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Σ ίγουρα δεν είναι εύκολο να πει κάποιος 
από πότε υπάρχει ψυχιατρική. Δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθεί χρονικά η εμφάνιση 
του πρώτου ψυχιατρικού ασθενή.

Πιθανώς να υπήρχαν από τότε που οι άν-
θρωποι άρχισαν να σχηματίζουν μικρές κοι-
νωνίες και ορισμένοι με «διαφορετική» συ-
μπεριφορά, τράβηξαν την προσοχή των συ-
νανθρώπων τους, που ίσως να είχαν αντιδρά-
σει με δέος μπροστά στο ακατανόητο. Η ψυχι-
ατρική διατήρησε αυτό το μυστήριο ως σήμε-
ρα διατρέχοντας όλες τις περιόδους της, την 
μυστικιστική - εμπειρική περίοδο, και την επι-
στημονική.

Α. Μυστικιστική - εμπειρική 
περίοδος

Η περίοδος αυτή διακρίνεται στις ακόλου-
θες περιόδους:

α. αρχαιότητα
β. μεσαίωνας
γ.  εμπειρικές - φιλοσοφικές ιδέες μέχρι τα μέ-

σα του 19ου αιώνα, και
δ. κοινωνική ανάπτυξη

Αρχαιότητα
Μία βέβαιη περιγραφή των «πνευματικών» 

μεταβολών βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη.
Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται οι πνευμα-

τικές διαταραχές του Σαούλ που μόνο η λύρα 
του Δαυίδ μπορούσε να καταπραΰνει. Σ’ έναν 
αιγυπτιακό πάπυρο το 1200 π.Χ., περιγράφε-
ται η πνευματική κατάσταση του ηλικιωμένου 
ανθρώπου: «η καρδιά γίνεται βαριά και ο άν-
θρωπος δεν μπορεί να θυμηθεί το χτες». Οι 
τραγικοί ποιητές μας δίνουν παραδείγματα της 
μελαγχολίας του Οιδίποδα και της ψυχωσικό-
μορφης κρίσης του μητροκτόνου Ορέστη, ενώ 
φαίνεται ότι δεν ήταν άγνωστη στους αρχαίους 
η προσποιητή ψυχική διαταραχή, όπως αυτή 
συμπεραίνεται από το περιστατικό του πολυ-
μήχανου Οδυσσέα που υποκρίθηκε τον φρε-
νοπαθή προκειμένου να αποφύγει τη συμμε-
τοχή του στην εκστρατεία της Τροίας.

Τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα αφορούν 
ανθρώπινα κρανία που είχαν υποστεί τρυπα-
νισμό προφανώς σε μια προσπάθεια να απε-
λευθερωθεί ο άρρωστος από το πνεύμα που 
τον κατείχε. Βρέθηκαν κρανία με περισσότε-
ρους από έναν τρυπανισμούς, γεγονός που 
μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτοί οι άρρω-
στοι επιβίωσαν του πρώτου τρυπανισμού, που 
όμως δεν στάθηκε ικανός να τους ανακουφί-
σει από τη νόσο.

Ο Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.) ήταν ο πρώτος 
που διεκδίκησε από τους ιερείς και τα Ασκληπιεία 
τους ψυχικά αρρώστους. Ο Ιπποκράτης δεν δε-
χόταν τη μυστηριώδη αιτία των ψυχικών διατα-
ραχών και θεωρούσε τον εγκέφαλο ως όργανο 
του σκέπτεσθαι και αιτία όλων των νόσων του 
κρανίου. Για τις πνευματικές νόσους της αρχαι-
ότητας, την πρώτη θέση είχαν οι μαγικές και 
εμπειρικές απόψεις στα διάφορα φιλοσοφικά 
συστήματα. Τις θεραπευτικές μεθόδους με μα-
γείες, ο Ιπποκράτης, τις θεωρούσε ως τσαρλα-
τανισμό και εμπαιγμό των Θεών.

