδρυμάτων κοινωνικής 
πρόνοιας και νοσηλείας (νοσοκομεία και ξενώνες), 
που ήταν άγνωστα στα αρχαία χρόνια. 

Τη διδασκαλία της ιατρικής εξασφάλιζαν τα βυζα-
ντινά νοσοκομεία και οι ξενώνες, αλλά και επώνυμοι 
ιατροί, όπως ο ιατρός του Αυτοκράτορα, ενώ στα αρ-
χαία χρόνια αυτό τον ρόλο τον είχαν τα Ασκληπιεία, 
τα ιατρεία των πόλεων και οι δημόσιοι ιατροί.

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι, παρά τον θεοκρατικό 
χαρακτήρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ουδέποτε 
υπήρξε κάποια γενικευμένη φοβία της δαιμονοκατοχής 
και διώξεις κατά των δαιμονισμένων, πέρα από όσα 
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προέβλεπε η ορθόδοξη εκκλησία. Το γνωστότερο σχετι-
κό έργο από τη βυζαντινή παράδοση είναι το Περί ενερ-
γείας δαιμόνων του Μιχαήλ Ψελλού (1018–1078 μ.Χ). 

4.7. Η αραβική ιατρική 

Τη φιλοσοφική και ιατρική παράδοση δέχτηκαν, με-
τέφρασαν και εμπλούτισαν στη συνέχεια Άραβες, Πέρ-
σες και Εβραίοι ιατροί, που άσκησαν και δίδαξαν την 
ιατρική στα πολυάριθμα αραβικά κράτη από τη Βαγδά-
τη ως τη Σεβίλλη. Στις αραβικές χώρες συναντούμε επί-
σης ιδρύματα για την περίθαλψη και τη νοσηλεία των 
ασθενών (ανάμεσά τους και ψυχικά πάσχοντες), σε 
μεγάλα ιερατικά-θρησκευτικά συγκροτήματα. Οι Άρα-
βες ιατροί χρησιμοποίησαν και τη μουσικοθεραπεία 
στις νευρικές-ψυχικές νόσους, σύμφωνα με αντιλήψεις 
περί αποκατάστασης της αρμονίας.

Ανάμεσα στους μεγαλύτερους Άραβες ιατρούς και 
φιλόσοφους αναφέρονται ο Αβικέννας (Ibn Sina, 
10ος αιών μ.Χ.), ο Al Fârâbi (852–950 μ.Χ.), ο Αβερ-
ρόης (Ibn Roshd, 1126–1198 μ.Χ.) και ο Μαϊμονίδης 
(1135–1204 μ.Χ). 

5. Οι ψυχικές διαταραχές τον Μεσαίωνα 
Η περίθαλψη των ασθενών τον Μεσαίωνα εξασφα-

λίστηκε κυρίως από τους ιερείς και τα μοναστήρια. 
Στη δυτική Ευρώπη, κυρίως από τον 10ο αιώνα, πα-
ρατηρούμε την οργάνωση νοσηλευτικών μοναστηρια-
κών ταγμάτων. Οι St. Jean de Dieu και St. Vincent de 
Paul και τα μοναχικά τους τάγματα, οργάνωσαν ένα 
μεγάλο δίκτυο νοσοκομείων στη Γαλλία, την Ισπανία, 
την Πορτογαλία και αλλού, ορισμένα από τα οποία 
εξακολουθούν να λειτουργούν. Οι ψυχικά ασθενείς 
έγιναν δεκτοί μαζί με άλλες κατηγορίες ασθενών σε 
αυτά τα ιδρύματα, και η ανήσυχη συμπεριφορά τους 
συνήθως αντιμετωπίστηκε με αλυσόδεση και ξυλο-
φόρτωμα ή υποκλυσμούς και αφαιμάξεις. 

Άλλο χαρακτηριστικό της μεσαιωνικής κοινωνίας 
με άμεσες επιπτώσεις στους ψυχικά ασθενείς ήταν ο 
φόβος της δαιμονοκατοχής και το κυνήγι των μαγισ-
σών. Η δογματική θεοκρατία έκανε άμεσα αποδεκτές 
τις έξωθεν επιρροές στον ανθρώπινο ψυχισμό. Οι μά-
γισσες και τα μάγια, στοιχείο της λαϊκής κουλτούρας 
όλων των χωρών, έγιναν σε πολλές δυτικές ευρωπα-
ϊκές χώρες στόχοι προς ανίχνευση και εξόντωση. Η 
αντίληψη αυτή αποκρυσταλλώθηκε στο διαβόητο βι-
βλίο Malleus Maleficarum (Το σφυρί των μαγισσών), 
που κυκλοφόρησαν στο τέλος του 15ου αιώνα οι δομι-
νικανοί μοναχοί H. Kraemer και J. Sprenger. ∆εν μπο-
ρεί όμως να θεωρηθεί ότι για τον μεσαιωνικό κόσμο ο 
κάθε ψυχικά ασθενής ήταν ένας δαιμονισμένος. 

6. Η πορεία προς τη σύγχρονη Ψυχιατρική
Οι πρόοδοι στην επιστήμη και την ιατρική τον 17ο 

και τον 18ο αιώνα άρχισαν να αποδιοργανώνουν το 
οικοδόμημα της αρχαίας ιατρικής, παρά τον σεβασμό 
που εξακολουθούσε να το περιβάλλει. Τα έργα του W. 
Harvey (1578–1657) για την κυκλοφορία του αίματος, 
του Τ. Willis (1621–1675) για την ανατομία του νευρι-
κού συστήματος, και του W. Cullen (1710–1790) για 
τον ρόλο του νευρικού συστήματος, έθεσαν σε νέες 
βάσεις τις γνώσεις για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Επίσης, πληθωρικές μορφές όπως αυτή του Παρά-
κελσου (1493–1541), που είπε «καλό θα ήταν να υπήρχε 
ένα ειδικό φάρμακο για κάθε μορφή παραφροσύνης», 
άρχισαν να ανατρέπουν τα ερμηνευτικά σχήματα για 
τον άνθρωπο, και να καυτηριάζουν την απάνθρωπη 
μεταχείριση των ασθενών. Η έννοια της ψυχής άρχισε 
να παίρνει ένα περισσότερο «φυσικό» περιεχόμενο 
(που είχε ήδη θεμελιώσει ο Αριστοτέλης), καθώς το 
έργο του G.E. Stahl (1694–1734) άνοιξε τον δρόμο στη 
ζωική αρχή (“principe vital”), που συνεχίστηκε με τις 
αντιλήψεις για τον «αιθέρα» και τον «ζωικό μαγνητι-
σμό» του F.A. Mesmer (1734–1815), για να εξηγηθούν 
ψυχικές λειτουργίες, συμπτώματα αλλά και σωματικά 
φαινόμενα που δεν μπορούσε να εξηγήσει η ανατομία 
και η φυσιολογία της εποχής εκείνης. Στο τέλος του 
18ου αιώνα υπήρξε σημαντική η επιρροή της φρενο-
λογίας του ανατόμου F.J. Gall (1758–1828), ο οποίος 
πίστευε ότι διά της κρανιοσκόπησης μπορούσε να 
εντοπίσει τις διάφορες νοητικές λειτουργίες.

7. Η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία, με εκτεταμένες αναφορές στους αρ-

χαίους Έλληνες φιλοσόφους, έπαιξε κεντρικό ρόλο 
στη θεμελίωση της ιατρικής αντιμετώπισης των ψυχι-
κά ασθενών, ιδιαίτερα η φιλοσοφία του διαφωτισμού, 
καθώς έδωσε τα επιχειρήματα για την κατοχύρωση 
της ήπιας, «ανθρώπινης» συμπεριφοράς στους ψυχικά 
ασθενείς, καθώς και για τη φροντίδα τους σε συνθή-
κες που δεν θα θύμιζαν φυλακή, όπως ήταν ως τότε ο 
κανόνας. 

