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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. 

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Ομ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών
τ. Πρόεδρος ΔΣ του ΙΕΘΣ (1995-2018)



Εισαγωγή 

Στην περίπτωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, η αναζήτηση πληροφόρησης, 
υποστήριξης και βοήθειας δεν είναι πάντα μια απλή ή εύκολη υπόθεση και ένας 
μεγάλος αριθμός ατόμων που χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια δεν λαμβάνει τελικά 
κανενός είδους παρέμβαση.

Δηλαδή, παρότι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας δυνατότητες παρέμβασης απο-
δεδειγμένης αποτελεσματικότητας, υφίσταται ακόμη το πρόβλημα να καταστούν 
οι δυνατότητες αυτές διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους και μάλιστα σε 
μορφή που οι ίδιοι βρίσκουν κατάλληλη. Φαίνεται ότι οι ανάγκες των ανθρώπων 
για συγκεκριμένα είδη ψυχολογικών υπηρεσιών διαφοροποιούνται ανάλογα με τα 
ατομικά τους χαρακτηριστικά και το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν και 
ότι διαφορετικού είδους παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντικά οφέλη για διαφορετικά 
προβλήματα σε διαφορετικά άτομα. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει βρεθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων προτιμά και 
ανταποκρίνεται θετικά σε παρεμβάσεις αυτοβοήθειας με μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή 
ειδικών. Ως αποτέλεσμα, έχει εκδοθεί ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων αυτοβοήθειας, 
τα οποία συνήθως περιέχουν εις βάθος πληροφόρηση για ένα είδος προβλήματος και 
στη συνέχεια παρουσιάζουν μια σειρά βημάτων και τεχνικών με σκοπό την επίτευξη 
και τη διατήρηση της επιθυμητής αλλαγής. Ένα άλλο είδος βιβλίων αυτοβοήθειας, 
όπως αυτό που διαβάζετε, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ψυχολογικών προβλημάτων 
με σκοπό την παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης για περαιτέρω αναζήτηση 
βοήθειας.

Με την έλευση του διαδικτύου, αυτές οι μορφές αυτοβοήθειας άρχισαν να προ-
σφέρονται και ηλεκτρονικά. Ειδικά η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για 
θέματα υγείας είναι τόσο διαδεδομένη που ουσιαστικά οι ειδικοί δείχνουν να μην 
αποτελούν πλέον την κύρια πύλη πρόσβασης στην πληροφόρηση για θέματα υγείας. 

Το βιβλίο αυτό βασίζεται στην επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε από 
τη Διαδικτυακή Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Μιλήστε 
με έναν Ειδικό» με την επιστημονική ευθύνη του Γιώργου Ευσταθίου, υπό τη διεύ-
θυνση της Αναστασίας Καλαντζή-Αζίζι. Οι χρήστες υπέβαλαν ερωτήματα μέσω μίας 
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φόρμας επικοινωνίας και οι απαντήσεις μαζί με το αρχικό ερώτημα δημοσιεύονταν 
ανώνυμα μετά από 48 ώρες. Οι απαντήσεις των ειδικών βασίζονταν στις αρχές του 
γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου.

Η Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 
2001 και η πρώτη φάση λειτουργίας, η οποία χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 
(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) από το πρόγραμμα «Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας με προτε-
ραιότητα στη βασική έρευνα» (2002 – 2006), ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2005. Η 
δεύτερη φάση λειτουργίας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013 εξαιτίας έλλειψης 
χρηματοδότησης. Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας υποβλήθηκαν και απαντή-
θηκαν 1.743 μηνύματα και κατά τη δεύτερη 2.049. Ο δικτυακός τόπος παρέμεινε σε 
λειτουργία μέχρι το 2016 και μπορείτε να τον επισκεφθείτε στη μορφή που είχε χάρη 
στο Wayback Machine του Internet Archive στη διεύθυνση: https://web.archive.org/

web/20160310003716/http://mpes.uoa.gr/. Η παλαιότερη μορφή της υπηρεσίας είναι 
επίσης επισκέψιμη στη διεύθυνση: https://web.archive.org/web/20090603111248/http://

www.cc.uoa.gr/skf/index.html.
Το υλικό αυτοβοήθειας που είχαμε στη διάθεσή μας αναθεωρήθηκε σε σημαντικό 

