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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

«...ὅτι δύναμις παρ’ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας...» 

Λουκ. στ΄, 19 

 

 

Τα μεγάλα ιστορικά επιτεύγματα, το πνεύμα 

αυτοθυσίας και η αέναη ελπίδα υπήρξαν τα βασικά 

όπλα του ανθρώπου όχι απλώς για την εξασφάλιση 

της επιβίωσης αλλά κυρίως για την απελευθέρωσή 

του από τα δεσμά του πεπερασμένου, την εξύψωση 

πάνω από την σφαίρα του ανήλιου υλικού κόσμου 

και την επιστροφή του στην Πηγή της Ζωής.  

Οι δυνάμεις της φύσεως δεν ήταν πάντα 

υποστηρικτικές στον αγώνα του ανθρώπου, αντίθετα, 

έγιναν συχνά αιτίες πόνου, απογοήτευσης και 

ματαίωσης. Όμως ο άνθρωπος δεν σταμάτησε την 

ιστορική του πορεία. Με επίγνωση των κινδύνων 

συνέχισε να σκέπτεται, να μοχθεί, να αγαπά, να 

θυσιάζεται.  
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Γνωρίζει οτι η αληθής κοινωνία και η ηθική 

συνεργασία με τον συνάνθρωπο και τον κόσμο που 

τον περιβάλλει είναι καθοριστική για την διατήρησή 

του στη ζωή και για το αίσιο τέλος της πάλης του με 

τις δυνάμεις που μισούν το μέλλον.  

Η, κατά μίμηση του αιωνίου Προτύπου, ηθική 

αξιολόγηση των κάθε λογής αντιξοοτήτων και 

ματαιώσεων διαλύει τις ερινύες και του χαρίζει την 

πρόγευση των δώρων της Ιθάκης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Με στόχο την πρόληψη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

οι σύγχρονες κοινωνίες εξ αιτίας της μεγάλης 

ανάπτυξης των κρουσμάτων των ψυχικών 

διαταραχών, οι επιστήμονες της ψυχικής υγείας 

επιχείρησαν, αρχικά, στα πλαίσια του αντικειμένου 

της Πρόληψης των Ψυχικών ∆ιαταραχών, την 

καταπολέμηση των παραγόντων κινδύνου που έχει 

δειχθεί οτι σχετίζονται με την εμφάνιση ψυχικών 

διαταραχών.  

Όμως, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν, ο ρυθμός αύξησης των νέων 

κρουσμάτων δεν μπόρεσε να ελεγχθεί. Το γεγονός 

αυτό οδήγησε την διεθνή επιστημονική κοινότητα 

στην αναζήτηση επιπρόσθετων μέσων και μεθόδων 

για την προστασία της ψυχικής υγείας, μέσω της 

δημιουργίας ενός νέου ευρύτερου επιστημονικού 



ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

12 

αντικειμένου το οποίο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης 

του, ονομάσθηκε Προαγωγή Ψυχικής Υγείας.  

Η δημιουργία του αντικειμένου της Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας θεωρείται σήμερα ως μια από τις 

πλέον σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό 

της αύξησης των κρουσμάτων των ψυχικών 

διαταραχών αφού στοχεύει, όχι απλώς στην 

καταπολέμηση των παραγόντων κινδύνου, αλλά 

κυρίως στην ενίσχυση των παραγόντων οι οποίοι 

συνιστούν την ψυχική υγεία, καθώς και εκείνων οι 

οποίοι σχετίζονται με την διατήρηση και την 

προστασία της. Η ανάπτυξη του αντικειμένου αυτού, 

αρχικά στον χώρο των επιστημών της ψυχικής υγείας, 

προϋποθέτει την διερεύνηση, εκ μέρους των 

επιστημόνων, των συστατικών που συνιστούν την 

«ψυχική υγεία». Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (WHO, 2004a), κάθε προσπάθεια 

και απόφαση, στο χώρο των επιστημών ψυχικής 

υγείας του 21ου αιώνα, πρέπει να ξεκινήσει από το 

πρωταρχικό ερώτημα «τί είναι αυτό που κάνει 

κάποιον να είναι υγιής» (Kickbusch, 2003, σ. 386). 
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Συνιστάται μάλιστα, στους επιστήμονες της 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας η διεπιστημονική 

προσέγγιση του θέματος, μέσω της συναξιολόγησης 

δεδομένων από κάθε επιστημονικό χώρο και η 

προσαρμογή των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας στις κοινωνικές, πολιτιστικές και 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες της χώρας εφαρμογής, 

ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και 

η δυνατότητα να εφαρμοσθούν στον διεθνή χώρο. 

Οι προσπάθειες των επιστημόνων της Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας στρέφονται σήμερα, σύμφωνα με τις 

παραπάνω συστάσεις, κυρίως προς τους υγιείς 

ανθρώπους, επιχειρώντας να ενισχύσουν τους 

παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της προσω-

πικότητας, τα  οποία θεωρείται οτι συμβάλλουν στο 

να είναι και να παραμένει ο άνθρωπος ψυχικά υγιής. 

Την τελευταία δεκαετία οι προσπάθειες αυτές 

εντάθηκαν σε μεγάλο βαθμό διεθνώς με, αρχικά, 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  

Ο προσανατολισμός των επιστημόνων της 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας προς την κατεύθυνση 
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του ορισμού του περιεχομένου του όρου «ψυχική 

υγεία» και της επισήμανσης και περιγραφής των 

συστατικών της στοιχείων θέτει, εντονότερα από 

ποτέ, το θέμα των σχέσεων και των ορίων μεταξύ 

επιστημών ψυχικής υγείας και παραδοσιακών 

ανθρωπολογικών συστημάτων. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναφέρονται τα 

βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική 

υγεία, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η 

διεθνής κοινότητα. 

Αναφέρονται, επίσης, οι τρόποι με τους οποίους οι 

επιστήμονες της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά 

και παρατίθενται, υπό τύπο παραδειγμάτων, 

στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, 

προκειμένου να αναδειχθούν οι δυνατότητες εμ-

πλουτισμού του αντικειμένου της Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας με Ορθόδοξες ανθρωπολογικές αρχές, 

και να διαφανούν οι προϋποθέσεις υπο τις οποίες 

μπορούν να αναζητηθούν, για τον σκοπό αυτό, 
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σχετικά στοιχεία από την Αγιογραφική και την 

Αγιοπατερική διδασκαλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 

 

Αύξηση των κρουσμάτων στον γενικό πληθυσμό 

 

∆ιεθνείς μελέτες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας 

(WHO, 2004b) επιβεβαίωσαν την μεγάλη αύξηση των 

κρουσμάτων των ψυχικών διαταραχών στον γενικό 

πληθυσμό των κοινωνιών του 21ου αιώνα. 

Υψηλά ποσοστά θανάτων που σχετίζονται με τον 

επιπολασμό των ψυχικών διαταραχών (Πιν.1), 

μεγάλες επιβαρύνσεις των ειδικών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και αντίστοιχη αύξηση των κρατικών 

δαπανών και των οικονομικών επιβαρύνσεων σε 

κοινωνικό και ατομικό επίπεδο, για πράξεις που 

σχετίζονται με την διάγνωση και τη θεραπεία των 

ψυχικών διαταραχών (WHO, 2001), αλλά και 

επιβαρύνσεις του κοινωνικού κλίματος με μεταβολές 

στους τομείς της δημόσιας υγείας και των 
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ανθρωπίνων σχέσεων, είναι μερικά από τα πολύ 

σοβαρά προβλήματα των συγχρόνων κοινωνιών που 

σχετίζονται με την ταχεία αύξηση της εμφάνισης νέων 

κρουσμάτων.  

 

Αποτελέσματα της αύξησης των κρουσμάτων των 
ψυχικών διαταραχών 

Αύξηση των θανάτων και αναπηριών που σχετίζονται με 
ψυχικές διαταραχές  

Αύξηση της βίας που σχετίζεται με την αύξηση των 
ψυχικών διαταραχών   
Αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται 
με την διάγνωση και τη θεραπεία των ψυχικών 
διαταραχών 

Πιν.1
 

 

Συχνότητα ψυχικών προβλημάτων στον γενικό 

πληθυσμό  

 

Η ανάπτυξη ποικίλων προβλημάτων ψυχικής υγείας 

αποτελεί σήμερα ένα πολύ συχνό φαινόμενο στον 

γενικό πληθυσμό. Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων 

αντιμετωπίζουν ασθενείς με ψυχικές διαταραχές. Τα 

ποσοστά των ανθρώπων που, ενώ επισκέπτονται τον 
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γιατρό για κάποιο σωματικό σύμπτωμα, ευρίσκεται 

οτι πάσχουν από κάποια διαγνωσμένη ή αδιάγνωστη 

ψυχική διαταραχή είναι πολύ υψηλά (περίπου 25%). 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

τουλάχιστον ένας στους τέσσερεις ανθρώπους σε όλο 

τον κόσμο εμφανίζουν κάποια βαρύτερη ή 

ελαφρύτερη ψυχική διαταραχή στη διάρκεια της ζωής 

τους (WHO, 2001). 

Η κατάθλιψη αποτελεί σήμερα μία από τις πέντε 

βασικές αιτίες θανάτου κυρίως των νέων ανθρώπων, 

ενώ μέχρι το 2020 υπολογίζεται οτι οι ψυχικές 

διαταραχές θα αποτελούν την αιτία για ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό θανάτων και αναπηριών και θα 

αποτελούν την αιτία για το 15% των αναπηριών, 

αυξάνοντας υπέρμετρα το άμεσο και το έμμεσο 

κόστος των υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως (WHO, 

2004b).  
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Συνηθέστερες ψυχικές διαταραχές στον γενικό 

πληθυσμό  

 

Τα συχνότερα προβλήματα που σχετίζονται με την 

ψυχική υγεία στον γενικό πληθυσμό είναι η 

κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές 

οφειλόμενες στη χρήση ουσιών και αλκοόλ, 

διαταραχές προσωπικότητας, διαταραχές συμ-

περιφοράς, διαταραχές  ύπνου, σύνδρομα χρονίου 

πόνου και άνοια (Jenkins, 2004). 

 

 

Συνηθέστερα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζουν 

οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικά προβλήματα 

 

Συμπτώματα τα οποία παρουσιάζουν συνήθως οι 

άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ψυχική 

διαταραχή είναι ανησυχία, φόβος, άγχος, αισθήματα 

κόπωσης, μείωση του ενδιαφέροντος, διαταραχές του 

ύπνου, βουλιμία ή ανορεξία, διαταραχές συγκέν-

τρωσης, προσοχής, μνήμης, ανεξήγητα σωματικά 
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συμπτώματα και πόνοι που δεν οφείλονται σε κάποιο 

σωματικό νόσημα (Goldberg, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Ειδικές περιπτώσεις ασθενών των οποίων η 

προσέγγιση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και 

στρατηγικές 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις ψυχικών προβλημάτων που 

μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία, χωρίς να 

χρειασθούν την παραπομπή σε ειδικές ψυχιατρικές 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ελαφρές παθήσεις όπως 

αγχώδεις ή συναισθηματικές διαταραχές μπορούν να 

έχουν πολύ καλή πρόγνωση όταν φροντισθούν από 

τον οικογενειακό ιατρό (France and Robson, 1997).  

Ελαφρύτερα προβλήματα, τα οποία δεν πληρούν 

κριτήρια για διάγνωση μιας ψυχικής διαταραχής, 

όπως αντιδράσεις πένθους, απώλειας, απαξίωσης, 

ματαίωσης κλπ, μπορούν να αντιμετωπισθούν με 

επιτυχία χωρίς την παρέμβαση ιατρού, ιδιαίτερα όταν 
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υπάρχουν υποστηρικτικά περιβάλλοντα και 

υποστηρικτικές κοινωνικές δομές. Άνθρωποι, οι 

οποίοι έχουν ασκηθεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

στρατηγικών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

της ζωής, συνήθως επιτυγχάνουν πιο εύκολα να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις κάθε είδους 

δυσκολίες της ζωής (WHO, 2004b).  