Αναφέρεται το έργο του R. Burton (1577–1640) Ανα-
τομία της Mελαγχολίας, που κυκλοφόρησε το 1621 και 
αποτελεί μνημειώδη σύνθεση όλων των μέχρι τότε 
γνώσεων, φιλοσοφικών και ιατρικών, για τη μελαγχο-
λία, καθώς και των λογοτεχνικών της περιγραφών. 

O καρτεσιανός ορθολογισμός (R. Descartes, 1596–
1650), είχε σημαντική και μακροχρόνια επιρροή στη 
θεώρηση των σωματικών λειτουργιών, αλλά και της 
σχέσης σώματος και ψυχής. 
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Στο έργο των Ε.Β. Condillac (1715–1780), D. Hume 
(1711–1775), J.G. Fichte (1762–1814), παράλληλα με τη 
φιλοσοφική υποστήριξη του νέου για την εποχή εκείνη 
ανθρωπισμού, υπάρχουν επίσης αναφορές σε υποσυνεί-
δητες ή ενστικτώδεις συμπεριφορές, που συνετέλεσαν 
στη διαμόρφωση του «φιλοσοφικού υποσυνείδητου». 

Η φιλοσοφία του 19ου αιώνα συχνά ενέπνευσε τους 
νευρολόγους-ψυχιάτρους και τους προσέφερε υποθέ-
σεις εργασίας, ενώ από την άλλη εμπνεύστηκε και η 
ίδια από την «ιατρική της τρέλας» και από τις ανακα-
λύψεις για τη δομή του νευρικού συστήματος. 

H θετικιστική φιλοσοφία του Α. Comte (1798–1857), 
με την πίστη του στην παρατήρηση και τον συλλογι-
σμό, είχε μεγάλη επιρροή στη συγκρότηση της κλινι-
κής ψυχιατρικής και της έρευνας. Η φιλοσοφία του E. 
Kant (1724–1804) για τη λειτουργία του νου βρέθηκε 
πίσω από πολλές αιτιολογικές υποθέσεις για τις ψυ-
χικές νόσους. Ο F. Brentano (1838–1917), θεμελιωτής 
της περιγραφικής ψυχολογίας, επηρέασε τις αντιλή-
ψεις για τον μη συνειδητό ψυχισμό, όπως και ο F. 
Nietzsche (1844–1901). 

Ο K. Jaspers (1883–1969), ψυχολόγος και φιλόσο-
φος, άσκησε μεγάλη επιρροή, κυρίως με το έργο του 
Γενική ψυχοπαθολογία (Allgemeine Psychopatholo-
gie) το 1913, επιχειρώντας να θεμελιώσει τη φαινομε-
νολογική προσέγγιση.

8. Οι πρωτοπόροι της Ψυχιατρικής
Αυτοί που αναφέρονται ως πρωτοπόροι της Ψυχια-

τρικής στο τέλος του 18ου και στην αρχή του 19ου αι-
ώνα, στην ουσία δεν έφεραν κάποιον θεραπευτικό νε-
ωτερισμό, αλλά θετικά αποτελέσματα χάρη στην ήπια 
μεταχείριση των ασθενών και την παρατήρησή τους 
σε ανθρώπινες συνθήκες. Ο W. Tuke (1732-1822), στο 
York Retreat στην Αγγλία, το οποίο ίδρυσε και το συ-
νέχισαν οι απόγονοί του, οι ιατροί W. Battie (1703–
1776) στο St. Luke του Λονδίνου, V. Chiarrugi (1759–
1820) στη Φλωρεντία, ο J.G. Langermann (1768–1832) 
στο Μπαϊρόιτ της Γερμανίας, και ο Ph. Pinel (1745–
1826) στο νοσοκομείο Bicêtre στο Παρίσι. Στον Pinel 
αποδίδεται το μυθικό-συμβολικό σπάσιμο των αλυσί-
δων στο Bicêtre, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επα-
νάστασης. Στην εποχή του όμως υπήρξε διάσημος για 
το βιβλίο του Ιατρο-φιλοσοφική πραγματεία για την 
ψυχική νόσο ή τη μανία (Traité Médico-Philosophique 
sur l’aliénation mentale où la manie, 1800). Η βασική 
ιδέα αυτού του βιβλίου, όπου αναπτύσσεται το κλινι-
κό παράδειγμα της μανίας, ήταν ότι οι ψυχικές νόσοι 
είναι δυνητικά ιάσιμες και ο ασθενής μπορεί να συμ-
μετέχει στη θεραπεία του. 

Στη Γερμανία, ο J. Reil (1759–1813) εισήγαγε τον 
όρο Psychiaterie (1804) και ο J. Heinroth (1773–1843) 
τον διόρθωσε σε Psychiatrie (1818).

9.  Η έρευνα του κεντρικού 
νευρικού συστήματος 
και του ανθρώπινου ψυχισμού 
Η ιστορία της Ψυχιατρικής του 19ου αιώνα μπορεί 

να αναγνωστεί και ως η ιστορία της επίδρασης των 
μεγάλων ανακαλύψεων και των αντίστοιχων επιστη-
μονικών παραδειγμάτων στις αντιλήψεις για την αιτιο-
λογία των ψυχικών νόσων, παράλληλα με την κλινική 
εμπειρία. 

Οι πρώτες πανεπιστημιακές έδρες για τα νοσήματα 
του νευρικού συστήματος εμφανίστηκαν το δεύτερο 
μισό του 19ου αιώνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, και συγκέντρωσαν σταδιακά την έρευνα για 
την ιστολογία, τη φυσιολογία και τη λειτουργία του 
νευρικού συστήματος, ενώ μοιράστηκαν την κλινική 
έρευνα με τα δημόσια, κυρίως, ψυχιατρικά ιδρύματα. 

O G.L. Bayle ανακοίνωσε το 1822 τη φλεγμονή 
των μηνίγγων στη γενική παράλυση (μόλις το 1906, 
ο Saudin ανακάλυψε το τρεπόνημα της σύφιλης στο 
εγκεφαλικό υγρό). Η αναζήτηση της φλεγμονώδους 
αιτιολογίας αποτέλεσε από τότε ένα κεντρικό επιστη-
μονικό παράδειγμα. 

Μεταξύ 1838 και 1860 προσδιορίστηκε η έννοια του 
αντανακλαστικού (reflex) στο έργο των M. Hall (1790–
1857) και J. Muller (1801–1858), ξεκινώντας από τη 
μελέτη της φυσιολογίας του νευρικού συστήματος. Ο 
Th. Laycock (1812–1876) μίλησε για την αντανακλα-
στική λειτουργία του νου, ενώ ο J. Braid (1795–1860) 
μελέτησε ψυχο-φυσιολογικά την ύπνωση. Ο W.B. 
Carpenter (1813–1885) περιέγραψε την ασυνείδητη 
εγκεφαλική λειτουργία. Το σύνολο αυτών των εργα-
σιών έκανε νοητό ένα «νευρολογικό ασυνείδητο», το 
οποίο άνοιξε τον δρόμο και στον ορισμό του φροϋδι-
κού ασυνείδητου και θεμελίωσε τις νευρο-ψυχολογι-
κές και τις συμπεριφορικές προσεγγίσεις. 