βαθμό σε συνεργασία με την Χριστίνα Βαρβέρη και την Ελισάβετ Κονσουλίδου, οι 
οποίες είχαν και την ευθύνη της απάντησης των ερωτημάτων προς την Υπηρεσία κατά 
τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά τους συναδέλφους που βοήθησαν σε μία αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων 
από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας: Γεωργία Αλεξοπούλου (Ακαδημαϊκά 
Προβλήματα και Χρήση Ουσιών), Βάσω Αντωνίου (Προβλήματα Διατροφής), Ευθύμιος 
Βεντίκος (Σεξουαλικές Δυσκολίες), Σοφία Γαϊτανά (Χρήση Ουσιών), Ελένη Κατσάμπα 
(Τραυματικά Γεγονότα), Γιώργος Κιοστεράκης (Σεξουαλικός Προσανατολισμός), 
Ευανθία Κονταξή (Γενικά Προβλήματα Υγείας), Χριστιάνα Μήτση (Συμβουλευτική – 
Ψυχοθεραπεία) και Μαρία Τασσιοπούλου (Δυσκολίες με την Οικογένεια).

Οι πληροφορίες που προσφέρονται επικαιροποιήθηκαν και αναδιαμορφώθηκε η 
παρουσίαση του υλικού. Καταλήξαμε σε 12 κύριες ενότητες, καθεμία από τις οποίες 
χωρίζεται σε επιμέρους υποενότητες. Στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχει ένα μικρό 
εισαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο ακολουθείται από αντιπροσωπευτικά μηνύματα, τα 
οποία δημοσιεύονται αφού εξαλείφθηκε κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αναγνώριση της ταυτότητας του αποστολέα. Το κάθε κεφάλαιο τελειώνει με τις 
απαντήσεις σε μία σειρά συνηθισμένων ερωτήσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη 
θεματική.

Η Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής πλαισιώθηκε καθόλο το διάστημα λειτουργίας 
της από τον Επίκουρο Καθηγητή Ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνο Κόλλια, τον Ψυχίατρο, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. του Γενικού 
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Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» Χρήστο Ιστίκογλου και τον 
Επίκουρο Καθηγητή Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών Σταμάτη Γρηγορίου, οι οποίοι εντελώς εθελοντικά ήταν πάντα 
διαθέσιμοι για να προσφέρουν τις γνώσεις τους για ιατρικά ζητήματα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε προς την Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, η οποία 
υποστήριξε με κάθε τρόπο, τόσο επιστημονικά όσο και διοικητικά, το εγχείρημα της 
παροχής υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής με αποτέλεσμα να μπορέσει να συνεχιστεί 
για 12 χρόνια. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τη Σεβαστή Μπούμπαλου για την 
υποστήριξή της στην ηλεκτρονική έκδοση και την Όλγα Παπακώστα για τη φιλολογική 
επιμέλεια καθώς και το ΔΣ του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 
που ενέκρινε την παρούσα έκδοση. 

Η προσπάθεια αυτή έρχεται να συμπληρώσει έναν άλλον οδηγό αυτοβοήθειας που 
εξέδωσε το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με τίτλο «Πρώτες 
βοήθειες ψυχικής υγείας: Ένας οδηγός για τις ψυχικές διαταραχές και την αντιμετώπισή 
τους με το γνωσιακό-συμπεριφοριστικό μοντέλο ψυχοθεραπείας» υπό την επιμέλεια 
του Κώστα Ευθυμίου, της Αθανασίας Μαυροειδή, της Ευθυμίας Παυλάτου και της 
Αναστασίας Καλαντζή-Αζίζι το 2006. Το «Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας» είναι 
επίσης διαθέσιμο δωρεάν στον δικτυακό τόπο του ΙΕΘΣ στη διεύθυνση: https://
ibrt.gr/edu/index.php?q=node/540. Ελπίζουμε το βιβλίο που κρατάτε να αποδειχθεί 
εξίσου χρήσιμο. 

