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Η 
φιλοσοφική παιδεία στο ψυχιατρικό πλαίσιο αντιμετωπίζεται παραδοσιακά ως μία εξω-

ψυχιατρική ή μετα-ψυχιατρική δραστηριότητα, που συχνά δε θεωρείται άμεσα συνδεό-

μενη με την έκβαση των ψυχιατρικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Εντούτοις, η φύση 

της πρώτης ύλης της ψυχιατρικής (η ψυχοπαθολογία του προσώπου), η υφιστάμενη κατά-

σταση της ψυχιατρικής επιστημονικής γνώσης και έρευνας, και το ατελέσφορο πολλών ψυχιατρικών 

θεραπευτικών παρεμβάσεων επιβάλλουν προβληματισμό γύρω από νέες οντολογικές, γνωσιολογι-

κές/επιστημολογικές και ηθικές κατευθύνσεις, που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν την ψυχιατρική 

φιλοσοφική σκέψη και να καταστήσουν αποτελεσματικότερη την ψυχιατρική θεραπευτική πράξη. 

Στα πλαίσια ενός ρεαλιστικού εμπειρισμού, στην προοπτική της αναθεώρησης των διαγνωστικών 

εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται σήμερα (του DSM-IV και του ICD-10), ως επίκεντρο της σχετικής 

προβληματικής προβάλλεται η σχέση ιατρού-ασθενή. Αυτή θέτει ζητήματα οντολογικά (διαγνω-

στικά, νοσογραφικά), επιστημολογικά (πλαίσια, όρια, μέθοδοι της ψυχιατρικής γνώσης) και ηθικά 

(ηθική σημασία της ποιότητας/πληρότητας της σχέσης ιατρού-ασθενή αναφορικά με την έκβαση 

των εφαρμοζόμενων θεραπευτικών μέσων), τα οποία η παραδοσιακή βιοϊατρική –ειδικότερα, η ψυ-

χιατρική– φιλοσοφία προς το παρόν είτε έχει παραθεωρήσει είτε έχει αντιμετωπίσει επιφανειακά. 

Σε αυτά τα συμφραζόμενα παρέχονται προς συζήτηση προτάσεις ανανέωσης της σχετικής έρευνας 

μέσω της ανάδειξης νέων ερευνητικών προσανατολισμών στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης 

της ψυχιατρικής πράξης.
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Η πρώτη ύλη της ψυχιατρικής κατά το πληρέστερο 

και βαθύτερο νόημά της πάντοτε θα διαφεύγει. Αυτή 

η παραδοχή (υπόθεση εργασίας, στην οποία πάντως 

φαίνονται να καταλήγουν σήμερα ερευνητές των 

πλέον διαφορετικών προελεύσεων) σημαίνει πρώτι-

στα ότι η ψυχιατρική έχει ορισμένα γνωσιοθεωρητι-

κά όρια τα οποία δεν μπορεί να υπερβεί. Τα τελευταία 

(θα) καθορίζουν πάντοτε το μέτρο κατά το οποίο η 

επιστημονική ψυχιατρική μπορεί να αποσπαστεί από 

την ψυχιατρική φιλοσοφία· αλλά από μιαν άλλη σκο-

πιά, (θα) υποδεικνύουν πάντοτε και τη χρησιμότητα 

του φιλοσοφικού προβληματισμού στην άσκηση της 

ψυχιατρικής επιστήμης.

Κυριότερος λόγος για τη διατύπωση αυτού του 

γνωσιολογικού αγνωστικισμού είναι η φύση της ίδιας 

της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας. Εκείνο που μπο-

ρούμε να γνωρίσουμε γύρω από την ανθρώπινη ψυ-

χή είναι ορισμένες εκδηλώσεις της, όπως φανερώνο-

νται από την ανθρώπινη συμπεριφορά, που φθάνουν 

ως τον διαγνώστη έμμεσα μόνο, διαμεσολαβημένες 

από τη διάδραση ασθενή-ιατρού και απρόσβατες 

στην ανθρώπινη γνωστική ικανότητα ως προς την 

πραγματική ουσία τους. Συνειδητοποιούμε ολοένα 

πως η γνώση των ψυχολογικών μηχανισμών ή η επι-

σήμανση των ψυχοπαθολογικών φαινομένων, ακόμη 

και το σύνολο των διαγνωστικών και θεραπευτικών 

τεχνικών, μπορούν να μας προσφέρουν απλώς μια 

στοιχειώδη εποπτεία της ψυχιατρικής παθολογίας και 

μια πλημμελή γνώση του ανθρώπινου ψυχισμού.