Έχουμε έτσι την πρώτη οργανική αντίληψη 
της ψυχικής νόσου, αντίληψη που θα ενισχυθεί 
από τον Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), τον πρώ-
το που έδωσε μια συστηματοποιημένη ψυχο-
λογία του ανθρώπου. Ο Αρεταίος (60 π.Χ.) 
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“Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” 

«Αυτοί που δεν μπορούν να θυμηθούν το παρελθόν  
είναι καταδικασμένοι να το επαναλαμβάνουν» 
              George Santayana (1863-1952).
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από την Καππαδοκία, ως θερμός οπαδός του 
Ιπποκράτη, έδινε μεγάλη σημασία στην ανα-
τομική χωρίς να απορρίπτει τις απόψεις των 
«πνευματικών» σχετικά με την αιτιολογία των 
ψυχικών νοσημάτων. 

Για τη θεραπεία στις ψυχικές νόσους διαβά-
ζουμε την «Πολιτεία» του Πλάτωνα. Εκεί γρά-
φει: «Εάν κανείς είναι πνευματικά ασθενής, δεν 
πρέπει να εμφανίζεται δημόσια στην πόλη. Οι 
συγγενείς του οφείλουν να τον κρατούν μέσα 
στο σπίτι, να τον περιποιούνται και να τον προ-
στατεύουν. Εάν εγκαταλείψουν τον ασθενή να 
τιμωρηθούν με χρηματικό πρόστιμο».

Στον καιρό του Ιπποκράτη οι ασθενείς πήγαι-
ναν στο ναό, προσέφεραν θυσίες και έλεγαν 
προσευχές. Τη μελαγχολία τη θεράπευαν με 
γυμναστική και μουσική.

Η περίοδος ακμής της ελληνορωμαϊκής ψυ-
χιατρικής κλείνει με τον Γαληνό (130-200 μ.Χ.) 
ο οποίος, δίνοντας έμφαση στη σημασία των 
ψυχολογικών παραγόντων για τη δημιουργία 
σωματικών συμπτωμάτων, μπορεί να θεωρηθεί 
ότι εισήγαγε την ψυχοσωματική αντίληψη στο 
χώρο του ψυχιατρικού προβληματισμού.

Ο Galem (129 -216 μ.Χ.), ένας Ρωμαίος ια-
τρός ελληνικής καταγωγής, υποστήριζε ότι οι 
ψυχικές διαταραχές οφείλονται σε ανωμαλία 
των χυμών του σώματος και στην εμφάνιση 
νοσηρών χυμών (π.χ. η μελαγχολία προέρ-
χεται από την χολή).

Ο ιστορικός αυτός κύκλος κλείνει με την πνευ-
ματική προσφορά του Αγίου Αυγουστίνου (354-
430 μ.Χ.) που στο έργο του «Εξομολογήσεις» 
διαφαίνεται η προσπάθεια να συσχετισθεί ο 
ρόλος των πρώιμων εμπειριών και των συ-
ναισθηματικών επιδράσεων στη διαμόρφω-
ση της ψυχικής ζωής. Οι θυμικές καταστάσεις, 
ισχυρίζεται, που συνδέονται με την πίστη ή α-
πιστία , πρέπει να ερμηνεύονται σαν πρωταρ-
χικές εκδηλώσεις της ζωής. Αυτή την πρωταρ-
χική ζωή βρίσκει ο Αυγουστίνος στη βούλη-
ση και ως εκ τούτου καινοτομεί για τα δεδο-
μένα της εποχής του. Αν η βούληση είναι δι-
εστραμμένη, τότε και οι κινήσεις της ψυχής εί-
ναι το ίδιο, εάν όχι τότε είναι αθώες και αξιέ-
παινες. Δηλαδή η πίστη είναι αυτή, η οποία 
φανερώνει το είναι και το γίγνεσθαι, την αρχή 
κάθε γένεσης και φθοράς.