 

∆ύσκολες περιπτώσεις ασθενών 

∆υσεπικοινωνιακοί ασθενείς 

Αλεξιθυμικοί ασθενείς 

Αυτοκτονικοί ασθενείς 

Βίαιοι ασθενείς 

Παιδιά και έφηβοι ασθενείς 

Ηλικιωμένοι ασθενείς 

Πιν.2
 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ανθρώπων, η 

υποστήριξη των οποίων, όταν εμφανίσουν κάποιο 

μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα, χρειάζεται 

εξειδικευμένες γνώσεις και στρατηγικές, και επομένως 

η παραπομπή στις ειδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

είναι απαραίτητη (Goldberg, 2001), όπως για 
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παράδειγμα ο δυσεπικοινωνιακός ή ‘κλειστός’ 

ασθενής, ο αλεξιθυμικός ασθενής, τα παιδιά και οι 

ηλικιωμένοι. Οι αυτοκτονικοί και οι βίαιοι ασθενείς 

είναι απαραίτητο να υποστηρίζονται άμεσα από τις 

ειδικές υπηρεσίες, επειδή η σοβαρότητα του 

προβλήματός τους δεν είναι εύκολο ούτε να 

διαγνωσθεί ούτε να αντιμετωπισθεί από μη ειδικούς 

(Πιν. 2).  

 

 

∆ιαταραχές της προσωπικότητας 

 

Ο λόγος που οι ερευνητές έχουν στρέψει την προσοχή 

τους προς τις διαταραχές της προσωπικότητας, 

δηλαδή προς τον Άξονα ΙΙ του ταξινομικού 

συστήματος DSM-IV (American Psychiatric 

Association, 1994), είναι διότι η έρευνα των 

τελευταίων ετών φέρνει στο φως διαρκώς και 

περισσότερα νέα στοιχεία που υποστηρίζουν την 

άποψη οτι σοβαρές διαταραχές του Άξονα Ι, όπως η 

σοβαρή εμμένουσα κατάθλιψη, η αυτοκτονικότητα, η 
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βαρειά ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή κλπ, 

σχετίζονται στενά με την συνύπαρξη διαταραχών της 

προσωπικότητας, στον ίδιο άνθρωπο (Marlowe and 

Sugarman, 1997). Ακόμα και η ύπαρξη στοιχείων, που 

χαρακτηρίζουν κάποια ή κάποιες διαταραχές της 

προσωπικότητας (Πιν.3), φαίνεται οτι μπορεί, όχι 

απλώς να αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για 

την ανάπτυξη διαταραχών του άξονα Ι, αλλά και να 

ευθύνονται για την ανθεκτικότητα των διαταραχών 

αυτών απέναντι στην θεραπευτική προσπάθεια 

(Pervin and John, 2001).    

Για να διαγνωσθεί μια διαταραχή προσωπικότητας 

πρέπει ο ασθενής να είναι μεγαλύτερος από 18 ετών, 

επειδή η διάγνωση προϋποθέτει την σταθεροποίηση 

των χαρακτηριστικών. Σε μικρότερες ηλικίες τα 

περισσότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί, και επομένως η 

διάγνωση γίνεται σπάνια σε άτομο μικρότερο των 18 

ετών. Για να τεκμηριωθεί η διάγνωση, τα  

χαρακτηριστικά της διαταραχής πρέπει να είναι 

σταθερά και δύσκαμπτα και να προκαλούν έκπτωση 
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στην λειτουργικότητα του ασθενούς στην κοινωνική, 

επαγγελματική ή προσωπική του ζωή (DSM-IV, 

American Psychiatric Association, 1994).  

 

Κατηγοριοποίηση των διαταραχών της 
προσωπικότητας σύμφωνα με το σύστημα κριτηρίων 

DSM-IV 
Ομάδα Α 

Παρανοειδής ∆Π 
Υπάρχει αρκετή δυσπιστία και καχυποψία ως προς τα 
κίνητρα των λόγων ή των πράξεων των άλλων. 
Σχιζοειδής ∆Π 
Υπάρχει διάθεση για απόσυρση από κοινωνικές επαφές 
και σχέσεις και αποφυγή συναισθηματικών επενδύσεων.  
Σχιζότυπη ∆Π 
Ο ασθενής παρουσιάζει συχνά εκκεντρική συμπεριφορά, 
αποφεύγει την επαφή με τους άλλους ανθρώπους και 
είναι δυνατόν να παρουσιάσει έντονες διαστρεβλώσεις 
στην ερμηνεία της πραγματικότητας. 

Πιν.3α
 

Η διάγνωση πρέπει να βασίζεται αυστηρά στα διεθνή 

διαγνωστικά κριτήρια και να αποφεύγονται, όσο το 

δυνατόν περισσότερο, οι προκαταλήψεις και οι 

υποκειμενικές αντιλήψεις του εξετάζοντος. Η 

διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο από ειδικά 

εκπαιδευμένο ψυχίατρο. 
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Στην καθημερινή ιατρική πράξη, η διάγνωση των 

διαταραχών της προσωπικότητας ενέχει κινδύνους 

που οφείλονται κυρίως στα παρακάτω: 

Επειδή πολλοί άνθρωποι μπορεί να παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά από διάφορες διαταραχές της 

προσωπικότητας, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά να 

υπερτιμηθούν και να διαγνωσθεί μια διαταραχή 

χωρίς να πληρούνται αυστηρά τα διαγνωστικά 

κριτήρια. Επιπλέον, επειδή η διάγνωση των 

διαταραχών της προσωπικότητας βασίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στην υποκειμενική κρίση του 

εξετάζοντος, υπάρχει ο κίνδυνος σε κοινωνίες που δεν 

έχουν αρκετή ανοχή και κατανόηση προς την 

διαφορετικότητα, να θεωρηθούν ως παθολογικά 

άτομα των οποίων η συμπεριφορά παρεκκλίνει από 

αυτή που είναι σε στενά πλαίσια αποδεκτή από την 

συγκεκριμένη κοινωνία (Sperry, 1999).  

Η θεραπεία των διαταραχών της προσωπικότητας 

δεν είναι εύκολη στην καθημερινή ψυχοθεραπευτική 

πράξη. Οι δυσκολίες οφείλονται σε μια σωρεία 

αιτίων, τα κυριότερα από τα οποία αφορούν κυρίως 
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στην σταθερότητα και στην ανθεκτικότητα κατά την 

θεραπεία των δυσπροσαρμοστικών πεποιθήσεων, και 

στο γεγονός οτι ο πάσχων άνθρωπος συνήθως δεν 

αναγνωρίζει την δυσλειτουργικότητα των πε-

ποιθήσεών του (DSM-IV, American Psychiatric 

Association, 1994). 

Κατηγοριοποίηση των διαταραχών της προσωπικότητας 
σύμφωνα με το σύστημα κριτηρίων DSM-IV 

Ομάδα Β 
Αντικοινωνική ∆Π 
Ο ασθενής δεν λαμβάνει υπ’ όψη του τα δικαιώματα των 
άλλων, χρησιμοποιεί την απάτη και εύκολα παρανομεί, 
και μπορεί να παρουσιάσει αρκετά επιθετικές 
συμπεριφορές. 
Μεταιχμιακή ∆Π 
Υπάρχει αστάθεια στη σκέψη, τη διάθεση και τις σχέσεις 
με τους άλλους, παρορμητικότητα και συχνά αυτοκτονική 
διάθεση ή / και, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. 
Ιστριονική ∆Π 
Ο ασθενής παρουσιάζει έντονη συναισθηματικότητα και 
συχνά χρησιμοποιεί εκκεντρικά μέσα και συμπεριφορές 
προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να γίνει το 
κέντρο της προσοχής των άλλων. 
Ναρκισσιστική ∆Π 
Ο ασθενής παρουσιάζει πολύ μειωμένη ή και έλλειψη 
συναισθηματικής κατανόησης για τους άλλους, 
διακατέχεται από αισθήματα μεγαλείου και ταυτόχρονα 
από έντονη ανάγκη για την απόκτηση του θαυμασμού 
των άλλων.  

Πιν.3β
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Κατηγοριοποίηση των διαταραχών της 
προσωπικότητας σύμφωνα με το σύστημα κριτηρίων 

DSM-IV 
Ομάδα Γ 

Αποφευκτική ∆Π 
Ο ασθενής αποφεύγει κοινωνικές εκδηλώσεις και σχέσεις 
και παρουσιάζει παθολογική ευαισθησία και δυσανεξία 
στην αρνητική κριτική. 
Εξαρτητική ∆Π 
Υπάρχει διάθεση για υποτακτικές συμπεριφορές και 
θυματοποιήσεις και υπερβολική αναζήτηση προστασίας 
και δεσμεύσεων από τους άλλους. 
Ιδεοψυχαναγκαστική ∆Π  
Ο ασθενής παρουσιάζει τελειοθηρική συμπεριφορά, 
επίμονη ενασχόληση με τη διατήρηση της τάξης, την 
αποφυγή λαθών και τη διατήρηση του ελέγχου. 

Πιν.3γ
 

 

Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

ψυχικής διαταραχής σε ασθενείς με σωματικά 

νοσήματα 

 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από σωματικά νοσήματα 

χρειάζονται συχνά ειδική υποστήριξη, επειδή δεν 

είναι σπάνιο το φαινόμενο να αναπτυχθεί 

παράλληλα κάποια ψυχική διαταραχή, η οποία 
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πιθανόν να δυσκολέψει την θεραπεία και να 

παρεμποδίσει την καλή έκβαση της νόσου.  

Έχει δειχθεί οτι η λευκή φυλή, το γυναικείο φύλο και 

η μη ύπαρξη θρησκευτικότητας σχετίζονται ση-

μαντικά με την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών σε 

πάσχοντες από σωματικά νοσήματα. Ιδιαίτερη 

ευαισθησία εμφανίζουν και ασθενείς με έλλειψη 

κοινωνικής στήριξης, άνθρωποι μη έγγαμοι ή 

διαζευγμένοι, με προβλήματα ανεργίας ή οικονομικά 

προβλήματα. Η χαμηλή μόρφωση και το ιστορικό 

ουσιοεξάρτησης σχετίζονται, επίσης, σημαντικά, με 

την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών σε ασθενείς με, 

αλλά και χωρίς, σωματική νόσο (White, 2001).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  

 

 

Λανθασμένες αντιλήψεις σε σχέση με τη φύση της 

ψυχικής νόσου 

 

Αντιλήψεις οι οποίες αποπροσωποποιούν και 

κατακρίνουν τον άνθρωπο όχι μόνον δεν βοηθούν 

αλλά μάλλον επιβαρύνουν την κατάσταση του 

ασθενούς, όντας ταυτόχρονα επιβλαβείς για τον ίδιο 

τον κρίνοντα (Πιν,4). Συμπτώματα ψυχικής 

εξουθένωσης είναι δυνατόν να εμφανισθούν στον 

φροντιστή ενός ασθενούς, όταν δεν μπορεί να 

κατανοήσει την φύση του προβλήματος, και κυρίως 

όταν αισθάνεται οτι ο ίδιος ο ασθενής είναι 

υπεύθυνος για το οτι νοσεί, όταν δηλαδή θεωρεί οτι, 

κατά κάποιο τρόπο, ο ασθενής παράγει και συντηρεί 

την ασθένειά του (Thornicroft and Tansella, 1999) .  
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Παραδείγματα στιγματιστικών συμπεριφορών προς 
ανθρώπους που πάσχουν από κάποια ψυχική 

διαταραχή 
«Είσαι τρελλός» 
«Για όλα φταίει ο χαρακτήρας σου» 
«∆εν μπορεί να είσαι άρρωστος αφού καταφέρνεις να 
σκεφθείς το συμφέρον σου» 
«Θέλεις να είσαι άρρωστος και να νοιώθεις έτσι» 
«Έτσι απροσάρμοστος είσαι, και ήσουνα πάντα» 
«Μας κοροϊδεύεις» 
«Μας εκμεταλλεύεσαι» 

Πιν.4
 

 

Σφάλματα μη ψυχιάτρων ιατρών κατά την 

αντιμετώπιση ασθενών με πιθανή συννοσηρότητα 

σωματικής και ψυχικής διαταραχής 

 

Συχνά είναι τα σφάλματα τα οποία σχετίζονται με 

ελλιπή γνώση και προκατάληψη, και μπορεί να 

γίνουν από μη ψυχιάτρους ιατρούς κατά την 

αντιμετώπιση ασθενών με πιθανή συννοσηρότητα 

σωματικής και ψυχικής διαταραχής (Wilkinson et al, 

1999).  
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Η αξιολόγηση των συμπτωμάτων από την ψυχική 

σφαίρα μπορεί να είναι ατελής ή ανύπαρκτη, ενώ η 

υποψία για την ύπαρξη ψυχικής διαταραχής μπορεί 

να γίνει μόνο μετά την παρατήρηση συμπτωμάτων 

που δεν σχετίζονται με τη διάγνωση κάποιας 

σωματικής νόσου. Η διάγνωση μπορεί να είναι 

πρόχειρη και συχνά προσβλητική για τον άνθρωπο, 

ενώ οι ασθενείς μπορεί να στιγματίζονται 

(Thornicroft, 2006) ως «ενοχλητικοί», «ξεροκέφαλοι», 

ή «κακότροποι». Σύνηθες σφάλμα αποτελεί, επίσης, 

το γεγονός οτι ακόμα και αν αναγνωρισθεί έγκαιρα η 

ύπαρξη μιας ψυχικής διαταραχής, η διαφορική 

διάγνωση μπορεί να βασισθεί στην υποκειμενική 

γνώμη του ιατρού και όχι στα επίσημα διεθνή 

διαγνωστικά κριτήρια. Η θεραπευτική αντιμετώπιση 

μπορεί να είναι κοινή για τις περισσότερες ψυχικές 

διαταραχές, και επομένως όχι η καταλληλότερη ούτε 

η ενδεδειγμένη για κάθε διαφορετικό πρόβλημα. 