Aπό τη Μεγάλη Βρετανία ήλθε το έργο του ∆αρ-
βίνου (1809–1882), με μακρόχρονη και καταλυτική 
επιρροή στην επιστημονική σκέψη. Ιδιαίτερα το βι-
βλίο του Η καταγωγή των Ειδών (Origin of Spaces), το 
1859, ενέπνευσε την έρευνα σε πολλούς τομείς. 

Μεταξύ 1858 και 1863, οι ανακοινώσεις του Ph. 
Broca (1824–1880) και του C. Wernicke (1848–1905) 
για την εγκεφαλική εντόπιση της βλάβης που προ-
καλεί τις αφασίες στον αριστερό κροταφικό λοβό, 
προκάλεσαν μέγιστο ενδιαφέρον και θεμελίωσαν το 
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μείζον επιστημονικό παράδειγμα των εγκεφαλικών 
εντοπίσεων. Η αναζήτηση στον εγκέφαλο εντοπίσεων 
για τις διάφορες ψυχικές λειτουργίες και νόσους κα-
θοδήγησε την έρευνα για πολλά χρόνια. 

Το έργο του νευρολόγου H. Jackson (1835–1911) 
είχε μακρόχρονη και καταλυτική επιρροή, προτείνο-
ντας ένα ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, όπου η κατάργηση ανώτερων 
κέντρων αφήνει ελεύθερη τη δράση των κατώτερων.

Στο τέλος του 19ου αιώνα, προστέθηκε το σημαντι-
κό έργο της ρωσικής σχολής, των S. Korsakov (1854–
1900), W. Bekhterev (1857–1927) και I. Pavlov (1849–
1936), ο οποίος έλαβε το βραβείο Νομπέλ το 1904. Το 
έργο της ρωσικής σχολής ακολούθησε μια σχετικά 
απομονωμένη αλλά σημαντική πορεία στα χρόνια 
της Σοβιετικής Ένωσης, με κύριο εκπρόσωπο τον
R. Luria (1902–1977) στον τομέα της νευροψυχολο-
γίας. 

Η ανακάλυψη του L. Pasteur (1822–1895) της μικρο-
βιακής αιτιολογίας των λοιμώξεων (1878) και οι αλλε-
πάλληλες σχετικές ανακαλύψεις, είχαν επίσης μεγάλη 
επιρροή στην Ψυχιατρική. Η μικροβιακή αιτιολογία 
της σύφιλης (Saudin, 1906), η οποία έλαβε επιδημι-
κή μορφή στην Ευρώπη στο τέλος του 19ου αιώνα, 
τα εγκεφαλικά συμπτώματα του τυφοειδούς και του 
δάγγιου πυρετού, έφεραν στο προσκήνιο τη λοιμώδη-
τοξική αιτιολογία των ψυχικών παθήσεων. 

Στην αρχή του 20ού αιώνα, ανακαλύφθηκαν τα βαρ-
βιτουρικά, με σημαντική συνεισφορά στην αναισθησιο-
λογία, αλλά και στη θεραπεία της επιληψίας.

Το 1952, εμφανίστηκε η σύγχρονη ψυχοφαρμακο-
λογία, στην οποία αφιερώνουμε ιδιαίτερη ενότητα, 
όπως και το πρώτο ταξινομικό σύστημα DSM-I. 

Η έρευνα για τη λειτουργία των γονιδίων ξεκίνησε 
από τον 19ο αιώνα με την περιγραφή της «νουκλεΐ-
νης» το 1869. Ακολούθησε σειρά από ανακαλύψεις 
για να φτάσουμε, το 1953, στην ανακάλυψη της διπλής 
έλικας του DNA. Συμπληρωματικές ανακαλύψεις το 
1957 και το 1958 οδήγησαν στη γέννηση της μοριακής 
βιολογίας. 

To 1953, ανακαλύφθηκε από τους E. Aserinsky και 
N. Kleitman ο ύπνος REM, (rapid eye movements) 
που άνοιξε ένα επίσης σημαντικό ερευνητικό πεδίο. 

10.  Σταθμοί στην πορεία 
της σύγχρονης Ψυχιατρικής

Οι ιατροί που ασχολήθηκαν με τη μελέτη του νευ-
ρικού συστήματος τον 19ο αιώνα ήταν εξίσου νευ-
ρολόγοι και ψυχίατροι (φρενίατροι, aliénistes εκ του 

aliéné=αλλόφρων, στη Γαλλία). Φορέας της «φωτι-
σμένης» καθοδήγησης των ασθενών από τον ιατρό 
υπήρξε η έννοια της ηθικής θεραπείας (traitement 
moral), σε αντίθεση με τα «φυσικά» μέσα θεραπείας. 
Μια από τις απολήξεις αυτής της έννοιας υπήρξε η 
σύγχρονη έννοια της ψυχοθεραπείας. 

Το έργο του μαθητή του Pinel, E. Esquirol (1772–
1840), με πανευρωπαϊκή ακτινοβολία, έθεσε τις βά-
σεις της λαμπρής πορείας της γαλλικής κλινικής ψυ-
χιατρικής, βασισμένης κυρίως στην παρατήρηση των 
ασθενών και την περιγραφή κλινικών συνδρόμων. Οι 
μαθητές του απομακρύνθηκαν αργότερα από ένα μέ-
ρος του έργου του, κυρίως τον υπερβολικό τεμαχισμό 
της κλινικής σε διάφορες «μανίες»-λυπομανία (με-
λαγχολία), διψομανία (αλκοολισμός) κ.ά. 

Η γερμανική Ψυχιατρική υπήρξε επίσης ένας μεί-
ζων πόλος ανάπτυξης της Ψυχιατρικής, με αυξανό-
μενη επιρροή, η οποία έγινε ηγετική με το έργο του 
E. Kraepelin (1856–1926) στο τέλος του 19ου αιώνα. 
Σημαντική υπήρξε και η επιρροή του W. Griesinger 
(1817–1868), οπαδού της οργανικής αιτιολογίας και 
της κυρίαρχης, τότε, άποψης της κοινής πορείας 
(προς την «άνοια») των ψυχικών νοσημάτων (einheit 
psychose, psychose unique). 

Το 1838, ψηφίστηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο 
ο νόμος που καθόριζε τις συνθήκες νοσηλείας των 
ψυχικά ασθενών σε ειδικά ιδρύματα. Παράλληλα, 
πέρασε στον Αστικό και Ποινικό Κώδικα η έννοια 
του ακαταλόγιστου (non lieu, penal irresponsibility), 
δηλαδή η διακοπή της ποινικής διαδικασίας σε βάρος 
των ψυχικά ασθενών που είχαν διαπράξει αξιόποινη 
πράξη, και ο εγκλεισμός τους σε ψυχιατρείο με σκοπό 
τη θεραπεία. Ο νόμος αυτός αποτέλεσε το υπόδειγμα 
για τις περισσότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. 

O E. von Feuchtersleben (1806–1849) πρότεινε το 
1845 τον όρο psychosis (ψύχωση), ως εναλλακτική 
πρόταση στους όρους «τρέλα», «μανία» και «άνοια», 
που επικρατούσαν ως τότε. 

