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Κάθε φορά που ξεκινάμε μια συζή-
τηση γύρω από τις ψυχοσωματικές 
ασθένειες, σκοντάφτουμε αμέσως στο 

πρόβλημα διαχωρισμού ψυχής-σώματος. Γι’ 
αυτό χρειάζεται η ανασύνθεση της μονάδας: 
δηλαδή, της μονάδας που αναφέρεται ως 
ψυχο-σωματική, ψυχή και σώμα.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια α-
νάγκη, όπως υπογραμμίζει ο U.Galimberti, ότι 
όλη η ανατολική κουλτούρα από τον Πλάτωνα 
και τον Καρτέσιο μέχρι τη σύγχρονη επιστή-
μη, στηρίχθηκε πάνω στη διχοτόμηση ψυχής-
σώματος. Πάνω σ’ αυτό το δίπολο συνδέθη-
κε και μια άλλη λειτουργία· να θεωρείται η 
ψυχή έδρα κάθε αξίας και να φορτώνεται το 
σώμα (λόγω των νοσηρών εκδηλώσεων του) 
κάθε αντίθεση, κάθε αρνητικότητα.

Από κέντρο συμβολικής ακτινοβόλησης 
στις πρωτόγονες κοινωνίες, το σώμα, πράγ-
ματι έγινε «το αρνητικό αντίστοιχο κάθε αξί-
ας» κι άρχισε να συσσωρεύει τις αντιθέσεις και 
τις αιτίες πάνω του. Από την «τρέλα του σώ-
ματος» του Πλάτωνα στην κατάρα της σάρκας 
των Χριστιανών και από τον τεμαχισμό και την 
Ανατομία του Μεσαίωνα προς χρήση της επι-
στήμης, το σώμα ακολούθησε τη δική του ιστο-
ρία, με μείωση της υπόληψης του σε σχέση με 
την ψυχή. Άλλωστε, το σώμα, είναι εκείνο, που 
εμφανίζει πρώτο τα σημάδια νόσου-σημεία και 
συμπτώματα.

Αυτό το διχοτομικό αξίωμα συνεχίζει και στις 
μέρες μας να επηρεάζει την κουλτούρα μας δη-
μιουργώντας αντιθέσεις (πχ θετικό-αρνητικό). 
Προς χάριν της διαλεκτικής, το σώμα ερευνάται 
αντικειμενικά και τίθεται προς παρατήρηση όπως 
συμβαίνει στην ιατρική επιστήμη, Όμως, το σώ-
μα και τα όργανα του εξετάζονται μόνον από την 
πλευρά της βιολογίας και των συναφών επιστη-
μών. Αυτό λοιπόν που έχει τελείως διαρραγεί, εί-
ναι η σχέση του σώματος με τον κόσμο και επο-
μένως με τον τρόπο της ζωής του. Τονίζεται, ότι 
η προσπάθεια έρευνας και γνώσης του σώμα-
τος είναι ιστορικό γεγονός και αναφέρεται στον 
ανατομικό τεμαχισμό, όπου δεν υπάρχει ζωή· 
επομένως το μοντέλο που διερευνούμε προκύ-
πτει άμεσα από την εμπειρία, η οποία εμπειρία 
είναι αναπόφευκτα μπλεγμένη με την αποσύν-
θεση, με το θάνατο. Όπως γράφει ο Καλιμπέρτι, 

το πτώμα τεμαχισμένο, άδειο, χωρίς φυσιολογι-
κές λειτουργίες, σε αποσύνθεση - δεν είναι σώ-
μα, αλλά ένα πρότυπο προσομοίωσης με ένα γε-
νικό ισοδύναμο του θανάτου, το οποίο μας κά-
νει να πιστέψουμε ότι πρόκειται για πραγματικό 
μοντέλο της ζωής.