Οι προηγούμενες διαπιστώσεις δεν αποφάσκουν 

την αναγκαιότητα της επιστημονικής έρευνας στην 

ψυχική σφαίρα ούτε το εύλογο της προσδοκώμενης 

προόδου στις οικείες επιστημονικές γνώσεις, εφόσον 

δεν ακυρώνουν το δυνάμει περίοπτο κοινωνικό ρόλο 

που έχει να διαδραματίσει και στο μέλλον η ψυχια-

τρική. Καταφάσκουν όμως την ανάγκη του εμπλουτι-

σμού της ψυχιατρικής ειδικότητας με τη φιλοσοφική 

σκέψη.

Ήδη η διαγνωστική πράξη θέτει το σύνολο των 

καίριων φιλοσοφικών προβληματισμών. Οι οντολο-

γικές παραδοχές (οι νοσολογικές ταξινομικές επιλο-

γές) είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις γνωσιολο-

γικές/επιστημολογικές επιλογές (τις μεθοδολογικές 

και γνωσιοθεωρητικές εφαρμογές) καθώς και με τις 

ηθικές παραμέτρους (τις μετα-ψυχιατρικές συνέ-

πειες στην ηθική σφαίρα – για τον ασθενή, για το 

κοινωνικό σύνολο αλλά και για τον ιατρό), σε σχέση 

αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ τους όσο και με την 

εξέλιξη της ψυχιατρικής. Στη βάση αυτής της αντί-

ληψης, αυξάνονται και εντείνονται οι εκκλήσεις για 

αναθεώρηση των δύο κυριότερων διαγνωστικών 

εγχειριδίων, του DSM και του ICD. Όπως συνήθως 

συμβαίνει, η ιατρική πράξη ήταν και εδώ το κρι-

τήριο αυτών των αιτημάτων, καθώς αποτέλεσε το 

πεδίο όπου δοκιμάστηκε η θεραπευτική αποτελε-

σματικότητα των θεωρητικών προσεγγίσεων.

Οι κύριες οντολογικές (νοούμενες κυρίως ως νο-

σολογικές) τάσεις στην ψυχιατρική φιλοσοφία είναι 

αυτές του υποκειμενικού ιδεαλισμού, του αντικει-

μενικού/ρεαλιστικού ιδεαλισμού, του νομιναλι-

σμού ή αγνωστικιστικού εμπειρισμού και του ρεα-

λιστικού/υλιστικού εμπειρισμού.1 Ποιες είναι όμως 

οι προκείμενες που συντελούν στην καταξίωση (ή 

στην απαξίωση) εκείνης ή της άλλης επιλογής; Ή, 

με άλλη διατύπωση: ποιες φιλοσοφικές προτιμή-

σεις υπαγορεύουν –και υπαγορεύονται από– την 

ψυχιατρική πράξη και με ποιους συγκεκριμένους 

τρόπους ανατροφοδοτείται η φιλοσοφική ψυχια-

τρική σκέψη από την ψυχιατρική πράξη;

Στο μέτρο όπου η προβληματική αυτή διαθέτει 

κάποια εγκυρότητα, γίνεται σαφές ότι η εξέτασή 

της οφείλει να είναι τόσο συγχρονική (στο επίπε-

δο της τρέχουσας ψυχιατρικής σκέψης και πράξης) 

όσο και διαχρονική (ως ιστορική διερεύνηση των 

ψυχιατρικών νοσολογικών-διαγνωστικών οντοτή-

των και τεχνικών, των θεραπευτικών αποτελεσμά-

των καθώς και των ηθικών παραμέτρων και των 

κοινωνικών συνεπειών τους). Η χαμηλή αποτελε-

σματικότητα των ψυχιατρικών θεραπειών, από την 

άλλη πλευρά, φαίνεται ότι δεν οφείλεται αποκλει-

στικά σε ανεπάρκειες ή στρεβλώσεις της ίδιας της 

ψυχιατρικής. Πολιτιστικοί παράγοντες, όπως το 

εντεινόμενο στρες στις συνθήκες του σύγχρονου 

βίου, οι διευρυνόμενες κοινωνικές ανισότητες, η 

ανισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η φαλ-

κίδευση ή κατάρρευση πολλών ασφαλιστικών και 
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υγειονομικών συστημάτων λόγω υποχρηματοδό-

