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ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Αντωνάτος Σπύρος-Ψυχίατρος 

 • Ο όρος «ψυχική υγεία» θεωρείται αµφίσηµος· δεν είναι µόνον δύσκολο να 

συµφωνήσει κανείς στην γενική εφαρµογή του όρου, αλλά ακόµα και σε ένα µοναδικό 

πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτός θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους. Η συγκεκριµένη έλλειψη συµφωνίας πιθανόν να συνεχίσει 

να υφίσταται καθότι ο όρος υιοθετήθηκε για ποικίλους σκοπούς.  Όµως, µπορούµε 

να καταλήξουµε σε  ένα  κάποιο συµπέρασµα: µάλλον η «ψυχική υγεία» δεν αποτελεί 

έναν ακριβή όρο, αλλά µία ιδέα που συνέλαβαν κάποιοι από διαίσθηση και η 

οποία επιδιώκει να αποκτήσει επιστηµονικό κύρος ενώ ταυτόχρονα 

χρησιµεύει και ως ιδεολογική ταυτότητα. 

Ο όρος "ψυχικός" συνήθως συνεπάγεται κάτι περισσότερο από την καθαρή 

εγκεφαλική λειτουργία του ατόµου· αντιπροσωπεύει επίσης τις αισθήσεις και τα 

συναισθήµατά του, τις σχέσεις του µε τον άλλους, καθώς και µία γενικότερη ποιότητα 

σε αυτό που θα µπορούσε να ονοµαστεί ως η διανοητική ισορροπία του µέσα στο 

κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο που κινείται. Παροµοίως, ο όρος "υγεία" αναφέρεται 

σε κάτι περισσότερο από τη σωµατική υγεία: υποδηλώνει επίσης την υποκειµενική 

ενδοψυχική ισορροπία, το συνταίριασµα της ψυχικής του δοµής µε το εξωτερικό 

περιβάλλον, καθώς και την κοινωνική του λειτουργικότητα. ∆εν αποτελεί  έκπληξη 

πως ο συνδυασµός των δύο συγκεκριµένων όρων παράγει τελικά µία ελαστική 

και αµφίσηµη έννοια. Μία άλλη αµφισηµία υπηρετεί αυτή τη φράση. Στην καθ’ 
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ηµέρα πράξη, ψυχική υγεία συνήθως σηµαίνει ταυτόχρονα και την ψυχική ευεξία και 

την ψυχική νόσο. 

Οι ορισµοί προφανώς κυµαίνονται σύµφωνα µε την άποψη αυτών που τους ορίζουν, 

τις αναφορές που χρησιµοποιούν καθώς και τις αξίες που θεωρούνται για αυτούς ως 

πιο σηµαντικές. Ως εκ τούτου, η ψυχαναλυτική άποψη εστιάζει στην ενδοψυχική ζωή 

του υποκειµένου. Ο S. Freud προσδιόρισε την ψυχική υγεία σύµφωνα στην εξής 

απόφανσή του:   " Όπου βρισκόταν το Εκείνο, θα έπρεπε να βρίσκεται το Εγώ " 

(1932, p. 132). Εδώ, αξιολογείται η γνώση των ασυνείδητων κινήτρων και ο 

αυτοέλεγχος που βασίζεται πάνω στην ακριβή και ενσυνείδητη γνώση του εαυτού. Το 

διαπροσωπικό πλαίσιο αναφοράς, από την άλλη, αφορά πιο πολύ τη λειτουργικότητα 

των υποκειµένων σε διαπροσωπικές καταστάσεις. Ο H.S. Sullivan προσδιορίζει τη 

θέληση ενός ατόµου για ψυχική ευεξία ως εκείνες " τις διαδικασίες οι οποίες τείνουν 

να βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητά του ως ανθρώπινο ον, τις επιθυµίες του, 

καθώς και την επιτυχία του να ζει " (1954, p. 106) και τοποθετεί την µέγιστη αξία στην 

αποτελεσµατικότητα του ατόµου και την επάρκειά του στην κοινωνική 

λειτουργικότητα.  

Η άποψη σχετικά µε  την ικανότητα του υποκειµένου να σχετίζεται κοινωνικά 

διερευνάται από τον E. Fromm, ο οποίος µε τη σειρά του εστιάζει στην ατοµική σχέση 

µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο ψυχικά υγιής είναι ένα παραγωγικό και µη 

αλλοτριωµένο άτοµο · εκείνος που σχετίζεται µε τον κόσµο µέσω της αγάπης, και ο 

οποίος χρησιµοποιεί τη λογική του για να συλλαµβάνει την πραγµατικότητα µε 

αντικειµενικό τρόπο · είναι αυτός που βιώνει τον εαυτό του ως µία µοναδική ατοµική 

οντότητα, ενώ την ίδια στιγµή νοιώθει τον συνάνθρωπό του· θεωρείται όποιος δεν 

υπόκειται σε παράλογες αρχές, και αποδέχεται µε τη θέλησή του τη λογική αρχή της 

συνείδησης και της λογικής αιτιολόγησης των πραγµάτων· τέλος, είναι το άτοµο που 

εξελίσσεται όσο ζει, και θεωρεί το δώρο της ζωής ως την πιο πολύτιµη ευκαιρία που 

έχει. Εδώ  ισχύουν οι αξίες του ανθρωπισµού, της ατοµικότητας, της ελευθερίας και 

του ορθού λόγου. ([1955] 1959, p.275) 

Η πιο κατανοητή και σαφής σύνοψη της πολυπλοκότητας των κριτηρίων που 

χρησιµοποιούνται για τον ορισµό της ψυχικής υγείας ανήκει στην M. Jahoda (1958). 