Γιώργος Ευσταθίου, Φωτεινή Λέκκα, Χριστίνα Βαρβέρη, Ελισάβετ Κονσουλίδου
Αθήνα, Ιανουάριος 2020



❝
Συμβουλευτική – 

Ψυχοθεραπεία

❞



Δεοντολογία 

Ο όρος δεοντολογία αναφέρεται στα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την άσκηση 
ενός επαγγέλματος και στις σχέσεις του επαγγελματία με τους άλλους στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση των ψυχολόγων, αφορά στις δραστηριότητες 
που είναι μέρος του επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή επαγγελματικού τους ρόλου. Οι 
δραστηριότητες αυτές διέπονται από κανόνες που είναι θεσμοθετημένοι σε έναν κώδικα 
δεοντολογίας. Σήμερα, παρά τη διάδοση της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας στο 
ευρύ κοινό, ερωτήματα και προβληματισμοί όσον αφορά στην ηθική, το απόρρητο 
και τη θεραπευτική σχέση, θέτουν σε αμφισβήτηση τον εν λόγω κώδικα.

Σε γενικές γραμμές, τα κύρια ζητήματα που θίγονται αφορούν: 
• στο απόρρητο, 
• στη μεταβίβαση και την αντιμεταβίβαση μέσα στην ψυχοθεραπευτική διεργασία,
• στην ικανοποίηση από τη θεραπευτική συνεργασία, 
• στα δικαιώματα των ασθενών. 

Ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα είναι αυτό της θεραπευτικής σχέσης και των 
κατάλληλων ή ακατάλληλων συναισθημάτων και συμπεριφορών που μπορεί να 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας με έναν ειδικό. 

Από πολλές απόψεις, το θεραπευτικό περιβάλλον είναι ασφαλές, υποστηρικτικό 
και προσφέρει ανακούφιση και φροντίδα σε μία στιγμή της ζωής του θεραπευόμενου 
που νιώθει ευάλωτος. Ο θεραπευτής γίνεται αντιληπτός ως μία θετική παρουσία, 
ακόμη και ως φιγούρα εξουσίας. Ως εκ τούτου, εκλαμβάνεται ως μία ιδανική μορφή. 
Ταυτόχρονα, ο θεραπευόμενος μπορεί να νιώσει ότι εξαρτάται από τη φαινομενικά 
αστείρευτη υποστήριξη, σοφία και άνευ όρων αποδοχή που του παρέχει ο θεραπευτής 
του. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να ευνοήσει την ανάπτυξη ερωτικών συναισθημάτων, 
τα οποία πηγάζουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα 
η ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αλλά και από τους ρόλους που αναλαμβάνουν τα 
δύο μέλη. Και τούτο διότι ο θεραπευόμενος γνωρίζει τον θεραπευτή μόνο μέσα από 
τη θεραπευτική ιδιότητά του, η οποία φαίνεται εξιδανικευμένη (αμέριστη προσοχή, 
αποκλειστικό ενδιαφέρον, αποδοχή, κατανόηση, συναισθηματική στήριξη κ.λπ.). 
Ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πραγματική ζωή 
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του θεραπευτή, ο θεραπευόμενος μπορεί να οδηγείται σε ωραιοποιημένες υποθέσεις, 
οι οποίες συχνά απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Έτσι, ενδέχεται να νιώσει 
ερωτική έλξη προς τον θεραπευτή του. 

Ακριβώς επειδή τα συναισθήματα αυτά είναι σχετικά συχνά, αλλά και κατανοητά βάσει 
του παραπάνω μηχανισμού, συνήθως, μέσα στη θεραπεία, γίνεται μία προσπάθεια να 
εξηγηθούν και να αποδομηθούν. Ωστόσο, αν επιμείνουν παρά τη σχετική επεξεργασία, 
είναι υποχρέωση του θεραπευτή να παραπέμψει τον θεραπευόμενο σε έναν συνάδελφό 
του, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να τον προστατεύσει. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πρόκειται για συναισθήματα που ξυπνούν από 
την πλευρά του θεραπευόμενου. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που κάτι τέτοιο 
συμβαίνει στον θεραπευτή. Αυτή η κατάσταση, αν δεν έχει εκφραστεί άμεσα, μπορεί να 
δημιουργήσει υποψίες στον θεραπευόμενο, ο οποίος προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει 
διάφορα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα που λαμβάνει από τον θεραπευτή. 

