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Η 
αναζήτηση υπαρξιακού νοήματος αποτελεί καθολικό και πανανθρώπινο φαινόμενο που 

παραδοσιακά βρίσκει την έκφρασή του μέσα από τις επίσημες θρησκείες (θρησκευτικό-

τητα) ή την προσωπική «υπερβατικότητα» (πνευματικότητα). Κατά τη διάρκεια του με-

γαλύτερου μέρους του 20ού αιώνα οι επιστήμονες ψυχικής υγείας έτειναν στην παρα-

γνώριση ή στην άρνηση του θρησκευτικού βιώματος το οποίο συχνά θεωρούσαν παρωχημένο, ή 

και παθολογικό. Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσε-

ων που αφορούν στη σχέση θρησκευτικότητας, ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας με αρκούντως 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα και σε θεωρητικό και σε κλινικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι απαραίτητη 

η εξοικείωση και η επάρκεια των ψυχιάτρων και των ψυχοθεραπευτών στη διαχείριση τέτοιων θε-

μάτων και στην αξιολόγηση της συμβολής τους είτε στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας είτε στη θε-

ραπεία της, καθώς επίσης και στην αναγνώριση των πνευματικών και θρησκευτικών αναγκών των 

θεραπευομένων τους, οι οποίες αλληλοσυνδέονται βέβαια με αντίστοιχες ψυχολογικές. Στο πλαίσιο 

αυτό, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία ενσωμάτωσε πρώτη τέτοιου είδους προβληματισμούς  

παρουσιάζοντας τροποποιημένα θεραπευτικά μοντέλα τα οποία αποπειρώνται την απαρτίωση της 

θεραπείας μέσα από το κοσμοείδωλο του θρησκευόμενου υποκειμένου.
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Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του καλεί-

ται να δώσει απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα 

όπως το ποιος είναι, από πού προέρχεται, πώς πρέπει 

να ζήσει, ποιος είναι ο ρόλος του στον κόσμο, πώς να 

αντιμετωπίσει το θάνατο, ποιο το νόημα της ζωής του. 

«Το βασικότερο κίνητρο κάθε ανθρώπου είναι να βρει 

αυτό το νόημα».1 Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήμα-

τα είναι συχνά άρρητες ή υπόρρητες και μπορούν να 

διαφανούν μόνο από τον τρόπο ζωής που έχει υιοθε-

τήσει ο καθένας μας. Η αρμοδιότητα για τη διερεύνη-

ση των παραπάνω ερωτημάτων ανήκει στο χώρο της 

μεταφυσικής. Οι αλήθειες της μεταφυσικής δεν επιδέ-

χονται εμπειρικής επαλήθευσης· η μεταφυσική είναι 

«το σύνολο των a priori συνθετικών προτάσεων».2

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν έχουν 

σκοπό απλώς να καθησυχάσουν τον έμφυτο φόβο του 

ανθρώπου για το άγνωστο – οι απαντήσεις έχουν πρα-

κτικό αντίκρυσμα, καθορίζουν τον τρόπο δηλαδή που 

συνυπάρχει και αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώ-

πους, τον τρόπο που ζει κανείς τη ζωή του, το «ήθος», 

την ηθική του στάση εντός του κόσμου. Η μεταφυσική 

έχει λοιπόν, ως άμεση συνέπειά της, την ηθική (πρα-

κτική) φιλοσοφία. Η φιλοσοφία δεν είναι μία γνώση 

που ισχύει «αντικειμενικά» αλλά είναι η συνειδητοποί-

ηση του «υπάρχειν» μέσα στον κόσμο.3 Επομένως, ο 

τρόπος ζωής του κάθε ανθρώπου είναι δηλωτικός της 

κοσμοθεωρίας του. 

