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Η ανάδυση της έννοιας 

«ΨΥΧΙΚΉ ΝΌΣΌΣ»  

στον ευρωπαϊκό πολιτισμό
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Είναι γνωστή η αναφορά σε αρχαία ψυχιατρική. Με δεδομέ-

νο, όμως, ότι η έννοια και ο όρος «ψυχιατρική» δημιουργή-

θηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, μοιάζει ορθότερη η θέση 

του Jackie Pigeaud πως δεν μπορούσε να υπάρχει αρχαία 

ψυχιατρική, αφού δεν υπήρχε τότε μια ξεχωριστή και εξει-

δικευμένη ιατρική για την «τρέλα». Άλλωστε, οι γιατροί 

εκείνης της εποχής την περιγράφουν ως μια αρρώστια 

ανάμεσα στις άλλες, δηλαδή ως σωματικό νόσημα.

Χωρίς ψυχ-ιατρική δεν μπορεί να υπάρξει ψυχική-νόσος. 

Θα υπάρξει όμως το φυλογενετικό της σπέρμα: Στην ια-

τρο-φιλολοσοφική παράδοση της ελληνικής αρχαιότητας 

[το έργο των Ιώνων φυσιοκρατών φιλοσόφων] αναπτύσ-

σεται ένας ψυχοπαθολογικός προβληματισμός, εντός του 

οποίου, θα αναδυθεί η έννοια νόσος της ψυχής, νόσος 

«σωματική» με επιπτώσεις στη ψυχή ή/και «ψυχική» με 

επιπτώσεις στο σώμα. Αυτή η πολυσύνθετη διαδικασία, 

που θα ολοκληρωθεί κατά την ρωμαϊκή εποχή με την επι-

κράτηση του δυϊσμού, προαπαιτούσε μια διττή συνειδητο-

ποίηση: ιατρική (αφού πρόκειται για νόσο) και φιλοσοφική 

(αφού ο προβληματισμός αφορά την ψυχή) για να καταλή-

ξει στην ανάδυση της έννοιας ψυχική νόσος. 

Επίμετρο:

Το αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο του πόνου.

Τα όνειρα στην ελληνική αρχαιότητα & ένα σχόλιο από τη 

σύγχρονη μεταψυχολογία

Ο Θανάσης Καράβατος είναι Ομότιμος Καθη-

γητής Ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Διευθυ-

ντής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ 

[1998-2007]. Υπήρξε επί 10ετία [2005-2014] 

εκδότης του περιοδικού Σύναψις [3μηνιαία 

Επιθεώρηση Ψυχιατρικής, Νευροεπιστη-

μών και Επιστημών του Ανθρώπου], έκτοτε 

δε και μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του 

ίδιου περιοδικού που εκδίδει η ΜΟΤΙΒΟ 

ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΑΕ. Έχει δημοσιεύσει επιστημο-

νικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, 

μεταξύ των οποίων και άρθρα Ιστορίας της 

Ψυχιατρικής και των Νευροεπιστημών.

Έχει εκδώσει:

Τα πρώτα βήματα της Ψυχολογίας στην 

Ελλάδα Ή «Ψυχολογία» του Γ. Σερούιου 

(1841) [Οδυσσέας 1991]

Την περιοδική σειρά Εντός Εκτός και Επί της 

Ψυχιατρικής [5 τεύχη – University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη 2002-2004]

Για μια μη-αθεωρητική ψυχιατρική [Συνά-

ψεις 2012]

Έχει και η νοσταλγία του την ιστορία της [Συ-

νάψεις 2013]

Έχει και το γήρας τις ηλικίες του [Συνάψεις 

2013]

Ο Ροΐδης και η «νευροεπιστήμη» του 19ου 

αιώνα [MOTIBO ΕΚΔΟΤΙΚΉ-Συνάψεις 2017]

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
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Η αποασυλοποίηση στα χρόνια της φιλανθρωπίας

Jacqueline de Romilly

Τα Ρόδα της Μοναξιάς

Jacqueline de Romilly

Όταν η μνήμη αποκαλύπτει

Δημοσθένης Αγραφιώτης

Παραναγνώριση

Virginia Woolf

Πώς είναι να είσαι άρρωστος

Φρανσουάζ Σαγκάν

Τοξίκ

Marc Jeannerod

Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο

Jacquy Chemouni

Ο Λένιν και η Ψυχανάλυση

Δ. Αναγνωστοπούλου – θ. Τζαβάρας

Ψυχαναλυτικές αναψηλαφήσεις στο έργο του Ανδρέα 

Εμπειρίκου

Γιώργος Νικολαΐδης

Συνοπτική Ιστορία των Επιστημών της Δημόσιας Υγείας

Μανόλης Τζανάκης

Πέραν του Ασύλου. Η κοινοτική ψυχιατρική  

και το ζήτημα του υποκειμένου

Στη σειρά Μ/συνάψεις

Γκλεν Ο. Γκάμπαρντ

Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία μακράς διάρκειας

Ζαν Γκαρραμπέ
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Θανάσης Καράβατος

Για μια μη α-θεωρητική ψυχιατρική
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Οι εκδόσεις Τόπος και οι Συνάψεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 
Βιβλίου της Θεσσαλονίκης σας προσκαλούνστην παρουσίαση των νέων 

βιβλίων του ομότιμου καθηγητή Ψυχιατρικής στο ΑΠΘ Θανάση Καράβατου 

Η ανάδυση της έννοιας «ψυχική νόσος»  
στον ευρωπαϊκό πολιτισμό

&
Ο Εμμανουήλ Ροΐδης & η «νευροεπιστήμη»  

του 19ου αιώνα

Για τα βιβλία θα μιλήσουν:
Βασίλης Κάλφας, καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ

Γιάννης Πάγκαλος, επίκουρος καθηγητής της Γερμανικής Λογοτεχνίας  
και της Συγκριτικής Γραμματολογίας στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας  

και Φιλολογίας του ΑΠΘ
και ο συγγραφέας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει 
ο Γιάννης Μπασκόζος, δημοσιογράφος και διευθυντής 

του ψηφιακού περιοδικού Ο Αναγνώστης.