Στο πλαίσιο των ζητημάτων που αφορούν στην ψυχοθεραπευτική σχέση, προβλη-
ματισμό ενδέχεται να προκαλέσει η πολύ άνετη συμπεριφορά του ψυχοθεραπευτή 
προς τον θεραπευόμενο. Κατά τη διάρκεια μιας ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας, είναι 
επιθυμητό να υπάρξει άνεση στην επικοινωνία με σκοπό την καλύτερη επεξεργασία 
των θεμάτων που συζητούνται. Αποκλειστικά γι’ αυτό τον σκοπό, είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιείται ο ενικός ή ακόμη και ορισμένες κοινές λέξεις (π.χ. γκόμενος). Ωστόσο, 
κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει στον βαθμό που η συναισθηματική ατμόσφαιρα της 
σχέσης το επιτρέπει και είναι κοινά αποδεκτό και από τα δύο μέρη. Από την άλλη, 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί οποιαδήποτε επαφή του θεραπευτή με 
τον θεραπευόμενο εκτός του θεραπευτικού πλαισίου, δηλαδή εκτός των θεμάτων 
που σχετίζονται με τις δυσκολίες για τις οποίες ζήτησε βοήθεια ο θεραπευόμενος, 
και εκτός του προκαθορισμένου χώρου όπου λαμβάνει χώρα η συνάντηση. Εξαί-
ρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι οι διαδικασίες έκθεσης για την αντιμετώπιση των 
αγχωδών διαταραχών, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε συνεδρίες εκτός 
του επαγγελματικού γραφείου. Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή, η συνεδρία δεν 
επεκτείνεται σε μη κλινικά θέματα. 

Τέλος, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ο ψυχοθεραπευτής ενδέχεται να εκφράσει 
άμεσα τα ερωτικά συναισθήματα που τρέφει για τον θεραπευόμενο. Πρόκειται για 
μία κατάσταση άβολη και ανεπίτρεπτη, για την οποία δίνεται σαφής οδηγία για άμεση 
διακοπή της συνεργασίας. 

Απ’ όλα αυτά τα ζητήματα γίνεται σαφές πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη ενημέρωσης 
των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τα δικαιώματά τους και για την προστασία 
αυτών στη διάρκεια μιας συνεργασίας με ειδικούς. Η ίδια ανάγκη για ενημέρωση 
ισχύει στην περίπτωση ζητημάτων που αφορούν στο απόρρητο, την πρόσβαση στον 
προσωπικό φάκελο ασθενούς, αλλά και τις παρεμβάσεις μέσω διαδικτύου. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας. Νιώθω ότι έχω δεθεί συναισθηματικά με την ψυχολόγο μου. 
Νιώθω πως την αγαπώ και πως δεν θέλω να τη χάσω από τη ζωή μου. Τη θεωρώ 
κομμάτι της ζωής μου. Διάβασα, λοιπόν, από τις απαντήσεις σας στην κατηγορία 
“Δεοντολογία” αυτά που γράφετε ή μάλλον αυτά που απαντήσατε και θεωρώ ότι 
είστε πολύ απόλυτοι. Εσείς λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε 
σχέση θεραπευόμενου-θεραπευτή γιατί ουσιαστικά αυτό που αγαπάς και έχεις ως 
τέλειο στο μυαλό σου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ουσιαστικά 
ο γιατρός σου δεν είναι έτσι στην πραγματική του ζωή παρά μόνο στην επαγγελ-
ματική. Εάν το πάρουμε έτσι, ούτε και ο πελάτης-ασθενής είναι απόλυτα αυτός 
που είναι και στην πραγματική ζωή του. Βιώνει μία δυσκολία που προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει, επομένως ο γιατρός του βλέπει μία πτυχή της ζωής του. Δεν ξέρει 
πώς είναι όταν βγαίνει με την παρέα του, πώς φέρεται ή πώς ζει. 