Όμως μια επιστήμη που με τις μεθόδους και 
τις τεχνικές της ερευνά και γνωρίζει μόνο δια του 
τεμαχισμού, δια της διαίρεσης – της απομόνω-
σης, πώς και πού μπορεί να ανασυνθέσει στο 
σώμα, τις εκδηλώσεις του; τα συμπτώματα του; 
τις αισθήσεις του; που τις αναφέρει στο «σύνο-
λο» της ύπαρξης του; Πού βρίσκεται η ψυχή στις 
εκδηλώσεις του σώματος υπό έρευνα; Τέτοια αί-
σθηση είναι αδυσώπητα αρνητική ή αναβάλλε-
ται στο «αλλού» γενικά (από φορά σε φορά του 
πνεύματος, της ψυχής, της άνιμας). 

Τέτοια πρόταση στην πραγματικότητα είναι 
διαχωρισμένη και ετερόλογη.

Η ανάγκη της ανασύνθεσης ψυχής-σώματος, 
για την οποία μιλήσαμε στην αρχή είναι η ερ-
μηνεία της διόρθωσης των επιστημονικών τε-
χνικών και μεθόδων, που στην πραγματικότη-
τα αντικαθιστά μια επιστροφή· μια επιστροφή 
στον άνθρωπο-άτομο με σφαιρική αίσθηση της 
ύπαρξης του ταυτοχρόνως με την εξέταση της 
βιολογίας του, των συγκινήσεων του, των σκέ-
ψεων του, των σχέσεων του με τους άλλους και 
το περιβάλλον του· με μια λέξη: άνθρωπος - α-
ντικείμενο που ζει και γράφει ιστορία.

Η ψυχοσωματική ασθένεια, όπως γίνε-
ται κατανοητό, είναι προνομιακό έδαφος 
για έρευνες παρόμοιας φύσης. 

Γρήγορα όμως μια τέτοια έρευνα χαρα-
κτηρίζεται ακριβής, παρά την ολότητα της 
ψυχοσωματικής ενότητας-μονάδας. Πολλά 
μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί με βάση 
αυτή τη μονάδα, διαχωρίστηκαν. Αν απλο-
ποιήθηκε πολύ το πρόβλημα, αυτό συνέβη 
κυρίως για δυο αιτίες: λάθη εστίασης και 
όρια μεθοδολογίας.

Μεμονωμένες τρεις σταθερές θεμελιώ-
δεις: βιολογία, ψυχή-συναισθήματα, κοι-
νωνικές σχέσεις-περιβάλλον, αυτά τα μο-
ντέλα τελικά κατέληξαν να εξετάζονται χω-
ριστά παραλείποντας τα άλλα. Αν κι έγινε 
προσπάθεια να αλληλο-εξαρτηθούν, όπως 
οι κρίκοι μιας αλυσίδας, έτσι ώστε καθένας 

από αυτούς να θεωρείται η αιτία και συγχρόνως 
να ακολουθεί (αποτέλεσμα).

Είναι σαφές ότι κάθε μια σταθερά μπορεί να 
λαμβάνεται ως σημείο αφετηρίας της γραμ-
μικής αλυσίδας, ανάλογα με τις προτιμήσεις 
και τους προσανατολισμούς των ερευνητών με 
την συνακόλουθη διαμόρφωση της υπόθεσης 
«Σωματο-γενετικές»., «ψυχο-γενετικές», «κοινω-
νικο-γενετικές» της ψυχοσωματικής ασθένειας. 
Αλλά αυτό τελικά είναι μια αλληλουχία γεγονό-
των κατά χρονική συνέχεια και συνεπώς χάνε-
ται το «όλον».

Αυτές οι υποθέσεις οδήγησαν σε αναγωγικές 
ερμηνείες της ψυχοσωματικής ασθένειας, όπως 
υποστηρίζει ο Lipowsky «ενώ χρησιμοποιείται η 
μονάδα «ψυχή-σώμα» εντούτοις εξετάζεται ένα 
«μέρος» μόνο σε σχέση με το «όλον».