τησης, το οικονομιστικό και ανταγωνιστικό πνεύ-

μα που προωθεί η κυριαρχία των ιδεολογημάτων 

της αγοράς ανατροφοδοτούν και οξύνουν την ψυ-

χιατρική νοσηρότητα, ανεξάρτητα από την έκβαση 

των εκάστοτε θεραπευτικών παρεμβάσεων. Αυτά 

όμως δεν αντισταθμίζουν την ομολογημένη ανε-

πάρκεια των χρησιμοποιούμενων διαγνωστικών 

εργαλείων – πόσο μάλλον τις όποιες ψυχιατρικές 

καταχρήσεις. Κατά το ίδιο μέτρο, σε συνθήκες που 

ευνοούν την περαιτέρω διάρρηξη του κοινωνικού 

ιστού και την εξάπλωση της ψυχοπαθολογίας, η 

εισαγωγή μέτρων συνολικής ανανέωσης της ψυχια-

τρικής ανακύπτει ως επιτακτική ανάγκη. Αν μάλι-

στα αυτή δε θέλει να εκφυλιστεί, οφείλει να εδρά-

ζεται σε γνήσιο φιλοσοφικό προβληματισμό περί 

την οντολογική, γνωσιολογική και ηθική θεμελίω-

ση της ψυχιατρικής.

-

Στους ψυχαναλυτές θεραπευτές, κατά κύριο λόγο, 

ανήκει η πατρότητα της διαπίστωσης της θεραπευ-

τικής δράσης που ασκεί η αντιμεταβίβαση μεταξύ 

ιατρού και ασθενή. Στην κλασική ψυχανάλυση μά-

λιστα, η αντιμεταβίβαση κατέληξε να αποτελεί τον 

πυρήνα, αν όχι το σύνολο της θεραπείας. Στη βάση 

αυτήν και με την παράλληλη ανάπτυξη της ερμη-

νευτικής (hermeneutics), η σχέση ιατρού-ασθενή 

αναδείχθηκε από την ψυχανάλυση ως η αποκλει-

στική παράμετρος της θεραπείας που έχρηζε δι-

αρκούς ανάγνωσης, μετάφρασης (στη γλώσσα της 

ψυχανάλυσης) και ερμηνείας (με τα νεήλυδα εργα-

λεία της ερμηνευτικής), ώστε να αποκαλυφθεί και 

να αντιμετωπιστεί η πραγματική αιτία (η αλήθεια) 

του πόνου, εκείνη που προκαλούσε τη νόσο. Ο βιο-

λογικός ψυχίατρος, που πιθανότατα στερείται ψυ-

χαναλυτικής παιδείας, συχνά ανακαλύπτει επίσης 

(διαισθητικά, αν είναι καλός ιατρός) ότι η σχέση 

που αναπτύσσει με τον ασθενή του έχει σημασία 

–αν και ακαθόριστη συνήθως– για την έκβαση της 

θεραπείας.

Οι προηγούμενες επισημάνσεις, στο μέτρο όπου 

ισχύουν, διαθέτουν πιθανώς αξία για τη χορηγού-

μενη θεραπευτική αγωγή αλλά καθεαυτές δε συνι-

στούν γνωσιολογικές προτάσεις. Αυτά που ενδεχο-

μένως θα ενδιέφεραν από την άποψη της γνωσιο-

θεωρίας/επιστημολογίας είναι κυρίως τα ακόλουθα: 

(α) το εάν και σε ποιο βαθμό η σχέση ιατρού-ασθε-

νή επηρεάζει τη διαγνωστική απόφανση· (β) το εάν 

και με ποιον τρόπο μπορούν να ενταχθούν στο θε-

ραπευτικό σχήμα το πλαίσιο και τα συμφραζόμενα 

των εξεταστικών συναντήσεων και των θεραπευτι-

κών συνεδριών· (γ) το εάν και σε ποιαν έκταση μπο-

ρούν να ποσοτικοποιηθούν/μετρηθούν αφενός η 

δραστηριότητα του θεραπευτή ως παρατηρητή και 

αφετέρου η δραστηριότητα του θεραπευομένου 

ως παρατηρουμένου· και (δ) το εάν και πώς μπο-

ρεί να ενταχθεί στη διαγνωστική και θεραπευτική 

διαδικασία η σχέση ιατρού-ασθενή σε περιβάλλον 

απαγορευτικό για τη χρησιμοποίηση ψυχαναλυτι-

κών/ψυχοθεραπευτικών τεχνικών (όπως συμβαίνει 

π.χ. στην περίπτωση των σοβαρών ψυχώσεων).

