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Α π ο σ τ ο λ Η  υ λ Η σ

Είναι ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο και συνεργασία συναδέλφου. O 
συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας 
του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για 
την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στη 
διεύθυνση του περιοδικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κ. Π. Σακκά: psakkas@cc.uoa.gr

Ψυχοθεραπεία και Βιολογική Ψυχιατρική

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας περιέχεται το άρθρο ενός συναδέλφου και φίλου, στο 

οποίο αναπτύσσονται οι απόψεις του γύρω από την ομαδική ψυχοθεραπεία. Πολλοί αναγνώστες 

ίσως παραξενευτούν γι’ αυτήν την παρουσία, σε ένα περιοδικό που στον τίτλο του δεν κρύβει 

το θεωρητικό του προσανατολισμό. Όμως, μήπως κάθε ψυχοθεραπευτικός χειρισμός δεν έχει 

προβολή και στο βιολογικό υπόστρωμα; Εκεί πιστεύω ότι στοχεύει κάθε ψυχοθεραπεία.

Στους φοιτητές μου δίνω ένα παράδειγμα από τη σύγχρονη ηλεκτρονική εμπειρία: Φανταστείτε 

ότι το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή να είναι «ζωντανό», δηλαδή να έχει 

τη δυνατότητα να αλλάζει, ανάλογα με τη χρήση που γίνεται σε κάθε πλήκτρο. αν ένα πλή-

κτρο δε χρησιμοποιείται πηγαίνει στην άκρη και είναι πλέον δύσκολο να χρησιμοποιηθεί στο 

μέλλον. αντίθετα, αν ένα πλήκτρο χρησιμοποιείται συχνά, έρχεται στο κέντρο του πληκτρο-

λογίου και επομένως είναι ευκολότερη η μελλοντική του χρήση. κάπως έτσι πρέπει να είναι 

και τα κυκλώματα στον εγκέφαλό μας. Μετά την ανακάλυψη των τελευταίων ετών ότι ο εγκέ-

φαλος διαθέτει πλαστικότητα, δηλαδή ότι οι νευρώνες του έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν 

τόσο λειτουργικά, π.χ. από ντοπαμινεργικοί να γίνουν σεροτονινεργικοί, όσο και ανατομικά, 

π.χ. να εκβάλουν νέες συνάψεις, ο εγκέφαλός μας είναι δυνατόν να λειτουργεί ανάλογα με το 

παραπάνω παράδειγμα του «ζωντανού» πληκτρολογίου.

Μάλιστα, επειδή φαίνεται ότι στην περίπτωση του εγκεφάλου μας κατά τα πρώτα χρόνια ζω-

ής του είναι ευκολότερη η αλλαγή στη λειτουργικότητά του, γι’ αυτό και οι πρώτες σχέσεις με 

τα σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του είναι καθοριστικές για τη μελλοντική του λει-

τουργία. Έτσι, δικαιώνεται ο Φρόιντ όταν έλεγε ότι όπως μάθαμε να αντιδρούμε προς τη μητέ-

ρα μας και τον πατέρα μας, κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούμε και προς ανάλογα πρόσωπα 

στο μέλλον. Όποιος αντιδρά αρνητικά στην υπερπροστασία που του έδειχνε η μητέρα του, θα 

αντιδράσει επίσης αρνητικά και στην ιδιαίτερη φροντίδα που θα του δείξει στο μέλλον η σύ-

ζυγός του. από την άλλη βέβαια, η αυξημένη φροντίδα της γυναίκας θα του θυμίζει τη μητέ-

ρα του και γι’ αυτό θα την παντρευτεί!

ας αφήσουμε, όμως, το τραγικό δίλημμα της «μοίρας» του ανθρώπου, που όπως είδαμε 

είναι αποτέλεσμα του προγραμματισμού που έγινε στον εγκέφαλό του στα πρώτα χρόνια της 

ζωής του και ας γυρίσουμε στον προγραμματισμό αυτό καθ’ εαυτό. Ο προγραμματισμός πι-

στεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει. Οι συνάψεις αλλάζουν. αλλά οι μεταβολές αυτές είναι δύ-

σκολες, όσο μεγαλύτερος και πιο παγιωμένος είναι ο εγκέφαλος. Η ψυχοθεραπεία προσπα-

θεί να προκαλέσει μια νέα αντίδραση στο ερέθισμα, ας πούμε «υπερπροστασία» στο πα-

ράδειγμά μας. Μια νέα αντίδραση που θα οδηγεί σε πλέον προσαρμοστικά αποτελέσματα. 

Προκειμένου, μάλιστα, να παγιωθεί η νέα αντίδραση, θα πρέπει να επαναληφθεί πολλές φο-

ρές, ώστε να αποτελεί στο μέλλον την πρώτη και ευκολότερη για την οικονομία του εγκεφά-

λου, επιλογή. Με τη χρήση το «πληκτρολόγιο» μπορεί να μεταβληθεί.

αυτός είναι ο τρόπος που οι νευροεπιστήμονες πιστεύουν ότι λειτουργούν όλες οι ψυχοθε-

ραπευτικές παρεμβάσεις. Φαίνεται, δηλαδή, ότι όλες οι εξωτερικές παρεμβάσεις έχουν συγκε-

κριμένο αντίκρισμα στο βιολογικό υπόστρωμα.
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