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018, ώρα 18.00-19.00 
στην αίθουσα «Άρης Αλεξάνδρου» (Περίπτερο 13)

Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εγνατία 154

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης & η 
«νευροεπιστήμη»  

του 19ου αιώνα
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Θανάσης Καράβατος

Είναι ευρέως γνωστό πως ο Εμμανουήλ Ροΐδης χρησιμοποιούσε 

αφειδώς το πλήθος των πάσης φύσεως γνώσεων που άθροιζε από 

τα διαβάσματά του – την ιστορία, τη θρησκειολογία, τη λογοτεχνία, τη 

φιλοσοφία, τις επιστήμες κ.λπ.– για να τροφοδοτεί, την απαράμιλλη 

πολεμική του σάτιρα. Μέσα σε αυτό το ροΐδειο «παιχνίδισμα» των 

λέξεων και των εννοιών υπάρχει ένα διάσπαρτο και ποικιλοτρόπως 

διατυπωμένο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τον εγκέφαλο και τον 

ψυχισμό που τον έφερνε κοντά στην εν τω γεννάσθαι τότε «νευρο-

επιστήμη» του καιρού του. Η ενασχόλησή του αυτή εντάσσεται στα 

ευρύτερα ενδιαφέροντα ενός κατ’ εξοχήν ευρωπαίου διανοητή που 

θα προσεγγίσει τον υλισμό, για να μετακινηθεί ακολούθως στον θε-

τικισμό και τον αγνωστικισμό, ώστε να βρεθεί εν τέλει εγγύτερα στον 

βιταλισμό και να δεχθεί τις ανάλογες επιθέσεις. Ο Ροΐδης κάνει συνήθως μεταφορική χρήση των «νευροεπιστη-

μονικών» γνώσεων που αθροίζει, όπως π.χ. την ήδη παρωχημένη 

φρενολογία για να κρίνει την εν Ελλάδι ποίηση. Αλλά και κυριολε-

κτικά, όπως την αναδυόμενη τότε «νευροψυχολογία» στη μελέτη του 

Είδωλα, όπου καταπιάνεται με το γλωσσικό πρόβλημα. Η θέση της 

γλωσσολογίας βρίσκεται μεταξύ των θετικών επιστημών, υποστη-

ρίζει, επιχειρηματολογώντας με βάση τον εντοπισμό της γλώσσας 

στον μετωπιαίο λοβό, όπως εκείνη την εποχή έδειχνε το έργο του 

Paul Broca και της Ανθρωπολογικής του Εταιρείας. Ο Ροΐδης γράφει 

στην καθαρεύουσα, αλλά υποστηρίζει την ανάγκη της [σταδιακής] 

καθιέρωσης της δημοτικής.
Οι θεωρίες περί «προόδου» και «εκφυλισμού» [του ανθρώπου ή 

των κοινωνιών], που διαπότιζαν την πολιτική, αλλά και την ψυχι-

ατρική νοσολογία της εποχής, δεν τον αφήνουν ασυγκίνητο. Έτσι κι 

αλλιώς, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, οι γνώσεις αυτές 

διαχέονται στο ευρύτερο κοινό της εποχής του, διαμορφώνοντας  

κοινωνικές αντιλήψεις και στάσεις, σε μια χώρα της ευρωπαϊκής 

(ημι)περιφέρειας κατά τον φθίνοντα 19ο αιώνα. 

Ο Θανάσης Καράβατος είναι Ομότιμος Καθη-
γητής Ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Διευθυ-
ντής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ 
[1998-2007]. Υπήρξε επί 10ετία [2005-2014] 
εκδότης του περιοδικού Σύναψις [3μηνιαία 
Επιθεώρηση Ψυχιατρικής, Νευροεπιστη-
μών και Επιστημών του Ανθρώπου], έκτοτε 
δε και μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του 
ίδιου περιοδικού που εκδίδει η ΜΟΤΙΒΟ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ. Έχει δημοσιεύσει επιστημο-
νικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, 
μεταξύ των οποίων και άρθρα Ιστορίας της 
Ψυχιατρικής και των Νευροεπιστημών.Έχει εκδώσει:

Τα πρώτα βήματα της Ψυχολογίας στην 
Ελλάδα Η «Ψυχολογία» του Γ. Σερούιου 
(1841) [Οδυσσέας 1991]

Την περιοδική σειρά Εντός Εκτός και Επί της 
Ψυχιατρικής [5 τεύχη – University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη 2002-2004]Για μια μη-αθεωρητική ψυχιατρική [Συνά-

ψεις 2012]

Έχει και η νοσταλγία του την ιστορία της [Συ-
νάψεις 2013]

Έχει και το γήρας τις ηλικίες του [Συνάψεις 
2013]

Η ανάδυση της έννοιας «ψυχική νόσος» στον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό [MOTIBO ΕΚΔΟΤΙΚΗ-
Συνάψεις 2017]
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