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H σχέση της σχιζοφρένειας με την πόλη είναι γνωστή και πολλαπλώς τεκμηριωμένη στη 
βιβλιογραφία, αφήνοντας όμως αρκετές ερωτήσεις αναπάντητες. Ενώ είναι σαφές πως 
υπάρχει αυξημένη επίπτωση σχιζοφρένειας στις πόλεις, εντούτοις δεν έχει αποδειχθεί 
εμφατικά μια αιτιακή σχέση μεταξύ των δύο, ούτε έχει εντοπιστεί η κατεύθυνση μιας 

πιθανής αιτιότητας. Επίσης, παρά την επισήμανση πως αρκετές κλινικές και επιδημιολογικές πα-
ράμετροι παίζουν ρόλο στη σχέση μεταξύ της σχιζοφρένειας και της πόλης, η σχέση αυτή δεν 
έχει ερευνηθεί ούτε έχει ερμηνευθεί ολιστικά. Συγκεκριμένα, έχουν διερευνηθεί εκτενώς βιολο-
γικές, ψυχολογικές και κοινωνικές παράμετροι, συνήθως σε απομόνωση, αλλά όχι συνδυαστικά 
ως μέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος της πόλης. Μια έννοια που ενδεχομένως θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως τέτοια συνδυαστική παράμετρος της βιο-ψυχο-κοινωνικής προσέγγισης και 
του αστικού περιβάλλοντος είναι η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας (psychological resilience). 
Η έννοια αυτή αποτελεί κεντρική ιδέα της Προληπτικής Ψυχιατρικής, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, 
όσο και σε πρακτική εφαρμογή. Αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να αντεπεξέρχεται 
στις αντιξοότητες και να ανακάμπτει. Περιγράφει με ολιστικούς όρους την ψυχολογική δυναμική 
που έχει ο κάθε άνθρωπος, λαμβάνοντας συνδυαστικά υπόψη τους θετικούς παράγοντες στην 
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Εισαγωγή

Στα πλαίσια των εννοιών που πραγματεύεται το 
παρόν άρθρο, η λέξη «ανθεκτικότητα» προέρχεται 
από τη μετάφραση της λέξης ”resilience”, η οποία έ-
χει πολλούς ορισμούς και χρησιμοποιείται με ποικί-
λους τρόπους. Ετυμολογικά η λέξη resilience προέρ-
χεται από το re+salire (αναπήδηση), ενώ αργότερα η 
λέξη σταδιακά απέκτησε και τις έννοιες αναπήδηση 
 ανάκαμψη  ελαστικότητα/ανθεκτικότητα. Ένας 
κεντρικός προβληματισμός που αφορά στην έννοια 
της ανθεκτικότητας, και προκύπτει από αυτήν την 
εννοιολογική της εξέλιξη στον χρόνο, είναι πως πέ-
ραν των στρεβλώσεων της μετάφρασης και εν γένει 
της επικοινωνίας (κατά Wittgenstein), χρησιμοποιεί-
ται για να εκφράσει πολλές συγγενείς μεν, διακριτές 
δε, έννοιες. Συγκεκριμένα, ο όρος ανθεκτικότητα 
συναντάται σε πολλές άλλες επιστήμες, όπως για 
παράδειγμα στη φυσική, στην κοινωνιολογία, στην 
αρχιτεκτονική και στην ψυχολογία, και μάλιστα πα-
ρατηρείται και επικάλυψη στην εννοιολογική της 
χρήση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η έννοια της 
ανθεκτικότητας μεταξύ άλλων πάσχει από υψηλή 

ετερογένεια ακόμα και στις επιμέρους της ειδικές 
χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης στη 
σχιζοφρένεια,1,2 αλλά συγχρόνως έχει το πλεονέ-
κτημα της ευρείας διεπιστημονικής χροιάς.3 Με δε-
δομένα τα παραπάνω, η διερεύνηση της σχέσης της 
αστικής ανθεκτικότητας (urban resilience) και της 
ψυχικής ανθεκτικότητας (psychological resilience), 
είναι μεν εννοιολογικά επισφαλής αλλά πρακτικά 
υποσχόμενη.4