Πράγματι, οι μεθοδολογίες που αναφέρονται 
σε μοντέλα «αιτιολογικής σειράς-γραμμικής αλυ-
σίδας» προτείνουν ξανά μηχανιστικές τεχνικές της 
ιατρικής και των φυσιο-χημικών κατατάξεων, γε-
νικότερα η παράδοση μακρινών ιστορικών περι-
όδων, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει αναλυτι-
κούς υπολογισμούς, διαιρέσεις και κλάσματα.

Η ανάγκη μιας ολικής σφαιρικής θέασης της 
ψυχοσωματικής ασθένειας αναζητά λοιπόν τη 
χρησιμοποίηση διαφόρων μεθοδολογιών που 
να δικαιολογούν την πολυπλοκότητα των πα-
ρατηρούμενων φαινομένων· κατά τη διάρκεια 
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σύγχρονης συμμετοχής πολλών παραγόντων εν 
δράσει. Ιδίως, τη συσχέτιση μεταξύ αυτών των 
παραγόντων, οι οποίοι αντί γραμμικής δράσης, 
δρουν μεταξύ τους αμοιβαία και κυκλικά αλ-
ληλο-επηρεαζόμενοι.

Να γιατί σήμερα φαίνεται πιο χρήσιμο, στο 
επίπεδο μεθόδων, μια μέθοδος να είναι ερμη-
νευτική παρά λειτουργική αντικαθιστώντας τα 
γραμμικά πρότυπα. Αλλά μοντέλα αιτιώδους 
σειράς υπογραμμίζουν την αιτιολογική κυκλι-
κότητα μεταξύ των παραγόντων, όπως βιολο-
γία, ψυχολογία, κοινωνία δυνάμενη να ικανο-
ποιήσει την ανάγκη ολοκλήρωσης των φαινο-
μένων της ψυχοσωματικής ασθένειας.

Ανάμεσα σ’ αυτά τα κυκλικά μοντέλα ενδια-
φέρον παρουσιάζει το συστηματικό (Salvador 
Minuchin, Mara Selvini Palazzoli).Ο θεμελιώ-
δης εσωτερικός αντικειμενικός στόχος σ’ αυτό 
το μοντέλο δεν είναι η σπουδή μεμονωμένων 
μερών ενός φαινομένου, όσο η αναζήτηση των 
«συνδέσεων» μεταξύ τους, με την πεποίθηση 
ότι κάθε μια σύνδεση παίρνει την πραγματική 
της φυσιογνωμία και την δική της αίσθηση στο 
εσωτερικό των αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων, ή 
για να πούμε μια έκφραση του Bateson «μιας 
δομής που συνδέει, ενός αρμού».

Αν η επιστήμη της ψυχοσωματικής προτεί-
νεται κατά τον Λιπόβσκι σαν ολοκληρωμένη ε-
πιστήμη αριστείας, τότε μπορεί να γίνει αναμ-
φίβολα χρήσιμη με μια συστηματική μεθο-
δολογία, η οποία τείνει να αντικαταστήσει τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ψυχοσωματικής 
νόσου, με το επώδυνο σημείο των αλληλεπι-
δράσεων βιολογικών παραγόντων και ψυχο-
κοινωνικών, τη διασταύρωση φύσης και κουλ-
τούρας, κατά την οποία η ίδια βιολογική εκδή-
λωση εμφανίζεται σε ένα ζωντανό σώμα και ως 
εκ τούτου υποκείμενο στην ιστορία.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πούμε 
ότι η ψυχοσωματική ασθένεια είναι παρά-
δειγμα ειδικού τρόπου πρόκλησης ανθρώπι-
νης ασθένειας.

Ο σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να δώσει 
απλές ενδείξεις, χρήσιμες κάτω από το προφίλ 
δράσης, για ένα κλειδί ανάγνωσης πιο «κατανο-
ητής» της ψυχοσωματικής διαταραχής, ικανής 
να συμπεριλάβει την πολυπλοκότητα και ταυ-
τοχρόνως να αντιληφθεί καλύτερα, να δώσει 
νόημα και κατανόηση στα φαινόμενα.