Η προηγούμενη προβληματική διαθέτει γνωσιο-

θεωρητική αξία στο συγχρονικό άξονα επειδή εγεί-

ρει με επίταση το ερώτημα της επίδρασης του πα-

ρατηρητή στην υπόσταση/συμπεριφορά του αντι-

κειμένου της παρατήρησης. Η κλασική (νευτώνεια) 

επιστήμη ήθελε τον ερευνητή επιστήμονα έναν πα-

ράγοντα αποστασιοποιημένο, εξωτερικό και, άρα, 

ουδέτερο ως προς το παρατηρούμενο αντικείμενο/

φαινόμενο. Από τη διατύπωση της κβαντομηχα-

νικής θεωρίας και εντεύθεν, εντούτοις, γνωρίζου-

με ότι για τα φυσικά φαινόμενα του μικροκόσμου 

(τουλάχιστον) ισχύει η αρχή της αλληλεπίδρασης 

παρατηρητή-παρατηρουμένου: το πλαίσιο, η θέση 

και οι τεχνικές/μέθοδοι της παρατήρησης επηρεά-

ζουν τη συμπεριφορά του παρατηρουμένου. Από 

την ανακάλυψη αυτήν μάλιστα, ορισμένοι διανο-

ητές οδηγήθηκαν σε μιαν επιστροφή στον υπο-

κειμενικό ιδεαλισμό (απ’ όπου είχε αναχωρήσει ο 

κατά μείζονα λόγο θετικιστικός και υλιστικός 19ος 

αιώνας), στη βάση του ότι εφόσον ο παρατηρητής 

επηρεάζει το παρατηρούμενο, το δεύτερο υφίστα-

ται μόνο σε σχέση με τον πρώτο.

Η υπέρ του υποκειμενικού ιδεαλισμού θέση έχει 

ανασκευαστεί με επάρκεια από αρκετούς μελε-

τητές2–4 και η αναίρεσή της έχει στηριχθεί κυρί-

ως στην οντολογική ιδιαιτερότητα παρατηρητή 

και παρατηρουμένου, η οποία υφίσταται ανεξάρ-

τητα από το γεγονός (ή μη) της παρατήρησης. 
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Παραμένει, ωστόσο, με πλήρη εγκυρότητα το εξής 

γνωσιοθεωρητικό πρόβλημα: αν η παρατήρηση 

επηρεάζει το παρατηρούμενο, τότε το δεύτερο θα 

πρέπει να νοείται ως τέτοιο στα πλαίσια και μόνο 

της συγκεκριμένης παρατήρησης. Το πρόβλημα 

περιπλέκεται περαιτέρω, αν συνυπολογίσουμε ότι 

το αντικείμενο της παρατήρησης γίνεται προσβά-

σιμο στο γιγνώσκον υποκείμενο/στον παρατηρητή 

μόνο μέσω της εκάστοτε παρατήρησης, καθώς και 

ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά την ψυχιατρική, δεν έχου-

με να κάνουμε με στοιχειώδη σωματίδια της ύλης 

αλλά με δύο ολόκληρους κόσμους οι οποίοι συ-

ντίθενται –και εκδηλώνονται μέσα– από εξαιρετι-

κά πολύμορφες, σύνθετες και περίπλοκες ψυχικές 

διεργασίες, ίσως τις πλέον πολύπλοκες διεργασίες 

που υπάρχουν στο σύμπαν: τον κόσμο του ιατρού-

θεραπευτή και τον κόσμο του ασθενούς-θεραπευο-

μένου.

Στο ερώτημα για το εάν η εξεταστική δραστηρι-

ότητα του θεραπευτή επηρεάζει το διαγνωστικό 

προϊόν έχει δώσει, μεταξύ άλλων, εμπεριστατωμέ-

νη καταφατική και εξαντλητική απάντηση ο Άρνο 

Γκούντσμιτ.5 Τα επιμέρους ζητήματα, εντούτοις, 

που τέθηκαν ενωρίτερα στο πρόγραμμα μίας συγ-

χρονικής γνωσιολογικής ψυχιατρικής έρευνας πα-

ραμένουν ανοιχτά. Η υφιστάμενη κατάσταση της 

έρευνας δεν επιτρέπει τη διεξοδική ενασχόληση 

με τα θέματα αυτά. Επιτρέπει όμως τη διατύπωση 

κάποιων προτάσεων-ερευνητικών κατευθύνσεων 

που αναδεικνύουν παράλληλα και τους γνωσιοθεω-

ρητικούς περιορισμούς μιας τέτοιας απόπειρας. 