Οι απαντήσεις της μεταφυσικής συχνά θεσμοποι-

ούνται και γίνονται δόγμα στα πλαίσια μιας θρησκεί-

ας. Η ηθική οδηγεί στη θρησκεία, μέσω της οποίας 

διευρύνεται προς την ιδέα ενός, εκτός του ανθρώπου, 

κυρίαρχου ηθικού νομοθέτη.4 Η θρησκεία στηρίζεται 

στην έννοια του ιερού, η οποία είναι μη αναγώγιμη σε 

απλούστερες έννοιες- το ιερό ορίζεται μόνο ως προς 

το μη ιερό.5 Η ιερότητα εξασφαλίζει την καθολική και 

αδιαπραγμάτευτη αποδοχή των θρησκευτικών δογ-

μάτων και καθιστά δυνατό τον κοινό βίο στα πλαίσια 

μιας συγκεκριμένης παράδοσης. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι 

ενώ η μεταφυσική αφορά σε μία ενεργητική αναζήτη-

ση, η θρησκευτικότητα αφορά σε αποδοχή, άκριτη ή 

μη, μιας αποκρυσταλλωμένης παράδοσης – η θρη-

σκευτικότητα μπορεί να είναι παθητικό φαινόμενο. Γι’ 

αυτό συχνά είναι παθητική και «αυτοματοποιημένη» η 

στάση πολλών ατόμων απέναντι στα θεμελιώδη ερω-

τήματα της ζωής τους.

Η θρησκευτικότητα, ως έκφραση μεταφυσικού δια-

πορήματος, δηλαδή αναζήτησης υπαρξιακού νοήμα-

τος, είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου και, ως τέτοια, 

δε διαφέρει από τις υπόλοιπες νομοτελειακές απαιτή-

σεις της βιολογικής υπόστασής του, όπως η πείνα, η 

δίψα, ο φόβος για την ασθένεια και το θάνατο.6

:

Η θρησκεία αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και 

πολυδιάστατο πνευματικό και πολιτισμικό φαινόμενο 

γι' αυτό και υπάρχουν εκατοντάδες απόπειρες ορι-

σμού της. Στη διεθνή βιβλιογραφία κάποιοι λειτουργι-

κοί ορισμοί είναι των Argyle και Beit-Hallahmi σύμφω-

να με τους οποίους η θρησκεία είναι «ένα σύστημα πί-

στης στη θεία ή υπερφυσική δύναμη και ένα σύστημα 

πρακτικών λατρείας ή άλλων τελετουργιών που απευ-

θύνονται στη δύναμη αυτήν»,7 ή των Koenig et al πως 

«θρησκεία είναι ένα οργανωμένο σύστημα δογμάτων, 

πρακτικών, τελετουργιών και συμβόλων με σκοπό τη 

μετοχή στο ιερό ή υπερβατικό».8 Θρησκευτικότητα 

ονομάζουμε το βαθμό «εμπλοκής» και την προσωπι-

κή σημασία που αποδίδει το υποκείμενο σε ένα τέτοιο 

σύστημα. Ωστόσο, και αυτές οι απόπειρες ορισμού 

μάλλον δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις 

μη θεϊστικές θρησκείες και γι' αυτό αρκετοί ερευνητές, 

όπως οι Nielsen et al, προτείνουν την παραίτηση από 

κάθε φιλοδοξία αμιγούς ορισμού και την απλή κατα-

γραφή κάποιων χαρακτηριστικών που διαχωρίζουν το 

θρησκευτικό από το «εγκόσμιο» και τα οποία μπορούν 

να ομαδοποιηθούν αδρώς σε τρεις βασικούς παρά-

γοντες, οι οποίοι φαίνεται ότι αποτελούν απαραίτητα 

συστατικά του θρησκευτικού φαινομένου, (α) πίστη 

σε μια πνευματική διάσταση, (β) τήρηση ενός συνό-

λου πνευματικών τελετουργιών ή πρακτικών, (γ) προ-

σήλωση σε ένα δόγμα ηθικής διαγωγής που απορρέει 

από πνευματικές διδαχές.9 

Πνευματικότητα (spirituality) είναι η προσωπική 

αναζήτηση απαντήσεων σε θεμελιώδη ερωτήμα-

τα για τη ζωή, το «νόημα» και τη σχέση με το «ιερό» 