Ειδικά για τη σχιζοφρένεια, η περαιτέρω διερεύ-
νηση της σχέσης της με την αστικότητα (urbanicity), 
την αστική ανθεκτικότητα και την ψυχική ανθεκτι-
κότητα, είναι αναγκαία. Πόσο μάλλον δε, αν αναλο-
γιστούμε τη μαζική αστικοποίηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού που προβλέπεται από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών,5 και συνεπώς την πρόβλεψη της 
αλματώδους αύξησης της σχιζοφρένειας στις πό-
λεις. Συνεπώς, η διερεύνηση αυτή έχει δυνητική 
σημασία σε πολλούς χώρους της ψυχικής υγείας, 
αλλά και πέραν αυτής, συμπεριλαμβανομένων του 
σχεδιασμού υπηρεσιών ψυχικής υγείας, του αστι-
κού σχεδιασμού και της πολεοδομίας, της θέσπισης 

ψυχοσύνθεσή του, αλλά και πώς αυτή λειτουργεί και αντιδρά μέσα στο περιβάλλον του. Είναι πο-
λύ ενδιαφέρον πως η ίδια έννοια, και μάλιστα με το ίδιο όνομα (αστική «ανθεκτικότητα» – urban 
resilience), απαντά στη διεθνή βιβλιογραφία για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτο-
νική, και αναφέρεται στην ιδιότητα μιας πόλης να βοηθά τους κατοίκους και τα συστήματά της 
να ανθίστανται και να ανακάμπτουν απέναντι σε αντιξοότητες. Όπως και στους ανθρώπους, οι 
παράγοντες που καθιστούν την πόλη ανθεκτική είναι πολλοί και πολύπλοκοι. Παραδόξως όμως, 
οι παράγοντες που ορίζουν την ψυχική και την αστική ανθεκτικότητα θεωρητικά είναι συγγενείς, 
καθώς τελικά και οι δύο «ανθεκτικότητες» υπηρετούν τον άνθρωπο/πολίτη. Έτσι οι παράγοντες 
που συνθέτουν την αστική ανθεκτικότητα μπορούν να είναι συμπληρωματικοί ως προς τους πα-
ράγοντες που συνθέτουν την ψυχική ανθεκτικότητα και αντίστροφα. Συνεπώς, όχι μόνο είναι η 
εννοιολογική συγγένεια της αρχιτεκτονικής/πολεοδομικής με την ψυχική ανθεκτικότητα λογική, 
είναι και οι επιμέρους παράγοντες που τις συνθέτουν συγγενείς. Θα ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη 
αυτών των παραγόντων και η εξέταση του ρόλου της ανθεκτικότητας (ή της έλλειψής της) στην 
εμφάνιση ψυχικών ασθενειών –και δη σχιζοφρένειας– στις πόλεις. Στην παρούσα εργασία παρου-
σιάζουμε τις ιδέες της ψυχικής και της αστικής ανθεκτικότητας, εντοπίζουμε τους παράγοντες που 
χαρακτηρίζουν την αστική ανθεκτικότητα, και ανιχνεύουμε την πρακτική σχέση της με την ψυχι-
κή ανθεκτικότητα στην περίπτωση της σχιζοφρένειας. Τέλος, διερευνούμε τη δυνητική χρησιμό-
τητα και τις προοπτικές που προκύπτουν για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας, για τη δημόσια 
υγεία και για την έρευνα, από μια τέτοια διεπιστημονική προσέγγιση. 

Λέξεις ευρετηρίου: Ψυχική ανθεκτικότητα, αστική ανθεκτικότητα, σχιζοφρένεια, προληπτική 
ψυχιατρική.
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πολιτικών προληπτικής ψυχιατρικής, της ενίσχυσης 
της διεπιστημονικότητας κ.ο.κ.

Στην παρούσα εργασία, θα επιχειρήσουμε μια δι-
επιστημονική προσέγγιση διερεύνησης των εννοι-
ών της αστικής και της ψυχικής ανθεκτικότητας σε 
σχέση με τη σχιζοφρένεια.