Απέκλεισε σοβαρά κριτήρια ως ακατάλληλα εξαιτίας του ότι δεν ικανοποιούσαν 

ερευνητικούς σκοπούς. Η "απουσία νόσου", για παράδειγµα, απορρίπτεται ως 

κριτήριο, όχι µόνον λόγω της δυσκολίας στην περιγραφή της νόσου αλλά και διότι η 

κοινή χρήση του όρου "ψυχική υγεία" συµπεριλαµβάνει τώρα πια κάτι περισσότερο 

από την απλή απουσία µίας αρνητικής αξίας. Η "στατιστική κανονικότητα"  θεωρείται 

επίσης ακατάλληλη µε την έννοια ότι ο όρος είναι µη εξειδικευµένος, κενός 

περιεχοµένου, ενώ αποτυγχάνει να καταπιαστεί σοβαρά µε το ερώτηµα. Τέλος, η 
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"ευτυχία" και η "ευεξία" αποκλείονται καθότι εµπλέκουν όχι µόνο τις εξωτερικές 

συνθήκες αλλά και την ατοµική λειτουργικότητα. 

Η Jahoda λοιπόν συνοψίζει ποια κατά τη γνώµη της είναι τα πιο ευπρόσιτα 

κριτήρια για τρέχουσα χρήση. Αυτά είναι στάσεις και συµπεριφορές προς τον εαυτό, 

οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την ικανότητα πρόσβασης του εαυτού στη συνείδηση, 

την έννοια της ορθότητας του εαυτού, την έννοια της αποδοχής του εαυτού, και µία 

αίσθηση ταυτότητας· την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την αυτοπραγµάτωση που 

περιλαµβάνουν τις έννοιες του εαυτού, των κινήτρων για δράση και της επένδυσης 

στη ζωή· την ολοκλήρωση, η οποία αναφέρεται στην ισορροπία των ψυχικών 

δυνάµεων µέσα στο υποκείµενο, σε µία ενοποιό άποψη για τη ζωή, καθώς και στην 

αντίσταση απέναντι στην ψυχική πίεση (stress)· στην αυτονοµία, η οποία αναφέρεται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην ρύθµιση εκ των ένδον, και στην ανεξάρτητη 

δράση· στη µη διαστρέβλωση της αντίληψη της πραγµατικότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενσυναίσθησης ή της κοινωνικής ευαισθησίας· στην 

δεξιοτεχνία του περιβάλλοντος, που περικλείει την ικανότητα να αγαπά κανείς,  την 

επάρκεια στις διαπροσωπικές του σχέσεις, την αποτελεσµατικότητά του, την 

ικανότητά του για προσαρµογή στην εξέλιξη και ρύθµιση, την αποτελεσµατικότητά 

του να επιλύει προβλήµατα, την επάρκειά του για αγάπη, εργασία και παιχνίδι. 

Βέβαια από τη στιγµή που όσα εκθέτει αποτελούν µία σύνοψη και όχι προσπάθεια να 

ολοκληρώσει τα τρέχοντα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στον ορισµό ή στην 

ταυτοποίηση της ψυχικής υγείας, αναδύονται ποικίλες δυσκολίες στην παρουσίασή 

της (αρκετές µάλιστα αναγνωρίσθηκαν και συζητήθηκαν από την ίδια). Τα κριτήρια 

αλληλοεπικαλύπτονται, και η σχέση µεταξύ τους δεν ξεκαθαρίζεται µε λεπτοµέρεια 

(για παράδειγµα, ο βαθµός στον οποίο αυτά είναι ανεξάρτητα). Επιπλέον, καµία 

µέθοδος δεν ενδείκνυται για την επιτυχή κατηγοριοποίησή τους, ως εκ τούτου 

καθίσταται αδύνατο να υπολογίσει κάποιος το βαθµό ενός ιδιαίτερου κριτηρίου ή 

ακόµα να ανακαλύψει την παρουσία του ή την απουσία του. Αµφισηµίες και 

διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά κριτήρια, ενώ 

αγνοούνται κατά µεγάλο βαθµό τόσο ο αντίκτυπος από την κοινωνική θέση, όσο και 

η σηµασία της κοινωνίας ως το κριτήριο του πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται το 

άτοµο. 