Και στο κάτω κάτω ο ασθενής δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μην μπορεί να 
καταλάβει ποιος είναι καλός και ποιος κακός. Και οι ψυχολόγοι χωρίζονται σε 
καλούς και κακούς (εννοώ ανθρώπους). Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι 
ψυχολόγος για να το αντιληφθείς. Φαίνονται οι άνθρωποι τι είναι. Εγώ δεν μπορώ 
να παραβλέψω το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που μου προσφέρει βοήθεια και 
με κάνει να νιώθω καλύτερα ή και να το ξεπεράσω αυτό που με δυσκολεύει, 
μπορεί να το καταφέρει αν μου φέρεται μόνο τυπικά. Θα μου πείτε αυτό είναι το 
επάγγελμά του και αυτό είναι υποχρεωμένος να κάνει, και πάλι όμως είναι πολύ 
σπουδαίο να βοηθάς έναν άνθρωπο να ξεπεράσει μία δυσκολία. 

Επίσης, είναι και ο τρόπος που ο καθένας σε αντιμετωπίζει και καταλαβαίνεις 
εάν νοιάζεται περισσότερο για να στα πάρει (αν μιλήσουμε για ιδιώτη όπως στη 
δική μου περίπτωση) ή αν νοιάζεται ουσιαστικά για σένα πρώτα. Και στο κάτω 
κάτω είμαστε άνθρωποι και όχι ρομπότ. Επίσης, γιατί πρέπει να καλούμαστε 
να ζήσουμε μία τόσο τυποποιημένη, απόμακρη και τυπική ζωή; Δεν μοιάζει με 
εκμετάλλευση να πάρω αυτό που θέλω από τον άλλο και δεν με νοιάζει τίποτα πέρα 
από εκεί; Εγώ δεν μπορώ να ζω έτσι και να γυρίζω την πλάτη σε έναν άνθρωπο 
που ουσιαστικά με κάνει καλύτερο. Βέβαια, δεν της το έχω πει ότι έχω δεθεί 
συναισθηματικά μαζί της και ούτε πρόκειται αν είναι να διακόψει τη συνεργασία 
μαζί μου. Μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι καθαρά η προσωπική μου τοποθέτηση. 
Ούτε θέλω να θεωρηθεί ως προσωπική επίθεση προς εσάς. Απλώς εκφράζω αυτό 
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που σκέφτομαι. Προφανώς σας τρώω πολύτιμο χρόνο για άλλα θέματα που πρέπει 
να απαντηθούν και είναι σοβαρά και σας ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό. 

Θα ήθελα να μάθω, επίσης, αν ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ της θεραπείας και εφόσον 
φυσικά υπάρχουν οι προϋποθέσεις, το θέλουν και οι δύο δηλαδή (το τονίζω 
ΜΕΤΑ τη θεραπεία), μπορεί να αναπτυχθεί μία φιλική κυρίως, ή άλλου είδους 
σχέση μεταξύ πρώην ψυχολόγου και πρώην ασθενούς. Όπως σας είπα, είμαι σε 
τεράστιο βαθμό κολλημένος με την ψυχολόγο μου και ελπίζω πάρα πολύ σε αυτή 
τη μελλοντική φιλική σχέση.

❞
❝Γεια σας. Θέλω απλά να πω ότι ταμπού και κόμπλεξ δεν έχει μόνο η κοινωνία 
σε θέματα ψυχολογίας, αλλά και οι ίδιοι οι ψυχολόγοι, και μετά έρχονται και σου 
λένε για παρωχημένες αντιλήψεις της κοινωνίας, από τη στιγμή που και αυτοί σε 
αντιμετωπίζουν όπως η υπόλοιπη κοινωνία. Πηγαίνω εδώ και κανένα τετράμηνο 
σε μία ψυχολόγο γιατί έχω κατάθλιψη. Εντάξει, καλή είναι στη δουλειά της, δεν 
λέω, αλλά νευρίασα πάρα πολύ μαζί της και δεν θα ξαναπάω. Περπατούσα στο 
δρόμο μία ημέρα με μία παρέα και την είδα να περνάει δίπλα μου και χαμογελώ 
έτοιμη να τη χαιρετήσω, και με έγραψε κανονικά. Η τύπισσα έκανε ότι δεν με 
είδε, γιατί με είδε αφού την είδα ότι με είδε. Με κοίταξε και απλά με αγνόησε η 
ψωνάρα, λες και τι θα έκανα, θα την έτρωγα; Εντάξει, είπαμε ότι δεν ήθελε να έχει 
σχέση με ασθενή της, αλλά ακόμη και για ένα “γεια τι κάνεις;” Τι να κάνουμε! 
Κυκλοφορούμε και εμείς στον δρόμο, άμα είναι να ξέρουμε πότε θα βγείτε εσείς 
οι ψυχολόγοι (δεν αναφέρομαι σε εσάς προς Θεού έτσι, γενικότερα μιλάω) για 
να μη βγαίνουμε και σας τη χαλάμε. 

