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Βιογενετικές/Κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις
• Ανάπτυξη βιοτεχνολογίας – βιογενετικής (αποκωδικοποίηση του DNA)
κυριαρχία των θετικών επιστημών στην ερμηνεία της ασθένειας (σωματικής –
ψυχικής)
• Υπεροχή βιογενετικών-βιοχημικών ερμηνειών έναντι κοινωνικο-πολιτιστικών
προσεγγίσεων:
1. ΜΜΕ & Επιστήμες του Εγκεφάλου : α) παρουσίαση των ανακαλύψεων με
διθυραμβικό τρόπο, β) εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης και διάχυση στο
ευρύ κοινό
2. Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυδάπανων ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό
την αποκρυπτογράφηση του εγκεφάλου (χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις και
διεθνείς οργανισμούς)

Αφιερωματικά τεύχη του διεθνούς Τύπου
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Ειδική ενότητα στον διεθνή Τύπο για την έρευνα του εγκεφάλου

• https://www.nytimes.com/topic/subject/brain
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Σειρά ντοκιμαντέρ για τον εγκέφαλο μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων
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Πολυδάπανα ερευνητικά προγράμματα σε Ευρώπη και Αμερική
https://www.humanbrainproject.eu/en/
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https://braininitiative.nih.gov/
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Κοινωνικές διαδικασίες
• Οι κοινωνικές διαδικασίες παραμένουν καίριας σημασίας για την κατανόηση της
φύσης της ψυχικής ασθένειας για τους παρακάτω λόγους:
1. Διαμορφώνουν την ίδια την έννοια της ψυχικής ασθένειας και ως εκ τούτου
διακρίνουν και οριοθετούν το φυσιολογικό/παθολογικό, το ομαλό/ανώμαλο, το
ωφέλιμο/βλαβερό, το καλό/κακό, κτλ.
2. Συμβάλλουν στην κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών της ψυχικής ασθένειας,
καθώς αποτελεί κοινή παραδοχή ότι κάθε ψυχική διαταραχή αποτελεί προϊόν
αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών
συνθηκών.
3. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άσκηση της κλινικής πρακτικής,
εξετάζοντας το πώς οι επαγγελματικές πρακτικές διαμορφώνονται από μια
σειρά κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων και το πώς αυτές με
τη σειρά τους διαμορφώνουν την ίδια την επιστήμη.

Emile Durkheim
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• «Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου» (1895): η νόρμα διαμορφώνει τον
τρόπο που ερμηνεύουμε μια συμπεριφορά με όρους φυσιολογικού/παθολογικού
• Οι κανόνες που ορίζουν το τι είναι παθολογικό έχουν σκοπό την ενίσχυση των
κυρίαρχων κοινωνικών αξιών. Οι κοινωνίες ορίζουν το «παθολογικό», για να
διασφαλίσουν και να ενισχύσουν το «φυσιολογικό».
• Η ψυχική διαταραχή καθορίζεται από κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες,
ενώ η εφαρμογή των κανονιστικών προτύπων (νόρμα) χρησιμεύει στην άσκηση
κοινωνικού ελέγχου, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την «ομαλή» λειτουργία
της κοινωνίας.
• Μελέτη της αυτοκτονίας: σύνδεση των αυτοκτονιών με το κοινωνικό φαινόμενο της
ανομίας που είναι εξασθένιση ή ανυπαρξία θεσμών και κανόνων επικοινωνίας και
πρακτικής που θεωρούνται αναγκαίοι για την κοινωνική οργάνωση και ζωή.
Ανομική αυτοκτονία (ένας από τους 4 τύπους αυτοκτονίας) παρατηρείται όταν οι
δυνάμεις απορρύθμισης ή αποδιοργάνωσης εντός της κοινωνίας κάνουν τα άτομα
να αισθάνονται «μόνα» ή «χαμένα».
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Talcott Parsons
• Η ασθένεια μπορεί να ιδωθεί ως ένα είδος παρέκκλισης, καθώς διαθέτει μια
«ψυχική διάσταση» (psychic dimension) που αφορά τα κίνητρα.
• Ορισμός ασθένειας: «συμπεριφορά η οποία αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις
θεσμικά καθορισμένες προσδοκίες ενός ή περισσότερων ρόλων στους οποίους το
άτομο εμπλέκεται στην κοινωνία»

Thomas Scheff & Thomas Szasz
• Thomas Scheff: Η ψυχική ασθένεια ως «υπολειπόμενη παρέκκλιση» (residual
deviance). Η παρέκκλιση δεν ορίζεται ως κάτι που σπάει τον κανόνα per se, αλλά
ως συμπεριφορά που έχει οριστεί a priori ότι σπάει τον κανόνα.