ή «υπερβατικό», η οποία μπορεί (ή μπορεί και όχι) να 

οδηγήσει στην (ή και να προέλθει από την) ανάπτυ-

ξη θρησκευτικών τελετουργιών και από τη μορφο-

ποίησή τους από την κοινότητα.8 Προτείνονται έξι 

τουλάχιστον χαρακτηριστικά της: είναι «παγκόσμια», 

αποτελεί ανθρώπινο φαινόμενο, ο κοινός της πυρή-

νας είναι φαινομενολογικός, εκφράζει την ικανότητά 

μας να απαντάμε στο «νουμενικό» (Θείο Νεύμα), χα-

ρακτηρίζεται από μια «μυστηριώδη ενέργεια» και έχει 

ως τελικό στόχο τη συμπόνια.10 Στη σύγχρονη δυτική 



242 Κ. ΚΙΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 (3), 2010

κουλτούρα διακρίνεται η πνευματικότητα εντός της 

θρησκείας και έναντι της θρησκείας.11 Στη δεύτερη πε-

ρίπτωση, η πίστη είναι πιο προσωπική και εκλείπει η 

προσκόλληση σε δόγματα: πρόκειται για αναζήτηση 

ανοιχτή σε έξωθεν επιρροές. Η αλήθεια δεν μπορεί να 

διέπεται από κάποια αντικειμενικότητα και τονίζεται η 

προσωπική προσπάθεια για την εύρεσή της. Αντίθετα, 

απορρίπτεται οποιαδήποτε «ορθόδοξη» άποψη. Στη 

μετανεωτερική δυτική πνευματικότητα περιλαμβά-

νονται διάφορες εκκοσμικευμένες πρακτικές, όπως 

η γιόγκα, αλλά και θρησκειοποιημένα «πνευματικά» 

ρεύματα, όπως ο θρησκευτικός νατουραλισμός, ο νεο-

πανθεϊσμός ή ακόμα και η επανανακάλυψη αρχαίων 

«νεκρών» θρησκειών.11 Οι όροι θρησκευτικότητα και 

πνευματικότητα, αν και δεν ταυτίζονται εννοιολογικά, 

χρησιμοποιούνται συνήθως εναλλακτικά στη διεθνή 

βιβλιογραφία, γεγονός που μάλλον δυσχεραίνει την 

έρευνα.12 Η θρησκευτικότητα συνήθως σχετίζεται με 

προφανείς συμπεριφορές και θεσμικές τελετουργίες, 

ενώ η πνευματικότητα με βιωματικές εμπειρίες, «προ-

σωπικά» γεγονότα και υπερβατικότητα.13,14 Αν και η 

σημασία της θρησκευτικότητας, και εν γένει των πνευ-

ματικών αναζητήσεων, είναι αδιαμφισβήτητη στην 

καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου, παραβλέπεται 

ως γεγονός στη συστηματική ψυχιατρική πράξη. Η 

θρησκευτικότητα φαίνεται να παίζει εξίσου σημαντι-

κό ρόλο, όπως και άλλοι αναγνωρισμένοι ψυχοκοι-

νωνικοί παράγοντες π.χ. η οικονομική κατάσταση, η 

οικογενειακή κατάσταση κ.ά.8,15 Η αδιαφορία για τη 

θρησκευτικότητα οφείλεται στη νεοτερική αντίληψη 

περί επιστήμης, η οποία έχουσα το προβάδισμα στη 

μελέτη του κόσμου εν γένει θεώρησε απειλή και υπο-

κατάστατό της τη θρησκεία.16 Αυτή η αντιπαράθεση 

επιβιώνει και σήμερα, τόσο σε ψυχιάτρους οι οποίοι 

τρομοκρατούνται από τη θρησκευτικότητα των ασθε-

νών εντάσσοντάς την συχνά στην ψυχοπαθολογία 

τους, όσο και σε ασθενείς οι οποίοι προτιμούν τον 

πνευματικό τους από έναν ψυχίατρο. 