Μετά το 1850, παρατηρείται η γενίκευση των ψυχια-
τρικών νοσοκομείων στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό οφείλεται: (α) 
σε ιατρικούς λόγους, με την έννοια της θεραπευτικής 
απομόνωσης, (β) στους νόμους για την αναγκαστική 
νοσηλεία και το ακαταλόγιστο, και (γ) σε κοινωνικούς 
λόγους, με την τεράστια αύξηση των αστικών πληθυ-
σμών ως αποτέλεσμα της δραστικής συρρίκνωσης των 
αγροτικών πληθυσμών και την πρώτη βιομηχανική 
επανάσταση με τη συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών 
εργατών. Οργανώθηκαν ομάδες νέων ψυχιατρικών 
νοσοκομείων και τα υπάρχοντα είχαν τεράστια αύ-
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ξηση των εισαγωγών τους. Μειώθηκαν οι προσδοκίες 
ριζικής θεραπείας, εμφανίστηκε η έννοια της χρονιό-
τητας και επιχειρήθηκε η καταπολέμησή της με τη 
διαίρεση σε τμήματα των ψυχιατρικών νοσοκομείων 
(εισερχομένων, αναρρωνυόντων, ακάθαρτων, ήσυ-
χων, έξαλλων κ.ά.). Επίσης, προτάθηκε η απασχόλη-
ση των ασθενών για θεραπευτικούς και οικονομικούς 
λόγους. 

Άλλη σημαντική συνέπεια ήταν η δημιουργία, σε 
αρκετές χώρες, ενός σώματος δημόσιων ψυχιάτρων, 
που επάνδρωσαν αυτά τα ιδρύματα και υπήρξαν, για 
εκατό περίπου χρόνια, οι φορείς της συσσωρευμένης 
κλινικής παράδοσης, αλλά και της αγκύλωσης στο 
ασυλικό μοντέλο. 

Συγκεντρώνοντας δεδομένα από το έργο του βο-
τανολόγου J.B. Lamarck (1744–1829), (ο οποίος πί-
στευε ότι επίκτητα χαρακτηριστικά, όπως ο αλκoολι-
σμός, μπορούν να κληρονομηθούν) και από το έργο 
του ∆αρβίνου, ο B.A. Morel (1809–1873) πρότεινε τη 
θεωρία του εκφυλισμού (dégénération, degeneration 
theory), που εμφανίζεται με εκδηλώσεις από το σώμα 
και τη νοητική σφαίρα. Λίγο αργότερα, ο V. Magnan 
(1835–1916) μίλησε για εκφυλογενή ψυχοπάθεια (folie 
des dégénérés), μελετώντας τους αλκοολικούς. Η αντί-
ληψη αυτή, η οποία ερμηνεύει καταχρηστικά τα φυσι-
κά δεδομένα και τις μετρήσεις, απέκτησε, ως το τέλος 
του 19ου αιώνα, μεγάλη απήχηση και προσπάθησε να 
ερμηνεύσει και τις ιδιόρρυθμες συμπεριφορές των 
περιθωριακών και των καλλιτεχνών. Ο C. Lombroso 
(1835–1909), στο Τορίνο, πρότεινε ένα σύστημα με-
τρήσεων στο κρανίο (μορφολογική εγκληματολογία) 
για να προβλέψει την εγκληματική συμπεριφορά. Η 
θεωρία του είχε μεγάλη επιρροή σε όλη την Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ένας συγγε-
νής επιστημονικός κλάδος με ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη 
πορεία τον 20ό αιώνα υπήρξε η ευγονική (eugenics) 
με πρωτεργάτη τον ανιψιό του ∆αρβίνου F. Galton 
(1822–1911). Η προσπάθεια φυλετικής βελτίωσης 
οδήγησε συχνά σε τραγικές διακρίσεις ή και εγκλή-
ματα σε βάρος των μειονεκτούντων, με αποκορύφωμα 
την εξόντωση μεγάλου αριθμού ψυχικά ασθενών και 
νοητικά καθυστερημένων στη χιτλερική Γερμανία. 

Τη δεκαετία του 1880, κυριάρχησε το έργο του J.M. 
Charcot (1825–1893) και των μαθητών του, με πα-
νευρωπαϊκή ακτινοβολία. H πολυεπίπεδη μελέτη της 
υστερίας και του υπνωτισμού άνοιξε τον δρόμο για τη 
γνώση των νευρώσεων (με τη σύγχρονη αποδοχή του 
όρου, σε αντίθεση με τον παλαιότερο ορισμό των νευ-
ρώσεων του Cullen, που περιλάμβανε την υστερία, την 
υποχονδρία και την επιληψία). 

Ο H. Bernheim (1837–1919) μελέτησε τον υπνωτι-
σμό και χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο ψυχοθερα-
πεία (1891).

Στη λαμπρή πλειάδα συνεργατών του Charcot περι-
λαμβάνεται ο P. Janet (1859–1947) που μελέτησε σε 
βάθος τις υποσυνείδητες λειτουργίες του ανθρώπινου 
ψυχισμού, και ο Th. Ribot (1839–1916), ένας από τους 
ιδρυτές της πειραματικής ψυχολογίας, όπως και ο W. 
Wundt (1832–1920) στη Γερμανία. 

Η ψυχανάλυση αποτελεί μια θεωρία κυρίως για 
τον ασυνείδητο ψυχισμό, που διαμόρφωσε ο S. Freud 
(1856–1939). Επίσης, μια θεραπευτική πρακτική, που 
απομακρύνθηκε από τον υπνωτισμό και στηρίχτηκε 
στην ερμηνεία των ονείρων και των ελεύθερων συ-
νειρμών. Είχε ως υπόβαθρο ιδέες και επιστημονικά 
ρεύματα που διέτρεξαν τον 19ο αιώνα. Η ολοκληρω-
μένη μέθοδος μελέτης του ασυνείδητου που πρότεινε 
είχε τεράστια απήχηση, σε αντίθεση, αλλά και σε συ-
νεργασία, με άλλα επιστημονικά και ιδεολογικά ρεύ-
ματα. Πήρε πανευρωπαϊκές διαστάσεις με την Ερμη-
νευτική των ονείρων (1900). 

Το 1905, οι A. Binet (1857–1911) και Th. Simon 
(1872–1961) κωδικοποίησαν τις ομώνυμες δοκιμασί-
ες για τον δείκτη νοημοσύνης, ενώ λίγο αργότερα ο
H. Rorschach (1894–1922), επηρεασμένος από το 
έργο του K. Jung (1875–1961), πρότεινε το ομώνυμο 
προβλητικό τεστ. 

Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αναπτύχθηκαν οι 
θεραπείες συμπεριφοράς (behavior therapies), κωδι-
κοποιώντας τόσο τις ανακαλύψεις των νευροεπιστη-
μών, όσο και της πειραματικής αλλά και της κλινικής 
ψυχολογίας. Βασική αρχή των θεραπειών συμπερι-
φοράς είναι η προοδευτική ενίσχυση των θετικών και 
η εξάλειψη των παθολογικών συμπεριφορών. Πρω-
τοπόροι υπήρξαν οι J.B. Watson (1878–1958), o B.F. 
Skinner (1904–1990), με την έννοια της εξαρτημένης 
συντελεστικής μάθησης (operant conditioning), o
J. Wolpe (1915–1997), από τους πρώτους που ασχολή-
θηκαν με τις ψυχικές διαταραχές των στρατιωτών, και 
ο H. Eysenck (1916–1997), που μίλησε για νευρωτισμό 
και ψυχωτισμό στην προσωπικότητα. Σε αυτό το έδα-
φος αναπτύχθηκαν και οι γνωσιακές θεραπείες. 