Πράγματι, όπως έχουν δείξει διεθνείς μελέτες, συχνά 

συνταγογραφούνται ηρεμιστικά φάρμακα και 

χορηγούνται μακροχρόνια, πράγμα που μπορεί να 
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δημιουργήσει εξαρτήσεις και όχι μόνο να δυσκολέψει 

την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και να 

συμβάλλει στην εμφάνιση συχνών υποτροπών και 

αυτο- ή ετερο- καταστροφικών πράξεων (Mavreas, 

1999). 

 

 

Ενδεικνυόμενη προσέγγιση ασθενών με ψυχική 

διαταραχή 

 

Η υποστηρικτική διάθεση του θεραπευτή απέναντι 

στον άνθρωπο που πάσχει, η κατανόηση και όχι η 

απλή παρατήρηση των στοιχείων της συμπεριφοράς 

του ή η κατάκριση, φαίνεται να είναι πολύ 

περισσότερο αποτελεσματική από την απλή 

απομνημόνευση των βασικών διαγνωστικών 

κριτηρίων ή πρωτοκόλλων θεραπείας (Goldberg, 

2001). 

Ο ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται με διάκριση και 

ανοικτές ερωτήσεις που δεν απαντώνται μόνον με ναι 
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ή όχι, προκειμένου να εκθέσει και να εκφράσει 

ορθότερα τα συμπτώματα και τα συναισθήματά του.  

 

Βασικές αρχές για την σωστή προσέγγιση και 
υποστήριξη του ανθρώπου που πάσχει από κάποιο 

ψυχικό πρόβλημα 

Ανοικτές ερωτήσεις στην αρχή της συζήτησης (δηλαδή 
όχι ερωτήσεις που απαντώνται μόνο με ναι ή όχι) 
Ενθάρρυνση, χωρίς κριτική, ώστε να εκθέσει ελεύθερα τα 
συμπτώματά του  
Ενθάρρυνση στο να εκφράσει τα συναισθήματά του  
Στηρικτικά σχόλια σε κρίσιμα σημεία 
Απομνημόνευση βασικών διαγνωστικών κριτηρίων 
Παρατήρηση και αξιολόγηση των λεκτικών αλλά και 
των εξωλεκτικών στοιχείων στις κινήσεις και στην εν 
γένει συμπεριφορά  του 
Ενθάρρυνση και συνεργασία για την απόφαση θεραπείας 
και αναζήτηση των καταλλήλων λύσεων από τις ειδικές 
υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας  

Πιν.5
 

Η ενθάρρυνση του ασθενούς σε κρίσιμα σημεία, και η 

καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών συνεργασίας για την 

αναζήτηση των καταλληλοτέρων δυνατών λύσεων 

και την απόφαση θεραπείας, ενισχύουν σημαντικά 

τον βαθμό αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής 

προσέγγισης (Πιν.5). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

 

 

Αιτιοπαθογένεια των ψυχικών διαταραχών: Βιο – 

Ψυχο – Κοινωνικό ιατρικό μοντέλο 

 

Η ιατρική επιστήμη, σύμφωνα με το βιο-ψυχο-

κοινωνικό ιατρικό μοντέλο με το οποίο ερμηνεύει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά (Engel, 1977), υποστηρίζει 

οτι εκτός από τις ψυχικές δυνάμεις, βιολογικοί και 

κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο βιώνονται τα γεγονότα της ζωής. Βιολογικοί 

είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με το γενετικό 

υλικό και δημιουργούν την ευαλωτότητα ή την 

προδιάθεση ενός ατόμου να νοσήσει. Ψυχικοί είναι οι 

παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την προ-

σωπικότητα και την ατομική εμπειρία. Κοινωνικοί 

είναι οι παράγοντες που προέρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον και επηρεάζουν θετικά ή 
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αρνητικά το άτομο.  Για να εκδηλωθεί μια ψυχική 

διαταραχή σε ένα άνθρωπο συμβάλλουν και τα τρία 

είδη παραγόντων βιολογικοί, ψυχικοί και κοινωνικοί.  

 

 

Βασικοί παράγοντες κινδύνου στις σύγχρονες 

κοινωνίες 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των ερευνών του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, μια πληθώρα 

παραγόντων απειλούν την ψυχική υγεία των ατόμων 

στις σύγχρονες κοινωνίες (WHO, 2004b). Η κακή, η 

ανεπαρκής ή ακατάλληλη διατροφή, η εύκολη 

πρόσβαση σε εθιστικές ουσίες και αλκοόλ, η βία και η 

ανεργία είναι μερικοί από τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 

στην ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών (Πιν.6).  

Η δράση των παραπάνω περιβαλλοντικών 

παραγόντων κινδύνου είναι περισσότερο εμφανής 

στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα 

(WHO, 2004b). ∆ιάφοροι ερευνητές υποστήριξαν οτι, 
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είναι δυνατόν, η παρουσία ψυχικών διαταραχών σε 

οικογένειες να δημιουργεί το υπόβαθρο για την 

ανάπτυξη των παραπάνω παραγόντων, οι οποίοι με 

τη σειρά τους ανακυκλώνουν και διαιωνίζουν το 

πρόβλημα.  

 

Παραδείγματα κοινωνικών – περιβαλλοντικών 
παραγόντων που απειλούν την ψυχική υγεία 

Ανεργία  
Κοινωνική αδικία  
Απώλεια προσφιλών προσώπων 
Επίδραση τοξικών παραγόντων από την περιβαλ-
λοντική μόλυνση 
Εύκολη πρόσβαση σε εθιστικές ουσίες και αλκοόλ 
Κακή ή ακατάλληλη διατροφή 
Έλλειψη υποστηρικτικών δομών 
Βία 
Έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης 
Επιβολή δυσλειτουργικών και παθογόνων προτύπων 
συμπεριφοράς 
Έλλειψη υγιών σχέσεων 
Έλλειψη υγιών προτύπων και αξιών 

Πιν.6
 

Υποστηρίχθηκε, δηλαδή, οτι οι οικογένειες στις 

οποίες ενδημούν ψυχικές δυσκολίες δυσκολεύονται 

συνήθως να ξεφύγουν από το χαμηλό κοινωνικο-

οικονομικό επίπεδο, εξ αιτίας των αδυναμιών που 
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δημιουργούν κάποιες υποκείμενες διαγνωσμένες ή 

αδιάγνωστες ψυχικές διαταραχές. Σχετικές 

ερευνητικές προσπάθειες δεν επιβεβαίωσαν τις 

υποθέσεις αυτές, αλλά έφεραν στο φως στοιχεία που 

υποστηρίζουν την άποψη οτι η αύξηση των ψυχικών 

διαταραχών πλήττει περισσότερο τις κοινωνίες, 

μεταξύ των μελών των οποίων υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές, σε οικονομικό κυρίως επίπεδο (Ewles and 

Simnett, 2003).  

Η επίδραση τοξικών παραγόντων, από την 

περιβαλλοντική μόλυνση, αποτελεί έναν επίσης 

σοβαρό παράγοντα έκλυσης ψυχικών διαταραχών 

στον γενικό πληθυσμό.  

Οι παράγοντες όμως, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί ως 

σχεδόν άμεσα σχετιζόμενοι με την μεγάλη αύξηση των 

κρουσμάτων των ψυχικών διαταραχών στις σημερινές 

κοινωνίες, είναι κυρίως η κοινωνική αδικία, η 

έλλειψη υγιών σχέσεων και η απομάκρυνση από 

υγιείς υποστηρικτικές δομές (WHO, 2004a).  
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∆υσλειτουργικές αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται 

με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών 

 

Η έρευνα έχει δείξει οτι συχνά οι ψυχικές διαταραχές 

σχετίζονται με την παρουσία δυσλειτουργικών 

αντιλήψεων, πεποιθήσεων και πίστεων, βάσει των 

οποίων το άτομο οικοδομεί τον τρόπο που 

αντιλαμβάνεται τον «εαυτό» του, τις σχέσεις του με 

τον περιβάλλοντα «κόσμο» και το «μέλλον» του 

(Clark and Beck, 1999). 
 

Παραδείγματα δυσλειτουργικών αντιλήψεων σε σχέση με 
τον «εαυτό», τον «κόσμο» και το «μέλλον» 

Α) «Εαυτός» 
«Ή θα είσαι τέλειος ή τίποτα» 
«Ή θα έχεις όλα όσα θέλεις ή θα είσαι δυστυχισμένος» 
«∆εν αντέχονται οι δυσκολίες» 
Β) «Κόσμος» 
«Καλός σημαίνει ανόητος» 
«Κανείς δεν εκτιμάει την καλωσύνη» 
«Αν δεν πατήσεις επί πτωμάτων δεν καταφέρνεις τίποτα» 
Γ) «Μέλλον» 
«Καλύτερα να μην ελπίζεις παρά να ελπίζεις και να 
απογοητευθείς» 
«Καλύτερα να μην αγωνίζεσαι αφού ποτέ το αποτέλεσμα δεν 
είναι βέβαιο» 
«Όλα κερδίζονται με απάτες όχι με κόπο» 

Πιν.7
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Η μεγάλη ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας 

φαίνεται να συνετέλεσε στο γεγονός οτι οι σύγχρονες 

κοινωνίες μπορούν πολύ εύκολα και συχνά να 

παράγουν, να μεταδώσουν, να δεχθούν και να 

αναπαράγουν τέτοιους δυσλειτουργικούς τρόπους 

αντίληψης της πραγματικότητας (Πιν.7). 

 

 

Παραποίηση της εικόνας του ‘εαυτού’ 

 

Η Προαγωγή Ψυχικής Υγείας επιχειρεί να συμβάλλει 

στην βελτίωση των δυσλειτουργικών χαρακτη-

ριστικών και την προαγωγή των θετικών 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, με την 

αμφισβήτηση των δυσπροσαρμοστικών, μη 

ρεαλιστικών και παθογόνων γνωσιών, μέσω της 

μάθησης. Χρησιμοποιεί, επίσης, την προβολή και 

ανάπτυξη των θετικών στοιχείων της ταυτότητας 

καθώς και την καλλιέργεια υγιούς αυτοεκτίμησης 

μέσω της παρατήρησης των βελτιώσεων που 

επιτυγχάνει το άτομο στα θετικά χαρακτηριστικά της 
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προσωπικότητάς του. Στον χώρο της Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας, ως ταυτότητα θεωρείται μια 

υποθετική αντίληψη του «εαυτού» (Tudor, 1999), 

δηλαδή των στοιχείων που υποθέτει κάποιος οτι 

περιγράφουν την ψυχο-σωματική του οντότητα, η 

οποία έχει δημιουργηθεί με τις ελάχιστες δυνατές 

διαστρεβλώσεις και αποκλίσεις από την 

πραγματικότητα και η οποία, κατά την ανάπτυξη, 

εμπλουτίζεται διαρκώς από νέες εμπειρίες και 

επηρεάζεται από τα πρότυπα, τα οποία διαθέτει το 

συγκεκριμένο ιστορικό και κοινωνικο-πολιτιστικό 

περιβάλλον, στο οποίο το άτομο ζει και 

αναπτύσσεται.  
 