Τα κύρια θέματα που καλείται να λύσει ο ψυχίατρος 

είναι: (α) πώς να χειριστεί τα μεταφυσικά ερωτήματα 

του ασθενούς, (β) πώς να χειριστεί τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις του ασθενούς, (γ) αν χρειάζεται να δια-

μορφώσει ένα θεραπευτικό πλαίσιο ειδικό για ασθε-

νείς στους οποίους η θρησκευτικότητα παίζει σημα-

ντικό ρόλο στη ζωή τους. 

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές πως η θρησκευτικό-

τητα ή/και πνευματικότητα πρέπει να διερευνάται και 

να καταγράφεται ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχικής 

ψυχιατρικής αξιολόγησης.17 Επίσης, το DSM-IV ανα-

γνωρίζει θέματα θρησκευτικότητας ως επιπρόσθετες 

καταστάσεις που μπορεί να απαιτήσουν κλινική προ-

σοχή.18 Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένα συνεχώς 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη σχέση θρησκευτικό-

τητας, ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας. Συνεπώς, 

είναι απαραίτητη η εξοικείωση και η επάρκεια των 

ψυχιάτρων και των ψυχοθεραπευτών στη διαχείριση 

τέτοιων θεμάτων και στην αξιολόγηση της συμβολής 

τους είτε στην ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας είτε στη 

θεραπεία της,19,20 καθώς επίσης και στην αναγνώρι-

ση των πνευματικών και θρησκευτικών αναγκών των 

ασθενών τους.21 Οι πνευματικές και θρησκευτικές 

ανάγκες των ασθενών, οι οποίες αλληλοσυνδέονται 

βέβαια με αντίστοιχες ψυχολογικές, μπορούν να ομα-

δοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: πνευματικές 

ανάγκες σχετιζόμενες με τον εαυτό, το Θεό και τους 

άλλους. Ανάγκες σχετιζόμενες με τον εαυτό μπορεί να 

περιλαμβάνουν ανάγκη για νόημα και σκοπό στη ζωή, 

αίσθηση χρησιμότητας, όραμα, ελπίδα, διαχείριση με-

ταβολής ή απώλειας, υπέρβαση δυσχερειών, προσω-

πική αξιοπρέπεια, συναισθηματική έκφραση, ευχαρι-

στία, αίσθηση συνέχειας με το παρελθόν, προσαρμο-

γή σε αυξανόμενη εξάρτηση (ηλικιωμένοι), αποδοχή 

και προετοιμασία για το θάνατο και το θνήσκειν κ.λπ. 

Ανάγκες σχετιζόμενες με το Θεό περιλαμβάνουν ανά-

γκη για προσευχή μόνοι ή με άλλους ή για άλλους, 

μελέτη και έμπνευση από τις Γραφές, λατρεία προς 

το Θεό μόνοι ή συλλογικά, αγάπη και υπακοή προς το 

Θεό, βεβαιότητα πως ο Θεός υπάρχει, πίστη πως είναι 

στο πλευρό τους, εμπειρία της παρουσίας Του, εμπει-

ρία της απροϋπόθετης αγάπης Του κ.λπ. Πνευματικές 

ανάγκες σχετιζόμενες με τους άλλους περιλαμβάνουν 

ανάγκη συνύπαρξης, αγάπης, μεταμέλειας και συγ-

χώρησης από τους άλλους, συγχώρησης των άλλων, 

αντιμετώπισης αποχωρισμού ή θανάτου αγαπημένων 

προσώπων κ.λπ.22 Υπάρχει αρκετά εκτεταμένη βιβλιο-

γραφία που υποστηρίζει πως η διαχείριση τέτοιων 

αναγκών σε θρησκευόμενους ασθενείς κατά την ψυ-

χοθεραπεία μπορεί να διευκολύνει τη θεραπευτική 

διαδικασία.23–26 Η αξιολόγηση της σημασίας τέτοιων 

θεμάτων για τον ασθενή μπορεί να γίνει με σχετικά 

απλές και διακριτικές ερωτήσεις, όπως κατά πόσο η 

θρησκευτική πίστη παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή, 
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με ποιο τρόπο επηρεάζει τη ζωή (και στο παρόν αλ-