H σχιζοφρένεια και οι διαταραχές του συναισθήματος

Στη σύγχρονη έρευνα συχνά συζητήθηκε αν η σχι-
ζοφρένεια είναι ασθένεια των νεότερων χρόνων ή αν 
υπάρχει από την αρχαιότητα (για παράδειγμα, στις 
περιγραφές «μανίας»). Φαίνεται ότι πρόκειται για 
ασθένεια με ισχυρές διαχρονικές και διαπολιτισμικές 
διακυμάνσεις, με τη συμπτωματολογία της να εξαρ-
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τάται από κοινωνικές αντιλήψεις που καθορίζουν την 
αναγνώριση και την κοινωνική ανοχή της. 

Οι όροι «άνοια», «μανία», «ψύχωση» συχνά κάλυ-
πταν σημερινές σχιζοφρενικές εικόνες, αλλά και μει-
κτές σχιζο-συναισθηματικές καταστάσεις.

Η μελαγχολία και η υποχονδρία της αρχαίας ιατρι-
κής και η «λυπομανία» του Esquirol, επίσης, κάλυπταν 
ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών διαταραχών. 

Μεταξύ 1870–1872 περιγράφηκε από τον K. Kahl-
baum (1828–1899) η κατατονία, και σε συνεργασία με 
τον E. Hecker (1843–1900) η ηβηφρενία, ενώ είχε προ-
ηγηθεί στη Γαλλία, το 1852 και το 1860, η περιγραφή 
της πρώϊμης άνοιας νέων ατόμων (démence précoce) 
από τον B.A. Morel. 

Επίσης στη Γαλλία, τη δεκαετία του 1850, περι-
γράφηκε από τον J.P. Falret (1794–1870) και τον J. 
Baillarger (1809–1890) η εναλλαγή κατάθλιψης και 
μανίας ως κυκλική νόσος (folie circulaire και folie à 
double forme), ενώ συγγενείς περιγραφές υπήρξαν 
και από Γερμανούς κλινικούς.

Τα κλινικά αυτά δεδομένα κωδικοποιήθηκαν, από το 
1898, στην 5η έκδοση της νοσογραφίας του E. Kraepelin 
(1855–1926), με ευρύτατη αποδοχή. ∆ιέκρινε δύο βα-
σικές ομάδες νόσων: (α) τη μανιοκατάθλιψη (που πε-
ριλαμβάνει σήμερα τη μείζονα κατάθλιψη και τη διπο-
λική συναισθηματική διαταραχή) και (β) την πρώϊμη 
άνοια (dementia praecox). Η γαλλική σχολή διαφο-
ροποιήθηκε, θεωρώντας ότι προηγήθηκε χρονικά με 
τον όρο «πρώϊμη άνοια» (démence précoce) και ότι ο 
Kraepelin επέκτεινε τον όρο του καταχρηστικά σε κα-
ταστάσεις ετερογενείς (π.χ. την παραφρενία, τα χρόνια 
παραληρήματα ή την παράνοια). Η διαμάχη αυτή και η 
επιρροή της φροϋδικής σκέψης άνοιξε τον δρόμο προς 
την περιγραφή της σχιζοφρένειας. 

Η έννοια της πρωτογενούς νοητικής σύγχυσης 
(confusion mentale primitive) (1895), ως ψυχοφυσιο-
λογικό φαινόμενο, πήρε κεντρική θέση στο έργο του 
Ph. Chaslin (1857–1923). Θεωρήθηκε από τη γαλλική 
σχολή ως ένας από τους αιτιολογικούς παράγοντες 
της πρώϊμης άνοιας ή της σχιζοφρένειας. 

To 1911, ο E. Bleuler (1857–1939) διαμόρφωσε τον 
όρο της ομάδας των σχιζοφρενειών (group of schizo-
phrenias) για να αποδώσει τη δυναμική του αντίλη-
ψη για τις διαταραχές που, με περισσότερη απαισι-
οδοξία ως προς την έκβασή τους, είχε περιγράψει ο 
Kraepelin ως πρώϊμη άνοια. Πρότεινε τον διαχωρισμό 
των συμπτωμάτων σε πρωτογενή, που ανάγονται στο 
βιολογικό υπόστρωμα, και δευτερογενή, που οφείλο-
νται στην αναδιοργάνωση του ψυχισμού εξαιτίας της 
νόσου.

Η συζήτηση των απόψεων του Bleuler, του Kraepelin 
και της γαλλικής σχολής κυριάρχησαν στην ψυχοπα-
θολογική σκέψη του μεσοπολέμου, με έντονη επί-
σης την επιρροή της ψυχανάλυσης, μέσα από το 
έργο του Freud, του K. Jung, του S. Fereczi και άλ-
λων. Η φαινομενολογική σχολή, με σαφείς επιρροές 
από τους φιλοσόφους K. Jaspers (1883–1969) και 
M. Heidegger (1889–1976), επιχείρησε τη σύνθεση
όλων αυτών των απόψεων. Βασικοί της εκπρόσωποι 
ήταν ο L. Binswanger (1881–1966) και ο H. Ey (1900–
1977) με την «οργανο-δυναμική» θεώρησή του.

Ιδιαίτερη επιρροή στον γαλλόφωνο κόσμο είχε και 
η θεωρία του ψυχο-νοητικού αυτοματισμού (automa-
tisme mental) του G. de Clerembault (1872–1934). 

Η παρατήρηση από πολλούς κλινικούς, και τον ίδιο 
τον Kraepelin, τη δεκαετία του ’20, της ύπαρξης οξέων 
ή βραχέων ψυχωσικών επεισοδίων (στη Γαλλία ονο-
μάστηκαν boufée délirante – «παραληρητική πνοή»), 
που δεν συνεπάγονται αναγκαστικά την εγκατάσταση 
μιας εικόνας σχιζοφρένειας, οδήγησαν στον ορισμό 
κλινικών κριτηρίων που επιτρέπουν τη διαφοροποιη-
μένη αντιμετώπισή τους. 

Ο K. Schneider (1887–1967), επιχειρώντας να ορίσει 
τη σχιζοφρένεια σε αντιδιαστολή με άλλες ψυχώσεις, 
πρότεινε μια σειρά χαρακτηριστικών συμπτωμάτων 
πρώτης γραμμής (first rank symptoms), όπως η ηχώ 
της σκέψης, οι ακουστικές ψευδαισθήσεις, και ιδιαί-
τερα αυτές στις οποίες σχολιάζονται οι πράξεις του 
ασθενούς από 2–3 πρόσωπα, η απόσυρση της σκέψης 
κ.ά. Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στα 
σύγχρονα ταξινομικά συστήματα, όπως και τα κριτή-
ρια του Feighner (1972) για τη διάγνωση της σχιζοφρέ-
νειας, αλλά και των συναισθηματικών διαταραχών. 

Η περιγραφή κλινικών συνδρόμων από τη δεκαετία 
του 1920, τα οποία στη συνέχεια όρισαν την οριακή 
διαταραχή προσωπικότητας, επέτρεψε τη διαφορο-
ποιημένη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Σημαντι-
κή υπήρξε η συμβολή του O. Kernberg (1928–).

Το 1957, ο K. Leonhard πρότεινε μια νέα διάκριση 
των συναισθηματικών διαταραχών σε μονοπολική (με 
καταθλιπτικά μόνο επεισόδια) και διπολική. Η προ-
σπάθεια ορισμού συμπληρωματικών κριτηρίων για τις 
συναισθηματικές διαταραχές (π.χ. διπολική I και II) 
συνεχίστηκε ως τις μέρες μας. 