Βασικές δυσκολίες για την απόκτηση υγιούς 
αυτοεκτίμησης 

1. ∆υσκολίες που σχετίζονται με το «έχειν» 
α. Η τάση να ικανοποιούνται ανάγκες που δεν 

εξυπηρετούν την επιβίωση ούτε βελτιώνουν την 
ποιότητα της ζωής 

β. Η τάση να θεωρείται οτι η αξία κάποιου εξαρτάται 
από τα υλικά αγαθά που μπορεί να διαθέτει 

2. ∆υσκολίες που σχετίζονται με το «είναι» 
α. Η έλλειψη αυτογνωσίας  
β. Η ματαιόδοξη τελειοθηρία 

Πιν.8
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Βασικά εμπόδια, προκειμένου να αποκτηθεί υγιής 

αντίληψη της ταυτότητας και αυτοεκτίμηση, 

αποτελούν κυρίως διάφορες δυσκολίες που 

σχετίζονται με το «έχειν», με το «είναι», (Vassiliadou, 

2005) (Πιν.8).  

 

 

Προβλήματα της εφηβείας σχετιζόμενα με την 

ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών 

 

∆ιλήμματα που συνήθως συναντώνται στην εφηβεία 

μπορούν, αν δεν αντιμετωπισθούν κατάλληλα, να 

συμβάλλουν επίσης στην δημιουργία διαταραχών 

(Smith et al, 2003). Τα διλήμματα αυτά σχετίζονται 

συνήθως είτε με την ανάγκη να προσδιορίσουν οι 

έφηβοι τον εαυτό τους σε σχέση με τους άλλους και 

να κερδίσουν αγάπη, όπως για παράδειγμα το 

δίλημμα «Με το να προσπαθήσω να μοιάσω ή να 

γίνω διαφορετικός από τους άλλους θα καταφέρω να 

κερδίσω την αγάπη τους;», είτε με την ανάγκη για την 

επίτευξη αυτονομίας, όπως για παράδειγμα ο 
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προβληματισμός: «Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ό, τι 

εμποδίζει την ελευθερία μου;» είτε με την ανάγκη για 

ασφάλεια, όπως για παράδειγμα ο συλλογισμός: «Η 

παρουσία των άλλων είναι βέβαιο οτι μπορεί να μου 

εξασφαλίσει ασφάλεια;».  

Έχει υποστηριχθεί οτι οι διαταραχές της 

προσωπικότητας, προς τις οποίες έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους οι επιστήμονες Ψυχικής Υγείας τα 

τελευταία χρόνια, αλλά και η ανάπτυξη 

δυσλειτουργικών συμπεριφορών σχετίζονται συχνά 

με διλήμματα σαν τα παραπάνω, τα οποία δεν 

αντιμετωπίσθηκαν έγκαιρα και κατάλληλα (Pervin 

and John, 2001).   



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ, 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ 

 

 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Ορισμός 

 

Η παγκόσμια ιατρική κοινότητα αναγνωρίζει σήμερα 

οτι δεν μπορεί να υπάρξει «υγεία» χωρίς «ψυχική 

υγεία» (WHO, 2004a).  

Η Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας αναπτύχθηκε τα 

τελευταία χρόνια στον ιατρικό χώρο με στόχους, αφ’ 

ενός την ανάπτυξη  και βελτίωση των υγιών στοι-

χείων της προσωπικότητας του ατόμου και αφ’ 

ετέρου την εξασφάλιση υποστηρικτικών κοινωνικών 

δομών, προκειμένου να προαχθεί και να βελτιωθεί η 

ψυχική και η σωματική υγεία, τόσο σε ατομικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας. 

Στην κλινική ιατρική πράξη η Προαγωγή Ψυχικής 

Υγείας αναφέρεται στην ανάγκη για αντιμετώπιση 

του ασθενούς ως ενός υγιούς ανθρώπου ο οποίος 
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νόσησε, και όχι ως ενός απρόσωπου φορέα μιας 

νόσου.  

 

 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Βασικές αρχές και 

στόχοι 

 

Οι επιστήμονες της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

επιδιώκουν την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων στα 

άτομα μιας κοινωνίας μέσω της εκπαίδευσης, με 

στόχο την δόμηση υποστηρικτικών οικογενειακών, 

επαγγελματικών και κοινωνικών περιβαλλόντων, και 

την καλλιέργεια κοινωνικής αλληλεγγύης και 

υγιέστερων διαπροσωπικών σχέσεων (WHO, 2004a). 

Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η 

συνειδητοποίηση των ειδικών προβλημάτων κάθε 

κοινωνίας, με στόχους αφ’ ενός την καταπολέμηση 

των παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

των ψυχικών διαταραχών, και αφ’ ετέρου την 

δημιουργία αποτελεσματικότερων υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και στήριξης μπορεί να ενισχύσει, 
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περαιτέρω, την μεταβολή των πολιτικών στάσεων 

έναντι των παραγόντων που σχετίζονται με τη 

διατήρηση και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας 

(Πιν.9).  

 

Στόχοι της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενδυναμώνουν και 
διαφυλάσσουν την ψυχική υγεία 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και του άγχους  
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης των ψυχικών 
διαταραχών 
Καταπολέμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των ψυχικών διαταραχών   
Ευαισθητοποίηση σε σχέση με τις ανάγκες των 
ανθρώπων που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή  
Καταπολέμηση του στιγματισμού και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν 
από κάποια ψυχική διαταραχή  
∆ιαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων με στόχο την 
ενίσχυση των παραγόντων που ευνοούν την ψυχική 
υγεία 
Ανάπτυξη υποστηρικτικών κοινωνικών δομών  
Ανάπτυξη οικογενειακών, φιλικών, επαγγελματικών και 
κοινωνικών δεσμών αλληλεγγύης 
∆ιάλογος της Ιατρικής με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
Επανακαθορισμός του περιεχομένου του όρου «ψυχική 
υγεία»  
Καθορισμός «προτύπων υγείας»  

Πιν.9
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Μέσω της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών φορέων 

οι επιστήμονες της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

επιδιώκουν, επίσης, την υπεύθυνη αντιμετώπιση 

προβλημάτων που  αφορούν στην προστασία της 

καθαρότητας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Παραμένει, όμως, ανοικτό το ζήτημα της 

καλλιέργειας υγιών προτύπων και αξιών, θέμα το 

οποίο έχει απασχολήσει αρκετά τους επιστήμονες της 

ψυχικής υγείας (Bennett-Levy et al, 2004; Rouf et al, 

2004). 

 

 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: Μεθοδολογικοί στόχοι 

 

Η εκπαίδευση αποτελεί την βασικότερη μέθοδο την 

οποία χρησιμοποιεί η Προαγωγή Ψυχικής Υγείας για 

την επίτευξη των στόχων της. Η ευαισθητοποίηση 

των κοινωνικών φορέων και του κοινού, μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, έχει ως στόχο την 

αποτελεσματική διαχείριση ειδικών προβλημάτων 
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που εμφανίζονται στο οικογενειακό, επαγγελματικό ή 

κοινωνικό περιβάλλον.    

Η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών φορέων και του 

κοινού και ο προσδιορισμός των ειδικών 

προβλημάτων μιας κοινωνίας διευκολύνουν τη 

μεταβολή των πολιτικών στάσεων, έναντι των 

παραγόντων που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ψυχικής υγείας, Στόχοι είναι, αφ’ ενός 

μεν η καταπολέμηση των κοινωνικών παραγόντων 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ψυχικών 

διαταραχών, και αφ’ ετέρου η δημιουργία 

αποτελεσματικότερων υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

στήριξης.  

Η μεθοδολογία εφαρμογής της Προαγωγής Ψυχικής 

Υγείας περιλαμβάνει παράλληλα προς τους 

εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους (WHO, 

2004a), οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με τον 

προσδιορισμό, την διερεύνηση και την ενίσχυση των 

ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών ή στοιχείων της 

προσωπικότητας, καθώς και των δεξιοτήτων και 
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στρατηγικών που ενδυναμώνουν βασικές συνιστώσες 

της ψυχικής υγείας (Πιν.10).  

 

Παραδείγματα ερευνητικών στόχων της  Προαγωγής 
Ψυχικής Υγείας 

Ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας, δεξιότητες και 
στρατηγικές που πρέπει να ενισχυθούν με στόχο την 
ανάπτυξη υγιούς αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης 
Ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας, δεξιότητες και 
στρατηγικές που πρέπει να ενισχυθούν με στόχο την 
ανάπτυξη κοινωνικότητας 
Ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας, δεξιότητες και 
στρατηγικές που πρέπει να ενισχυθούν με στόχο την 
επωφελή αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής 
Ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας, δεξιότητες και 
στρατηγικές που πρέπει να ενισχυθούν με στόχο την 
ανάπτυξη δημιουργικότητας  

Πιν.10
 

Οι στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας προσανατολίζονται προς 

την ειδική εκπαίδευση όχι μόνον των ψυχιάτρων και 

ψυχολόγων αλλά και των άλλων επαγγελματιών 

υγείας ώστε, παράλληλα προς την έγκαιρη 

αναγνώριση και καταπολέμηση των παραγόντων 

κινδύνου, να μπορούν να αναγνωρίζουν, να 

διερευνούν και, περαιτέρω, να ενισχύουν τις θετικές 

συνιστώσες της ψυχικής υγείας.  
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά τον 

διάλογο της Ιατρικής με τις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, θεωρώντας την συμβολή των δευτέρων ως 

βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των 

στόχων της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (WHO, 2003; 

WHO, 2004b). Πράγματι, η αξιοποίηση γνώσεων που 

προέρχονται από επιστημονικά αντικείμενα 

σχετιζόμενα άμεσα ή έμμεσα με την ψυχική υγεία, 

όπως για παράδειγμα Θεολογία, Φιλοσοφία, 

Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία κλπ, ώστε να 

διευκολυνθούν, αφ’ ενός η καταπολέμηση των 

παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 

ψυχικών διαταραχών και αφ’ ετέρου η αναγνώριση 

και ενίσχυση των παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται 

με την ενδυνάμωση και προστασία της ψυχικής 

υγείας, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις 

προσπάθειες των επιστημόνων του χώρου της 

ψυχικής υγείας, προκειμένου να θέσουν τις 

προληπτικές και θεραπευτικές τους παρεμβάσεις σε 

ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο.  
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Παράλληλα, η κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση 

κοινωνικών φορέων, όπως πολιτικών, δημο-

σιογράφων, ιατρών όλων των ειδικοτήτων, νομικών, 

αξιωματικών του στρατού και της αστυνομίας, 

κληρικών, εκπαιδευτικών, και άλλων επαγγελματιών 

οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το κοινό, αναμένεται 

να συμβάλλει σημαντικά αφ’ ενός στη διαμόρφωση 

πολιτικών αποφάσεων με στόχο την ανάπτυξη 

υποστηρικτικών κοινωνικών δομών, και αφ’ ετέρου 

στην ενίσχυση και βελτίωση των περιβαλλοντικών 

και κοινωνικο-πολιτιστικών παραγόντων που 

ευνοούν την ανάπτυξη οικογενειακών, φιλικών, 

επαγγελματικών και κοινωνικών δεσμών 

αλληλεγγύης (WHO, 2007).  

 

 

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Πρόληψη των 

Ψυχικών ∆ιαταραχών 

 

Η Πρόληψη των Ψυχικών ∆ιαταραχών έχει ως στόχο 

την πρόληψη και καταπολέμηση των παραγόντων 
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που σχετίζονται με την εγκατάσταση ή την υποτροπή 

μιας ψυχικής νόσου (WHO, 2004b). Η Προαγωγή της 

Ψυχικής Υγείας έχει ως στόχους αφ’ ενός την 

ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ατομικών δεξιοτήτων 

και των κοινωνικών δομών που ευνοούν και 

ενισχύουν την ψυχική υγεία, και αφ’ ετέρου την 

δημιουργία των καταλλήλων συνθηκών για την 

πρόληψη και καταπολέμηση των παραγόντων που 

σχετίζονται με την εγκατάσταση ή την υποτροπή μιας 

ψυχικής νόσου.   