Έτσι, μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα έχουν εμφανι-
σθεί στο χώρο της ψυχιατρικής τα σπέρματα 
όλων των μεγάλων ρευμάτων, και κλείνει έ-
νας κύκλος προόδου που δυστυχώς ακολου-
θήθηκε από μια σημαντική περίοδο σκότους, 
την περίοδο του μεσαίωνα.

Μεσαίωνας
Στην ψυχιατρική αντίληψη του μεσαίωνα κυ-

ριαρχούσαν οι θρησκευτικές, δαιμονικές και 
μαγικές ιδέες. 

Ξεχάστηκαν οι φυσικο-εμπειρικές θεωρίες 
της αρχαιότητας. Όλες οι ψυχοπαθολογικές 
εκδηλώσεις συσχετίζονταν με την θρησκεία. 
Πίστευαν, ότι οι πνευματικά ασθενείς κατέχο-

νταν από κακά πνεύματα, που έπρεπε να κατα-
στραφούν. Η διαφορετική αυτή αντίληψη είχε 
δραματικές συνέπειες στην αντιμετώπιση των 
ψυχικά ασθενών. Τώρα δεν πρέπει να εξευμε-
νισθεί η θεϊκή δύναμη με την πειθώ, την προ-
σευχή, την ικεσία (και κατά συνέπεια την κα-
λή μεταχείριση του αρρώστου), αλλά αντίθετα 
πρέπει να αφανισθεί, να καταστραφεί ο δαίμο-
νας που κατέλαβε τον δυστυχισμένο άνθρω-

πο και αυτό θα επιχειρηθεί με κάθε αγριότη-
τα, κάθε απάνθρωπη συμπεριφορά.

Αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη στην οποία κα-
τέληξε η Παπική Εκκλησία γύρω στον 6ο με 
7ο αιώνα μ.Χ. Την κυρίαρχη αυτή περί «τρέλ-
λας» άποψη, τη βρίσκουμε κωδικοποιημένη 
στις σελίδες της συγγραφής των Γερμανών μο-
ναχών Sprenger και Kremer, που δημοσιεύτη-
κε το 1487 με τον τίτλο Malleus Maleficarum 
(η σφύρα των Μαγισσών). Το βιβλίο αυτό έ-
χοντας πάρει την έγκριση του Πάπα αποτέλε-
σε, τουλάχιστον για την Ιερή Εξέταση, τον ο-
δηγό για την αντιμετώπιση των ατόμων με ψυ-
χιατρικές διαταραχές. 

Οι εξορκιστές, μια ιδιαίτερη τάξη από ιερείς 
και ιατρούς, είχαν σαν αποστολή την απελευ-
θέρωση των ασθενών από τον δαίμονα. Οι 
ψυχικά ασθενείς κλείνονταν στις φυλακές και 
καίγονταν σαν μάγοι. 

Στο Βυζάντιο, η αντίστοιχη περίοδος υπήρξε 
λιγότερο σκοτεινή. Η ελληνιστική παράδοση 
κράτησε για περισσότερο διάστημα την «τρέλ-
λα» στα αντικείμενα της ιατρικής πριν αυτή πα-
ραδοθεί στη δαιμονολογία. Τον 11ο αιώνα, 
με το έργο του φιλόσοφου Μιχαήλ Ψελλού 
(1018-1078), γίνεται αποδεκτό ότι οι δαίμο-
νες παρενοχλούν τη λειτουργία της ψυχής. Έτσι 
από τον 11ο αιώνα η δαιμονολογία σκεπάζει 
όλο τον Χριστιανικό κόσμο.