Πόλεις και σχιζοφρένεια

Η θετική συσχέτιση του αστικού περιβάλλοντος 
και της σχιζοφρένειας είναι επιβεβαιωμένη και βι-
βλιογραφικά τεκμηριωμένη, αφού έχει εντοπιστεί 
από το 1939,6 και έχει διερευνηθεί πολλαπλώς.7,8 
Ενδεικτικά, μελέτες έχουν δείξει πως η επίπτωση 
της σχιζοφρένειας αυξάνεται σχεδόν γραμμικά 
σε σχέση με πληθυσμιακούς δείκτες αστικότητας 
(δηλαδή μέγεθος/πυκνότητα πληθυσμού),7 ενώ η 
συχνότητα αυξάνεται μέχρι 2–3 φορές στις πιο πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές,7,8 πράγμα που ενισχύει 
την πιθανότητα η αστικότητα να παίζει αιτιολογικό 
ρόλο. Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε πως η επίδραση 
της αστικότητας δεν επηρεάζεται από τους κυριό-
τερους πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες που σχε-
τίζονται με τη σχιζοφρένεια, όπως η ηλικία, το οικο-
γενειακό ιστορικό, και η μετανάστευση.8 Η υπόθε-
ση που υποστηρίζει πως το εύρημα της αυξημένης 
σχιζοφρένειας στις πόλεις οφείλεται σε αιτιολογική 
επίδραση αστικών παραγόντων ενισχύεται από με-
λέτες όπως αυτή των Haddad et al,9 που έδειξε πως 
η επίδραση που έχει η ανατροφή στην πόλη στην 
εγκεφαλική δομή, ίσως αποτελεί παράγοντα κινδύ-
νου για σχιζοφρένεια. Με βάση αυτά τα στοιχεία, 
απομακρύνεται η –κάποτε επικρατούσα– υπόθεση 
πως η αυξημένη επίπτωση οφείλεται στη μετακί-
νηση των ασθενών στις πόλεις για οικονομικούς/
κοινωνικούς λόγους,10,11 και ενισχύεται η νευροανα-
πτυξιακή θεωρία,12 στην οποία ασφαλώς ενδέχεται 
να εμπλέκονται και παράγοντες σχετικοί με την α-
στική ανθεκτικότητα, όπως η συναισθηματική επί-
δραση13 της πόλης στα παιδιά.

Ψυχική ανθεκτικότητα 

Ο όρος «ψυχική ανθεκτικότητα» έχει προέλθει 
από μετάφραση του αγγλικού όρου "psychological 
resilience", αλλά πλέον στο εξωτερικό η έννοιά της 
δεν περιορίζεται στην αντοχή/ανθεκτικότητα, αφού 

πλέον εσωκλείει και τις έννοιες της προσαρμοστι-
κότητας, ή ακόμα και της προληπτικής ετοιμότητας 
απέναντι στις αντιξοότητες. Με αυτήν την έννοια, 
η ψυχική ανθεκτικότητα έχει πολύ σημαντικό ρό-
λο στην πρόληψη των ψυχικών ασθενειών και την 
προαγωγή της ψυχικής υγείας. Για την ακρίβεια, η 
ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί ένα από τα βασικά 
στοιχεία που συνθέτουν την προαγωγή της ψυχικής 
υγείας,14,15 ενώ στην πράξη είναι ένα από τα βασι-
κά ζητούμενα για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως 
για παράδειγμα οι οικονομικές κρίσεις,16 συμπε-
ριλαμβανομένης και αυτής που συνεχίζεται στην 
Ελλάδα.17

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι χαμηλότερη σε α-
σθενείς με σχιζοφρένεια,18 και είναι μια εξαιρετικά 
σημαντική παράμετρος για ασθενείς με σχιζοφρέ-
νεια και άλλες ψυχωτικές διαταραχές για πολλα-
πλούς λόγους,1,19 με πρωτεύοντα την πρόληψη, και 
έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών.20 Οι ίδιοι οι ασθενείς προσδιόρισαν σε 
πρόσφατη μελέτη τα 11 στοιχεία που για τους ίδιους 
συνθέτουν την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας, 
7 εκ των οποίων έχουν σχέση με, ή επηρεάζονται 
από, την πόλη και τη λειτουργία της (στρες, ερεθί-
σματα, κοινωνικός ιστός, τρόπος ζωής – lifestyle, 
στίγμα, σωματική υγεία, συστήματα ψυχικής υγεί-
ας).2

Αστική ανθεκτικότητα

Πέρα από το εννοιολογικό της περιεχόμενο, επιλέ-
ξαμε την «ανθεκτικότητα», όπως εφαρμόζεται στις 
αστικές επιστήμες, εξαιτίας της διεπιστημονικής της 
δυναμικής. Σύμφωνα με τους Star και Griesemer3 ο 
όρος είναι σε θέση να λειτουργήσει σαν «μεταβατι-
κό αντικείμενο» και ως εκ τούτου να «ξεκλειδώσει» 
πολλές «κοινωνικές περιοχές». Σύμφωνα με τους ί-
διους “Resilience has a conceptual fuzziness that is 
beneficial in enabling it to function as a “boundary 
object,” a common object or concept that appeals 
to multiple “social worlds” and can, therefore, foster 
multidisciplinary scientific collaboration. 