Επειδή σε πραγματικές συνθήκες είναι δύσκολο να 

νοηθεί ως αποτελεσματική μια παρέμβαση για την 

πρόληψη της νόσου, χωρίς να αναπτύσσονται 

ταυτόχρονα οι παράγοντες που εξασφαλίζουν την 

υγεία, το αντικείμενο της Πρόληψης των Ψυχικών 

∆ιαταραχών φαίνεται, από αυτή την άποψη, ως 

περιορισμένο σε σχέση με το αντικείμενο της 

Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας. 

Για παράδειγμα, για την Πρόληψη των Ψυχικών 

∆ιαταραχών είναι αρκετό να ενημερωθεί το άτομο 

οτι η έκθεσή του σε στρεσσογόνους παράγοντες 
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αυξάνει τους κινδύνους για την εγκατάσταση ή την 

υποτροπή μιας ψυχικής διαταραχής και να γίνουν 

προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί η έκθεση του σε 

αυτούς.  

Για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας οι παραπάνω 

ενέργειες θεωρούνται ανεπαρκείς, εάν ταυτόχρονα 

δεν αναπτυχθούν οι δεξιότητες του ατόμου ώστε να 

μπορεί να αντιμετωπίσει παραγωγικά κάθε 

στρεσσογόνο παράγοντα, αφού θεωρείται οτι είναι 

αδύνατον στην πραγματικότητα να αποφευχθούν ή 

να καταπολεμηθούν όλοι οι παράγοντες που 

προκαλούν στρες. Για παράδειγμα, ακόμα και αν θα 

γινόταν να εξασφαλισθεί για το άτομο ένα 

περιβάλλον το οποίο θα του έλυνε εύκολα όλα τα 

προβλήματα, οι πραγματικές συνθήκες της ζωής θα 

λειτουργούσαν όπως συνήθως, με τρόπο ώστε σε 

κάποια στιγμή το άτομο να εκτεθεί σε στρεσσογόνους 

παράγοντες όπως ο θάνατος ενός προσφιλούς 

προσώπου ή κάποια άλλη σημαντική απώλεια.  

Αφού, επομένως, είναι αδύνατον να δημιουργηθούν 

«αποστειρωμένες» από στρες συνθήκες διαβίωσης, η 
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Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας προτείνει και 

στοχεύει στην ενδυνάμωση των ατόμων και των 

κοινωνιών με στόχο να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικά στις εκάστοτε δυσκολίες της ζωής, 

φροντίζοντας ταυτόχρονα να ευαισθητοποιεί τις 

συνειδήσεις των κοινωνικών φορέων ώστε να 

αναγνωρίζουν την ανάγκη και να αγωνίζονται για 

την καταπολέμηση των παραγόντων που απειλούν 

την ψυχική και την σωματική υγεία (WHO, 2004a). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

 

 

Ψυχική Υγεία: Ορισμός 

 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από 

την παγκόσμια ψυχιατρική κοινότητα ώστε να 

ορισθεί τί είναι ακριβώς η ψυχική υγεία. 

Παλαιότεροι ορισμοί της ψυχικής υγείας ως της 

έλλειψης ψυχικής νόσου δεν ικανοποιούν τους 

νεότερους κλινικούς επιστήμονες και ερευνητές, διότι 

διαφαίνεται οτι η κατάσταση της ψυχικής υγείας 

αποτελεί ένα φαινόμενο πολύ ευρύτερο από την απλή 

έλλειψη ψυχικής νόσου. 

Προσπαθώντας να ορίσει την ψυχική υγεία ως βιο-

ψυχο-κοινωνικό φαινόμενο, ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας έδωσε τελευταία τον εξής ορισμό: 

«...είναι μια κατάσταση ευημερίας κατά την οποία το 

άτομο συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του, είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει τα συνηθισμένα προβλήματα 
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της ζωής, μπορεί να εργάζεται παραγωγικά και 

αποτελεσματικά, και είναι ικανό να προσφέρει στο 

κοινωνικό του περιβάλλον» (WHO, 2001). Είναι 

σημαντικό οτι στον 21ο αιώνα, μέσω του 

αντικειμένου της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

επιχειρείται διάλογος των επιστημών ψυχικής υγείας 

με άλλες επιστήμες προκειμένου να προσδιορισθεί 

ακριβέστερα το περιεχόμενο του όρου ‘ψυχική υγεία’. 

Στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας 

θα μπορούσαν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τον 

σκοπό αυτό. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

σχολιασθεί ως προς το περιεχόμενο του παραπάνω 

ορισμού, οτι προϋπόθεση για να εργάζεται 

παραγωγικά και αποτελεσματικά ο υγιής άνθρωπος 

είναι να μην μεριμνά με υπερβολή για τις βιωτικές 

ανάγκες, σύμφωνα με το «...μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ 

ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. 

οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ 

ἐνδύματος;» (Λουκ. ιβ΄, 22-23), πράγμα το οποίο 

μπορεί να τον προφυλάξει από την ανάπτυξη 

παθολογικού άγχους, το οποίο, εξ ορισμού, μειώνει 
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την λειτουργικότητα του ατόμου. Συμπληρωματικά 

θα μπορούσε να αναφερθεί οτι ο υγιής άνθρωπος έχει 

τη δυνατότητα να αντέχει οχι μόνον τα «συνηθισμένα 

προβλήματα» που αναφέρει ο παραπάνω ορισμός, 

αλλά να προσπαθεί προς το «Πάντοτε χαίρετε... ἐν 

παντὶ εὐχαριστεῖτε» (Α΄ Θεσ., ε΄, 16, 18). Πράγματι, 

υπάρχουν πολλά καθημερινά παραδείγματα 

ανθρώπων που παραμένουν ψυχικά υγιείς ακόμα και 

μετά από τα πιο καταστροφικά γεγονότα. Μπορεί να 

αισθανθούν θλίψη, η οποία όμως δεν είναι 

παθολογική κατάσταση, δηλαδή δεν πληρούν τα 

κριτήρια νόσου που περιγράφονται από τα διεθνή 

ταξινομικά συστήματα. Φαίνεται οτι η ερμηνεία που 

δίνουν σε αυτά δεν είναι «δυσπροσαρμοστική» (Clark 

and Beck, 1999), αλλά μάλλον σύντονη του 

«...ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, 

καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη» (Λουκ. η΄, 24). 
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Σχέση μεταξύ των όρων «φυσικό» και 

«φυσιολογικό» 

 

Οι έννοιες «φυσικό» και «φυσιολογικό» δεν είναι 

ταυτόσημες. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη είναι 

«φυσικό» φαινόμενο, με την έννοια οτι συμβαίνει και 

μπορεί να παρατηρηθεί στον φυσικό κόσμο, αλλά δεν 

είναι «φυσιολογικό» φαινόμενο αφού εξ ορισμού 

αποτελεί μια ψυχο-παθολογική κατάσταση.   

 

 

Σχέση του χαρακτήρα με την ανάπτυξη ψυχικών 

διαταραχών 

 

Σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας δηλαδή τα ατομικά χαρα-

κτηριστικά, οι ατομικές πίστεις, πεποιθήσεις και 

στάσεις, η ατομική βούληση και η ατομική εμπειρία, 

επηρεάζουν την εκδήλωση και τον τρόπο έκφρασης, 

αλλά και την ανθεκτικότητα μιας ψυχικής 

διαταραχής στην θεραπεία.  
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∆εν αποτελούν όμως από μόνα τους την αιτία 

έκλυσης μιας ψυχικής διαταραχής. Αντίθετα, για να 

εκδηλωθεί μια ψυχική διαταραχή είναι απαραίτητο 

να υπάρχει το ανάλογο βιολογικό υπόβαθρο καθώς 

και ερεθίσματα προερχόμενα από το κοινωνικό 

περιβάλλον, τα οποία ευνοούν την εκδήλωση αλλά 

και επηρεάζουν τον τρόπο έκφρασης και την πορεία 

μιας διαταραχής.  

Οι βιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών σχετίζονται με το 

γενετικό υλικό και επομένως δημιουργούν την 

ευαλωτότητα ή την προδιάθεση ενός ατόμου να 

νοσήσει. 

Εξωτερικά ερεθίσματα επίσης, προερχόμενα από το 

κοινωνικό περιβάλλον, συχνά ευνοούν την εκδήλωση 

και επηρεάζουν τον τρόπο έκφρασης και την πορεία 

μιας διαταραχής. 

Επομένως για την εμφάνιση, την εγκατάσταση, τον 

τρόπο έκφρασης, αλλά και την πορεία μιας ψυχικής 

διαταραχής συμβάλλουν τριών ειδών παράγοντες 

βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί. Μεγάλος 
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αριθμός κλινικών σήμερα  χρησιμοποιούν αντί του 

βιο-ψυχο-κοινωνικού το βιο-κοινωνικό μοντέλο 

(Cloninger, 1986). Αλλά, και όταν χρησιμοποιείται το 

βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο, το περιεχόμενο του 

όρου δεν είναι πάντα σαφές, αφού το περιεχόμενο 

του όρου «ψυχικός παράγοντας» ταυτίζεται με την 

εμπειρία που δημιουργείται, μάλλον ντετερμινιστικά, 

από την αλληλεπίδραση γενετικών και περι-

βαλλοντικών / κοινωνικών παραγόντων. Στο σημείο 

αυτό, η Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία μπορεί 

να προσφέρει την δική της οπτική. 

  

 

Σημασία των προτύπων για την Προαγωγή Ψυχικής 

Υγείας 

 

Ο σχεδιασμός καταλλήλων στρατηγικών για την 

προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας απαιτεί 

τον προσδιορισμό μοντέλων υγείας τα οποία να 

μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα (Πιν.11) για 

την ανάπτυξη και ενίσχυση των θετικών 
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χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων της ανθρώπινης 

προσωπικότητας.  

 

Παραδείγματα χαρακτηριστικών υγιών μοντέλων 
ανάπτυξης του «εγώ» 

∆ιαθέτουν ισορροπημένο συνδυασμό θετικών στοιχείων  
Είναι σταθερά στο χρόνο και να παραμένουν πάντοτε 
επίκαιρα 
Είναι κατάλληλα προς μίμηση και όχι επικίνδυνα 
Μπορούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με 
μακροπρόθεσμα καλά αποτελέσματα  

 Πιν.11
 

Στην πορεία προς την ωρίμανση οι άνθρωποι όλων 

των εποχών αντιμετωπίζουν προκλήσεις τις οποίες 

επιχειρούν να υπερβούν ή να επιλύσουν βάσει 

συμπεριφορών και στάσεων, επωφελών ή βλαπτικών, 

οι οποίες διατίθενται από το περιβάλλον και 

επιτυγχάνουν να ασκήσουν επάνω τους επιρροή.  

Πολλές φορές τα διαθέσιμα πρότυπα μπορεί να είναι 

αντίθετα ή αντιφατικά μεταξύ τους, ή να είναι τόσο 

αδύναμα ώστε να μην μπορούν να επηρεάσουν προς 

κάποια κατεύθυνση, θετική ή αρνητική, τον 

άνθρωπο. Τέτοιες προκλήσεις είναι για παράδειγμα 

αυτές που σχετίζονται με την άρνηση για ωρίμανση 
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με το επιχείρημα οτι «όσο παραμένω παιδί οι άλλοι 

θα με αγαπούν και θα φροντίζουν για τις ανάγκες 

μου», αυτές που σχετίζονται με την άρνηση της 

παιδικότητας με το επιχείρημα «όσο πιο γρήγορα 

μεγαλώσω, τόσο πιο γρήγορα θα αν-

εξαρτητοποιηθώ», ή με την άρνηση της προσπάθειας 

και του κόπου με το επιχείρημα «ευκολότερο είναι να 

εγκαταλείψεις κάτι παρά να κουραστείς και πιθανόν 

να μην τα καταφέρεις».  