Στην Ανατολή, η κατάσταση για τους ψυχικά 
αρρώστους είναι ευτυχώς πολύ καλύτερη. Η 
αντιμετώπισή τους ήταν πολύ πιο ανθρωπιστι-
κή. Το 705 μ.Χ. ιδρύεται στη Βαγδάτη το πρώ-
το ψυχιατρικό άσυλο, όπου εφαρμόζονται αν-
θρωπιστικές μέθοδοι θεραπείας, ενώ στα τέλη 
του 9ου αιώνα κυριαρχεί στην Αραβική ιατρι-

κή ο Πέρσης Ραζής (865-925), γνωστός και ως 
«Γαληνός των Αράβων». Δεν έχει ιδιαίτερα με-
λετηθεί η συμβολή των Αράβων ιατρών στην 
ιστορία και την εξέλιξη της ψυχιατρικής. Πάντως 
το σημαντικό είναι ότι αυτοί δεν δέχθηκαν τη 
δαιμονολογία που είχε επικρατήσει, ως κύρια 
θεωρία, στον Χριστιανικό κόσμο.

Σε μερικές χώρες δημιουργήθηκε ένα είδος 
ψυχιατρείων. Έτσι, στην Αγγλία στα 1320 υ-
πάρχει νόμος που αναφέρεται στους ψυχιατρι-
κούς ασθενείς. Λέει ότι πρέπει να οδηγηθούν 
σε ένα ορισμένο μέρος, όπου θα τους εξα-
σφαλιστεί φιλοξενία. Στις χώρες που δεν βρί-
σκονται κάτω από την επίδραση της εκκλησί-
ας, π.χ. στην Τουρκία, βλέπουμε πρόωρα κα-
νονικά ψυχιατρεία. 

Εμπειρικές - φιλοσοφικές ιδέες  
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα
Μέχρι τον 17ο αιώνα η κατάσταση παρέμει-

νε πρακτικά έτσι. Τότε αρχίζουν να επικρατούν 
οι φιλοσοφικές - εμπειρικές θεωρίες, προσαρ-
μοσμένες στις σημαντικές κοινωνικές αλλαγές 
των καιρών, τροφοδοτώντας ένα σημαντικό 
διανοητικό κίνημα που έχει μείνει στη Ιστορία 
του πολιτισμού του ανθρώπου με το όνομα 
«Διαφωτισμός». Ο Διαφωτισμός θα επηρεά-
σει σε όλα τα επίπεδα την ανθρώπινη σκέψη, 
και ασφαλώς και τις απόψεις σχετικά με την 
ψυχική αρρώστια. 

Τώρα, με τους ψυχικά ασθενείς δεν ασχο-
λούνται οι ιερείς, αλλά οι φιλόσοφοι, που δί-
χως καμία πειραματική γνώση δημιουργού-
σαν θεωρίες. 

Οι ιατροί δεν θέλησαν να ασχοληθούν με τους 
πνευματικά ασθενείς. Διαφορές υπάρχουν, εάν 
υφίσταται ελευθερία της ψυχής ή όχι. 

Τις ψυχικές νόσους τις ερμήνευαν σαν απο-
τέλεσμα αμαρτίας και ψυχικής ρυπαρότητας 
και περιέγραφαν διάφορες κατηγορίες του 
πνεύματος. 

Ακόμα θέλησαν να πάρουν θέση στη σωμα-
τική αντίληψη για την προέλευση ψυχικών νό-
σων. Παραδέχονταν ότι από τον εγκέφαλο α-
ποχετεύονταν ορισμένοι νευρικοί χυμοί και για 
τις διάφορες ψυχικές νόσους υπήρχε μία ιδι-
αίτερη κυκλοφοριακή διαταραχή του αίματος 
στον εγκέφαλο. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα 
σκέψης που δεν στηριζόταν σε κανένα πειρα-
ματικό δεδομένο. 