Συγκεκριμένα:

α.  Η ερμηνευτική (hermeneutics) και η ποσοτικοποί-

ηση όχι μόνο δε θα έπρεπε να θεωρούνται προ-

σεγγίσεις ασύμβατες/ανταγωνιστικές μεταξύ τους, 

αλλά αντίθετα πλήρως συμβατές και συμπληρω-

ματικές. Η στάση αυτή είναι πιθανότατα ιδιαίτερα 

εποικοδομητική ως προς την ψυχιατρική έρευνα 

καθώς –στο παρόν τουλάχιστον στάδιο της ανά-

πτυξής της– έρχεται αντιμέτωπη με φαινόμενα 

ανεπίδεκτα ποσοτικοποίησης, αλλά και με φαι-

νόμενα που η μη ποσοτικοποίησή τους συνεργεί 

στην ελλειμματική κατανόησή τους.

β.  Υπάρχουν θεραπευτικές τεχνικές που είναι δια-

πιστωμένα καταλληλότερες για συγκεκριμένα 

ψυχικά νοσήματα παρά για άλλα. Σχεδόν σε όλες 

τις περιπτώσεις, όμως, φαίνεται ότι οι θεωρητικές 

προκείμενες, η μεθοδολογία και οι θεραπευτικές 

τεχνικές με τις οποίες αντιμετωπίζει τον ασθενή 

ο θεραπευτής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ίδια τη διαγνωστική διεργασία. Εφόσον αυτό 

ισχύει, μένει να διακριβώνονται σε κάθε περίπτω-

ση χωριστά η έκταση, η ένταση και η ποιότητα 

αυτής της επίδρασης στο εξαγόμενο της διάγνω-

σης και, συνεπώς, στην ακολουθητέα θεραπευτι-

κή αγωγή.

γ.   Με τις μάλλον σπάνιες εξαιρέσεις της πλήρους 

αποδιοργάνωσης του ψυχικού κόσμου ή της σο-

βαρά ελλειμματικής ικανότητας για επικοινωνία 

εκ μέρους του ασθενή, σχεδόν πάντοτε υπάρχει 

βάση για μια λιγότερο ή περισσότερο ικανοποι-

ητική επικοινωνία ιατρού και ασθενούς. Ο βαθ-

μός επιτυχίας της επικοινωνίας τους θα έπρεπε 

να αποτιμάται διαγνωστικά από δύο τουλάχιστον 

σκοπιές: (α) από το πόσο επιτρέπει στον εξεταστή 

να εξαγάγει ασφαλή διαγνωστικά συμπεράσματα 

και (β) από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 

να αυξηθεί εκ μέρους του εξεταστή, ώστε να αυ-

ξηθεί αντίστοιχα η διαγνωστική και θεραπευτική 

αξία της σχέσης του με τον ασθενή.

Από τα προεκτεθέντα γίνεται σαφές ότι το ερευ-

νητικό πεδίο της διαντίδρασης ψυχιάτρου-ψυχικά 

ασθενή ενδέχεται να είναι πολύ ευρύτερο απ’ όσο 

υπολαμβάνει π.χ. η τρέχουσα φαρμακολογική ή 

επιδημιολογική έρευνα. Ίσως η ψυχιατρική χρεια-

στεί, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, να αναπτύξει 

εντελώς νέες τεχνικές και εργαλεία διάγνωσης και 

θεραπείας, που θα εδράζονται στη συνεκτίμηση 

παραμέτρων παραθεωρημένων από την παραδο-

σιακή ψυχιατρική επιστημολογία.

Εξαιρούμενων των πολύ βαρέων νοσημάτων με 

γονιδιακή ή άλλη σωματική αιτιολογία, οι περισσό-

τερες ψυχικές ασθένειες φαίνεται ότι περιστρέφο-

νται γύρω από την έλλειψη αλήθειας, με την αρχαιο-

ελληνική, διττή σημασία της έννοιας: η αλήθεια ως 

ειλικρίνεια και ως απουσία σφάλματος, μνημονικού 

ιδίως (ως ικανότητα ανάκλησης του παρελθόντος 
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με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα). Στην έκτα-

ση όπου ισχύει αυτή η διαπίστωση (για τους ψυ-

χαναλυτές έχει περίπου απόλυτη ισχύ), η σχέση 

ψυχιάτρου-ψυχικά ασθενούς αποκτά –πέρα από 

τις οντολογικές και γνωσιολογικές παραμέτρους 

της– ιδιάζοντα ηθικά γνωρίσματα που εντοπίζονται 

πέραν των ορίων της παραδοσιακής βιοϊατρικής 

ηθικής. Και τούτο γιατί η ανειλικρίνεια ή η λήθη (με 

τη μορφή π.χ. του μηχανισμού της απώθησης) που 

ενδέχεται να παρουσιάζεται στη συμπεριφορά του 

ασθενή (για τον ιατρό, άραγε, τι ισχύει;) είναι μοι-

ραίο να επηρεάζει την προδιάθεση, τα συναισθή-

ματα και τη συμπεριφορά του θεραπευτή, με συνα-

κόλουθη επίπτωση στην ποιότητα και στην ένταση 

της μεταξύ τους αντιμεταβίβασης.