λά και στο παρελθόν), αν υπάρχει συμμετοχή σε θρη-

σκευτικές ή άλλες ομάδες ή κοινότητες, αν ο ίδιος θα 

επιθυμούσε να συζητηθούν κάποιες από τις ανωτέρω 

ανάγκες κ.ά. Βραχεία διερεύνηση των απαντήσεων 

σε αυτές τις ερωτήσεις (αν ναι, γιατί; αν όχι, γιατί;) θα 

παράσχει σημαντικό πλούτο πληροφοριών χρήσιμων 

στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

 Η ενασχόληση με θέματα θρησκευτικότητας κατά 

τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας μπορεί να βοηθήσει 

το θεραπευτή στην καλύτερη κατανόηση της ψυχολο-

γικής κατάστασης ή «σύγκρουσης» του θεραπευομέ-

νου π.χ. αίσθημα υπέρμετρης ενοχής ως αποτέλεσμα 

μιας αυστηρής, ανελαστικής ανατροφής. Αρκετοί 

ψυχιατρικοί ασθενείς πιστεύουν πως παράγοντες που 

σχετίζονται με την ενοχή, όπως ενοχικές σκέψεις ή 

πράξεις, επηρεάζουν την ανάπτυξη της ψυχοπαθολο-

γίας τους.27 Η πληρέστερη κατανόηση θα βοηθήσει με 

τη σειρά της στο σχεδιασμό παρεμβάσεων οι οποίες 

θα είναι περισσότερο αποδεκτές από το θεραπευό-

μενο γιατί θα είναι πιο συμβατές με την κοσμοθεωρία 

του, άρα με αυξημένη πιθανότητα συμμόρφωσης.28 

Επίσης, η γνώση των θρησκευτικών πεποιθήσεων 

και συμπεριφορών των ασθενών θα επιτρέψει την 

αναγνώριση υγιών «εφεδρειών», εφόσον υπάρχουν 

τέτοιες, που μπορεί να προσφέρουν ανακούφιση και 

υποστήριξη και να απαρτιώσουν μια «παραδοσιακή» 

θεραπεία.29–31 Από την άλλη, παλαιότερες αρνητικές 

θρησκευτικές εμπειρίες μπορεί να εμποδίζουν τον 

ασθενή να χρησιμοποιήσει τέτοιες υγιείς «εφεδρείες» 

στην αντιμετώπιση παρόντων προβλημάτων. Τέλος, η 

διερεύνηση θρησκευτικών θεμάτων θα δημιουργήσει 

στον ασθενή την αίσθηση πως ο θεραπευτής δεν είναι 

μόνο εξονυχιστικός και μονομερής στη διαγνωστική 

του αξιολόγηση, αλλά είναι επίσης ευαίσθητος και σε 

έναν τομέα της ζωής του ασθενούς ο οποίος είναι πλή-

ρης νοήματος για τον ίδιο. Μάλιστα, τέτοιου είδους 

θέματα μπορεί να τον βασανίζουν κυριολεκτικά και 

να μην είναι δυνατό να τα συζητήσει με άλλους, είτε 

λόγω έλλειψης κατανόησης είτε λόγω ενοχής. Όταν 

αυτό γίνεται με ευαίσθητο, απροκατάληπτο και «αν-

θρωποκεντρικό» τρόπο, αναμφίβολα ενδυναμώνει τη 

θεραπευτική σχέση.32

Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε αυτό το πλαί-

σιο ξεκινούν από την αξιολόγηση των προσαρμοστι-

κών θρησκευτικών μορφών αντιμετώπισης-διαχείρι-

σης (coping). Κάτι τέτοιο είναι συμβατό με τη βασική 

αρχή της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας πως ένα 

από τα κύρια καθήκοντα του θεραπευτή είναι η κατα-

γραφή των ποικίλων αμυνών του και η ανάδειξη, εν-

δυνάμωση ή ενίσχυση των πιο αποτελεσματικών από 

αυτές.33 Η συγκεκριμένη αρχή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