Κοινωνική ανάπτυξη
Κυριότερος εκφραστής του Διαφωτισμού στο 

χώρο της ψυχιατρικής μπορεί να θεωρηθεί ο 
γάλλος Philippe Pinel (1745-1826), ο οποίος 
πρότεινε την ελευθέρωση από τις αλυσίδες των 
ψυχιατρικών ασθενών, γιατί πίστευε ότι η αιτία 
της νόσου ήταν η έλλειψη αέρα και ελευθερί-
ας. Η μέθοδος αυτή είχε μεγάλη επιτυχία. Ο 
μαθητής του Jean-tienne Dominique Esquirol 
(1772-1840), μετέδωσε τη θεραπευτική αυτή 
άποψη σε όλη την Ευρώπη. Ο Esquirol έδω-

Στο μεσαίωνα πίστευαν ότι  
οι πνευματικά ασθενείς 
κατέχονταν από κακά πνεύματα 
που έπρεπε να καταστραφούν. 
Οι εξορκιστές, μια ιδιαίτερη 
τάξη από ιερείς και ιατρούς, 
είχαν σαν αποστολή την 
απελευθέρωση των ασθενών από 
τον δαίμονα. Οι ψυχικά ασθενείς 
κλείνονταν στις φυλακές και 
καίγονταν σαν μάγοι 

6



8

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

6

6 σε έμφαση στον συναισθηματικό παράγοντα 
για την αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών και 
τόνισε την ανθρωπιστική αντιμετώπιση που τό-
σο ο ιατρός όσο και η κοινωνία οφείλουν ένα-
ντι των ψυχιατρικών ασθενών. 

Υπάρχουν όμως και οι ιατρικές ρίζες της ψυχι-
ατρικής. Η ανατομία του εγκεφάλου είχε μελε-
τηθεί από τον ανατόμο Vesalius (1514-1564). 
Ο εγκέφαλος θεωρήθηκε ότι είναι η έδρα και 
το όργανο της νόησης, και κατά συνέπεια οι 
ψυχικές διαταραχές θα πρέπει να αποδίδο-
νται σε βλάβες ή ανωμαλίες του εγκεφάλου. 
Ο Burton (1577-1640) δίνει μια λεπτομερή 
περιγραφή των μελαγχολικών καταστάσεων 
και ο μεγάλος Sydenham (1624-1689) χορή-
γησε ένα φάρμακο από κρέας και αίμα οχιάς, 
για την μελαγχολία και μανία. Ο Cullen (1710-
1790), ένας Σκωτσέζος ιατρός, εισάγει το 1796 
τον όρο «Νεύρωση». Ο von Feuchtersleben 
(1806-1849) εισάγει στη Γερμανική ψυχιατρι-
κή τον όρο «Ψύχωση». Η ψύχωση εμφανίζεται 
σαν νόσημα του ψυχισμού σε αντίθεση με τη 
νεύρωση που τη θεωρεί οργανική νόσο συν-
δεδεμένη με κάποια δυσλειτουργία του νευ-
ρικού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ό-
ροι νεύρωση και ψύχωση που στη συνέχεια 
θα καλύψουν πολύ διαφοροποιημένα αντικεί-
μενα, την εποχή της δημιουργίας τους, καλύ-
πτουν φυσιολογικές εικόνες που δεν διαχωρί-
ζονται με σαφήνεια.  

Πρακτικά όμως η θεραπεία των ψυχικών νο-
σημάτων αποκλειστικά παρέμεινε στα ίδια επί-
πεδα. Η θεραπευτική αγωγή γίνονταν με απο-
μορφίνη, κρύο νερό και θεραπεία με πείνα. 