Ο όρος «ανθεκτικότητα» εφαρμόζεται κυρίως για 
να περιγράψει τη δυνατότητα ενός συστήματος να 
προετοιμαστεί και να αντιμετωπίσει μια σειρά από 
απειλές με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες για το 
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ίδιο. Σύμφωνα με τον Wilibanks21 "Urban resilience 
has conventionally been defined as the “capability 
to prepare for, respond to, and recover from signifi-
cant multi-hazard threats with minimum damage to 
public safety and health, the economy, and security 
of a given urban area". 

Παρόλο που η έννοια της «ανθεκτικότητας», ό-
πως και αυτή της «τρωτότητας» (vulnerability), 
χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν την 
αντίδραση ενός αστικού συστήματος σε φυσι-
κές καταστροφές, ο όρος χρησιμοποιείται και για 
την περιγραφή κοινωνικών και οικονομικών κρί-
σεων. Σύμφωνα με τον ορισμό του οργανισμού 
"100 Resilient Cities του Rockefeller Foundation"22 
αστική ανθεκτικότητα ορίζεται ως η ικανότητα 
ατόμων, κοινοτήτων, θεσμών, επιχειρήσεων και 
συστημάτων μέσα σε μια πόλη να επιβιώσουν, 
να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν παρά τη 
χρόνια πίεση και τις ξαφνικές καταστροφές που υ-
φίστανται. Σύμφωνα με έναν πληρέστερο ορισμό 
της ανθεκτικότητας των Sara Meerow, Joshua P. 
Newell, και Melissa Stults23 "Urban resilience re-
fers to the ability of an urban system-and all its 
constituent socio-ecological and socio-technical 
networks across temporal and spatial scales-to 
maintain or rapidly return to desired functions in 
the face of a disturbance, to adapt to change, and 
to quickly transform systems that limit current or 
future adaptive capacity".

Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται 
η έμφαση διεπιστημονικών μελετών στην ικανότη-
τα προσαρμογής συστημάτων σε μεταβαλλόμενες 
συνθήκες μέσα από την επεξεργασία των εννοιών 

της «ανθεκτικότητας», της «τρωτότητας» και του «α-
στικού και περιφερειακού» αποθέματος. Η ανθεκτι-
κότητα ορίζεται ως η ιδιότητα εκείνη ενός χωρικού 
συστήματος να είναι σε θέση να ελέγχει την «τρω-
τότητα» μέσα από τη χρήση ενός «αποθέματος» ή 
αλλιώς μιας σειράς παραγόντων (resilience factors 
ή drivers).24 

Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι οι 
πόλεις αποτελούν ιστορικά ένα από τα πιο ανθε-
κτικά σύνθετα συστήματα. Η μελέτη τους μπορεί, 
ως εκ τούτου, να φωτίσει και άλλους τομείς έρευ-
νας. Συγχρόνως ο πληθυσμός της γης μετατρέπε-
ται ραγδαία σε αστικό5 με αποτέλεσμα η ανθεκτι-
κότητα στο επίπεδο της πόλης να αποτελεί προϋ-
πόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπινων 
κοινωνιών στο μέλλον. Η ανθεκτικότητα των πόλε-
ων εξαρτάται από την ύπαρξη εναλλακτικών μηχα-
νισμών ή πρακτικών που θα λειτουργήσουν ικανο-
ποιητικά σε διαφορετικές συνθήκες. Ο «ανθεκτι-
κός» σχεδιασμός πρέπει να μπορεί να λάβει υπόψη 
του, τον παράγοντα της αβεβαιότητας. Σύμφωνα 
με την ανάλυση του "100 Resilient Cities"22 οι κύ-
ριοι παράγοντες για την αστική ανθεκτικότητα ορ-
γανώνονται σε 4 κατηγορίες και είναι οι ακόλουθες 
(πίνακας 1):

Επιπλέον παράγοντες αποτελούν η σημασία της 
αστικής διακυβέρνησης, η αστική συμμετοχή, η 
αποτελεσματική χρηματοδότηση, η ύπαρξη ανοι-
κτών και δημόσιων δεδομένων, η πρόσβαση στην 
κοινωνία της πληροφορίας, η ψηφιακή τεχνολογία, 
η ψηφιακή συμπερίληψη των πολιτών (σε αντιδια-
στολή με την ψηφιακή διαίρεση), η ύπαρξη αστικού 
πρασίνου, οι αστικές υποδομές κ.ο.κ.