Κατά την ψυχοθεραπεία και την αναζήτη-
ση γεγονότων στις οικογένειες ασθενών με 
ψυχοσωματικές διαταραχές, κατάφεραν να ε-
παληθεύσουν, ακολουθώντας ένα συστηματι-
κό προσδιορισμό, ότι ακόμα και το ψυχοσω-
ματικό σύμπτωμα αποκωδικοποιείται και ερ-
μηνεύεται από την εμφάνιση του μέχρι και τη 
σταθεροποίηση του, αν μάλιστα υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης παρατήρησης. Αυτό ση-
μαίνει βέβαια ότι αναζητούμε και αναγνωρί-
ζουμε «μια γλώσσα του σώματος», όπως στην 
ψυχανάλυση, αλλά κυρίως σημαίνει ότι κατα-

γράφεται το ψυχοσωματικό σύμπτωμα σε σχε-
σιακό πλαίσιο ικανό προς παρατήρηση, το ο-
ποίο παίρνει χαρακτήρες επικοινωνίας με σα-
φή τρόπο και κανόνες. 

Το σύμπτωμα λοιπόν μιλά, επικοινωνεί, ερ-
μηνεύει μια συμβολική έννοια, συμβάλλει, «ε-
νώνεται με τον εαυτό του», ανασυντίθεται, συν-
θέτει την αίσθηση επικοινωνίας του πλαισίου 
και τη σχέση στην οποία συγκρίνει τα χαρα-
κτηριστικά του και τους κανόνες του. Τέτοια 
αίσθηση γίνεται κατανοητή όπως σημειώνει ο 
Μινούσιν «πρόκληση στην καθημερινή μας ε-
μπειρία» γιατί η ψυχοσωματική μονάδα δεν εί-
ναι πια το άτομο, αλλά το άτομο μέσα στα κοι-
νωνικά του πλαίσια. Σώμα και πλαίσιο. Σώμα 
και οικογένεια.

Η χρήση του συστηματικού κυκλικού μο-
ντέλου εμπλέκει λοιπόν αλλαγές στο επίπεδο 
παρατήρησης κι επομένως στο επίπεδο κρι-
τηρίων παρέμβασης. Η «φωτιά» λοιπόν μετα-
κινείται από τα άτομα στα κοινωνικά συστή-
ματα και στις καταστάσεις που δημιουργού-
νται. Η πρόκληση λοιπόν, εδώ γίνεται σκοπός 
παρατήρησης!

Με οδηγό τις σύγχρονες απόψεις της ψυχο-
θεραπείας οφείλουμε να ξαναδούμε την ενό-
τητα ψυχής-σώματος από άλλη οπτική γωνία.

Mε το να αναφερθούμε σε εκατοστιαία πο-
σοστά των συμπτωμάτων των χρονίως πασχό-
ντων ψωριασικών ενημερωνόμαστε αόριστα 
και επιφανειακά. Λέγοντας άγχος ή κατάθλιψη 
ή θυμός σημαίνει ότι η ψυχο-σωματική μονάδα 
πάσχει. Είτε η ψυχή σιωπηλά κρύβει τα μυστή-
ρια της, είτε το σώμα βοηθώντας τη στην απο-
φόρτιση της συμμετέχει στην ασθένεια. 

Η πρόταση μου είναι, να οργανωθούν κέ-
ντρα ψυχικής διάγνωσης και θεραπείας δίπλα 

στα κέντρα αναφοράς για την ψωρίαση. Να 
περιοριστεί η πολυφαρμακεία, και οι ασθενείς 
να βοηθηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό, 
που θα μελετά κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει 
να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις χρόνιες δερ-
ματοπάθειες και τις ανάγκες τους, αφού μό-
νον τα θανατηφόρα νοσήματα γίνονται προ-
τεραιότητά τους. Ο βίος βραχύς, η τέχνη μα-
κρά και ο καιρός οξύς, όπως μας γράφει και 
ο Ιπποκράτης.

