
Προλογικό σημείωμα 

 

 
Μία από τις μεγαλύτερες χαρές που παίρνει μία/ένας ακαδημαϊκή/ός δασκάλα/ος 

είναι χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή της/του να κρατάει στα χέρια ένα επιστημονικό  

πόνημα αγαπητών παλιών φοιτητών. Και μάλιστα όταν αυτοί ήταν στενοί συνεργάτες για 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, σε μια περίοδο της ζωής όλων που τη χαρακτήριζε η 

έντονη προσπάθεια για υλοποίηση καινοτόμων ιδεών με παράλληλη επιστημονική 

τεκμηρίωσή τους. Ήταν το χρονικό διάστημα 2001-2012, όταν στήσαμε και λειτουργή- 

σαμε τη «Διαδικτυακή Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής» στο Εργαστήριο Ψυχολογικής 

Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο πρώτος συγγραφέας του βιβλίου «Μιλήστε με έναν ειδικό», ο Γιώργος Ευσταθίου, 

υπήρξε η ψυχή της Υπηρεσίας. Με τη σχετική Διδακτορική Διατριβή του επικύρωσε και 

τεκμηρίωσε επιστημονικά μια τότε νέα μορφή ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών. Η 

δεύτερη συγγραφέας, η Φωτεινή Λέκκα, διεύρυνε ακόμη περισσότερο μέσω της 

Διδακτορικής Διατριβής της τα όρια της ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών με 

νέες μεθόδους και η νέα γνώση διαφώτισε και εμπλούτισε το έργο της Υπηρεσίας. 

Αλλά και οι δύο συνεργάτιδες στην έκδοση του βιβλίου αυτού, η Χριστίνα Βαρ- 

βέρη και η Ελισάβετ Κονσουλίδου, συμμετείχαν ενεργά στο έργο της Υπηρεσίας και 

αποκόμισαν μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν την ψυχοσωματική υγεία των 

φοιτητών. 

Όπως λοιπόν έγινε φανερό, η αναθεώρηση του πρωταρχικού υλικού αυτοβοήθειας 

από την Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής έγινε από συναδέλφους με μακροχρόνια 

εμπειρία. Αυτό το γεγονός αποτελεί εχέγγυο για την επιστημονική αρτιότητα του 

περιεχομένου. 

Ως προς το περιεχόμενο και τη θεματική των επιμέρους Κεφαλαίων θα ήθελα να 

παρατηρήσω τα εξής: Παρά το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των μηνυμάτων προήλθε 

από νέα σε ηλικία άτομα, οι προβληματισμοί και τα προβλήματα που εμφανίζονται 

αφορούν και τον γενικό πληθυσμό όλων των ηλικιών. Ως γνωστόν ερωτήματα σχετικά με 

την Αυτοπεποίθηση/Αυτοεκτίμηση και Αυτονόμηση δεν απασχολούν μόνο τον 



εφηβικό/νεανικό πληθυσμό, αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε όλη την πορεία της 

ζωής. Ό,τι αφορά την υγεία και το άγχος για την υγεία που είναι συνυφασμένο με την



τρωτότητα του βιολογικού εαυτού μας, μπορεί να απασχολήσουν άτομα όλων των 

ηλικιών. Η υπερβολική ενασχόληση με το βάρος, με θέματα ανατομίας και σεξουαλικού 

προσανατολισμού προβληματίζουν περισσότερο τα άτομα νεαρής ηλικίας, εάν όμως 

δεν επιλυθούν οι όποιες δυσκολίες επιβαρύνεται η όλη ανάπτυξη, σε όλες τις φάσεις της 

ζωής. Η κατάθλιψη, στη συνέχεια, η οποία εμφανίζεται πιο έντονα και συχνά σε 

καταστάσεις ατομικών ή και συλλογικών κρίσεων (βλ. COVID-19) αποτελεί κομβικό 

σημείο δυσλειτουργίας σε όλες τις ηλικίες. Τα κεφάλαια που αφορούν τον αλκοολισμό/ 

εξάρτηση προβληματίζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού όλων των ηλικιών. Ακόμα 

και το εξειδικευμένο κεφάλαιο για το Άγχος των Εξετάσεων, το οποίο εμφανίζεται 

συχνά στον σπουδαστικό και τον φοιτητικό πληθυσμό, δίνει τη δυνατότητα να γίνουν 

γνωστοί τρόποι αντιμετώπισής του που μπορεί να αξιοποιηθούν σε παρόμοιες 

καταστάσεις «εξετάσεων» και «αξιολόγησης» σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Τέλος, το 

κεφάλαιο Δεοντολογία δίνει έγκυρες πληροφορίες για την αναζήτηση βοήθειας σε 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Εύχομαι το βιβλίο «Μιλήστε με έναν Ειδικό» να φανεί χρήσιμο σε όσους αναζητούν 

επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση, η οποία είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί λόγω 

υπερ- και παραπληροφόρησης. Επίσης, τόσο οι ειδικοί όσο και οι σπουδαστές και οι 

νέοι επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, κυρίως, μπορούν να αντλήσουν από 

το βιβλίο αυτό πληροφορίες που να διευκολύνουν το έργο τους. 

Ο εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΙΕΣΘ με αυτή τη νέα έκδοση 

είναι ένα ακόμα δείγμα της φροντίδας μας για όλους που χρειάζονται ψυχολογική 

υποστήριξη. 
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