• Θεωρία της ετικετοποίησης (labeling theory): η πλειοψηφούσα κοινωνική ομάδα
τείνει να τοποθετεί τις μειονότητες στην κατηγορία του «παρεκκλίνοντα». Η
ετερότητα καθίσταται παρέκκλιση, διαμορφώνοντας τα όρια μεταξύ
ενοομάδας/εξωομάδας.
• Αντιψυχιατρική ιδεολογία, Thomas Szasz: η ψυχική ασθένεια ως ρήξη με τους
κοινωνικούς, πολιτικούς και ηθικούς κανόνες.
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Κοινωνιολογία της ψυχιατρικής
διάγνωσης
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• Κοινωνιολογικό ενδιαφέρον για τη μελέτη της ψυχιατρικής διάγνωσης
• Η δύναμη της διάγνωσης είναι αξιοσημείωτη. Η διάγνωση αποτελεί ένα μέσο εστίασης της κλινικής
προσοχής, υποδεικνύοντας τη θεραπεία, την πρόγνωση και μερικές φορές προσδίδοντας
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (Goldein Jutel, 2011).
• Είναι μια «συσκευή» με την οποία τα άτομα διαμορφώνουν τον εαυτό τους και τον άλλον
(Hacking, 2004). Μέσω της διάγνωσης, τα άτομα και οι κοινωνίες μαθαίνουν πώς να διακρίνουν το
«φυσιολογικό» από το «παθολογικό». Tα διαγνωστικά εγχειρίδια, όπως το DSM, μορφοποιούν και
μορφοποιούνται από τους κοινωνικούς πρωταγωνιστές και θεσμούς (επαγγελματικές ομάδες,
ασθενείς, πολιτικούς…).
• Διερεύνηση κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών παραγόντων που ώθησαν στον
αποχαρακτηρισμό κάποιων συμπεριφορών ως παρεκκλίσεων (ομοφυλοφιλία) και στη δημιουργία
νέων ψυχιατρικών κατηγοριών (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας-ΔΕΠΥ).
• Κριτική στα ταξινομικά συστήματα: οδηγούν στην ιατρικοποίηση της φυσιολογικότητας, καθώς
αντιλαμβάνεται τις σωματικές και ψυχολογικές εμπειρίες μέσα από το πρίσμα του βιοϊατρικού
μοντέλου (Conrad, 2007). Τα ταξινομικά συστήματα συμβάλλουν στην περαιτέρω ιατρικοποίηση
της κοινωνίας (Frances, 2010).
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Αντιλήψεις για την ψυχική νόσο
• Παπαθανασίου & Στυλιανίδης, 2019: Μελέτη των αντιλήψεων και των βιωμάτων
των ψυχιατρικών νοσηλευτών για την μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας
• 2 focus groups με ψυχιατρικούς νοσηλευτές (Ν=12)
• Θεματική ανάλυση
• Όσον αφορά την αιτιολογία των ψυχικών διαταραχών, καταγράφτηκαν τρία
ερμηνευτικά μοντέλα:
1. Νόσος εγκεφάλου (δυσλειτουργία του εγκεφάλου λόγω βιογενετικών αιτίων)
2. Κοινωνικοπαθολογία (γεγονότα ζωής και κοινωνική αλληλεπίδραση)
3. Βιοκοινωνική οντότητα (συνδυασμός βιογενετικών και κοινωνικο-πολιτιστικών
παραγόντων)
Παπαθανασίου, Χ. & Στυλιανίδης, Σ. (2019). «Η αποστολή του Σίσυφου»: Βιώματα νοσηλευτών από τη φροντίδα ατόμων με μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας. Σύναψις, 55(15), 18-30.

Υπόθεση κοινωνικής αιτιότητας
(social causation)
• Edward Jarvis, ΗΠΑ (1855): μεγάλης κλίμακας επιδημιολογική μελέτη για τις ψυχιατρικές
διαταραχές
• Παράγοντες επικινδυνότητας για σοβαρές ψυχικές διαταραχές: να είσαι φτωχός, να έχει
μεταναστεύσει από άλλη περιοχή και να ζεις στο χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό στρώμα
• Υπόθεση κοινωνικής αιτιότητας: οι άνθρωποι με χαμηλό κοινωνικό status έχουν περισσότερες
πιθανότητες να συναντήσουν στη ζωή τους αρνητικούς παράγοντες, όπως αντιξοότητες και στρες.
Οι αντιξοότητες και το στρες τους καθιστούν ευάλωτους στις ψυχικές διαταραχές.