Πίνακας 1. Οι κύριοι παράγοντες της αστικής ανθεκτικότητας.

Ηγεσία και στρατηγική Υγεία και ευεξία

Αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση

Ενδυνάμωση συμμετοχικότητας

Ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης

Ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης τρωτότητας

Ποικιλότητα ζωής και εργασίας

Αποτελεσματική περιφρούρηση υγείας και ζωής

Οικονομία και κοινωνία Υποδομές και περιβάλλον

Βιώσιμη οικονομία

Τάξη και ασφάλεια

Συλλογική ταυτότητα και κοινοτική υποστήριξη

Περιορισμένη έκθεση και ευθραυστότητα 

Αποτελεσματική παροχή ζωτικών υπηρεσιών

Αξιόπιστες μετακινήσεις και επικοινωνία
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Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της αστικής
ή/και ψυχικής ανθεκτικότητας σχετικά
με την επίπτωση της σχιζοφρένειας
στην πόλη 

Η αστική ανθεκτικότητα οφείλεται σε χαρακτηρι-
στικά της πόλης, πολλά εκ των οποίων είναι μετρή-
σιμα και αναμένεται να έχουν –θεωρητικά τουλάχι-
στον– επίδραση στην επίπτωση της σχιζοφρένειας. 
Εξάλλου, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενδέχε-
ται σε συνδυασμό με άλλες γνωστές παραμέτρους 
που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια, να συνδρά-
μουν στον καλύτερο χαρακτηρισμό του επιδημιο-
λογικού προφίλ της σχιζοφρένειας. 

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διερεύνηση της σχέσης των χαρακτηριστικών της 
ανθεκτικότητας, με τη σχιζοφρένεια. Θα μπορούσε 
να δημιουργηθεί ένα σύνθετο μοντέλο παλινδρό-
μησης αποτελούμενο από χαρακτηριστικά της α-
στικής ανθεκτικότητας, ικανό να συνεισφέρει στον 
επιδημιολογικό εντοπισμό περιοχών υψηλής «επι-
κινδυνότητας» για τη σχιζοφρένεια. 

Οι προσεχείς έρευνες θα πρέπει να στοχεύουν 
στον εντοπισμό των πιο σημαντικών, τόσο εννοιο-
λογικά όσο και πρακτικά παραγόντων αστικής ή/και 
ψυχικής ανθεκτικότητας που ενδέχεται να επηρεά-
ζουν την επίπτωση της σχιζοφρένειας. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση που θα επιχειρηθεί 
μεταξύ των εννοιών της «αστικής» και της «ψυχι-
κής» ανθεκτικότητας είναι πρωτότυπη και βέβαια, 
βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της αρχικής διερεύ-
νησης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ανάλογες έ-
ρευνες που ενισχύουν τη διεπιστημονικότητα στην 
ψυχιατρική, αποτελούν μια στρατηγική που μπορεί 
να αποφέρει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγκριτική διερεύ-
νηση που έχει προκύψει στο παρελθόν από μια τέ-
τοια διεπιστημονική συνεργασία, ανάμεσα στην ψυ-
χή του ανθρώπου και στο οπλισμένο σκυρόδεμα.25

Δυνητικά αποτελέσματα μελλοντικών
ερευνών και χρήσεις

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο 
αστικός πληθυσμός θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050.5 
Πέραν των κοινωνικών και οικονομικών προβλη-
μάτων που θα προκύψουν από αυτή τη μεταβολή, 
θα προκύψουν και ζητήματα διαχείρισης της υγεί-
ας. Λόγω της συσχέτισής της με την αστικότητα, η 
επίπτωση της σχιζοφρένειας ενδέχεται να αυξη-
θεί σημαντικά. Λόγω δε του μεγάλου προσωπικού, 
κοινωνικού και συστημικού της κόστους, η αύξηση 
της σχιζοφρένειας θα αποτελέσει μεγάλο ψυχοκοι-
νωνικοοικονομικό πρόβλημα. Επομένως καθίσταται 
πολύ σημαντική η έρευνα στη σχιζοφρένεια, και συ-
γκεκριμένα η αναζήτηση των παραγόντων εκείνων 
που καθορίζουν τη σχέση αστικοποίησης/αστικό-
τητας και σχιζοφρένειας. Αυτοί οι παράγοντες μπο-
ρούν να έχουν πολλές χρήσεις, κάποιες από τις οποί-
ες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω (πίνακας 2). 