Έχει δειχθεί οτι ζητήματα σαν τα παραπάνω 

σχετίζονται με την εμφάνιση σοβαρών ψυχικών 

διαταραχών, όπως για παράδειγμα η άρνηση για 

ωρίμανση, που έχει δειχθεί να σχετίζεται συχνά με τις 

διαταραχές πρόσληψης τροφής, και κυρίως την 

ψυχογενή ανορεξία, η οποία αποτελεί συχνά αιτία 

θανάτου για τον πάσχοντα (Morris and Twaddle 

2007). 

Η έλλειψη υγιών προτύπων και αξιών και η ευρεία 

μετάδοση δυσλειτουργικών και παθογόνων αντι-

λήψεων και προτύπων συμπεριφοράς φαίνεται να 

αποτελούν παράγοντες μείζονος κινδύνου, καθώς 
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εμφανίζονται ως χαρακτηριστικά του τρόπου 

αντίληψης της πραγματικότητας ανθρώπων που 

πάσχουν από συχνά συναντώμενες ψυχικές 

διαταραχές όπως διαταραχές προσωπικότητας και 

κατάθλιψη (WHO, 2004b; Vassiliadou and Goldberg, 

2006).  

Από την Ορθόδοξη Χριστιανική ∆ιδασκαλία 

προσφέρονται πρότυπα που είναι σταθερά στο χρόνο 

και παραμένουν επίκαιρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Προσαρμογή των Προγραμμάτων Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας στις κοινωνικο-πολιτιστικές 

συνθήκες του τόπου εφαρμογής  

 

Αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας να 

προσαρμόζουν την μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό 

υλικό τους στις ιδιαίτερες συνθήκες των κοινωνικών 

περιβαλλόντων στα οποία πρόκειται να εφ-

αρμοσθούν. Αν και πολύ δύσκολο να εφαρμοσθεί το 

παραπάνω σε χώρες με μεγάλη κοινωνικο-

πολιτιστική ανομοιογένεια, η αποτελεσματικότητα 

προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας σε 
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σχετικά ομοιογενείς πληθυσμούς έχει τεκμηριωθεί 

επιστημονικά σε ικανοποιητικό βαθμό (WHO, 2004a).  

Πάντως, για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που οφείλονται στην κοινωνικο-

πολιτιστική ανομοιογένεια, προτείνεται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η προσαρμογή των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής 

Υγείας στις ιδιαίτερες κοινωνικοπολιτιστικές 

συνθήκες της χώρας, της περιοχής, ή της ομάδας 

εφαρμογής.  

Σε ιδανικές συνθήκες, θα ήταν γόνιμο αν η 

μεθοδολογία εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό υλικό 

προσαρμοζόταν και εξατομικευόταν σύμφωνα όχι 

μόνον με τις κοινωνικοπολιτιστικές ιδιαιτερότητες 

μιας ευρείας ομάδας ατόμων, αλλά και με τις 

ιδιαίτερες και μοναδικές ατομικές ανάγκες του κάθε 

κάθε ατόμου, στο οποίο απευθύνονται. Κάτι τέτοιο 

είναι δύσκολο να συμβεί στις μαζικές εκπαιδεύσεις 

ενηλίκων, εφήβων, ή παιδιών. 
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Η αποτελεσματικότητα, επομένως, της εφαρμογής 

Προγραμμάτων Προαγωγής Ψυχικής Υγείας έχει 

περιθώρια βελτίωσης, κατά τον βαθμό που μπορούν 

να τηρηθούν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

Είναι επίσης προφανές οτι η αποτελεσματικότητα 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε θέματα ανάπτυξης 

στρατηγικών ψυχικής υγείας μπορεί να αυξηθεί 

ακόμα περισσότερο στο βαθμό που η κάθε 

παρέμβαση εξατομικευθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

προσωπικές ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Αυτό  

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης 

εκπαίδευσης των θεραπευτών που έρχονται σε άμεση 

επαφή με τον ασθενή, την οποία επιχειρούν οι 

επιστήμονες της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, ώστε η 

θεραπευτική τους να συμπεριλαμβάνει όχι μόνον 

θεραπεία των προβλημάτων, αλλά ταυτόχρονα και 

εκπαίδευση για την ανάπτυξη των υγιών στοιχείων, 

τα οποία ο κάθε άνθρωπος διαθέτει από τη φύση του.  

Η σημασία των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων 

για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
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προσπαθειών των επιστημόνων της Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα για την 

σύγχρονη εποχή που οι ψυχικές διαταραχές, η βία, οι 

τρομοκρατικές ενέργειες, η χρήση ναρκωτικών 

ουσιών και άλλα κακά που απειλούν την 

ανθρωπότητα, δεν ενδημούν μόνον στους κύκλους 

των ενηλίκων αλλά κυρίως, και σε μεγάλο βαθμό, 

στον ταραχώδη τόπο της εφηβείας.  
 

Αρχές ∆ιεπιστημονικής / Ηθικής προσέγγισης της  
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

Α. Αξιοποίηση δεδομένων που προέρχονται από κάθε 
επιστημονικό χώρο, και κυρίως τον χώρο των 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, προκειμένου να εμπλουτισθεί 
η ιατρική προσέγγιση με στοιχεία που διευκολύνουν την 
βελτίωση των υγιών στοιχείων της προσωπικότητας του 
ανθρώπου αλλά και αποτρέπουν δυσπροσαρμοστικά 
πρότυπα σκέψεων και συμπεριφορών, τα οποία 
επηρεάζουν την ψυχική και εντεύθεν και την σωματική 
υγεία 

Β. Ηθική θεώρηση του ανθρώπου ως προσώπου 
Γ. Ηθική θεώρηση του ασθενούς ανθρώπου ως προσώπου- 
πνευματικού όντος, που πάσχει 
∆. Ηθική θεώρηση της νόσου όχι μόνον ως βιο-ψυχο-
κοινωνικού αλλά και ως πνευματικού φαινομένου, καθ’ 
όσον αυτή συνδέεται με το γεγονός της πτώσεως 

Πιν.12
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Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις αξίζει να 

σημειωθούν και για έναν επί πλέον λόγο οτι, 

προκειμένου να εντοπισθούν βασικά ανθρωπολογικά, 

ηθικά στοιχεία των οποίων η αξία είναι σταθερή και 

δεν επηρεάζεται από κοινωνικοπολιτιστικές ιδιαιτε-

ρότητες, ίσως η συναξιολόγηση γνώσεων από τον 

χώρο της Ορθόδοξης Χριστιανικής διδασκαλίας, θα 

μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη (Πιν.12). 

 

 

Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: ∆ιαχείριση παραγόντων 

κινδύνου ανάπτυξης ψυχικών διαταραχών 

 

Η Προαγωγή Ψυχικής Υγείας έχει ως στόχο όχι μόνο 

την ενίσχυση των παραγόντων που ενδυναμώνουν 

και προστατεύουν την ψυχική υγεία, αλλά και την 

βελτίωση των αρνητικών παραγόντων οι οποίοι  την 

απειλούν. Η βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει και αναπτύσσεται, 

μέσω της ενίσχυσης των παραγόντων οι οποίοι 

προστατεύουν την υγεία (Πιν.13), αποτελεί βασική  
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προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας.  

Οι επιστήμονες της Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

επιχειρούν την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής (Πιν.14) και την διαμόρφωση λει-

τουργικότερων αντιλήψεων, οι οποίες σχετίζονται με 

τον τρόπο που αντιμετωπίζονται παράγοντες που 

απειλούν την υγεία, σε ατομικό επίπεδο και σε 

επίπεδο δημόσιας υγείας (Πιν.15). 

 

Κοινωνικοί παράγοντες που προστατεύουν την ψυχική 
υγεία 

Υποστηρικτικό οικογενειακό, επαγγελματικό και 
κοινωνικό περιβάλλον 
Καθαρότητα του φυσικού περιβάλλοντος  
Κοινωνική αλληλεγγύη και υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις 
Υγιή πρότυπα και αξίες  

Πιν.13
 

Παραδείγματα μέσων βελτίωσης της ποιότητας της 
ζωής  

Ανάπτυξη και βελτίωση των υγιών χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας του κάθε ατόμου  
Καλλιέργεια υγιών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων  
Εξυγίανση των κοινωνικο- πολιτιστικών συνθηκών  

Πιν.14
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Μέθοδοι διαμόρφωσης λειτουργικότερων αντιλήψεων 
για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας 

∆ιερεύνηση, αξιολόγηση και επεξεργασία των 
παραγόντων που θεωρείται οτι επιδρούν ευεργετικά 
στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας  
Έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
συμπερίληψης των παραγόντων αυτών σε προγράμματα 
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 
Αξιοποίηση γνώσεων που προέρχονται από το χώρο της 
Προαγωγής της ∆ημόσιας Υγείας 
Αξιοποίηση γνώσεων που προέρχονται από το χώρο της 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής   
Αξιοποίηση γνώσεων από το χώρο της Θετικής 
Ψυχολογίας 
Αξιοποίηση γνώσεων από το χώρο των Ανθρωπιστικών 
Επιστημών  

 Πιν.15
 

 

Ειδικά θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των 

εφήβων  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους επιστήμονες της 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας που πρόκειται να 

ασχοληθούν με εφήβους είναι, προτού αρχίσουν την 

διαδικασία της εκπαίδευσης σε στρατηγικές 

ενίσχυσης των υγιών ψυχικών δεξιοτήτων, να 
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αντιμετωπίσουν έγκαιρα την πιθανότητα ύπαρξης 

ψυχικής διαταραχής, ιδιαίτερα σε εφήβους που 

παρουσιάζουν παραβατικές ή αντικοινωνικές 

συμπεριφορές.  

Η εξέταση πρέπει να αφορά στο ατομικό αλλά και 

στο οικογενειακό ιστορικό, προκειμένου να 

εντοπισθούν πιθανοί γενετικοί / κληρονομικοί 

παράγοντες κινδύνου. Αυτό που, επίσης, πρέπει 

πάντα να εξετάζεται είναι η ύπαρξη κοινωνικών 

παραγόντων που πιθανόν συνετέλεσαν στην 

ανάπτυξη ψυχικής νόσου, όπως για παράδειγμα το 

ενδεχόμενο να έχουν υποστεί  βία ή κακοποίηση, 

καθώς και το ενδεχόμενο να κάνουν χρήση εθιστικών 

ουσιών. Για τους επιστήμονες της Προαγωγής 

Ψυχικής Υγείας είναι, επίσης, σημαντικό να 

εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην έχουν δεχθεί οι 

έφηβοι κατάλληλα κοινωνικά ερεθίσματα ή 

μηνύματα, ή να μην έχουν έρθει σε επαφή με υγιή 

κοινωνικά πρότυπα.  
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Απαραίτητες δεξιότητες των εκπαιδευτών 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 

 

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα 

Προαγωγής Ψυχικής Υγείας πρέπει να είναι σε θέση 

να κατανούν την ουσία και να προσδιορίζουν την 

πηγή των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, 

στην προσπάθεια βελτίωσης των θετικών 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του.  

Επίσης, πρέπει να μπορούν να συναισθάνονται την 

αγωνία και τον πόνο του ανθρώπου που επιχειρεί την 

βελτίωσή του, να κατακρίνουν τις αρνητικές σκέψεις 

και πράξεις αλλά όχι τον ίδιο τον άνθρωπο, και 

κυρίως να επιτυγχάνουν πρώτα οι ίδιοι την 

εξυγίανση του εαυτού τους και να μην παύουν να 

αγωνίζονται για αυτο-βελτίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Αρχές ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων για την 

ενίσχυση της ψυχικής υγείας 

 

Οι βασικές δεξιότητες τις οποίες πρέπει να αναπτύξει 

ο άνθρωπος προκειμένου να ενισχύσει και να 

προστατεύσει την ψυχική του υγεία, θεωρείται οτι 

είναι κυρίως δεξιότητες για την παραγωγική 

διαχείριση των δυσκολιών της ζωής και την 

αποτελεσματική διαχείριση των φοβιών και του 

άγχους, αλλά και δεξιότητες για την ανάπτυξη 

αυτογνωσίας και υγιούς αυτοεκτίμησης (Tudor, 1999) 

(Πιν.16). Η ανάπτυξη των υγιών στοιχείων της 

προσωπικότητας, απαιτεί την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων του ατόμου για μεταβολή των 

δυσλειτουργικών αντιλήψεων και στάσεών του, 

καθώς και την ανάπτυξη δημιουργικής αυτονομίας, η 
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οποία αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία 

αλληλοϋποστηρικτικών σχέσεων. Είναι φανερό οτι 

προκειμένου να εντοπισθούν όλοι οι παράγοντες που 

μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των 

παραπάνω δεξιοτήτων, είναι αναγκαίο να 

χρησιμοποιηθούν γνώσεις από πολλά επιστημονικά 

πεδία.  