Η επίδραση των χρόνιων δερματοπαθειών 
στην καθημερινότητα των ασθενών συχνά ε-
ξετάζεται υπεροπτικά και επιφανειακά, επειδή 
οι χρόνιες δερματοπάθειες δε θεωρούνται θα-
νατηφόρες. Επιπλέον, αυτή η θεώρηση γίνεται 
στα πλαίσια όχι μόνο για τη χάραξη πολιτικής 
υγείας αλλά και για τη θέσπιση νόμων των α-
σφαλιστικών εταιρειών. Συμπερασματικά, λοι-
πόν, οι χρόνιες δερματοπάθειες δεν είναι απει-
λητικές για τη ζωή, έτσι, η προσοχή εστιάζεται 
και τα χρηματικά ποσά διατίθενται στη μελέτη 
άλλων νοσημάτων, τα οποία θεωρούνται άκρως 
σοβαρά (καρκίνος). Ωστόσο, η ψυχο-κοινωνική 
και επαγγελματική πίεση, που απορρέει από τα 
εξανθήματα, προκαλεί ψυχικές διαταραχές, οι 
οποίες συχνά συγκρίνονται με άλλα χρόνια νο-
σήματα. Αυτές οι αρνητικές επιδράσεις δυστυ-
χώς επεμβαίνουν καθοριστικά στην ποιότητα 
της ζωής των ασθενών. Έτσι ακριβώς, συμβαί-
νει και με τους χρονίως πάσχοντες από ψωρί-
αση. Κυρίως, όταν η νόσος έχει εμφανισθεί σε 
παιδική ή νεαρή ηλικία. Ατυχώς, καθώς δεν υ-
πάρχει ριζική θεραπεία, οι ασθενείς υφίστανται 
καθημερινές πιέσεις στον ψυχισμό τους. 

Ο αντίκτυπος των εξανθημάτων στις ζωές αυ-
τών των ασθενών προκαλεί και επιδεινώνει την 
συμπτωματολογία τους. Ιδιαίτερα, στους ψω-
ριασικούς ασθενείς το επίπεδο ανικανότητας 
είναι παρόμοιο με εκείνο του εμφράγματος ή 
της αρτηριακής υπέρτασης. Σε άλλες μελέτες με 
την χρήση του SF-36 ( ενός πρωτότυπου ερω-
τηματολογίου, το οποίο εφαρμόζεται στο γενι-
κό πληθυσμό), οι ψωριασικοί συγκρίνονται με 
καρκινοπαθείς, με πάσχοντες από κολλαγονο-
πάθειες, με υπερτασικούς, με καρδιοπαθείς και 
καταθλιπτικούς. Μερικές φορές η κατάθλιψη, 
που συνοδεύει την ψωρίαση, συνδυάζεται με 
αγχωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες μεγεθύνουν το 
πρόβλημα. Η συχνότητα της κατάθλιψης ανα-
φέρεται σε ποσοστά από 10% έως 58%.

Αν και η ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών 
καθορίζεται από την ψυχο-κοινωνική, κοινωνι-
κή και επαγγελματική κατάσταση τους, συνή-
θως συνυπάρχει επικάλυψη, πράγμα που επι-
δεινώνει τις ψυχικές διαταραχές τους. 

Οι γιατροί οφείλουν να αναγνωρίζουν τις 
αρνητικές επιδράσεις των χρόνιων δερματο-
παθειών σύμφωνα με την σοβαρότητα τους 
και να προτρέπουν τους ασθενείς σε ειδικές 
θεραπείες.

Εικόνα 1. Γραμμικό αιτιολογικό σύστημα σαν αλυσίδα. 
Ένας μεμονωμένος κρίκος σχετίζεται με το μέρος κι 
όχι το όλον.

Εικόνα 2. Συστηματικό κυκλικό μοντέλο. Η κάθε 
μια πλευρά του τριγώνου ισοδυναμεί με μια από τις 
τρεις σταθερές (Βιολογία, Πλαίσιο-οικογένεια, Ψυχή-
αισθήματα), οι οποίες αλληλοεπηρεάζονται.