Ειδικά στην περίπτωση της προληπτικής ψυχια-
τρικής, και δεδομένων των μεθοδολογικών περιο-
ρισμών (βλ. παρακάτω), οι εφαρμογές είναι πολλα-
πλές, τόσο στην πρόληψη (κυρίως σε δευτεροβάθ-
μιο και τριτοβάθμιο, αλλά και σε πρωτοβάθμιο επί-
πεδο), όσο και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

Βέβαια η παρούσα διεπιστημονική διερεύνηση έχει 
εξαρχής μια αναπόφευκτη αδυναμία, η οποία έγκει-
ται στην έλλειψη σταθερών ορισμών για τις βασικές 
έννοιες τις οποίες επεξεργάζεται. Επίσης, θα πρέπει 
να αναφερθεί πως ενδεχόμενη πρόβλεψη με βάση 

Πίνακας 2. ∆υνητικές χρήσεις των αποτελεσμάτων προσεχών μελετών.

∆ιάγνωση

Ψυχιατρική μεταρρύθμιση 

Προληπτική ψυχιατρική 

∆ιαχείριση πόρων/οικονομία

Αστική διαχείριση

Πολεοδομία

Αστικός σχεδιασμός/διαμόρφωση πόλης

Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών

Συνεισφορά στην έρευνα

Πολιτικές 

Εκπαίδευση
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The relationship between schizophrenia and the city is well known and widely documented in 
the literature, albeit with many questions still unanswered. While it is clear that there is a higher 
incidence of schizophrenia in cities, there is little known on causality - or its direction - in that re-
lationship. Also, despite the fact that several clinical and epidemiological parameters play a role in 
the relationship between schizophrenia and the city, this relationship has not been investigated 
or interpreted holistically. In particular, biological, psychological and social parameters have been 
extensively explored, usually in isolation, but not as a part of the wider urban environment. A con-
cept that could potentially offer such integration between the urban environment and the bio-
psycho-social approach may be the concept of psychological resilience. Psychological resilience is 
a central notion of Preventive Psychiatry, both in theory and in practice. It refers to a person’s abil-
ity to cope with adversity and to recover. It describes, in holistic terms, the psychological potential 
that each person has, taking together all positive psychological factors but also their functioning 
and reactions in their own environment. It is intriguing that the same concept, (even by the same 
name - urban resilience), exists in relation to urban planning and architecture, referring to a city’s 
ability to help its inhabitants and systems to withstand and recover from adversity. As with peo-
ple, the factors that make a city resilient are many and complex. Surprisingly, however, the factors 
that define psychological and urban resilience are conceptually related, as ultimately both serve 
the person/citizen. Thus, the factors that make up urban resilience may be complementary to the 
factors that make up mental resilience and vice versa. Consequently, not only is the conceptual 
affinity of urban resilience and psychological resilience logical, but also the individual factors that 
define the two are also related. It would be interesting to study these factors and to examine the 

μοντέλα παλινδρόμησης θα αφορά στον εντοπισμό 
αυξημένης επίπτωσης σχιζοφρένειας σε συγκεκριμέ-
νες περιοχές που ανήκουν ακριβώς στο «πληθυσμια-
κό» προφίλ των περιοχών που θα χρησιμοποιηθούν 
ως βάση των ερευνών. Δηλαδή, τα προτεινόμενα 
μοντέλα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε 
συγκεκριμένες περιοχές, για να χαρακτηρίσουν την 
επίδραση στην επίπτωση τη συγκεκριμένη στιγμή, 
και όχι –αναγκαστικά– και στο μέλλον. 

Ως επίλογο θα λέγαμε ότι η πραγματοποίηση ε-
ρευνών σε σχέση με την παραπάνω διεπιστημονική 
συνεργασία αναμένεται, βέβαια, να έχει δυσκολίες 
λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, αλλά πα-
ράλληλα, και μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ενδεχό-
μενης ανάδειξης παραγόντων που καθορίζουν την 
εμφάνιση της σχιζοφρένειας, και των δυνατοτήτων 
που μπορούν να προκύψουν σε σχέση με προληπτι-
κές παρεμβάσεις. 
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Βιβλιογραφία 

role of resilience (or lack thereof) in the occurrence of mental illness – in particular schizophrenia 
– in cities. In this paper we present the concepts of psychological and urban resilience, we identify 
the factors that characterize urban resilience, and define its practical relationship with psycho-
logical resilience in the case of schizophrenia. Finally, we explore the potential and prospects of 
this novel multidisciplinary approach for tackling schizophrenia, for use in public health, and for 
further research.
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