σε περιπτώσεις έντονου, «οξέος» ψυχοκοινωνικού πι-

εστικού παράγοντα. Στη συνέχεια, μπορούν να ανα-

δειχθούν οι μορφές θρησκευτικότητας του ασθενούς 

(δόγματα, «θεολογούμενα», απόψεις, αποσπάσματα 

από ιερά κείμενα) οι οποίες παρέχουν ελπίδα και ενι-

σχύουν την αυτοεκτίμησή του και την αίσθηση πως 

είναι αντικείμενο αγάπης και φροντίδας. Η υπόμνηση 

μη απειλητικών, συγχωρητικών και μη επικριτικών 

πτυχών της θρησκευτικότητας μπορεί να είναι πολύ 

χρήσιμη. Επίσης, τα ιερά κείμενα κάθε θρησκείας πε-

ριέχουν μοντέλα αντιμετώπισης της κατάθλιψης, του 

άγχους και της απελπισίας που μπορεί να εμπνεύ-

σουν το θρησκευόμενο ασθενή και πραγματεύονται 

θέματα νοήματος, μοναξιάς, ενοχής, θνητότητας 

κ.ά., τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν εξαιρετικά 

αποδοτικά στην παροχή ανακούφισης και παρηγο-

ρίας, στην υποβοήθηση της γνωσιακής αναδόμησης 

και στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και ελπίδας. Ένας 

άλλος τρόπος ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι 

η αμφισβήτηση δυσπροσαρμοστικών θρησκευτικών 

γνωσιών ή συμπεριφορών – δεν είναι «υγιείς» όλες 

οι εκφάνσεις της θρησκευτικότητας, ιδιαίτερα εκείνες 

που απαιτούν ολοκληρωτική απεμπόληση της ορθο-

λογικότητας και «καθαγιάζουν» το μίσος, την επιθετι-

κότητα και την προκατάληψη, προωθούν υπερβολική 

εξαρτητικότητα ή καταστάσεις αβουλίας, ετεροκαθο-

ρισμού ή διασχιστικότητας, δικαιώνουν την επικριτι-

κότητα και την έλλειψη διάκρισης, απορρίπτουν τη 

σωματική υπόσταση με ακραία ασκητικότητα ή καλ-

λιεργούν καταναγκαστικό τρόπο σκέψης εστιάζοντας 

στην αμαρτία και στην ενοχή.34,35 Ο θεραπευτής, με 

μεγάλη ευαισθησία και σεβασμό, πρέπει να αμφισβη-

τήσει θρησκευτικές πεποιθήσεις οι οποίες είναι σαφώς 

δυσλειτουργικές ή χρησιμοποιούνται από τον ασθενή 

προκειμένου να αποφύγει τη διαχείριση άλλων θεμά-

των. Εν τέλει, ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το θρησκευτικό κοσμοείδωλο του ασθενούς ώστε να 

τροποποιήσει δυσπροσαρμοστικές, στρεβλές γνω-

σίες και να ενθαρρύνει λειτουργικές συμπεριφορές, 

επεκτείνοντας έτσι τους στόχους της ψυχοθεραπείας. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλα είδη παρέμ-

βασης περισσότερο ριζοσπαστικά, όπως η συνεργα-

σία με κληρικό και η συμπροσευχή με αμφιλεγόμενες 

ή και επικίνδυνες συνέπειες.36,37 Σε κάθε περίπτωση, 

ο θεραπευτής πρέπει πάντα να έχει κατά νου πως ο 
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θρησκευόμενος ασθενής μπορεί να έχει προσδοκίες 