Η Jahoda δεν επιχειρεί να επιλύσει τέτοιου είδους διαφορές. Απλώς αναγνωρίζει την 

αδυναµία να προσεγγίσει σε έναν "σωστό" ορισµό και να επιτύχει τη συναίνεση, 

καθότι κάτω από τους  προτεινόµενους ορισµούς ενυπάρχουν αξίες και διότι η ιδέα 

χρησιµοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς.  Η ανάλυση της Jahoda για την ψυχική 

υγεία ως ιδέα συνδιαλέγεται  κυρίως µε τα προβλήµατα που θέτει για τον ερευνητή 

των βιωµάτων: εάν- και κατά πόσον- τα ποικίλα κριτήρια µπορούν να συνενωθούν σε 

ένα κριτήριο ή σε µία οµάδα κριτηρίων· τα είδη των κριτηρίων που απαιτούνται από 
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διαφορετικούς ορισµούς· εάν  και µε ποιο τρόπο θα µπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει 

ανάµεσα στην "ιδανική" και στη "µέγιστη δυνατή" ψυχική υγεία· καθώς και των 

ορισµών που χρησιµοποιούνται. Ασχολείται ελάχιστα µε την προσέγγιση την οποία ο 

µελετητής της κοινωνίας θα µπορούσε να θεωρήσει: η σηµασία της έννοιας στην 

κοινωνία, οι ποικίλες λειτουργίες της, οι τρόποι µε τους οποίους δοµεί και εκφράζει 

κοινωνικές αξίες, και η φύση και τα είδη του  κοινωνικού περιβάλλοντος τα οποία 

επηρεάζουν την ψυχική ευεξία του ατόµου. Παρόλα αυτά, η εργασία της Jahoda 

παρουσιάζει την καλύτερη σύνοψη από τους τρέχοντες µείζονες ορισµούς αλλά και 

την αµφισβήτηση που συνδέεται µε αυτούς. 

•  Πολλές συζητήσεις σχετικά µε την έννοια της ψυχικής υγείας φυσιολογικά 

αντανακλούν τις διαφορετικές απόψεις  και  τα ενδιαφέροντα που συναντά κανείς 

µέσα στο κίνηµα της ψυχικής υγείας. Ένα από προέχοντα θέµατα είναι εάν η "ψυχική 

υγεία" και η "ψυχική νόσος" θα µπορούσαν να νοούνται στο ίδιο συνεχές ή σε 

διαφορετικά συνεχή τα οποία τέµνουν το ένα το άλλο. Η κλασσική ιατρική άποψη 

υποστηρίζει πως ψυχική υγεία θεωρείται η απουσία ψυχικής νόσου, ότι και οι δύο 

όροι αντιπροσωπεύουν τα άκρα στο ίδιο συνεχές, και πως η διαφορά ανάµεσα στις 

δύο καταστάσεις υφίσταται ως ένα βαθµό. Μία αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι η 

ψυχική υγεία είναι ποιοτικά διαφορετική  από την ψυχική νόσο και πως το ίδιο 

πρόσωπο µπορεί να είναι ταυτόχρονα ψυχικά υγιής και ψυχικά ασθενής.  Η Jahoda, 

ως µία συνήγορος της έννοιας της "θετικά οριζόµενης ψυχικής υγείας", ισχυρίζεται 

πως η απουσία σοβαρών χαρακτηριστικών δεν συνεπάγεται την παρουσία άλλων. 

Για παράδειγµα, η απουσία ψευδαισθήσεων δεν συνεπάγεται και την παρουσία 

σαφούς αυτοεκτίµησης· αντιστρόφως, η παρουσία δηµιουργικότητας δεν αποκλείει 

την παρουσία σοβαρού άγχους. Όµως εάν η ψυχική υγεία και η ψυχική νόσος 

τοποθετούνται σε διαφορετικά συνεχή, τότε καθίσταται αναγκαίο να εξειδικευτεί η 

σχέση τους. Για το λόγο αυτό η D. Conrand (1952) έχει προτείνει η "αρνητικά 

οριζόµενη υγεία", ή αλλιώς η απουσία παθολογίας, να χρησιµοποιείται ως ένας 

διάµεσος όρος.  

Ένα σχετικό ζήτηµα αποτελεί το εάν η ψυχική υγεία µπορεί να θεωρείται ως µία 

αρκετά σταθερή και µόνιµη λειτουργία του χαρακτήρα ή ως µία στιγµιαία λειτουργία 

του ατόµου και κατάσταση. Για παράδειγµα, ο D.Klein (1960) διαχωρίζει την 

"πληρότητα" ("soundness") από την "ευεξία"  ("well-being") : η πρώτη αναφέρεται στο 

επίπεδο της ολοκλήρωσης της γενικής και  πιο µόνιµης δοµής του χαρακτήρα, ενώ ο 

δεύτερος αφορά στην τρέχουσα ισορροπία του υποκειµένου. Αυτή η διάκριση θα 

ήταν ίσως ένας χρήσιµος τρόπος ταυτοποίησης δύο διαφορετικών ειδών της ψυχικής 

υγείας. 