11. Οι βιολογικές θεραπείες
Η παρατήρηση ότι ο υψηλός πυρετός από ελονοσία, 

στα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε 
ύφεση των συμπτωμάτων της προϊούσας γενικής πα-
ράλυσης (σύφιλη), έφερε τη χρήση των πυρετοθερα-



14  H ιστορία της Ψυχιατρικής

πειών (με εξασθενημένο μικρόβιο της ελονοσίας ή 
τοπικά αποστήματα). Στη συνέχεια, επεκτάθηκε και 
στη θεραπεία της μείζονος ψυχοπαθολογίας, με συ-
ζητήσιμα αποτελέσματα, και το 1927 έδωσε στον J. 
Wagner-Jauregg (1857–1940) το βραβείο Νομπέλ. Οι 
πυρετοθεραπείες τονίζουν ένα άλλο επιστημονικό 
παράδειγμα, αυτό του βιολογικού ανταγωνισμού. 

Στη δεκαετία του 1920, εμφανίστηκαν οι σπασμοθε-
ραπείες (shock) με ένεση καρδιαζόλης από τον L. von 
Menduna (1896–1964), ή ινσουλίνης (υπογλυκαιμικό 
σοκ) από τον M. Sakel (1900–1957). Η ινσουλινοθε-
ραπεία χρησιμοποιήθηκε ως τη δεκαετία του 1960 και 
εγκαταλείφθηκε λόγω της επικινδυνότητας για τους 
ασθενείς. 

Την ηλεκτροσπασμοθεραπεία ανακάλυψαν οι U. 
Cerletti (1877–1963) και L. Bini (1908–1964) το 1938. 
Εφαρμόστηκε πρώτα σε ασθενή με ψευδαισθήσεις, 
και ύστερα διαδόθηκε ευρύτατα. Με την καθιέρωση 
της σύγχρονης ψυχοφαρμακολογίας περιορίστηκε η 
χρήση της, και σήμερα χρησιμοποιείται σε συγκεκρι-
μένες ενδείξεις. 

Η πιο συζητήσιμη μέθοδος θεραπείας από τη δεκα-
ετία του 1920 ήταν η ψυχοχειρουργική, δηλαδή η κα-
ταστροφή της λευκής ουσίας κυρίως από τον μετωπι-
αίο λοβό του εγκεφάλου, με απλά χειρουργικά μέσα. 
Στηρίχτηκε σε υπεραπλουστευτικές απόψεις για τις 
εντοπίσεις των εγκεφαλικών λειτουργιών. Η αποδο-
χή της μεθόδου φαίνεται και από το γεγονός ότι ο 
εφευρέτης της E. Moniz (1874–1956) πήρε το βραβείο 
Νομπέλ το 1949, ενώ στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε 
λόγω της δριμύτατης κριτικής που δέχτηκε, τόσο σε 
επιστημονικό όσο και σε ηθικό επίπεδο. 

12.  Η αμφισβήτηση 
του ψυχιατρικού νοσοκομείου 

Η αμφισβήτηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου (ασύ-
λου), ως αποκλειστικού χώρου θεραπείας της μείζονος 
ψυχοπαθολογίας, έγινε σαφής από τη δεκαετία του 
1920, οπότε και γίνεται αντιληπτό το φαινόμενο του 
ιδρυματισμού. Ο E. Toulouse (1865–1947) στο νοσο-
κομείο St. Anne οργάνωσε την πρώτη συγκροτημένη 
υπηρεσία για εξωτερικούς ασθενείς. Την ίδια περίπου 
περίοδο, ο H. Simon (1867–1947) οργάνωσε στο ψυχια-
τρείο της Χαϊδελβέργης ένα σύστημα δραστηριοτήτων 
και ανταμοιβών συμπεριφορικού χαρακτήρα, για να 
καταπολεμήσει τη χρονιότητα και τον ιδρυματισμό.

Με στόχο την αποφυγή του εγκλεισμού, οργανώθη-
καν τα πρώτα νοσοκομεία ημέρας (day hospital), το 
1936 στη Μόσχα και το 1942 στον Καναδά. 

Οι φρικαλεότητες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επη-
ρέασαν βαθιά τη συλλογική ευαισθησία στις συνθή-
κες «θεραπείας» που μπορούσαν να θυμίζουν στρατό-
πεδο συγκεντρώσεως. Η αμφισβήτηση των μεγάλων 
ψυχιατρικών νοσοκομείων γενικεύτηκε. 

Στη Γαλλία, το κίνημα της ιδρυματικής ψυχοθεραπεί-
ας (psychothérapie institutionnelle) προώθησε τόσο 
τον εξανθρωπισμό των δημόσιων ψυχιατρείων όσο και 
τη συνεργασία των ιατρών με το νοσηλευτικό προσω-
πικό και την εισαγωγή μεθόδων ψυχοθεραπείας και 
κοινωνικοποίησης των ασθενών. Το κίνημα αυτό συν-
δέθηκε στη συνέχεια με αυτό της τομεοποίησης των 
ψυχιατρικών υπηρεσιών. Ηγετικές μορφές υπήρξαν οι
L. Bonnafé (1912–2003) και G. Daumezon (1912–
1979).

Στη Μεγάλη Βρετανία, μετά τον Β΄ παγκόσμιο πό-
λεμο, υπό την επιρροή της ψυχανάλυσης αλλά και 
φιλοσοφικών ρευμάτων, εφαρμόστηκαν ευρύτατα οι 
ομαδικές ψυχοθεραπείες και στη συνέχεια εμπειρίες 
θεραπευτικής κοινότητας (συμβιωτικές και θεραπευ-
τικές εμπειρίες με σχετικά ισότιμη συμμετοχή ασθε-
νών και προσωπικού). Ενέπνευσαν σημαντικά τις 
εμπειρίες αποασυλοποίησης που ακολούθησαν.

Η ιταλική εμπειρία κατάργησης του ψυχιατρικού 
νοσοκομείου (νόμος 180 του 1979) στηρίχθηκε στην 
πρωτοποριακή εμπειρία κοινοτικής ψυχιατρικής της 
Τεργέστης με τον F. Basaglia (1924–1980).

13. Η σύγχρονη ψυχοφαρμακολογία
Η ψυχοφαρμακολογία αποτέλεσε αποφασιστικό 

παράγοντα στην πορεία της Ψυχιατρικής από τα άσυ-
λα προς τον κοινωνικό ιστό, καθώς επέτρεψε την ύφε-
ση της μείζονος ψυχοπαθολογίας.

Οι πειραματισμοί γύρω από τη ρεζερπίνη και τη χλω-
ροπρομαζίνη, αφενός από τον H. Laborit (1914–1977) 
και αφετέρου από τους J. Delay (1907–1987), P. Deniker 
(1917–1998) κατέληξαν το 1952 στη διάθεση στην αγο-
ρά της χλωροπρομαζίνης με το όνομα Largactil.

Μεταξύ 1955–1960, η σύνθεση και η διάθεση φαρμά-
κων της οικογένειας της ιμιπραμίνης, της βουτυροφαινό-
νης και της διαζεπάμης άλλαξε ριζικά τη φυσιογνωμία 
της Ψυχιατρικής. Την τελευταία εικοσαετία, έκαναν την 
εμφάνισή τους και κυριάρχησαν στην αγορά των φαρμά-
κων τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρμακα και τα νέα αντι-
καταθλιπτικά, όπως οι αναστολείς επαναπρόσληψης της 
σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης. Τα ψυχοφάρμακα 
σήμερα, με τη διευρυμένη χρήση τους στις αγχώδεις δια-
ταραχές και την ήπια κατάθλιψη, αφορούν πληθυσμούς 
κατά πολύ ευρύτερους από αυτούς που παρουσιάζουν 
μείζονα ψυχοπαθολογικά φαινόμενα. 
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14.  Η άσκηση της Ψυχιατρικής μέσα
στον κοινωνικό ιστό
(κοινωνική Ψυχιατρική) 

Η εξωνοσοκομειακή Ψυχιατρική, από τη δεκαετία 
του 1960–1970, άρχισε να υποκαθιστά σταδιακά τη 
νοσηλεία σε παραδοσιακά ψυχιατρικά νοσοκομεία, 
να εμπλουτίζεται και να διαφοροποιείται (εξωτερικά 
ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, νοσοκομεία ημέρας, 
κέντρα ημέρας, ξενώνες κ.ά.). 