ή φαντασιώσεις «μαγικής» θεραπείας ή, εναλλακτικά, 

να τον βλέπει ως τιμωρητική, απαιτητική ή επικριτική 

αναπαράσταση μιας γονεϊκής ή θρησκευτικής φιγού-

ρας. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο θεραπευτής μπο-

ρεί να παγιδευτεί σε φαντασιώσεις παντοδυναμίας, 

σωτηρίας ή και απόρριψης του ασθενούς εξαιτίας των 

δικών του πεποιθήσεων.38–40 Σε κάθε περίπτωση, δεν 

πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός πως θρησκευ-

τικά, πνευματικά ή και υπαρξιακά θέματα αποτελούν 

συχνά τμήμα της παρούσης κλινικής κατάστασης,41 

καθώς και ότι παθολογικές θρησκευτικές ενασχολή-

σεις μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα ψυχικής διατα-

ραχής, όπως, επίσης, πως ασθενείς με οργανικές νό-

σους μπορεί να υποφέρουν από υπαρξιακό άγχος.28 

Πριν από όλα όμως πρέπει να αξιολογείται μήπως το 

σύστημα θρησκευτικών πεποιθήσεων του ασθενούς 

αποτελεί αντίσταση (ψυχολογική ή πολιτισμική) στη 

δέσμευση στην ψυχοθεραπεία.41–43 

Σε αυτά τα πλαίσια, η Γνωσιακή Συμπεριφορική 

Θεραπεία (ΓΣΘ), μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ψυ-

χοθεραπεία με πληθώρα παρεμβάσεων, προτάσε-

ων, μεθοδολογιών και φιλοσοφιών να διεκδικούν τη 

στέγασή τους σε αυτήν, ενσωμάτωσε τέτοιου είδους 

προβληματισμούς –ίσως και μέσα από το διάλογο με 

τις σύγχρονες υπαρξιακές ψυχοθεραπευτικές προσεγ-

γίσεις. Η ίδια η επιστήμη της ψυχολογίας επεκτάθη-

κε τόσο που για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα στη 

Δύση, συνοδεύει ή υποκαθιστά τη θρησκεία ως μια 

δημοφιλής πηγή καθοδήγησης στη ζωή. Παρόλη την 

ευρέως διαδεδομένη αντίληψη περί του αντιθέτου, 

ένα σημαντικό ποσοστό των θεραπευτών αναφέρει 

προσωπική «πνευματικότητα» ή/και θρησκευτικότη-

τα και μόνο μια μειονότητα αυτοπροσδιορίζονται ως 

αυστηρά «κοσμικοί» (secular),44 ίσως ακολουθώντας 

τη γενική κοινωνική τάση των τελευταίων δεκαετιών.9 

Από την άλλη πλευρά, οι θεραπευτές τείνουν να είναι 

θρησκευόμενοι με έναν λιγότερο συμβατικό και προ-

φανή τρόπο.45 Ο τρόπος κατά τον οποίο οι θρησκευτι-

κές και πνευματικές αξίες των θεραπευτών αντικατο-

πτρίζονται στην κλινική τους πράξη μένει να διευκρι-

νιστεί. Μέχρι τότε όμως παραμένει ανοιχτό το θέμα 

της ουσιαστικής αποδοχής και της απαρτίωσης της 

θεραπείας μέσα από το κοσμοείδωλο του θρησκευό-

μενου ασθενούς. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η 

παραδοσιακή Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία, με 

τον τρόπο που κατανοεί τη γένεση και τη διατήρηση 

της συμπτωματολογίας αλλά και τις μεθόδους διαχεί-

ρισής της, αφήνει ελάχιστο χώρο για θέματα όπως το 

νόημα, ο σκοπός στη ζωή– μια παράλειψη ή μια στρα-

τηγική αποφυγή. Στο μέτρο που η κατανόηση του 

γνωσιακού χάρτη του ασθενούς είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας για την ευόδωση της θεραπείας, πώς είναι 

δυνατόν να παραγνωρίζονται οι βασικότεροι οδοδεί-

κτες για ορισμένους, τουλάχιστον, ασθενείς;

Οι μηχανισμοί με τους οποίους η θρησκευτικότητα 

επιδρά στην ψυχική υγεία είναι εν πολλοίς άγνωστοι. 

