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Ψυχική vooos 
ή ψυχικό πάθο$;

► Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΛΦΑ

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
είναι ομότιμος καθηγητής της 
ψυχιατρικής στο Πανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης, συνιδρυ
τής με τον αείμνηστο Θανάση 
Τζαβάρα του περιοδικού Σύ- 
ναψις, το οποίο πλέον διευθύ
νει μόνος του. Στο τελευταίο 
του πολύτιμο βιβλίο αναζητεί 
στην ιστορία του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού την καταγωγή της 
ψυχιατρικής θεωρίας και πρα
κτικής.
■* Ο Καράβατος διαπιστώνει 
ότι, αφού η ψυχιατρική, ως 
αναγνωρισμένος κλάδος της 
ιατρικής, καθιερώνεται στις 
αρχές του 19ου αιώνα, είναι 
υπερβολικό να μιλά κανείς 
για αρχαία ψυχιατρική. Από 
την άλλη ωστόσο, η ψυχιατρι
κή είναι εξ ορισμού η ιατρική 
της ψυχής, δηλαδή η ιατρική

που θεραπεύει τις ψυχικές 
νόσους, πράγμα που σημαί
νει ότι οι ρίζες της πρέπει να 
αναζητηθούν σε πολύ παλαι- 
ότερες ιστορικές περιόδους, 
όταν ακριβώς συλλαμβάνεται 
για πρώτη φορά και αρχίζει να 
αναλύεται η έννοια της «ψυχι
κής νόσου». Για τον Καράβατο 
η αρχή πρέπει να τοποθετηθεί 
στην ιπποκρατική πραγματεία 
Περί ιερός νούσου, που γρά
φεται πιθανώς στα τέλη του 
5ου αιώνα π.Χ.

Ο προσδιορισμός μιας 
απαρχής στον ιστορικό χρό
νο εμπεριέχει πάντοτε ένα 
στοιχείο αυθαιρεσίας. Εδώ 
το ζητούμενο είναι να εντο
πιστεί πότε γνωστά σε όλους 
φαινόμενα, όπως η τρέλα ή η 
επιληψία, προσεγγίζονται ως 
νοσήματα του ανθρώπινου ορ
γανισμού και όχι ως θεόσταλ
τες επεμβάσεις που έρχονται
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στον άνθρωπο από έξω. Σε 
αντίθεση με την προγενέ
στερη ποιητική παράδοση, 
ο ιπποκρατικός συγγραφέας 
θα αρνηθεί τον θεϊκό ή ιερό 
χαρακτήρα της επιληψίας, 
θα την αντιμετωπίσει όπως

οποιαδήποτε άλλη ασθένεια 
του οργανισμού και θα απο
δώσει τελικά τα αίτιά της σε 
βλάβες του εγκεφάλου. Στην 
ίδια γραμμή ερμηνείας, η ελ
ληνιστική ιατρική θα καθιερώ
σει τον όρο «ψυχική νόσος» και 
θα επιχειρήσει να διαιρέσει την 
τρέλα σε είδη: στη μανία, στη 
φρενίτιδα, στη μελαγχολία. Σε 
κάθε περίπτωση πρόκειται για 
ψυχοπαθολογικά νοσήματα 
και οι αιτίες τους είναι για τους 
γιατρούς σωματικές.

Ο Καράβατος προσπαθεί να 
γεφυρώσει το ιστορικό χάσμα 
ανάμεσα στον Ιπποκράτη και 
τον Γαληνό (πέντε ολόκλη
ρους αιώνες) ανατρέχοντας 
στα σπαράγματα που δια
σώθηκαν από την εν πολλοίς 
χαμένη ιατρική παράδοση. Το 
υλικό του ωστόσο το αντλεί 
σχεδόν αποκλειστικά από τους 
φιλοσόφους, στα κείμενα των 
οποίων ο χρόνος φάνηκε λι
γότερο αμείλικτος. Βλέπετε, η 
ιατρική, παρά την άμεση χρη- 
σιμότητά της (εν μέρει ίσως 
και γϊ αυτό), δεν απέκτησε πο
τέ στην ελληνική αρχαιότητα 
το καθεστώς της επιστήμης 
- έμεινε πάντοτε μια αξιοσέ- 
βαστη τέχνη. Οι φιλόσοφοι τη 
γνωρίζουν ώς έναν βαθμό, τη 
χρησιμοποιούν συχνά ως πα
ράδειγμα, δεν υιοθετούν όμως 
τις θεωρητικές της γενικεύσεις 
ούτε διαλέγονται μαζί της.