• Το ανταγωνιστικό κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον κάνει ορισμένους ανθρώπους ευάλωτους
στις ψυχικές διαταραχές.
• Τα κοινωνικώς περιθωριοποιημένα και μειονεκτούντα άτομα που ανήκουν σε κάποια μειονότητα
τείνουν να αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις και διακρίσεις από την κοινωνική πλειοψηφία και η
ζωή τους γίνεται πολύ δύσκολη εξαιτίας του χάσματος μεταξύ μέσων και σκοπών.
• Το περιθωριοποιημένο άτομο συνήθως δεν έχει ένα αίσθημα εκπλήρωσης στόχων-επιθυμιών και
ολοκληρωμένης ζωής εξαιτίας κοινωνικο-οικονομικών εμποδίων και αυτό το συναίσθημα ίσως
γίνει πηγή ψυχικής πίεσης. Εξαιτίας αυτής της διαρκούς ψυχικής πίεσης, υιοθετεί μια
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά εναντίον της κοινωνίας.
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• Faris & Dunham, Σικάγο, ΗΠΑ (1930): στις πιο κοινωνικά αποδιοργανωμένες
περιοχές της πόλης κατοικούσαν άνθρωποι που είχαν διαγνωστεί με
σχιζοφρένεια. Θεώρησαν τον τόπο κατοικίας (φτωχογειτονιά-slum) που
παρουσίαζε μια χαοτική εικόνα ως αιτία έλλειψης επικοινωνίας, με αποτέλεσμα τη
σύγχυση στην επικοινωνία και αδυναμία της λειτουργικότητας του ατόμου, μιας
διαδικασίας που έμοιαζε με τη διαδικασία της σχιζοφρένειας.

• Η υπόθεση της κοινωνικής αιτιότητας προβλέπει ότι τα κοινωνικο-πολιτιστικά
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά μειονεκτούντες οδηγούν σταδιακά σε
υψηλότερα ποσοστά ψυχοπαθολογίας.
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Fleitlich, B, & Goodman, R. (2001). Social factors associated with child mental health problems in Brazil: cross
sectional survey. BMJ, 323(7313): 599–600. doi: 10.1136/bmj.323.7313.599
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Ο φαύλος κύκλος της
φτώχειας-αρρώστιας
φτώχεια

στρες

αρρώστια

Υπόθεση κοινωνικής επιλογής
(social selection)
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• Υπόθεση κοινωνικής επιλογής: Μερικά γενετικά προδιάθετα άτομα τείνουν να αποτυγχάνουν να ανέλθουν
κοινωνικά και να είναι πιο ευάλωτα σε ψυχιατρικές διαταραχές.
• Ενδογενεακή και διαγενεακή διαδικασία

• Ανοδική κοινωνική κινητικότητα: η επίτευξη του ατόμου να αποκτήσει μια υψηλότερη κοινωνική θέση από
αυτή που είχαν οι γονείς του (απόρροια προσωπικών ικανοτήτων και υποστηρικτικού συστήματος)
• Καθοδική κοινωνική κινητικότητα: το άτομο που βρίσκεται σε μια υψηλή κοινωνική θέση, αλλά η κατάσταση
του (π.χ. ψυχική πάθηση) δεν του επιτρέπει να αναπτυχθεί κοινωνικά, είναι πιθανόν να διολισθήσει σε μια
κατώτερη κοινωνική θέση.
• Η κατώτερη τάξη είναι δεκτική μεγαλύτερου όγκου ψυχοπιεστικών γεγονότων, όπως π.χ. ανεργία, διακρίσεις,
αρρώστιες, οικονομική ανέχεια…
• Το άτομο δεν έχει το «φίλτρο» της οικονομικής προστασίας που υπάρχει στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα,
μέσα από το οποίο εμποδίζεται η δίοδος κάθε βλαπτικού ερεθίσματος, κι έτσι εμποδίζεται να ανέβει σε
ανώτερο κοινωνικό στρώμα.
• Έρευνα Dunham & Faris: η πιθανότητα κοινωνικής ανόδου ενός ανθρώπου με σχιζοφρένεια ήταν μηδαμινή.
Αντιθέτως, παρατηρήθηκε προς τα κάτω (drift) κοινωνική κινητικότητα (όπως, αλλαγή διαμονής προς
χειρότερες ποιοτικά περιοχές, χειρωνακτικά επαγγέλματα…)
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Σύγκριση μεταξύ των δύο
υποθέσεων
Κοινωνική αιτιότητα