Για την εξέταση ορισμένων ηθικών ζητημάτων, 

μεθοδολογικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, 

που συνδέονται με την προκείμενη θεώρηση, ίσως 

φανεί χρήσιμη η παράθεση της εξέλιξης ενός συ-

γκεκριμένου περιστατικού:

Τον Μάρτιο του 1981 ο ΓΜ, 42 ετών, με καταθλι-

πτική συμπτωματολογία, παραπέμπεται από τον 

παθολόγο για ψυχιατρική εκτίμηση. Αναφέρει δυ-

σκολίες προσαρμογής και συναισθηματικά προ-

βλήματα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (με 

αποτέλεσμα την οριστική αποβολή του από το 

σχολείο), φτωχή εκτίμηση για τον πατέρα του, μη-

τρική υπερπροστατευτικότητα και ψυχρό συναι-

σθηματικά οικογενειακό περιβάλλον. Έχει ασκήσει 

διάφορα επαγγέλματα της επιλογής του με αρκετή 

επιτυχία, αλλά τα εγκατέλειπε σχετικά σύντομα κυ-

ρίως λόγω της κατάθλιψης και του άστατου τρόπου 

της ζωής του, ενώ έχει μείνει άνεργος για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Το γνωστικό προφίλ του εί-

ναι ομαλό. Είναι συστηματικός καπνιστής και χρή-

στης αλκοόλ και περιστασιακός χρήστης κάνναβης. 

Παντρεύτηκε αλλά χώρισε σύντομα. Έχει μία κόρη 

η οποία ζει με τη μητέρα της. Διαγιγνώσκεται με 

μείζονα κατάθλιψη, καθώς έχει παθητικό αυτοκτο-

νικό ιδεασμό, και του χορηγούνται αντικαταθλι-

πτικά όλων των τύπων. Κατά την επανεξέταση, η 

καταθλιπτική συμπτωματολογία εμφανίζει μέτρια 

υποχώρηση αλλά η καταθλιπτική διάθεση επιμένει. 

Η ψυχολογική συμβουλευτική που του παρέχεται 

αποσκοπεί στην πιο εύτακτη διευθέτηση της ζωής 

του. Του προσφέρεται επίσης εξωνοσοκομειακή 

παρακολούθηση.

Τον Ιανουάριο του 1988 ο ΓΜ παραπέμπεται εκ 

νέου με κρίση άγχους, συμπτώματα κοινωνικής 

απόσυρσης και σοβαρή καταθλιπτική διάθεση. Στα 

επτά χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη 

παραπομπή δεν έχει κατορθώσει να σταθεροποι-

ηθεί σε δουλειά, έχει κάνει έναν δεύτερο επίσης 

αποτυχημένο γάμο (από τον οποίο έχει αποκτήσει 

άλλο ένα παιδί), ενώ έχει αυξήσει σοβαρά τη χρή-

ση αλκοόλ και ήπιων ναρκωτικών. Ζει μόνος βγαί-

νοντας από το σπίτι μόνο για να πάει στη δουλειά 

του και δε βλέπει οικείους. Δε βρίσκει νόημα στη 

ζωή. Μετά τη λύση του δεύτερου γάμου του είχε 

περιστασιακές σχέσεις με γυναίκες ενώ εκφράζει 

φόβο για κάθε ουσιαστική δέσμευση. Ανησυχεί για 

το μέλλον κυρίως λόγω των συσσωρευμένων οικο-

νομικών προβλημάτων του. Το γνωστικό προφίλ 

του παραμένει κανονικό. Του χορηγείται τροποποι-

ημένη αγωγή αντικαταθλιπτικών φαρμάκων όλων 

των τύπων. Στην επανεξέταση, η καταθλιπτική συμ-

πτωματολογία έχει υποχωρήσει αλλά το άγχος και 

η καταθλιπτική διάθεση επιμένουν, ενώ ο ασθενής 

βρίσκει μάταιη την όποια απόπειρα να αλλάξει τρό-

πο ζωής.