Επίσης, υπάρχουν διαφορές στις απόψεις σχετικά µε το εάν η έννοια της ψυχικής 

υγείας θεωρείται σε µέγιστο βαθµό ως ελεύθερη αξιών. Κάποιοι συγγραφείς                
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- ψυχιατρικά προσανατολισµένο ι- βλέπουν την ψυχική υγεία ως ανάλογη της 

σωµατικής υγείας, η οποία, διατείνονται, πως θα µπορούσε να εκτιµηθεί από 

αντικειµενικές ιατρικές σταθερές, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το 

κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται ο ασθενής. Μία άλλη άποψη 

που ισχυρίζεται πως η ψυχική υγεία η οποία ως έννοια είναι ελεύθερη αξιών 

εξισώνεται µε το στατιστικά φυσιολογικό: η ψυχικά υγιής συµπεριφορά θεωρείται ως 

η συµπεριφορά του µέσου όρου ή η κλασσική, αναµενόµενη συµπεριφορά για έναν 

ιδιαίτερο πληθυσµό. Εδώ, η καλή ψυχική υγεία εκτιµάται µε όρους προσαρµογής και 

αποδοχής των τρεχόντων κοινωνικών προτύπων και κανόνων. Σαφώς λοιπόν τα 

συγκεκριµένα κριτήρια δεν είναι ελεύθερα αξιών. Πράγµατι, πολλοί ερευνητές αυτού 

του πεδίου ισχυρίζονται πως τα κριτήρια της ψυχικής υγείας δεν µπορούν να 

θεµελιωθούν σε απόλυτη ανεξαρτησία από ιδιαίτερες αξίες και κοινωνική ιδεολογία ή 

οµάδα στην οποία αυτές διατυπώνονται και εφαρµόζονται. Σύµφωνα µε την άποψη 

αυτή, η µελέτη των ορισµών της ψυχικής υγείας γίνεται ένας κλάδος της 

κοινωνιολογικής γνώσης. Όµως µία τέτοια προσέγγιση, αν και κοινωνιολογικά 

σηµαίνουσα, δεν µπορεί να θέσει την ερώτηση για το ποια κριτήρια είναι τα πιο 

χρήσιµα για τη θεραπεία  όσο και την έρευνα της ψυχικής νόσου. 

Κάποιοι από εκείνους που διατείνονται πως για όλους τους ορισµούς της ψυχικής 

υγείας  που συνδέονται µε τη µόρφωση θα όφειλε να χρησιµοποιούνται πολλαπλά 

κριτήρια, κάτι που εξαρτάται από τις αξίες που κάθε κοινωνία ή υποκουλτούρα 

αναπτύσσει. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια για την ψυχική υγεία στις κατώτερες τάξεις 

ίσως να είναι διαφορετικά από εκείνα της µεσαίας τάξης, καθώς και εκείνα για τους 

πολίτες της Ιαπωνίας θα διέφεραν από αυτά για τους Ινδούς ή τους Ευρωπαίους. 

Εδώ το θέµα είναι της σχέσης της ψυχικής υγείας ενός ατόµου µε τη φύση της 

κοινωνίας  στην οποία αυτό ζει και κινείται. Αν και το συγκεκριµένο ζήτηµα σπάνια 

συζητείται, η διευκρίνισή του και η λύση του είναι κρίσιµες σχετικά µε την αναγνώριση 

του πεδίου των αλληλένδετων µεταβλητών οι οποίες αφορούν τη µελέτη της ψυχικής 

υγείας. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι τίποτα λιγότερο από µία  συνολική θεωρία της 

σχέσης ανάµεσα στο υποκείµενο και στην κοινωνία. 

Άλλοι µελετητές της ψυχικής υγείας θεωρούν πως τα κριτήρια για την αυτή, αν και 

φορτωµένα µε αξίες, µπορούν να υπερβαίνουν τα σύνορα των περιστάσεων  και της 

µόρφωσης και πως µπορεί να επιτευχθεί ένας τόπος δέσµευσης µε βάση γενικές 

αξίες. Για παράδειγµα, ο M.B. Smith έχει προτείνει πως τα οικουµενικά κριτήρια για 

την ψυχική υγεία θα µπορούσε να " ταυτίζονται µε τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα, 

και τη βιωσιµότητα – µε µία λέξη το σύστηµα των ιδιοτήτων- εκείνων των εξωτερικών 

και εσωτερικών υποσυστηµάτων του χαρακτήρα ". (1959,pp. 680-681) Παροµοίως, ο 

Fromm (1955) επιµένει πως τα κριτήρια για την ψυχική υγεία οφείλουν να βασίζονται 

σε κάποιες έννοιες της οικουµενικής ανθρώπινης φύσης µάλλον παρά στις αξίες  της 

ιδιαίτερης µόρφωσης ή κοινωνίας. 
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Συνοπτικά λοιπόν, η ψυχική υγεία µπορεί να θεωρηθεί είτε ως έννοια µε βάση ένα 

ιδανικό ή ως µία εµπειρική κατασκευή που αναφέρεται σε µία κατάσταση που όντως 

συµβαίνει. Στην πρώτη περίπτωση, η ψυχική υγεία θεωρείται ως  το ιδανικό προς το 

οποίο πασχίζει κάποιος αλλά ποτέ δεν επιτυγχάνει πλήρως να φθάσει· χρησιµεύει, 

όµως, ως µία σταθερά έναντι του οποίου εκτιµάται κάθε υποκείµενο. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η ψυχική υγεία επιτυγχάνεται µε ρεαλιστικό τρόπο, αν και υπάρχει 

αρκετή αµφισβήτηση σχετικά µε το πόσο συχνά αυτή συναντάται. 