Η ίδια η θρησκευτικότητα αποτελεί ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο και η αναζήτηση ενός παράγοντα ως μεσο-

λαβητή θα αποπροσανατόλιζε την έρευνα η οποία βέ-

βαια δεν προϋποθέτει την οντολογική θεμελίωση του 

Θείου ή υπερβατικού. Τρόπος ζωής και συμπεριφορές 

που προάγουν την υγεία,46 κοινωνικό υποστηρικτικό 

περιβάλλον,47 θρησκευτικές πρακτικές (π.χ. διαλογι-

σμός, προσευχή),48 πνευματική καθοδήγηση,49 πιθα-

νόν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο. Πολύ σημαντική 

θα ήταν, κατά τη γνώμη μας, η διερεύνηση του γνω-

σιακού πλέγματος πεποιθήσεων του θρησκεύοντος, 

του συστήματος αξιών, αλλά και των υποκείμενων δι-

εργασιών αναφορικά με την αντιμετώπιση του stress 

και των ψυχοπιεστικών γεγονότων εν γένει.50,51 Η διε-

ρεύνηση των ανωτέρω αποτελεί πεδίο πρόκλησης τό-

σο για τις μεθοδολογικές όσο και για τις κλινικές τους 

προεκτάσεις.52 Αυτές ακριβώς οι κλινικές προεκτάσεις 

περιλαμβάνουν και τις «θρησκευτικώς τροποποιη-

μέ νες» γνωσιακές-συμπεριφορικές θεραπευτικές 

προ σεγγίσεις με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Κάποιοι ερευνητές διατύπωσαν την άποψη πως αυτά 

τα αποτελέσματα των τροποποιημένων προσεγγίσεων 

αποτελούν ένα επιφαινόμενο, δηλαδή η όποια αποτε-

λεσματικότητά τους οφείλεται στην ήδη κατοχυρωμέ-

νη αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής ΓΣΘ, που 

αποτελεί άλλωστε το βασικό κορμό τους- τον πυρήνα 

τους.53 Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση, δε 

χωρά αμφιβολία πως ο έμπρακτος σεβασμός στο κο-

σμοείδωλο του ασθενούς και η αξιοποίησή του στη 

θεραπευτική διαδικασία αναπτύσσει την ενσυναίσθη-

ση των θεραπευτών, άρα διεκολύνει τη θεραπευτική 

σχέση και τη δέσμευση του ασθενούς στη θεραπεία.54 

Αυτή η προοπτική καθιστά επιτακτική την περαιτέρω 

διερεύνηση του τρόπου ενσωμάτωσης της θρησκευ-

τικότητας και της πνευματικότητας στα θεραπευτικά 

μοντέλα, πολύ δε περισσότερο όταν τέτοιας φύσεως 

θέματα αγγίζουν τον εσώτερο εαυτό κάθε ανθρώπου 

που επιθυμεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή του, μηδέ 

των θεραπευτών εξαιρουμένων.
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The quest for existential meaning constitutes a universal phenomenon traditionally manifested 

in official religions (religiosity) or personal modes of transcendence (spirituality). Throughout the 

greater part of the twentieth century, the tendency among mental health professionals was a fail-

ure to recognize or a denial of the religious experience which was frequently regarded as dated 

or even pathological. Over the last decades there has been an increasing number of publications 

pertaining to the relationship between religiosity, mental health and psychotherapy, yielding quite 

interesting results on both theoretical and clinical level. Consequently, it is essential that psychia-

trists and psychotherapists become familiarized and sufficiently trained in managing these issues, 

in assessing their contribution to the development and treatment of psychopathology, as well as in 

the recognition of the spiritual, religious and correlated psychological needs of their clients. In this 

context, cognitive behavioral therapy has been the first to incorporate this set of questions, intro-

ducing modified therapeutic models which endeavor to integrate therapy through the worldview 

of the religious subject.
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