Το περιστατικό που παρατέθηκε δείχνει ότι ση-

μαντικό μέρος της αποτυχίας της θεραπείας οφεί-

λεται στην απροθυμία του ασθενή να αλλάξει τους 

όρους της διαβίωσής του, κάτι για το οποίο ο θε-

ραπευτής καταρχήν δεν έχει ευθύνη. Η έκβαση της 

αγωγής που χορηγήθηκε, ωστόσο, υποβάλλει τον 

προβληματισμό: γιατί ο ασθενής, παρά την ειλικρί-

νειά του, παραμένει καταθλιπτικός και απρόθυμος 

να αλλάξει ζωή; Τι ματαιώνει την αυτο-εκτίμησή 

του; Γιατί το παρελθόν βαραίνει επάνω του τόσο 

πολύ; Γιατί φοβάται να δώσει και να πάρει αγάπη;

Από το παράθεμα γίνεται φανερό ότι τα σχετικά 

ερωτήματα αντιμετωπίστηκαν μάλλον επιδερμικά 

(στο επίπεδο των διαπιστώσεων) ή δε διερευνήθη-

καν καθόλου. Η σχέση ιατρού-ασθενή έμεινε στο 

επίπεδο της ανταλλαγής ανακοινώσεων, αν όχι της 

τυπικής διεκπεραίωσης ενός «κοινού περιστατι-

κού», όπως πολύ συχνά συμβαίνει στο περιβάλλον 

του νοσοκομείου. Τα ουσιαστικά βήματα για την 

οικοδόμηση μιας γνήσιας σχέσης, τέτοιας που ο 
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ασθενής έχει αποτύχει να δημιουργήσει με άλλους 

στο παρελθόν, δεν έγιναν. Γιατί;

Η ηθική θεώρηση της ψυχιατρικής είναι μια με-

τα-ψυχιατρική (μετα-επιστημονική) υπόθεση, με 

την έννοια ότι εμφανίζεται ερχόμενη a posteriori 

να αποτιμήσει την έκβαση των ψυχιατρικών παρεμ-

βάσεων από ηθική άποψη. Η δεοντολογική και η 

ωφελιμιστική ηθική προβληματική επιτάσσουν τη 

συνεξέταση σοβαρών προβλημάτων, που συχνά μι-

λώντας για την ψυχιατρική, συνδέονται με την ίδια 

τη ζωή των ασθενών. Δεν αντιμετωπίζουν, ωστόσο, 

την ηθική διάσταση της πληρότητας –ή της ελλειμ-

ματικότητας– της σχέσης ιατρού-ασθενή, την ηθική 

σημασία της μεταξύ τους αντιμεταβίβασης σε σχέ-

ση με την έκβαση της θεραπείας.

Αν η σχέση ιατρού-ασθενή καθεαυτή διαθέτει 

θεραπευτική ισχύ και αν έσχατος ηθικός στόχος 

της χορηγούμενης αγωγής είναι η (απο)θεραπεία, 

η τυπική θεώρηση των εξεταστικών/θεραπευτι-

κών συνεδριών ως συναντήσεων διεκπεραίωσης 

διαγνώσεων στη βάση προδιαγεγραμμένων κριτη-

ρίων ή συνταγογράφησης τυποποιημένων θερα-

πευτικών μέσων καθίσταται αντι-θεραπευτική. Να 

γιατί η οντολογική και γνωσιολογική εξάρτηση του 

ψυχιάτρου συνδέεται με την ηθική σκευή του: κα-

τατείνουν εν τέλει στον καθορισμό της ποιότητας 

της σχέσης του με τον ασθενή, μιας θεραπευτικής 

σχέσης που, τουλάχιστον στις πλείστες περιπτώσεις, 

αποτελεί το κύριο θεραπευτικό μέσο.

Εν προκειμένω θα μπορούσαν επομένως να δια-

τυπωθούν, με αυξημένη ενδεχομένως πιθανότητα 

εγκυρότητας, οι ακόλουθες μεθοδολογικές επιση-

μάνσεις:

α.  Η οντολογική και γνωσιολογική θέση που διατηρεί 

ο ιατρός συνδέεται και με το ηθικό περιεχόμενο 

του έργου του. Πέρα από γενικούς δεοντολογικούς 

ή και ωφελιμιστικούς κανόνες και αρχές, ο ψυχία-

τρος οφείλει να διερευνά, αφομοιώνει και αξιολο-

γεί ηθικά, χάριν της διάγνωσης και της θεραπείας, 

την επί τούτου αν-αλήθεια του ασθενούς του (πό-

σο μάλλον τη δική του).