•  Η εµφάνιση της έννοιας της ψυχικής υγείας είναι στενά συνδεδεµένη µε την 

ανάπτυξη του κινήµατος της ψυχικής υγιεινής στις Η.Π.Α. καθώς και την ανάπτυξη 

της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής αλλά και της έρευνας σχετικά  µε το  χαρακτήρα. 

Ως µία επεξηγηµατική κατασκευή, η ψυχική υγεία προέκυψε από το ενδιαφέρον για 

την "ψυχική υγιεινή" η οποία απέκτησε τους πρώτους οπαδούς της στις αρχές του 

20ου αιώνα. Στα 1892 ο ελβετός  A. Meyer (1866-1950) µεταναστεύει στις Η.Π.Α. Εκεί 

υποστηρίζει –διαφωνώντας µε τον E. Kraepelin- πως πολλαπλοί παράγοντες 

βιολογικοί-ψυχολογικοί – κοινωνικοί συµβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της 

προσωπικότητας ενώ καθορίζουν και το καθεστώς της ψυχικής υγείας ή νόσησης. 

Καθιερώνει  µε αυτό τον τρόπο την ψυχοβιολογική σχολή της Ψυχιατρικής και το 

συνοδό κοινωνικό κίνηµα.  Αρχικά, αυτό το κοινωνικό κίνηµα εστίασε στη βελτίωση 

των άθλιων συνθηκών που επικρατούσαν στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία µα και στην 

παροχή καλύτερης φροντίδας και θεραπείας για τους ψυχασθενείς οπουδήποτε και 

εάν βρίσκονται. Στη δεκαετία του 1920 το ενδιαφέρον στράφηκε προς την προώθηση 

της "ψυχικής υγιεινής" και θεµελίωσε κλινικές επίβλεψης των παιδιών. Ο όρος 

"ψυχική υγεία" άρχισε να αντικαθιστά τον όρο "ψυχική υγιεινή" στη δεκαετία του 

1930, και µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1940 προσέλαβε µία ανεξάρτητη θέση µε 

ένα αυξανόµενο και ενθουσιώδες κοινωνικό κίνηµα που λειτουργούσε στο όνοµά της. 

Αυτή η αλλαγή στους όρους  υποδηλώνει την έναρξη της εποχής του ενδιαφέροντος 

για την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών µάλλον παρά απλώς τη φροντίδα και τη 

θεραπεία, καθώς και τη διεύρυνση του πεδίου για να συµπεριλάβει όλους τους 

τύπους της κοινωνικής και ψυχικής  δυσπροσαρµογής µάλλον παρά απλώς τους 

σοβαρά συναισθηµατικά διαταραγµένους ή τους ψυχωτικούς. Το κίνηµα άρχισε να 

προάγει τη "θετικά οριζόµενη" ψυχική υγεία ως έναν απώτερο σκοπό ξεχωριστό από 

την εξάλειψη της ψυχικής πάθησης. 

Η δηµοτικότητα της ψυχικής υγείας ως µίας επιθυµητής αξίας στις Η.Π.Α. συνδέεται 

εν µέρει µε τη συνηγορία από εκείνους που υποστηρίζουν το κίνηµα της ψυχικής 

υγείας και εν µέρει µε την ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής θεωρίας και αποδοχής 

της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής αρκετές  δεκαετίες πριν.  Μετά τον Β´ 

Παγκόσµιο Πόλεµο λοιπόν, έχουµε την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την 

ψυχοδυναµική ψυχιατρική, σε σηµείο όπου οι βιολογικοί παράµετροι  της ψυχικής 

νόσου να µην βρίσκουν πια µεγάλη ανταπόκριση. Υπήρξε κυρίαρχη η ορθόδοξη 
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ψυχαναλυτική άποψη πως η ψυχική υγεία είναι µία ιδιότητα των ατόµων και µία 

λειτουργία ενδοψυχικής ανάπτυξης και δυναµικής. Ισχυρίζονταν πως ένα άτοµο 

αποκτά καλή ψυχική υγεία ως συνέπεια της ευτυχούς πρώιµης κοινωνικοποίησης· η 

ψυχανάλυση ή κάποιος τύπος ψυχοθεραπείας διορθώνει µία τυχόν ατυχή πρώιµη 

κοινωνικοποίηση. Ως εκ τούτου, το υποκείµενο παραµένει ως η µονάδα της 

ανάλυσης, και η ψυχολογική υγεία θεωρείται ως µία µοναδική λειτουργία για το 

άτοµο, προσωπική ενδοψυχική ανάπτυξη και ιστορία ζωής. Μεταγενέστερα, η 

µονάδα της ανάλυσης επεκτάθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει και το σχήµα των 

ατοµικών διαπροσωπικών σχέσεων. Μόνο λίγοι συγγραφείς, όπως ο Fromm (1955) 

και ο Frank (1948) συνέλαβαν µία περιεκτική άποψη για την ψυχική υγεία ως µία 

λειτουργία του συνόλου της κοινωνίας – οι κυρίαρχες ιδεολογίες της, οι παραδοχές,  

οι κανόνες, οι αξίες, οι θεσµοί, και γενικότερα ο τρόπος ζωής. Μία τέτοια προοπτική 

αγνοείται κατά σηµαντικό βαθµό ή θεωρείται ως άσχετη από τη µεγάλη πλειοψηφία 

των θεωρητικών, των επαγγελµατιών  και των ερευνητών στο πεδίο της ψυχικής 

υγείας. 