Με λίγα λόγια, εγώ τι κατάλαβα από όλο αυτό; Ότι απλά σκασίλα της για το 
πώς νιώθω εγώ, αυτό που τη νοιάζει είναι τα χρήματα που της έσκαγα τόσο καιρό. 
Εντάξει, ένα επάγγελμα είναι και αυτό, όπως όλα τα επαγγέλματα που κάνουμε και 
εμείς οι κοινοί θνητοί. Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτή τη συμπεριφορά, δηλαδή 
καμία εκτίμηση και κανένας σεβασμός. Τόσα χρήματα της ακούμπησα ρε γαμώτο, 
ας το έκανε και τυπικά χωρίς να θέλει. Όταν επιλέγεις έναν ψυχολόγο και πηγαίνεις 
σε αυτόν, πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλη η τιμή που του κάνεις με την έννοια του 
ότι τον εμπιστεύεσαι και εκτιμάς τη δουλειά του. Όταν ανταποδίδει έτσι κάποιος 
δεν είναι άσχημο; Και επίσης με αυτό που κάνει ο άλλος (και μιλάω για εκούσιες 
πράξεις όχι για ακούσιες που είναι και ανθρώπινες) δεν κάνει ζημιά στον εαυτό του; 
Εμένα αν με ρωτήσει κάποιος για ψυχολόγο τώρα για να του προτείνω κάποιον, 
υπάρχει περίπτωση να του προτείνω αυτή; Δηλαδή, υπολόγιζε την τσέπη μου, όχι 
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εμένα σαν άνθρωπο; Σχετικά με αυτά που λέτε στη δεοντολογία έχετε απόλυτο 
δίκιο, ότι θα πρέπει να μείνει μόνο στη συνεργασία και όχι πιο πέρα.

Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι: Σκεφτείτε πάλι πόσο μεγάλη είναι η τιμή που 
σου κάνει ο ασθενής σου όταν σου λέει “ευχαριστώ”, όταν σου λέει “σε αγαπώ” 
(δεν το εννοώ ερωτικά ή φιλικά, αλλά με την έννοια της συμπάθειας που νιώθει 
προς το πρόσωπό σου), όταν σου λέει “είσαι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου”, 
όταν σου λέει “εσύ με έκανες καλά”, όταν σου λέει “νιώθω άλλος άνθρωπος”, 
ανεξάρτητα από επαγγελματικό ή μη πρόσωπο, μιλάω για τα απολύτως τυπικά. Είναι 
σπουδαίο, ανεξάρτητα, ξαναλέω, από επαγγελματικό ή μη πρόσωπο, που δείχνει 
ότι ο ψυχολόγος καταφέρνει να κάνει έναν άνθρωπο να νιώθει έτσι και να τον 
ευχαριστεί για μία ζωή. Μιλάμε για μία ολόκληρη ζωή. Που σημαίνει ότι, “θέλετε” 
“δεν θέλετε” να ξέρετε, είναι πολύ σπάνιοι αυτοί που δεν θα νιώθουν αγάπη και 
ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό σας και αυτοί που δεν θα σας ευχαριστούν με 
όλη τους τη δύναμη γιατί πολύ απλά σε ορισμένες περιπτώσεις είστε η αιτία που 
μία ζωή/ψυχή ξαναγεννιέται. 