β.  Το ψυχιατρικό ήθος, όπως εκφράζεται από τον 

εκάστοτε θεραπευτή, έχει τη δύναμη –τουλά-

χιστον ως πιθανότητα– να μεταβάλλει το ήθος 

του ασθενούς. Πρόκειται για μία παράμετρο της 

θεραπευτικής πράξης που συχνά παραγνωρίζε-

ται· εντούτοις, είναι περισσότερο από πιθανό ότι 

αποτελεί μίαν από τις ισχυρότερες παραμέτρους 

της θεραπευτικής διεργασίας. Εφόσον αυτό ισχύει, 

ίσως είναι χρήσιμη η ανάπτυξη συγκεκριμένων θε-

ραπευτικών τεχνικών που θα συμπεριλαμβάνουν 

ηθικές παραμέτρους στη χορήγηση θεραπευτικής 

αγωγής, καθώς και εργαλείων αποτίμησης/αξιολό-

γησης αυτών των εφαρμογών.

Και στο πεδίο της ηθικής, όπως και σε αυτά της 

οντολογίας και της γνωσιολογίας, πολλά ερευνητι-

κά ερωτήματα παραμένουν προς το παρόν αναπά-

ντητα όταν δεν πολλαπλασιάζονται. Η φιλοσοφική 

παιδεία φαίνεται απαραίτητη για τον ψυχίατρο γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο: τα ερωτήματα στην ψυχια-

τρική έρευνα είναι προπάντων οντολογικά, γνωσιο-

λογικά και ηθικά – με μια λέξη, φιλοσοφικά.

Η βιολογική και η ψυχοθεραπευτική ψυχιατρική 

συχνά εξαντλούνται στην εφαρμογή περίπλοκων 

διαγνώσεων και εξελιγμένων θεραπευτικών μέσων, 

που έχουν τη δική τους αξία, ξεχνώντας όμως ότι 

με την παρούσα κατάσταση της επιστήμης, η αξία 

αυτή είναι σχετική – όταν δεν είναι αμφισβητήσιμη. 

Πολύ συχνότερα, οι ασθενείς ζητούν συνήθως έμ-

μεσα και υπόρρητα από τον ιατρό να τους βοηθή-

σει να δημιουργήσουν συνθήκες επικοινωνίας που 

δεν κατορθώνουν να έχουν σε σχέσεις μη ιατρικές. 

Πρόκειται για μία κατάσταση εξαιρετικά σύνθετη με 

αποφασιστική εντούτοις θεραπευτική ισχύ, όπως 

δηλώνει, έμμεσα επίσης η ακόλουθη μαρτυρία μι-

ας ασθενούς: «Σας λέω ειλικρινά, είναι φοβερή η 

απόρριψη. Και πιστεύω ότι, όσο κι αν καλυτερέψει η 

ψυχιατρική, πάντα θα υπάρχει –γιατί βασικά υπάρ-

χει– αυτός ο φόβος».6

Πριν και πάνω απ’ όλα, εκείνο που οι ασθενείς 

μας καλούν να τους δώσουμε είναι λίγο από αυτό 

που οι ίδιοι δυσκολεύονται ή αδυνατούν εντελώς 

να δώσουν: ψυχή.
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Philosophical training within a psychiatric context has been traditionally seen as an out- or meta-

psychiatric activity, not directly associated with the outcomes of psychiatric therapeutic interven-

tions, whether they belong to the realm of psychoanalysis/psychotherapy or to that of biological 

psychiatry. Yet, psychiatry’s subject matter (personal psychopathology), current status of scientific 

knowledge and research, as well as marked inefficiency of many psychiatric treatments suggest 

that we might consider novel ontological, epistemological/epistemic, and ethical parameters that 

could both enrich psychiatric philosophical thought and enhance psychiatric therapeutic practice 

by rendering it more efficient. Within a realistic empiricist context, in view of revising currently used 

diagnostic manuals (DSM-IV and ICD-10), related discourses are proposed to focus upon doctor-pa-

tient relationship. This raises ontological (diagnostic, nosographical), epistemological (related to 

contexts, boundaries, and methods of psychiatric knowledge), and ethical questions (as per moral 

significance of both quality and fullness of doctor-patient relationship regarding outcomes of treat-

ment administered), which, in their turn till now are either ignored or superficially dealt with by tra-

ditional biomedical –psychiatric in particular– philosophy. Within this context, certain suggestions 

are offered towards a renewal of psychiatric philosophical thought by indicating novel research 

orientations for scrutiny, with the aim to optimize psychiatric practice.

Key words: psychiatric philosophy, realistic empiricism, greek psychiatry, doctor-patient rela-
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