Ήδη από την αρχαία Ελλάδα (500 π.χ), ο Φιλόσοφος και Γιατρός Αλκμέων
Κροτωνιάτης, μαθητής του Πυθαγόρα, μελέτησε την ανατομία του ανθρωπίνου
εγκεφάλου και προσπάθησε να διακρίνει τα χαρακτηριστικά όπου θα οδηγούσαν τον
άνθρωπο στην εκδήλωση εγκληματικής συμπεριφοράς. Ισχυριζόταν πως “η υγεία είναι
η ισονομία των δυνάμεων και η συμμετρική ανάμειξη των ποιοτήτων”.
Πολλές έρευνες κατά καιρούς έχουν δείξει ότι ένα άτομο που πάσχει από ψυχική
διαταραχή μπορεί να εκδηλώσει ήπια ή και ακραία μορφή σχιζοφρένειας. Ειδικότερα,
το φαινόμενο της Σχιζοφρένειας αποτελεί μια έρευνα, η οποία βασίζεται στην
αναζήτηση των διαταραχών και των εκάστοτε ανωμαλιών στη συμπεριφορά του
ανθρώπου.
Οι μορφές των ψυχικών διαταραχών και της σχιζοφρένειας ποικίλουν, ανάλογα την
ηλικία που βρίσκεται το άτομο, και το ιστορικό οικογενειακό υπόβαθρο του ατόμου.
Παραδείγματος χάριν, αν στο παρελθόν το άτομο έχει εμφανίσει κάποια έντονη ψυχική
διαταραχή στη συμπεριφορά του, ως αποτέλεσμα βίας, είτε από κάποια άλλη
παραβατική συμπεριφορά όπως η ληστεία, η κατάχρηση ουσιών, τα ναρκωτικά και το
αλκοόλ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκδηλώσει κάποια μορφή διαταραχής στο
μέλλον.
Σημαντικό ρόλο, όμως, για την εμφάνιση ψυχικής διαταραχής συμβάλλει και το
οικογενειακό ιστορικό του ατόμου. Δηλαδή, αν στην οικογένεια του υπάρχουν ιστορικά
σχιζοφρένειας όπως είναι η διπολική διαταραχή, ή παραβατική συμπεριφορά, τότε το
άτομο είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον να εκδηλώσει κάποια ψυχική διαταραχή. Βέβαια,
σημαντικό ρόλο έχει ο οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος. Ναι μεν, το DNA
καλύπτει ένα μεγάλο εύρος για την εκδήλωση κάποιας διαταραχής, αλλά τα εξωτερικά
ερεθίσματα που λαμβάνει ένα άτομο είναι εξίσου σημαντικά. Αν στην οικογένεια,
υπάρχει κάποιο είδος βίας, όπως λεκτική, σεξουαλική ή σωματική, ανάμεσα στους
γονείς, ή αντίστοιχα το παιδί κακοποιείται από τον ένα ή και τους δύο γονείς του, τότε
το ποσοστό εκδήλωσης ψυχικής νόσου στο μέλλον αυξάνεται. Αν πάλι, το άτομο
μεγαλώσει σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, με σωστά πρότυπα και κατάλληλη
εκπαίδευση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην εμφανίσει στο μέλλον κάποιο είδος
παραβατικής συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από την προδιάθεση που μπορεί να ελλοχεύει.
Κάθε δύο χρόνια διεξάγεται το Διεθνές Συνέδριο για την έρευνα της Σχιζοφρένειας, με
αυξανόμενο αριθμό περιστατικών. Εδώ και κάποιες δεκαετίες με την ταχεία εξέλιξη
των νευροεπιστημών, πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν το αίτιο της
Σχιζοφρένειας καθώς και τον τρόπο καταπολέμησης της.

Σύμφωνα με το DSM – IV μια ψυχική διαταραχή υφίσταται όταν τα ψυχολογικά
συστήματα της γνώσης, της σκέψης, της αντίληψης, το κίνητρο, το συναίσθημα, ή η
γλώσσα δεν πληρούν τη σωστή λειτουργία.