Φθάνοντας στις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισε να ενισχύεται το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον και πάλι προς τη βιολογική ψυχιατρική. Τότε ακριβώς , ο ιατρός ( και όχι 

ψυχίατρος )  G. Engel µαζί  µε τον J. Romano προτείνουν το βιοψυχοκοινωνικό 

µοντέλο της νόσου. Υποστηρίζουν πως έχουµε την περίπλοκη αλληλεπίδραση 

βιολογικών-ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων σε όλα τα νοσήµατα – όχι 

µόνο στα ψυχικά. Το βιοψυχοκοινωνικό µοντέλο  έρχεται να αντιπαρατεθεί κατά 

κάποιον τρόπο στο επικρατούν µέχρι τότε βιοϊατρικό µοντέλο. 

 • Η δραστηριότητα στο όνοµα της ψυχικής υγείας έχει προξενήσει την ανάπτυξη 

τριών διακριτών οµάδων των οποίων τα µέλη µπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται 

µεταξύ τους, όµως το ενδιαφέρον τους και οι λειτουργίες τους είναι ξεχωριστά: αυτοί 

µπορούν να αποκαλούνται ως θεωρητικοί, ως επαγγελµατίες, καθώς και ως 

ερευνητές. Οι θεωρητικοί πρωτίστως ενδιαφέρονται για την προαγωγή της ψυχικής 

ευεξίας ως αξίας και στην ενδυνάµωση της δράσης µε σκοπό να προλάβουν και να 

εξαλείψουν την ψυχική νόσο. Καλά αναπτυγµένοι οργανισµοί ψυχικής υγείας, τόσο 

δηµόσιοι όσο και ιδιωτικοί, υφίστανται σχεδόν παντού στον αναπτυγµένο κόσµο, 

τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 

Η σηµασία του κινήµατος της ψυχικής υγείας έχει ενισχύσει το κύρος και τη δύναµη 

των επαγγελµατιών του, οι οποίοι εκτείνονται από ψυχαναλυτές έως σύµβουλοι 

γάµου και όχι µόνο. Βαθµιαία έχουν διευρύνει τη σφαίρα λειτουργίας τους και µάλιστα 

υπηρετούν και σε θεσµούς όπως σχολεία, δικαστήρια και στη βιοµηχανία. Αν και 

πολλές δραστηριότητές τους αναλαµβάνονται στο όνοµα της ψυχικής υγείας, λίγη 

εργασία κατευθύνεται προς την ψυχική υγεία ως ξεχωριστή από την ψυχική νόσο. 
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Πρωτίστως, το ενδιαφέρον τους είναι η θεραπεία· δευτερευόντως είναι η έρευνα· 

αυτό αποτελεί ελάχιστα προληπτικό µέσο. 

Τα ενδιαφέρονται των ερευνητών στην ψυχική υγεία διατρέχουν το σύνολο της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς από τα προσδιορισµένα βιοχηµικά προβλήµατα έως τα 

υπαρξιακά προβλήµατα της επιβίωσης. Παρά τον αυξανόµενο αριθµό ερευνητικών 

προγραµµάτων τις προηγούµενες δεκαετίες, τα αιτιολογικά προβλήµατα παραµένουν 

άλυτα και τα πεδία περιµένουν την εννοιολογική  διευκρίνιση. 

  • Οι προσανατολισµοί αναφορικά µε την ψυχική υγεία ως ένα επιθυµητός σκοπός, 

ως ένα θέµα ουσίας, και ως ένα πεδίο εργασίας, και έρευνας ταλαντεύονται ανάµεσα 

σε δύο πόλους. Από τη µία, η ψυχική υγεία θεωρείται ως µία περιορισµένη και 

προσδιορισµένη "κατάσταση ύπαρξης" και ως το ουσιαστικό θέµα στο πεδίο 

εργασίας που είναι µία ειδικότητα - η Ψυχιατρική προφανώς -  ανάµεσα σε άλλες 

ειδικότητες. Το υποκείµενο ή το άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον είναι µία µονάδα 

προς ανάλυση, προσπάθεια ελέγχου, και αλλαγή. Από την άλλη, η ψυχική υγεία 

θεωρείται ως το σύνολο της προσωπικότητας του ατόµου, και το πεδίο εργασίας που 

συνδέεται µε αυτό είναι µία υπέρτατη επιστήµη του ανθρώπου που τα 

συµπεριλαµβάνει όλα. 