Κοινωνική επιλογή

Χαμηλή
κοινωνική θέση

Ψυχική
ασθένεια

Ψυχική
ασθένεια

Χαμηλή
κοινωνική θέση

Υπόθεση αναπαραγωγής vs
Υπόθεση έκπτωσης
• Η επιδημιολογική έρευνα υποστηρίζει την υπόθεση «αναπαραγωγής» (breeder
hypothesis – social causation) και την υπόθεση «έκπτωσης» (drift hypothesis –
social selection)
• Ο μεγάλος αριθμός ατόμων με σχιζοφρένεια στις φτωχές περιοχές των μεγάλων
αστικών κέντρων οφείλεται στη χαμηλή κοινωνική τους θέση λόγω των δυσκολιών
της προσωπικότητάς τους (drift hypothesis).
• Οι φτωχές περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων διαδραματίζουν αιτιακό ρόλο
στην ψύχωση, καθώς τα άτομα εκτίθενται σε αρνητικούς κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες (λοιμώξεις, τοξίνες, ανέχεια, στρες, κτλ.) (breeder
hypothesis). Επομένως, το να γεννηθεί ή/και να μεγαλώσεις κάποιος σε τέτοιες
περιοχές αποτελεί παράγοντα κινδύνου (Lewis et al., 1992˙ Castle et al., 1993˙
Marcelis et al., 1998˙ Harrison et al, 2001).
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Κοινωνικό/Μειονοτικό Στρες &
Ψυχική Υγεία
• Λειτουργική έκπτωση για ορισμένες ομάδες (μειονότητες) που έχουν μειονεκτική
θέση στην κοινωνία.
• Υψηλά ποσοστά ψύχωσης έχουν επιβεβαιωθεί σε εθνοτικές μειονότητες, ιδίως
μεταξύ έγχρωμων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Cooper, 2005).
• Η κοινωνική πίεση (ανεργία, ματαιώσεις, αρρώστιες, κτλ.) είναι μεγαλύτερη στις
κατώτερες κοινωνικές τάξεις, με αποτέλεσμα τα μέλη τους να μην μπορούν να
ανέλθουν κοινωνικά.
• Με την έννοια του κοινωνικού στρες ερμηνεύονται τα υψηλά επίπεδα
ψυχοπαθολογίας που έχουν βρεθεί σε χαμηλές κοινωνικές τάξεις.

• Μειονοτικό στρες (minority stress): υψηλά επίπεδα στρες σε μέλη στιγματισμένων
μειονοτικών ομάδων, π.χ. ΛΟΑΤ κοινότητα (Meyer, 1995, 2003).
• Υψηλό μειονοτικό στρες
Χαμηλή κοινωνική θέση
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Γενετικοί παράγοντες
• Στις δύο υποθέσεις (κοινωνικής αιτιότητας και κοινωνικής επιλογής) δεν πρέπει να
παραλειφθεί η ένδειξη του κληρονομικού παράγοντα που έχει αναδειχθεί
πειραματικά ως προς τις ψυχώσεις σε έρευνες μονοζυγωτικών διδύμων.

FR

Νευροκοινωνιολογία
• Η Νευροκοινωνιολογία αποτελεί ένα νέο κλάδο των Νευροεπιστημών, ο οποίος ασχολείται με την
αλληλεπίδραση μεταξύ της οργανωμένης κοινωνίας και των θετής με τα νευρωνικά κυκλώματα.
• Κοινωνικά φαινόμενα, όπως οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, οι τρόποι επικοινωνίας που
επιλέγουμε με τους άλλους, η κοινωνική δράση και αντίδραση, έχουν όχι μόνο νευρωνικό
υπόβαθρο, αλλά επηρεάζουν και την συμπεριφορά των νευρωνικών συνάψεων, όπως επίσης και
των νευροδιαβιβαστών.
• Σύζευξη σύγχρονων ευρημάτων των νευροεπιστημών με τις βασικές θεωρητικές έννοιες της
κοινωνιολογίας
• Απεγκλωβίζουν τον νευροεπιστήμονα από το κλασικό αποστειρωμένο εργαστήριο της δεκαετίας
του 1970-1980 και τον θέτουν εντός του κοινωνικού συστήματος ως συμμέτοχο και διαμορφωτή
του.

• Οι Νευροεπιστήμες υπακούουν στην συνδυαστική πορεία των επιστημονικών κλάδων και δεν
μπορούν να διαχωριστούν από τις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα από την Κοινωνιολογία, την
Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Κοινωνική Ψυχολογία.
• Το κοινωνικό σύστημα διαμορφώνει και επηρεάζει την εγκεφαλική λειτουργία ή τα νευρωνικά
κυκλώματα μας ωθούν να δημιουργήσουμε κοινωνικά συστήματα ανάλογα με τα νευρωνικά μας
δίκτυα;

Αλληλεπίδραση εγκεφάλουκοινωνίας
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