 

Βασικές δεξιότητες για την ενίσχυση της ψυχικής 
υγείας 

Α) ∆εξιότητες για παραγωγική διαχείριση των 
δυσκολιών της ζωής 

Β) ∆εξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση του 
Stress 

Γ) ∆εξιότητες για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και 
ταυτότητας 

∆) ∆εξιότητες για την ανάπτυξη υγιούς αυτοεκτίμησης 
Ε) ∆εξιότητες για την ανάπτυξη των υγιών στοιχείων της 

προσωπικότητας 
ΣΤ) ∆εξιότητες για την μεταβολή δυσλειτουργικών 

αντιλήψεων και στάσεων 
Ζ) ∆εξιότητες για την απόκτηση δημιουργικής 

αυτονομίας 
Η) ∆εξιότητες για την παροχή και απόκτηση κοινωνικής 

στήριξης 
Πιν.16

 

Θεωρείται οτι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 

στρατηγικών ενίσχυσης των θετικών στοιχείων της 
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προσωπικότητας επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος 

λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στα πρώϊμα στάδια 

της ανάπτυξης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία ή 

έστω και κατά την περίοδο των μεγάλων 

συγκρούσεων, την εφηβεία.  

Με την επισήμανση, διερεύνηση, αξιολόγηση και 

επεξεργασία των παραγόντων που θεωρείται οτι 

επιδρούν ευεργετικά στην ενίσχυση της ψυχικής 

υγείας, οι επιστήμονες της Προαγωγής της Ψυχικής 

Υγείας επιχειρούν την διαμόρφωση λειτουργικότερων 

αντιλήψεων που μπορεί να ενισχύσουν την ψυχική 

υγεία. Ταυτόχρονα διερευνάται η αποτελεσμα-

τικότητα της συμπερίληψης των παραγόντων αυτών 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής 

Υγείας (WHO, 2004a).  

Η Ορθόδοξη Χριστιανική ∆ιδασκαλία παρέχει 

σημαντικό υλικό, το οποίο μπορεί να αποβεί 

πολύτιμο για την δημιουργία καταλλήλων 

στρατηγικών ανάπτυξης των παραπάνω δεξιοτήτων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται οτι ψυχολογικές συνιστώσες, 

αναδυόμενες  από την ανάλυση του: «ἐάν ἐγὼ δοξάζω 
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ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν» (Ιωαν. η΄, 54), θα 

είναι πολύ σημαντικές για την συνειδητοποίηση 

βασικών προϋποθέσεων σχετικά με την ανάπτυξη 

υγιούς αυτοεκτίμησης. 

 

 

Αρχές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση 

της ψυχικής υγείας των πασχόντων από ψυχικές 

διαταραχές 

 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια ψυχική 

διαταραχή δεν παύουν να έχουν υγιή στοιχεία στην 

προσωπικότητά τους. Η Προαγωγή Ψυχικής Υγείας 

στοχεύει στην ανάπτυξη των υγιών αυτών στοιχείων, 

ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πορεία για 

την υφιστάμενη διαταραχή και να βελτιωθεί η 

ποιότητα της ζωής των ασθενών, αλλά και των 

ανθρώπων του περιβάλλοντός τους (Tudor, 1999). 
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Αρχές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση 

της ψυχικής υγείας των πασχόντων από σωματικά 

νοσήματα 

 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποιο σωματικό 

νόσημα χρειάζεται να χρησιμοποιούν τις ψυχικές τους 

δυνάμεις, ώστε να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή 

πορεία για το νόσημα από το οποίο πάσχουν και να 

βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους (Strain, 

1999).  

Η Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στοχεύει στην 

ανάπτυξη των υγιών ψυχικών δυνάμεων των 

ανθρώπων αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί η 

πρόληψη της εγκατάστασης, καθώς και η 

αντιμετώπιση ήδη εγκατεστημένων αισθημάτων 

μειονεξίας, φόβου και αβοηθητότητας που συχνά 

συνοδεύουν τα σωματικά νοσήματα. (Ursano et al, 

1999). 

Η εκπαίδευση, τέλος, των μη ψυχιάτρων ιατρών με 

στόχο την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την έγκαιρη 

διάγνωση και αντιμετώπιση των συνήθων ψυχικών 
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διαταραχών, αλλά και μεθόδων για την διακριτική 

παραπομπή του ανθρώπου που πάσχει από κάποιο 

σοβαρότερο ψυχικό νόσημα στις ειδικές ψυχιατρικές 

υπηρεσίες, αποτελεί έργο των επιστημόνων του τομέα 

της Πρόληψης των ψυχικών διαταραχών, αλλά και 

ένα από τους βασικούς στόχους των ειδικών 

επιστημόνων της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας 

(WHO, 2004b).  

 

 

Αρχές Προαγωγής Ψυχικής Υγείας για την 

αξιοποίηση της αρνητικής εμπειρίας που 

προέρχεται από την βίωση ψυχοτραυματικών 

γεγονότων  

 

Παραδείγματα λειτουργικών τρόπων ευόδωσης της 

αξιοποίησης εμπειριών που μπορούν να αποκτηθούν 

από την αντιμετώπιση δυσκολιών και την βίωση 

ψυχοτραυματικών γεγονότων, είναι κυρίως:  

• Έγκαιρη ανακάλυψη των κρυμμένων 

«ευεργεσιών» που μπορούν να αντληθούν από 

την τραυματική εμπειρία 
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• Ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να συν-

αισθάνεται τα τραυματικά γεγονότα που ζουν 

άλλοι άνθρωποι 

• Αντίληψη του γεγονότος οτι οι δυσκολίες δεν 

αποδυναμώνουν αλλά αντίθετα γυμνάζουν 

τον άνθρωπο για αποτελεσματικότερη αντι-

μετώπιση μελλοντικών προβλημάτων 

Στρατηγικές οι οποίες θα μπορούσαν να σχεδιασθούν 

για την επίτευξη της αξιοποίησης της αρνητικής 

εμπειρίας με βάση την Ορθόδοξη διδασκαλία είναι, 

για παράδειγμα, η ανακάλυψη των κρυμμένων 

ευεργεσιών που μπορούν να αντληθούν από ένα 

τραυματικό γεγονός, η ανάπτυξη της ικανότητας του 

ατόμου να συν-αισθάνεται τις δυσκολίες που ζουν οι 

άλλοι άνθρωποι και η αναγνώριση του γεγονότος οτι 

οι δυσκολίες δεν αποδυναμώνουν αλλά αντίθετα 

γυμνάζουν τον άνθρωπο, για αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση προβλημάτων που θα συναντήσει στο 

μέλλον. Τέλος, η Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία 

διαθέτει υλικό, από το οποίο μπορεί να διαφανεί οτι 

η αρνητική εμπειρία που προέρχεται από την βίωση 
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ψυχοτραυματικών γεγονότων μπορεί να αξιοποιηθεί 

θετικά και σε όφελος του ανθρώπου. 

 

 

Χρήση ανθρωπολογικών ηθικών μοντέλων από τον 

ιατρό-θεραπευτή 

 

Οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων και κυρίως της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έρχονται σε επαφή 

με ασθενείς που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  

προσαρμογής  στις δυσκολίες της ζωής, ή ασθενείς με 

διάφορες διαγνωσμένες ή  μη, ψυχικές διαταραχές 

που ενίοτε συνυπάρχουν με παθολογικά νοσήματα.  

Στην προσπάθεια να βοηθήσουν τον ασθενή να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματά του, 

οι ιατροί χρησιμοποιούν συχνά πρακτικές,  προϊόντα  

της υποκειμενικής  τους εμπειρίας. 

Ο ρόλος του ιατρού-θεραπευτού, όπως τουλάχιστον 

εκφράστηκε από τον Ιπποκράτη αλλά και από 

πολλούς ιατρούς της μετα-Ιπποκρατικής περιόδου, 

απαίτησε πολλές φορές τη χρήση ηθικών 
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ανθρωπολογικών στοιχείων, στάσεων και 

αντιλήψεων των οποίων φορέας είναι ο ίδιος ο 

ιατρός. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα 

προκειμένου να συμβουλεύσει ο ιατρός τον ασθενή 

όχι μόνο για τους ενδεικνυόμενους τρόπους 

ορθολογικής αντιμετώπισης κάθε οργανικής 

διαταραχής, αλλά και για το πώς να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά τα κάθε είδους προβλήματα τα 

σχετιζόμενα με τη νόσο, τα οποία καλείται να 

αντιμετωπίζει καθημερινά (Beauchamp and Childress, 

1994). Συνεπώς, στην προσπάθεια να βοηθήσει τον 

ασθενή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα 

προβλήματά του, να συμμορφωθεί στην προτεινόμενη 

θεραπεία, ή ακόμα και να δεχθεί, όταν ενδείκνυται, 

την παραπομπή του στις ψυχιατρικές υπηρεσίες, ο 

ιατρός χρησιμοποιεί  συχνά πρακτικές,  προϊόντα  της 

υποκειμενικής  του εμπειρίας (France and Robson, 

1997). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη ειδικής 

ενημέρωσης - εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, 

πράγμα προς το οποίο κινείται σήμερα η διεθνής 

κοινότητα. Η ανάγκη να χρησιμοποιούνται από τον 
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κάθε ιατρό αντικειμενικότερες μέθοδοι 

συμβουλευτικής προς τον ασθενή είναι απαραίτητο 

ειδικά για τις σύγχρονες κοινωνίες, όπου ο άνθρωπος 

πολλές φορές χρειάζεται περισσότερο την κατάλληλη 

ψυχοεκπαιδευτική συμβουλευτική παρά κάποια 

φαρμακολογική ή άλλου είδους θεραπευτική 

παρέμβαση. Σημαντικά χαρακτηριστικά του 

θεραπευτή τα οποία μπορούν να βοηθήσουν 

αποτελεσματικά τον ασθενή είναι να μπορεί να 

ενεργήσει ως υγιές πρότυπο ζωής (Πιν.17).  

 

Χαρακτηριστικά του θεραπευτή που μπορούν να 
βοηθήσουν αποτελεσματικά τον ασθενή 

1. Να μπορεί να δράσει ως συνήγορος-υπερασπιστής-
σωτήρας του ασθενούς έναντι των απειλών μιας 
νόσου ή των προβλημάτων της ζωής του 

2. Να μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα του ασθενούς 
όχι μόνο ως ψυχρή ιατρική εγκυκλοπαίδεια για την 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου, αλλά και 
ως σύμβουλος και διδάσκαλος για την καταπολέμηση 
των αρνητικών και την βελτίωση των θετικών 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του   

3. Να μπορεί να ενεργήσει ως υγιές πρότυπο όχι μόνο με 
λόγια αλλά και με πράξεις, και κυρίως με τον τρόπο 
που διαχειρίζεται ο ίδιος τις δυσκολίες της ζωής 

 Πιν.17
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Η εφαρμογή αποτελεσματικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων απαιτεί τον σχεδιασμό του 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Όμως οι 

προσπάθειες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας 

τείνουν να αποφύγουν την παραγωγή ενός 

συστηματοποιημένου κριτηρίου παρέμβασης που να 

σχετίζεται με συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτιστικό, 

φιλοσοφικό ή θεολογικό μοντέλο. Υπάρχει πράγματι 

ο κίνδυνος, όπως έχει δείξει η Ιστορία, να γίνει η 

Ιατρική Επιστήμη όπλο στα χέρια όποιων θα ήθελαν 

να την εκμεταλλευτούν για την προώθηση σχεδίων 

προπαγάνδας ή για την επιβολή απολυταρχικών 

πολιτικών καθεστώτων (WHO, 2003).  