Σε έναν πιο περιορισµένο ορίζοντα, η απόκτηση της ψυχικής υγείας θεωρείται ως ένα 

τεχνικό πρόβληµα το οποίο πρέπει να λυθεί υπό την καθοδήγηση και την κατεύθυνση 

των ειδικών. Η τεχνολογία της ψυχικής υγείας θεωρείται ως να εµπεριέχεται και να 

αναπτύσσεται και να µεταδίδεται από τους επαγγελµατίες οι οποίοι αξιώνουν ειδικές 

δεξιότητες και εµπειρία και οι οποίοι νοµιµοποιούνται από την κοινωνία ως ένα όχηµα 

για την ηθική εφαρµογή της γνώσης σχετικά µε την ψυχική υγεία. Λειτουργικές 

τεχνικές και διαδικασίες θεµελιώνονται, και πλαίσια αναφοράς και επεξηγηµατικών 

θεωριών αναπτύσσονται, εξελίσσονται και προσδένονται δυναµικά µαζί της. Γενικώς, 

αυτός ο προσανατολισµός δίνει έµφαση στο ξεχωριστό των ατόµων και τα 

ενθαρρύνει να επιζητούν εσωτερική ηρεµία και αυτοπραγµάτωση σε προσωπική 

βάση· η ψυχολογική ευεξία θεωρείται ως µία λειτουργία των δυναµικών της 

προσωπικότητας, η οποία µε τη σειρά της, υποστηρίζεται να είναι πρωτίστως µία 

λειτουργία πρώιµης εµπειρίας και µόνον δευτερευόντως των κατοπινών 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

Αντιθέτως, εκείνοι που διατηρούν µία  ολοκληρωτική άποψη για την ψυχική υγεία και 

τα φαινόµενά της αξιώνουν ολόκληρη τη γκάµα της ανθρώπινης σκέψης και 

συµπεριφοράς· πιστεύουν πως το ανθρώπινο πανόραµα οφείλει να ερµηνεύεται 

µέσα στο πλαίσιο-εργασία της ψυχικής υγείας παρά αντιστρόφως. 
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Αυτοί οι αντιθετικοί προσανατολισµοί προσδίδουν διαφορετικά πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα στην προσπάθεια να επιτευχθούν στόχοι σχετικοί µε την ψυχική υγεία. 

Ο ψυχοθεραπευτικός προσανατολισµός θεωρείται πως είναι κατά πολύ 

εξειδικευµένος σχετικά µε τη φύση των φαινοµένων και το εάν αυτά είναι 

συναισθηµατικής φύσης, ή βιοχηµικής,  ίσως ατοµικά ή κοινωνικά· ως εκ τούτου κάτι 

τέτοιο παρέχει µεγαλύτερη ευκαιρία για παρέµβαση και έλεγχο. Όµως, περιορίζοντας 

τις µεταβλητές µε τις οποίες διαπραγµατεύεται κανείς µέσα στη θεραπεία, θα 

µπορούσε να αγνοεί σηµαντικά και ίσως κρίσιµα φαινόµενα. Αντιθέτως, ο ευρύτερος 

προσανατολισµός δίνει µεγαλύτερες πιθανότητες για να ανακαλύψει κανείς τις 

ποικίλες εσωτερικές συνδέσεις ανάµεσα στις µεταβλητές που εµπλέκονται στο 

ζήτηµα. Παρόλα αυτά,  η µεγάλη διάχυση και έκτασή του το καθιστά αδύνατο ως 

οδηγό για επιστηµονικούς λόγους ή κοινωνική δράση. 

•  Γενικώς η ιδεολογία σχετικά µε την ψυχική υγεία και το συνοδό κίνηµά της 

λειτουργούν, είτε σκοπίµως είτε ακούσια, για διατηρήσουν και ενισχύσουν σηµαντικές 

αξίες στο κοινωνικό γίγνεσθαι πάντοτε µιλώντας για τη ∆ύση. Ξεχωριστός ανάµεσά 

τους είναι ο ουµανισµός που δίνει έµφαση στη σηµασία του ατόµου καθώς και στην 

ανάπτυξή του και στην επίτευξη των στόχων του και των επιθυµιών του. Ως εκ 

τούτου, το κίνηµα της ψυχικής υγείας συµβάλλει και ενισχύει τα ιδεώδη της 

δηµοκρατίας και επίσης προάγει µία µορφή εσωτερικότητας µε το να εστιάζει στην 

ενδοσκόπηση και στην αυτογνωσία. Επικεντρώνοντας στην αλλαγή του ατόµου παρά 

της κοινωνίας, το κίνηµα της ψυχικής υγείας προσπαθεί και αγωνίζεται µακριά από 

την κοινωνική ανοικοδόµηση και εποµένως λειτουργεί µε σκοπό να διατηρηθεί το 

καθεστώς και εκείνες οι αξίες της µεσαίας τάξης οι οποίες είναι εσωτερικό κοµµάτι 

αυτής. Κάτι τέτοιο δεν αρνείται πως κάποιοι επαγγελµατίες χρησιµοποιούν την ιδέα 

της ψυχικής υγείας ως µέσο για να πετύχουν την κοινωνική ανοικοδόµηση· όµως 

αυτοί ενδιαφέρονται µόνο σε ειδικές κοινωνικές αλλαγές τις οποίες ελπίζουν να 

καταφέρουν στο όνοµα της ψυχικής υγείας, όπως αλλαγές στις πρακτικές ανατροφής 

των παιδιών µέσα στην οικογένεια ή σε  διαφορετικούς τρόπους µεταχείρισης των 

µαθητών στα δηµόσια σχολεία. 