Τι είναι λοιπόν τελικά η μα
νία-, Ψυχική νόσος ή ψυχικό 
πάθος; Και ποιος είναι αυτός 
που θα τη μελετήσει και ενδε
χομένως θα τη θεραπεύσει; 
Ο γιατρός ή ο φιλόσοφος; Ο 
Καράβατος καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ύστερα από 
κάποια εποχή, κυρίως μετά την

υιοθέτηση του πλατωνικού 
δυϊσμού ψυχής και σώματος, 
οι φιλόσοφοι αντιμετωπίζουν 
την τρέλα ως πάθος της ψυ
χής ενώ οι γιατροί ως νόσο του 
σώματος.

Η κατανομή αυτή των ρό
λων πράγματι υπάρχει, αν και 
οι φιλόσοφοι μερικές φορές 
δείχνουν να προβληματίζο
νται. Ο Πλάτων στην Πολιτεία 
θα χαρακτηρίσει τη μανία (και 
την ερωτική μανία) ολέθριο 
ψυχικό πάθος, που καθορί
ζει πλήρως τη συμπεριφορά 
των ανήθικων τυραννικών 
ανθρώπων (571b-572c). Στον 
Φαίδρο ωστόσο θα διακρίνει 
ένα είδος «θεϊκής μανίας», τον 
πνευματικό έρωτα, και θα το 
αναδείξει ως αυθεντικό δρόμο 
για τη φιλοσοφία (245b). Στον 
Τίμαιο τέλος, δείχνει να μιλάει 
ως γιατρός όταν χαρακτηρίζει 
τη μανία «νόσο της ψυχής», 
που ανάγεται στη δυσλειτουρ
γία των χυμών του σώματος, 
της χολής και του φλέγματος 
(86b-87a). Κατά παρόμοιο 
αμφίσημο τρόπο, ο αριστοτε
λικός συγγραφέας του 30ού 
Προβλήματος θα αντιμετω
πίσει τη μελαγχολία ως νόσο 
που οφείλεται στην κακή ανα
λογία της μέλανος χολής στον 
οργανισμό, θα ξεκινήσει όμως 
από τη θέση ότι όσοι διακρί- 
νονται είτε στην ποίηση είτε 
στην πολιτική είτε στη φιλο
σοφία είναι όλοι μελαγχολικοί 
(9533ΐ0κ.ε.).

Θα πρόσθετα μάλιστα ότι, 
αν το θέμα μας είναι η μελέτη 
της τρέλας και των ψυχικών 
παθών στην ελληνική αρχαι
ότητα, ο καταμερισμός της 
εργασίας δεν θα πρέπει να 
περιοριστεί στους γιατρούς

και στους φιλοσόφους, αλλά 
θα πρέπει να γίνει τριμερής. 
Εναν πολύ σημαντικό ρόλο 
σε αυτή την κατανομή έχει 
αναλάβει μια τρίτη κατηγορία 
συγγραφέων: οι ποιητές. Τα 
πάθπ της ψυχής απασχολούν 
όντως τους φιλοσόφους, 
πολλές φορές περιγράφονται 
στα κείμενά τους με ιδιαίτερη 
διεισδυτικότητα, αλλά στο τέ
λος κατά βάση απωθούνται. 
Το διχασμένο ψυχικά άτομο, 
το άτομο που είναι έρμαιο των 
παθών του και αδυνατεί να τα 
υποτάξει, το θύμα του έρωτα 
και της μανίας, δεν έχει θέση 
στην ελληνική φιλοσοφική 
γραμματεία. Η Μήδεια, η Φαί
δρα ή ο μαινόμενος Αίας είναι 
πλάσματα του Ευριπίδη και 
του Σοφοκλή και είναι απο
κλεισμένα από την πλατωνική 
πολιτεία, όπως άλλωστε απο
κλεισμένοι είναι και οι επικίν
δυνοι ποιητές, που τόλμησαν 
να τα φέρουν μπροστά μας.
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