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να γίνονται προσπάθειες 

για την διατύπωση αρχών, βάσει των οποίων να 

μπορεί να κριθεί η λειτουργικότητα διαφόρων 

απόψεων των ιατρών, όπως για παράδειγμα σχετικά 

με το θέμα της ευθανασίας, της ευγονικής κλπ, χωρίς 

να παραβιάζεται το φιλοσοφικό ή θρησκευτικό 

σύστημα αξιών τους (WHO, 2003). Συνήθως όμως, έως 

και σήμερα, τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται ο κάθε 
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θεραπευτής προκειμένου να συμβουλεύσει τον ασθενή 

του είναι υποκειμενικά και βασίζονται, σε μεγάλο 

βαθμό, σε αντιλήψεις και πίστεις τις οποίες ο κάθε 

ιατρός, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, αντλεί 

από το προσωπικό του σύστημα αξιών, 

ανθρωποείδωλο ή κοσμοείδωλο.   

Με στόχο την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων 

συνιστάται στους ιατρούς να μην παρεμβαίνουν στο 

σύστημα αξιών των  ασθενών (Thornicroft and 

Tansella, 1999). Και έτσι, όμως, δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί η υποκειμενική παρέμβαση, αφού οι 

πίστεις και οι πεποιθήσεις των ιατρών σχετικά με 

μείζονα ή ελάσσονα θέματα της ζωής απο-

καλύπτονται κάθε στιγμή, λιγότερο ή περισσότερο 

συνειδητά, όταν οι ιατροί απαντούν σε διάφορες 

ερωτήσεις των ασθενών που σχετίζονται με την νόσο 

ή με την στάση που κρατούν απέναντι σε θέματα που 

αφορούν την ποιότητα της ζωής των ασθενών. Ο 

τρόπος, επίσης, που ο ίδιος ο ιατρός αντιμετωπίζει 

διάφορες καταστάσεις της ζωής μπορεί να 

αποκαλύπτει τις βαθύτερες πεποιθήσεις του, το οποίο 
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γίνεται εντονότερα αντιληπτό κυρίως σε μικρότερες 

κοινωνίες.  

Υπάρχει, επίσης, η αντίληψη στον ιατρικό χώρο, 

κατά την οποία τα συστήματα αξιών του ασθενούς 

πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την θεραπεία, 

και προς τον στόχο αυτό εντείνει τις προσπάθειές της 

η Κοινωνική Ψυχιατρική (Fulford, 1997). Όμως και 

αυτό φαίνεται να είναι  δύσκολο στην πράξη, επειδή 

είναι σχεδόν ανέφικτο να γνωρίσουν καλά οι ιατροί 

αρκετά πολιτιστικοθρησκευτικά συστήματα, ώστε να 

μπορούν να στηρίζουν αναλόγως τον κάθε ασθενή, 

ιδίως σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες.   

Εξ αιτίας των παραπάνω δυσκολιών, και 

προκειμένου να δημιουργηθούν συστήματα αξιών 

κοινώς αποδεκτά από τον ιατρό και τον ασθενή, 

γίνεται διεθνώς προσπάθεια να εισαχθούν μέσα στα 

θεραπευτικά συστήματα ανθρωποθεωριακές αρχές, 

πίστεις και στάσεις προερχόμενες από τον χώρο των 

μεγάλων Θρησκειών. Έτσι, άρχισαν να εφ-

αρμόζονται, αρχικά ανεπίσημα, και σήμερα 

ημιεπίσημα ή σχεδόν επίσημα, θεραπευτικές τακτικές, 
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όπως για παράδειγμα η χρήση της γιόγκα για την 

αντιμετώπιση του άγχους, και να συνιστώνται ακόμα 

και μέσω ιατρικών συγγραμμάτων (Segal et al, 2002).   

Οπωσδήποτε, η αξιολόγηση θρησκευτικών αρχών και 

γνώσεων  δεν πρέπει να αποτελεί προσπάθεια 

προσαρμογής των δεδομένων της προς μελέτη 

πραγματικότητας σε δικά της εννοιολογικά σχήματα 

ή de facto συλλογιστικές. Το να επιζητεί όμως η 

ιατρική επιστήμη να αξιοποιήσει θεραπευτικά 

σημαντικές γνώσεις προερχόμενες από τον χώρο των 

θρησκειών, οι οποίες απετέλεσαν την πρώτη 

‘επιστημονική’ προσπάθεια του ανθρώπου να 

κατανοήσει τον εαυτό του σε σχέση με το περιβάλλον 

και τον συνάνθρωπο, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί 

γόνιμη, υπό τον όρο οτι θα διαφυλλάσσεται απόλυτα 

η φυσική ελευθερία επιλογής και τα 

κοινωνικοπολιτιστικά δικαιώματα ιατρών και 

ασθενών (Bhugra, 1997).  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει σήμερα 

την αξιοποίηση γνώσεων που προέρχονται από κάθε 

επιστημονικό χώρο, και βάσει αυτών, τον σχεδιασμό 
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εκπαιδευτικών μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού 

για θέματα που σχετίζονται άμεσα με την υγεία, αλλά 

και με την ποιότητα της ζωής. Με τον τρόπο αυτό 

είναι δυνατόν να εμπλουτισθούν οι ιατρικές 

προσεγγίσεις, με στοιχεία που διευκολύνουν την 

βελτίωση των υγιών χαρακτηριστικών και 

δεξιοτήτων του ανθρώπου, και αποτρέπουν 

δυσπροσαρμοστικά πρότυπα σκέψεων και 

συμπεριφορών, τα οποία επηρεάζουν την ψυχική και 

εντεύθεν και την σωματική υγεία (WHO, 2007). 

Αποτελεί κοινή εμπειρία το γεγονός οτι η αξιοποίηση 

γνώσεων που προέρχονται από τα κείμενα της Αγίας 

Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως, και αφορούν 

στον ορισμό του περιεχομένου του όρου ψυχική 

υγεία, έχουν ωφελήσει και συνεχίζουν να ωφελούν 

πλήθος ανθρώπων μέχρι σήμερα. Με στόχο την 

αξιοποίηση από τον ιατρικό κόσμο των γνώσεων που 

προέρχονται από τον χώρο της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής διδασκαλίας και σχετίζονται άμεσα με 

την ενίσχυση, διατήρηση και βελτίωση της ψυχικής 

και σωματικής υγείας, μπορεί να επιχειρηθεί ο 
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εμπλουτισμός των υπαρχουσών γνώσεων με στοιχεία 

που προέρχονται από το Ορθόδοξο Χριστιανικό 

σύστημα αξιών. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
 

Το επίγειο ‘ευ ζην’ θεωρήθηκε από πολλά 

θρησκευτικά δόγματα ως ασύμβατο προς την 

μεταθανάτια ‘ευζωία’.  

Κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία, ο 

άνθρωπος προγεύεται τα αποτελέσματα της αγαθής ή 

της εφαμάρτου διαχειρίσεως της ελευθερίας που του 

χάρισε ο ∆ημιουργός, από αυτήν ήδη την επίγεια ζωή 

του. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, οι 

Άγιοι «...διὰ τῆς ἀπολαύσεως τῶν θείων καὶ 

πνευματικῶν τοῦ νοὸς ἡδονῶν ἔλαβον ἐντεῦθεν ὡς ἐν 

ἀρραβῶνος μέρει, τὴν εὐδαιμονίαν ἐκείνην καὶ 

μακαριότητα, ἥν θὰ ἀπολαύσωσιν ἐν τῷ μέλλοντι 

αἰῶνι...» (Ἁγίου Νικοδήμου, Σ. Ε. σ. 194). 

Επειδή η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη ενδιαφέρεται 

για την επίγεια, καλής ποιότητας διαβίωση, την 

οποία θεωρεί ως πρόγευση της επουρανίου, μπορούν 

να αναζητηθούν και να προβληθούν τα στοιχεία 

εκείνα της Ορθόδοξης διδασκαλίας, τα οποία 

καθορίζουν την ουσιαστική διάσταση του ‘ευ ζην’. 
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Τέτοια στοιχεία μπορούν, επίσης, να διευκολύνουν 

την αποδοχή των ασθενών ως συνανθρώπων που 

πάσχουν, και να προάγουν την ομαλή επανένταξη, 

τον αποστιγματισμό και την θετική υποδοχή των 

ανθρώπων αυτών από το οικογενειακό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Το ‘ευ ζην’ εξαρτάται από την αρμονική 

συλλειτουργία των ψυχικών και σωματικών 

λειτουργιών. Έχει αποδειχθεί οτι υπάρχει σε μεγάλο 

βαθμό αλληλεπίδραση μεταξύ των λειτουργιών της 

ψυχικής και της σωματικής σφαίρας, και θεωρείται 

οτι δεν μπορεί να νοσεί το ένα από τα δύο και το 

άλλο να παραμένει υγιές (White, 2001).  

Η ανάπτυξη και βελτίωση των υγιών χα-

ρακτηριστικών της προσωπικότητας αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την αντιμετώπιση σοβαρών 

προβλημάτων της ζωής, και έχει υποστηριχθεί ως ένας 

από τους βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με 

την προστασία της ψυχικής αλλά και της σωματικής 

υγείας. ΄Οπως έχει αναφερθεί, η παγκόσμια ιατρική 
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κοινότητα αναγνωρίζει σήμερα οτι δεν μπορεί να 

υπάρξει υγεία χωρίς ψυχική υγεία (WHO, 2004a).   

Η Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία, επίσης, 

υποστηρίζει την μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

λειτουργιών του σώματος και της ψυχής. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Άγιο Νικόδημο 

τον Αγιορείτη: «Γίνεται γὰρ ἀλληλενέργεια καὶ 

ἀλληλοπάθεια τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ σῶμα, καὶ 

ἀντιστρόφως,  τοῦ σώματος πρὸς τὴν ψυχὴν, ...και 

συγκοινωνοῦσιν ἕν τοῦ  ἄλλου τὰ ἰδιώματα, διὰ τὸν 

ἄρρητον καὶ φυσικὸν δεσμὸν ὃν ἔχουσι, κἂν ὁ 

ἀκριβὴς λόγος καὶ τὸ διατί, εἶναι ἀπόκρυφος παρὰ 

πᾶσι φιλοσόφοις τε ὁμοῦ καὶ θεολογοῦσιν» (Ἁγίου 

Νικοδήμου, Σ. Ε., σ. 42) 

Όπως αναφέρθηκε, η αντιμετώπιση των παραγόντων 

οι οποίοι παρεμποδίζουν την   ενδυνάμωση των 

φυσικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη ειδικών 

δεξιοτήτων και στρατηγικών με στόχο την 

ενδυνάμωση και την προστασία της ψυχικής και 

σωματικής υγείας, μπορούν να ενισχυθούν 

αποτελεσματικά με την κατάλληλη εκπαίδευση. 
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Η Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη διαθέτει πλήθος 

εκπαιδευτικών μεθόδων, υλικού και υγιών προτύπων 

καταλλήλων για τον κάθε άνθρωπο, κάθε 

κοινωνικοπολιτιστικής καταγωγής. 

Η χρήση ανθρωπολογικού υλικού από την Ορθόδοξη 

Χριαστιανική διδασκαλία, μπορεί περαιτέρω να 

διευκολύνει την δημιουργία ενός αξιολογικού 

συστήματος, κοινά αποδεκτού από τον ιατρό 

θεραπευτή και τον ασθενή, βάσει του οποίου 

μπορούν να δημιουργηθούν τα θεμέλια και οι 

προϋποθέσεις για την ακριβέστερη και επωφελέστερη 

δυνατή ενίσχυση των θετικών ατομικών 

χαρακτηριστικών, στάσεων και πεποιθήσεων, και να 

επιτευχθεί η αποδυνάμωση των στοιχείων, τα οποία 

συνδέονται με την ανάπτυξη ποικίλων διαταραχών 

και απειλούν την υγεία (Cox, 1997).  

 

Η ιατρική έρευνα και πράξη δεν πρέπει να 

προσκόπτει σε προκαταλήψεις, αλλά είναι εξ 

ορισμού υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί κάθε μέσον 

προς όφελος του πάσχοντος ανθρώπου. 
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