 Για τους θεωρητικούς και τους ιδεολόγους, η σύλληψη της ιδέας της ψυχικής υγείας 

τους παρέχει µία ιδεολογία σχετικά µε τη βελτίωση του εαυτού στην οποία µπορούν 

να αφιερώνονται κάποια στιγµή όταν οι κοινωνικοπολιτικές ιδεολογίες είναι 

ξεπερασµένες στη ∆ύση. Ως εκ τούτου η ψυχική υγεία προσδοκάται ως πανάκεια για 

όλα τα κοινωνικά προβλήµατα και αδροµερώς για βελτίωση της ανθρωπότητας. Για 

τον επαγγελµατία, από την άλλη, η σύλληψη της ψυχικής υγείας συνήθως χρησιµεύει 

ως ένας απώτερος στόχος- αν και αµφίσηµος- έναντι του οποίου αυτός µπορεί να 

υπολογίσει την τρέχουσα λειτουργικότητα των ασθενών του και προς τον οποίο 

αυτός µπορεί να κατευθύνει τις προσπάθειές του ή τις δικές τους· αποτελεί ένα άδηλη 
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ή ρητή σταθερά έναντι της οποίας αυτός υπολογίζει την επιτυχία και την αποτυχία 

των προσπαθειών του ίδιου και εκείνων των συναδέλφων του. 

 • Παρά την επέκταση του κινήµατος της ψυχικής υγείας και το κύρος των 

επαγγελµατιών που ασχολούνται µε αυτή, γνωρίζουµε πολύ λίγα µε το πώς θα 

πετύχουµε την ψυχική υγεία. Επιπλέον, οι µηχανισµοί για την εφαρµογή αυτής της 

λιγοστής γνώσης και  την αποτελεσµατικότητα θεωρούνται ως ανεπαρκείς. Από τα 

πολλά ζητήµατα που χρήζουν επίλυσης, τρία, κατά τη γνώµη µου, είναι κεντρικά. Το 

πρώτο είναι η ανάγκη για επέκταση της σύλληψης της έννοιας της ψυχικής υγείας 

πέραν της ατοµικής ενδοψυχικής ζωής, των διαπροσωπικών σχέσεων, και των 

περιορισµένων κοινωνικών πλαισίων. Άσχετα πόσο εκλεπτυσµένη, οξυδερκής ή 

επιστηµονική είναι η κατανόησή µας σχετικά µε τα ανθρώπινα όντα ως άτοµα, αυτό 

το πλαίσιο είναι ανεπαρκές για την κατανόηση της ψυχικής υγείας, η οποία επίσης 

χρειάζεται να ειδωθεί ως µία λειτουργία κοινωνικών ρόλων, θεσµών, και κοινοτήτων. 

Το δεύτερο πρόβληµα αφορά την ιδέα της ψυχικής υγείας, η οποία, καθότι εµπλέκει 

έναν αριθµό απόψεων για την ανθρώπινη ζωή, απαιτεί την ολοκλήρωση  των 

κλάδων της βιοχηµείας, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, και της φιλοσοφίας · 

κάτι που για την ώρα δεν διαφαίνεται να επιτυγχάνεται πλήρως. Το τρίτο πρόβληµα 

εµπλέκει τις δυσκολίες  σχετικά µε την παρέµβαση, την εκτέλεση  και τον έλεγχο που 

θα όφειλαν να αποµένουν ακόµα και εάν η επέκταση της ιδέας και η ολοκλήρωση 

των σχετικών κλάδων θα µπορούσαν να επιτευχθούν. Ακόµα και εάν η ψυχική υγεία 

θα µπορούσε να επιτευχθεί µε λογικό σχεδιασµό, πόσο πολύς σχεδιασµός αυτού του 

είδους τελικά είναι επιθυµητός; Θα µπορούσε άραγε να απειλήσει άλλες αγαπηµένες 

αξίες, ή να έχει συνέπειες που δεν µπορούµε τώρα να  προβλέψουµε; Από µία 

άποψη, το πρόβληµα της ψυχικής υγείας είναι όµοιο µε το αιώνιο ερώτηµα σχετικά 

µε το πως µπορεί κανείς  να ηγηθεί µία καλή ζωή. Ίσως αυτό δεν αποτελεί θέµα 

ουσίας για ακαδηµαϊκούς κύκλους, εάν πρόκειται να επεκταθούν ή ολοκληρωθούν, 

αλλά µάλλον µία επείγουσα ανάγκη µέσα από την ανθρώπινη συνθήκη στην 

απέραντη πολυπλοκότητά της, και που για ένα µόνον µέρος µπορούµε να 

σχεδιάσουµε. Ίσως χρειαζόµαστε να εγείρουµε το ζήτηµα για το πόσο πολύ µπορεί 

να επιτύχουµε την ψυχική υγεία µε την επιστήµη και το σχεδιασµό. Θα µπορούσε να 

ειπωθεί πως σε όλους µας  ο απώτερος στόχος της ψυχικής υγείας που ορίζεται µε 

θετικό τρόπο  θα συνεχίσει να µας διαφεύγει ως ένας από τους µόνιµους 

ανθρώπινους περιορισµούς.  

• Ως ψυχίατρος προσδοκώ  να απαντήσω µέσα στο χρόνο και µέσα από την εργασία 

µου σε αυτά τα τελευταία τρία βασικά ερωτήµατα και όχι µόνο. 
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