Η γαλλική εμπειρία της τομεοποίησης (sectorisa-
tion), από το 1960, δηλαδή ο χωρισμός του πληθυσμού 
σε τομείς (75–80.000 κατοίκων για τους ενήλικους και 
150.000 για τα παιδιά και τους εφήβους) και η ολο-
κληρωμένη ψυχιατρική τους φροντίδα αποτέλεσε κε-
ντρικό παράδειγμα οργάνωσης της εξω-νοσοκομεια-
κής φροντίδας. 

Σήμερα, έχουν διαμορφωθεί οι εξής τομείς στην ψυ-
χιατρική φροντίδα: η πρόληψη, η πρωτοβάθμια ιατρική 
φροντίδα, την οποία μοιράζεται με άλλους κλάδους της 
Ιατρικής, η βασική ψυχιατρική εξωνοσοκομειακή φρο-
ντίδα, η νοσηλεία και η αποκατάσταση, καθώς οι μεί-
ζονες ψυχικές διαταραχές δημιουργούν ελλείμματα, 
δυσλειτουργίες και αναπηρίες, από την αντιμετώπιση 
των οποίων εξαρτάται η συνολική έκβαση της θερα-
πευτικής προσπάθειας. Ως δυσεπίλυτο πρόβλημα έχει 
αναδειχθεί η ουσιαστική δικτύωση των ενδο- και έξω-
νοσοκομειακών υπηρεσιών, παράλληλα με την κοινω-
νική συνιστώσα της φροντίδας των ψυχικά ασθενών. 

Η έρευνα για τη νευρο-ψυχολογική και ψυχολογική 
ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, η ψυχομετρία 
και οι γνώσεις που συσσώρευσε η ψυχοδυναμική προ-
σέγγιση του παιδιού και της οικογένειάς του, οδήγη-
σαν στην αναγνώριση της ψυχιατρικής του παιδιού 
και του εφήβου ως υποειδικότητας (συναφούς ειδι-
κότητας) από τη δεκαετία του ’50. Στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη ειδικότητα 
το 1981, και οι πρώτοι παιδοψυχίατροι στην Ελλάδα 
έλαβαν την ειδικότητα το 1985. Η παιδοψυχιατρική 
ακολουθεί την ιδιαίτερη πορεία της σε ό,τι αφορά τα 
νευρο-αναπτυξιακά προβλήματα, τη σχολική απόδο-
ση, την κοινωνική ένταξη του παιδιού, με πρώτη τη 
μελέτη της καλής λειτουργίας της οικογένειάς του. 

15. Η Ψυχιατρική σήμερα
Η Ψυχιατρική σήμερα καλείται να συγκεράσει: 
–  Τις πρόσφατες και σε εξέλιξη προόδους στις νευρο-
επιστήμες, τόσο τη νευρογενετική όσο και τη νευρο-
απεικόνιση, που δεν έχουν μεν καταλήξει σε αναμ-
φισβήτητα αποτελέσματα, αλλά έχουν εμπλουτίσει 
αποφασιστικά τις γνώσεις μας για τη λειτουργία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και την αλληλεπίδρα-
ση του οργανισμού του ατόμου με το περιβάλλον του.

–  Τα επιτεύγματα από την άσκησή της μέσα στον κοι-
νωνικό ιστό.

–  Την πλούσια και μακροχρόνια εμπειρία από την 
εφαρμογή των ψυχοθεραπειών. 

Η ιστορία της Ψυχιατρικής έχει δείξει ότι η δογ-
ματική προσήλωση σε θεωρητικά σχήματα που υπο-
τιμούν την πολυπαραγοντικότητα και τη συνεκτίμηση 
του βιολογικού υποστρώματος, των κλινικών φαινο-
μένων, της δομής του χαρακτήρα και της κοινωνικής 
πραγματικότητας, οδήγησαν σε αδιέξοδα. 

Η απόπειρα αντικειμενικής καταγραφής με την 
ελαχιστοποίηση των θεωρητικών απόψεων, κατέληξε 
στην υιοθέτηση των διεθνών ταξινομικών συστημά-
των: To Diagnostic Statistical Manual της Αμερικανικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας, το DSM-I (1952), το DSM-II 
(1968), το DSM-III (1980), το DSM-IV (1994) και το 
DSM-IV-TR (2000), καθώς και το International Code 
of Diseases, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 
ICD 6 (1949), που συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τα 
ψυχικά νοσήματα, το ICD 7 (1957), το ICD 8 (1968), 
το ICD 9 (1978) και το ICD 10 (1992) που ισχύει έως 
σήμερα με συμπληρωματικές βελτιώσεις. Τα δύο αυτά 
συστήματα ακολούθησαν μια πορεία εμπλουτισμού 
και αντικειμενικής καταγραφής των συμπτωμάτων, 
αποφεύγοντας την εμπλοκή σε θεωρητικές προσεγγί-
σεις για την αιτιολογία των ψυχικών νόσων.

Η προσπάθεια της κατά το δυνατόν αντικειμενικής 
εκτίμησης των ψυχοπαθολογικών καταστάσεων οδήγη-
σε επίσης στη δημιουργία κλιμάκων καταγραφής και 
εκτίμησης των συμπτωμάτων. Την κλίμακα Hamilton 
(1960) για τη μέτρηση του άγχους και της κατάθλιψης 
ακολούθησε ένας μεγάλος αριθμός κλιμάκων και ερω-
τηματολογίων, με σκοπό την επαρκή καταγραφή ευρέ-
ως φάσματος ψυχοπαθολογικών καταστάσεων.

Οι μεγάλες ανακαλύψεις για τη λειτουργία του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος έδωσαν σημαντική ώθη-
ση στη νευροψυχολογία, εμπλουτίζοντας την εμπειρία 
που είχαν συσσωρεύσει από την αρχή του 20ού αιώνα 
οι συμπεριφορικές θεραπείες, αξιοποιώντας τα τότε δια-
θέσιμα νευρο-ψυχολογικά και ψυχολογικά δεδομένα. 

Η υιοθέτηση του «βιοψυχοκοινωνικού προτύπου» 
ως καταστατικής αρχής της Ψυχιατρικής επιχειρεί 
ακριβώς να υπερασπίσει την αναγκαία πολυπλοκό-
τητα και πολυπαραγοντικότητα του επιστημονικού 
της αντικειμένου, καθώς τα ερευνητικά δεδομένα, οι 
πιέσεις από την κλινική πράξη ή και την κοινωνική 
πραγματικότητα, ευνοούν συχνά τη μια ή την άλλη 
προσέγγιση.
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Πίνακας 1. Η πορεία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα.

Αρχικά καταγράφεται ο εγκλεισμός μικρού αριθμού ψυχικά ασθενών σε εκκλησίες και μοναστήρια, σύμφωνα με τη βυζαντινή παράδοση, 
και η υποδοχή τους σε ορισμένα ελληνικά νοσοκομεία παλαιού τύπου, όπως της Χίου, της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης.

Η ελληνική ψυχιατρική ακολούθησε στην εξέλιξή της τις αρχές και τις μεθόδους της ευρωπαϊκής ψυχιατρικής.