Β. Επιστημονική περίοδος

Η επιστημονική περίοδος διακρίνεται στα α-
κόλουθα στάδια:

α. σωματικός προσανατολισμός
β. κλινική περιγραφική ψυχιατρική
γ. εν τω βάθει ψυχολογική αντίληψη
δ. διαγνωστική θεραπευτική περίοδος, και
ε.  σύγχρονη απαρτιωτική (ολιστική) τοπο-

θέτηση

Σωματικός προσανατολισμός
Ο κύριος αποφασιστικός αγώνας στην 

Ψυχιατρική έγινε στα μέσα του 19ου αιώνα. 
Ο σωματικός προσανατολισμός στην ψυχιατρι-
κή απώθησε τις προηγούμενες θεωρίες. Έγινε 
γνωστό ότι οι ψυχικές νόσοι εξισώνονται με τις 
άλλες νόσους. Η αιτία της προελεύσεως των 
διαταραχών αυτών θεωρήθηκε ο εγκέφαλος. 
Έτσι έχουμε το δόγμα: «Οι πνευματικές νόσοι 
είναι εγκεφαλικές νόσοι».

Οι σπουδαιότεροι αντιπρόσωποι αυτής της 
πεποιθήσεως είναι ο Meynert (1833-1892) έ-
νας ανατόμος και νευροπαθολόγος, μαθητής 
του οποίου ήταν ο Sigmund Freud, ο οποίος 
το 1883 εργάσθηκε στη κλινική του Meynert, 
ο Griesinger (1817-1868) ένας νευρόλογος-
ψυχίατρος, και ο Wernicke (1848-1905) ένας 

Γερμανός ιατρός, ανατόμος, ψυχίατρος και νευ-
ροπαθολόγος.

Η ανατομική παθολογική έρευνα του εγκε-
φάλου έκανε μεγάλες προόδους. Ο Wernicke 
ασχολήθηκε κυρίως με τις αφασίες. Η ιστοπα-
θολογία του εγκεφάλου είδε εξέλιξη από τους 
Nissl (1860-1919) και Alzheimer (1864-1915). 
Με τις εργασίες τους διαπίστωσαν, ότι ένα με-
γάλο μέρος των ψυχικών νόσων ήταν οργανι-
κής προελεύσεως.

Αποδείχθηκε ότι η συνέπεια της συφιλιδικής 
μολύνσεως είναι η προϊούσα παράλυση. Ήδη 
ο Beill στα 1805 περιέγραψε με έναν εξαιρετικό, 
για την εποχή, τρόπο την προϊούσα παράλυ-
ση, αλλά την παθογένεια της νόσου τη διαπί-
στωσε ο Richard Krafft-Ebing (1840-1902). Η 
διαπίστωση του οργανικού υποστρώματος της 
προϊούσας παράλυσης, μιας νόσου με πλού-
σια νευρολογική και ψυχιατρική συμπτωματο-
λογία, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφω-
ση των ψυχιατρικών απόψεων. Στο μεγαλύτερο 
μέρος των ψυχικών νόσων η παθολογοανατο-
μία δεν προσέφερε τίποτα το θετικό. Η κλινι-
κή ψυχιατρική, την περίοδο αυτή, δεν παρου-
σιάζει καμία σημαντική πρόοδο. 

Η κλινική περιγραφική ψυχιατρική
Μέχρι το 1880 στην κλινική ψυχιατρική κυρι-

αρχούσε η ιδέα της μονοψυχωσικής θεωρίας. 
Σύμφωνα με αυτήν, υπήρχαν διάφορες πνευ-
ματικές διαταραχές, αλλά μία μοναδική ψύχω-
ση, που εκδηλώνεται σε διάφορες μορφές και 
διέρχεται διάφορα στάδια (αρχίζει με μελαγχο-
λία, σύγχυση, μανία και τέλος ηλιθιότητα).

Στα ιστορικά περιέγραφαν μονωμένες κλινι-
κές καταστάσεις και συμπτώματα, όπως μελαγ-
χολία, σύγχυση, μανία, κ.λπ. Η κλινική παρα-
τήρηση περιοριζότανε στην αθροιστική διαπί-

Η διαπίστωση του οργανικού 
υποστρώματος της προϊούσας 
παράλυσης, μιας νόσου με 
πλούσια νευρολογική και 
ψυχιατρική συμπτωματολογία, 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των ψυχιατρικών 
απόψεων 


