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Η ψυχοθεραπεία στην αρχαιότητα
Psychotherapy in ancient times
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρέχονται στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, η αντιμετώπιση της Ψυχοθεραπείας ξεκίνησε
από την Αρχαιότητα. Σημαντικοί ιατροί όπως οι Ιπποκράτης, Ασκληπιάδης, Σωρανός, Γαληνός, κ.α., καθώς και
φιλόσοφοι όπως ο Πλάτων και ο Αντιφώνας, ασχολήθηκαν με τη θεραπεία ψυχικά αρρώστων. Ειδικά ο Αντιφώνας
μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος της Ψυχοθεραπείας και δη της Στηρικτικής μορφής αυτής.

Λέξεις κλειδιά: Αρχαιότητα, Ψυχική νόσος, Ψυχοθεραπεία, Ιατρός, Φιλόσοφος.
Abstract
In the present study we show evidence which prove that psychotherapy was first met in Ancient Greece. Famous
doctors such as Hippocrates, Asclepiads, Soranos, Galen, and more others, as well as philosophers as Plato and
Antiphon and more, had studied therapy of people with mental health problems. In addition, Antiphon (an Athenian
sophist of the 5th cent. BC) was the forerunner of supportive psychotherapy.
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Ο Σωρανός, μαθητής του Ασκληπιάδη, συνέχισε το

συναισθηματικούς δεσμούς. Αυτή η σοφία κερδίζεται

έργο του και αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των

με αλλεπάλληλες νίκες, απέναντι στους πειρασμούς.

ψυχοπαθών, όπως ίσχυε πριν από αυτόν, λέγει:

Ο Αντιφώντας καταδικάζει τα αισθήματα και τις

«Εθεταν

προσωπικές σχέσεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτά να

σύγκριναν αυτούς με άγρια θηρία, τους οποίους θα

προκαλέσουν λύπη. (Romilli, 1974: 175-178)

υπέτασσαν με στέρηση φαγητού και το μαρτύριο της

Κατά τον Αντιφώντα η φύση ωθεί τους ανθρώπους

δίψας. Έδεναν τους αρρώστους με αλυσίδες,

στο να αποφεύγουν τον πόνο και να ζητούν το

ξεχνώντας ότι τα άκρατους μπορούσαν να σπάσουν

μέγιστο της ευχαρίστησης, γιατί ο πόνος είναι

ή να πληγωθούν». Σύμφωνα με αυτόν, «καλύτερα να

βλαβερός
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τους περιόριζαν με χέρια ανθρώπων, παρά με τα

άνθρωπος πρέπει να προετοιμάζεται για να έχει στη

βάρη των βλαβερών σιδήρων, τη σωματική βία και τη

ζωή του το μέγιστο της ευχαρίστησης και το ελάχιστο

χρήση μαστιγίων. Όλα αυτά βάφουν το σώμα με

του πόνου, κατά τη βραχεία και ατελή ύπαρξή του. Ο

αίμα, ένα δυσάρεστο θέαμα για τον άρρωστο, όταν

Αντιφών γνώριζε ότι οι ρίζες του σωματικού και

θα συνερχόταν». (Pietroni, 1991: 144-158)

φυσικού πόνου πρέπει ν' αναζητούνται στη σκέψη

Σημειωτέον ότι η "ψυχοπάθεια" την εποχή εκείνη,

και ότι η αρρώστια μπορούσε μερικές φορές να

εκτός από τα κακά πνεύματα, αποδιδόταν και σε

εξηγηθεί ως υπεκφυγή από τη ζωή της δράσης

διαταραχή των χυμών του σώματος. Τη θεωρία αυτή

(Guthrie, 1971: 285-294). Αυτό θυμίζει τα λόγια του

πρέσβευε ο Γαληνός (2ος μ.Χ. αι.), ο οποίος

T.S. Eliot στο Cocktail Party, όπου ο ψυχίατρος λέει

υποστήριζε ότι υπήρχαν τέσσαρες χυμοί, το φλέγμα,

στον άρρωστο: «Your illness offers you a double

το αίμα, η κίτρινη και η μέλαινα χολή. (Κουρκούτα,

advantage (Eliot, 1950: 95). Με τη σύγχρονη

2002: 36-39)

ορολογία η φιλοσοφία του Αντιφώντα, μπορεί να

Από τα προαναφερθέντα, διαπιστώνεται , ότι τα

θεωρηθεί ένα είδος χρησιμοθηρικού ηδονισμού.

ψυχιατρικά νοσήματα απασχόλησαν έντονα και τους

(Γαρδίκας, 1992: 354)

αρχαίους ιατρούς και φιλοσόφους, οι οποίοι με βάση

και

τις

και

Σημαντική

ελπίδες,

η

τα

πάθη

ευχαρίστηση

πρόοδος

στην

και

ευεργετική.

αντιμετώπιση

των

όλους

τους

ασθενείς

στο

σκοτάδι,
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