1837: Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1838: Ίδρυση του «Φρενοκομείου» της Κέρκυρας. To 1864, με την Ένωση των Ιονίων νήσων ήταν το μοναδικό στην Ελλάδα.

1862:  Νόμος ΨΜΒ΄ για την οργάνωση των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων. Στην Ελλάδα δεν λειτουργούσαν ανάλογα ιδρύματα. 

1887: Λειτουργία του «∆ρομοκαϊτείου» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου.

1904–5: Λειτουργία του «Αιγινητείου» Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

1904:  Λειτουργία της πρώτης ιδιωτικής κλινικής στην Αθήνα. Στη συνέχεια σημαντική ανάπτυξη στην Αττική και αργότερα στην Θεσσαλία 
και την Μακεδονία. 

1910–14:  Ίδρυση ασύλων για ψυχικά ασθενείς στην Σούδα της Κρήτης, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, τα οποία στη συνέχεια εξελίχθηκαν 
στα ομώνυμα ψυχιατρικά νοσοκομεία (δημόσια ψυχιατρεία), ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1930.

1923:  Ίδρυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

1934: O νόμος 6077 προωθεί την οργάνωση και τη βελτίωση των ∆ημόσιων Ψυχιατρείων Αθηνών, Χανίων και Θεσσαλονίκης.

1942: Ίδρυση έδρας Νευρολογίας-Ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1954:  Ίδρυση ψυχιατρικής κλινικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σήμερα λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ πανεπιστημιακές 
κλινικές. 

1956: Πρώτες αμιγείς εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες από το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (ΚΨΥ) στην Αθήνα.

1958:  Ίδρυση του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Νταού Πεντέλης), της αποικίας ψυχοπαθών Λέρου (αργότερα Κρατικό Θερα-
πευτήριο Λέρου), με σκοπό την αποσυμφόρηση των μεγάλων ψυχιατρείων από τα χρόνια περιστατικά.

1963: ∆ημιουργία ανεξάρτητων εδρών Νευρολογίας και Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1967: Ίδρυση του Κρατικού Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Τριπόλεως (το σημερινό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τριπόλεως.

1972: Ίδρυση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου.

1973:  Νομοθετικό διάταγμα 104/73, για τις εκούσιες και ακούσιες νοσηλείες. Ο νόμος αφορούσε τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά 
ιδρύματα.

1977: Ίδρυση Νοσοκομείου Ημέρας και Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

1979: Ίδρυση του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

1979–85:  Πρώτες πειραματικές εξωνοσοκομειακές μονάδες, από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο της 
Θράκης και την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (1981) στην Άμφισσα και στον νομό Έβρου. Λειτουργία 
κινητών μονάδων.

1980–90:  Οργάνωση ψυχιατρικών πανεπιστημιακών κλινικών στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη στο Ηράκλειο, και εν συ-
νεχεία στη Λάρισα. 

1980–2009:  Ίδρυση και λειτουργία ψυχιατρικών τμημάτων σε γενικά νοσοκομεία, κέντρων ψυχικής υγείας, ιατροπαιδαγωγικών κέντρων και 
άλλων εξωνοσοκομειακών μονάδων από το ΕΣΥ, τα Πανεπιστήμια αλλά και ΝΠΙ∆. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία έγιναν στο 
πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

1981: Χωρισμός της ειδικότητας Νευρολογίας και Ψυχιατρικής και αναγνώριση της ειδικότητας της Παιδοψυχιατρικής. 

1983: Νόμος 1397 του ΕΣΥ. Τίθενται οι βάσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ψυχιατρικής. 

1984:  Κανονισμός 815/84 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης της ελληνικής ψυχιατρικής. Είχε ως αποτέ-
λεσμα την ίδρυση πολλών σύγχρονων μονάδων. 

1992:  Νόμος 2071/92, άρθρα του οποίου αφορούν τη ρύθμιση της ψυχιατρικής νοσηλείας στην Ελλάδα και τον εναρμονισμό της με το νομικό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1999:  Νόμος 2716/1999, «Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Υιοθετούνται η τομεοποίηση και η 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ως βασικές μορφές ψυχιατρικής φροντίδας. 

1999–2009:  Πρόγραμμα «Ψυχαργώς Ι και ΙΙ»: για τον αποϊδρυματισμό των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων, την ανάπτυξη ψυχιατρικών 
δομών μέσα στον κοινωνικό ιστό, καθώς και ψυχιατρικών κλινών στα γενικά νοσοκομεία. ∆ημιουργία δικτύου στεγαστικών 
μονάδων σε συνεργασία με τα προγράμματα αποϊδρυματισμού. 

2003: Ίδρυση της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, στο Αττικό Νοσοκομείο. 

2004–2006:  ∆ιακοπή των εισαγωγών στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Πέτρας Ολύμπου, Κέρκυρας και Χανίων, με τη σύγχρονη λειτουργία 
μονάδων νοσηλείας οξέων περιστατικών, εξωνοσοκομειακής φροντίδας και αποκατάστασης.
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Κύρια Σημεία

•  Aρχαία Ιατρική: Περιγράφονται οι αντιλήψεις της αρχαίας ιατρικής σε διάφορες χώρες. Η αρχαία ελ-
ληνική ιατρική έθεσε σε επιστημονικές βάσεις τη μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού. Οι περιγραφές 
για την επιληψία και τη μελαγχολία έχουν πρωτοποριακό χαρακτήρα. Η ολιστική αντιμετώπιση των 
ψυχικών και σωματικών νοσημάτων αποτελεί σημαντικό αντικείμενο έρευνας έως τις μέρες μας. 

•  Πρωτοπόρες εμπειρίες: Η Ψυχιατρική διαμορφώθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα γύρω από την ανθρώ-
πινη συμπεριφορά στους ασθενείς, πριν ακόμα να διαθέτει τα απαραίτητα θεραπευτικά εργαλεία.

Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία: αποκομμένα από τον κοινωνικό ιστό αποτέλεσαν το κύριο θεραπευτικό 
μέσο για έναν περίπου αιώνα (1850–1960).

•  Επιστημονικές ανακαλύψεις: Μια μεγάλη σειρά ανακαλύψεων για τη δομή και τη λειτουργία του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος, καθώς και για τη δομή του ανθρώπινου ψυχισμού, συνετέλεσαν αποφα-
σιστικά στην επιστημονική θεμελίωση της Ψυχιατρικής, ιδιαίτερα στη διάρκεια του 19ου και του 20ού 
αιώνα. 

•  Πορεία της Ψυχιατρικής: αποτελεί τη σύνθεση μιας μακράς σειράς περιγραφών κλινικών συνδρόμων 
και των διαφόρων μορφών ψυχιατρικής φροντίδας και θεραπείας, σε αλληλεπίδραση με τις επιστημο-
νικές ανακαλύψεις για τη λειτουργία του ανθρώπινου ψυχισμού. 

•  Σύγχρονες εξελίξεις: Η Ψυχιατρική σήμερα επιχειρεί να συνθέσει τα σημαντικά δεδομένα που έχει 
φέρει η πρόοδος των νευροεπιστημών, της ψυχοφαρμακολογίας, της άσκησης της Ψυχιατρικής στην 
κοινότητα, και των ψυχοθεραπειών. Το «βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο» ως καταστατική αρχή της Ψυχι-
ατρικής επιχειρεί να διασφαλίσει τη συνέργεια δεδομένων που έρχονται από διαφορετικούς επιστη-
μονικούς ορίζοντες. 
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