Άρα φυσικά και πρέπει να τηρούνται κανόνες δεοντολογίας, αλλά και εσείς 
(μιλάω γι’ αυτά που επιτρέπονται) μη χαλιέστε τόσο πολύ όταν κάποιος θέλει να 
σας δείχνει την ευγνωμοσύνη του και μην είστε τόσο “Ε, δεν βαριέσαι μία από 
τις πολλές περιπτώσεις είναι, σιγά μην ασχολούμαι με καθέναν από αυτούς” και 
είστε κρύοι και απολύτως ψυχροί μαζί του. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι και 
το απλό ευχαριστώ που σας λέει κάποιος! Γιατί για εσάς μπορεί από ένα σημείο 
και πέρα να μοιάζει οικείο και γνώριμο όλο αυτό και να μη δίνετε σημασία 
σε φράσεις και σκέψεις του τύπου “ευχαριστώ”, “δεν θα σε ξεχάσω ποτέ που 
με βοήθησες” και άλλα τέτοια, αλλά θυμηθείτε ότι ο κάθε ασθενής είναι μία 
διαφορετική προσωπικότητα και ξαναθυμηθείτε πόσο σημαντικό είναι να σου 
λέει κάποιος αυτά τα πράγματα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, μην παρεξηγηθώ, 
αναφέρομαι γενικότερα και ειδικότερα σε τύπους σαν τη δική μου ψυχολόγο. 
Και σε εσάς, τέλος, λέω σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας βελτιώνετε την 
ποιότητα της ζωής μας. Ίσως να μην καταλαβαίνετε ακριβώς την προσφορά σας 
στον κόσμο, αλλά σας διαβεβαιώνω και εγώ και πολλοί άλλοι, φαντάζομαι, ότι 
είναι τεράστια και ουσιαστική. Καληνύχτα. 

❞
❝Ο ψυχίατρός μου είναι πολύ άνετος και φιλικός μαζί μου, μου μιλάει στον 
ενικό και επιμένει να του μιλάω κι εγώ. Μετά από κάθε επίσκεψη με πηγαίνει με το 
αμάξι του μέχρι τη στάση για να γυρίσω στο σπίτι. Επίσης, πολλές φορές μού λέει 
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φράσεις πιο “ανεπίτρεπτες” για τέτοιου είδους σχέση, όπως αν έχεις “γκόμενο” 
κ.λπ. Γενικά, δεν είναι καθόλου σαν όλους τους άλλους που είχα επισκεφτεί και 
ήταν πολύ τυπικοί και με επαγγελματική συμπεριφορά. Πιστεύετε ότι πρέπει να 
υποψιάζομαι, να ανησυχώ ότι μπορεί να ενδιαφέρεται σεξουαλικά για μένα; Είναι 
αποδεκτή μέθοδος αυτή με τον ενικό κ.λπ.; Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να με κάνει 
να νιώθω άνετα; Το πρόβλημα και την ανησυχία μου επιδεινώνει το γεγονός ότι 
το ψυχολογικό μου θέμα σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα. Άρα και οι συζητήσεις 
μας περιστρέφονται γύρω από αυτό. Μήπως αυτή η τακτική του ενικού και του 
γενικότερα οικείου κλίματος έχει ως σκοπό, μαζί με τη σεξουαλική συζήτηση που 
γίνεται αναγκαστικά, να με φέρει κοντά του; Ευχαριστώ πολύ. 

❞
❝Μετά από 3 χρόνια ψυχοθεραπείας, ερωτεύτηκα την ψυχίατρό μου και 
αναγκάστηκα να της το πω. Μου είπε ότι τον έρωτα αυτό θα τον ξεπερνούσα 
και ότι μόνο αν έβλεπε ότι μπλοκάρει τη θεραπεία θα έπρεπε να αλλάξω γιατρό. 
Περνούσε ο καιρός, εγώ δεν έβλεπα να περνάει ο έρωτας και της είπα μία ημέρα 
ότι καλύτερα να αλλάξω γιατρό. Αυτή δεν ήθελε να με αφήσει να φύγω και μου 
είπε να μην ανησυχώ, ότι θα έφευγε από μόνο του, να μην αλλάξω γιατρό. Αφού 
πέρασε πολύς καιρός χωρίς να τελειώνει το μαρτύριο, αποφάσισα να φύγω. Δεν 
της άρεσε καθόλου που έφυγα, είδα μία ζήλια στο πρόσωπό της που άλλαζα 
γιατρό. Της μίλησα αγενώς, ρωτώντας τη γιατί δεν είχε κρατήσει αποστάσεις 
εφόσον ήξερε ότι ήμουν αμφισεξουαλική. Δεν μου απάντησε. 

Εγώ έχω τις εξής απορίες: 1. Μπορεί πραγματικά να ξεπεραστεί ο έρωτας με 
τον γιατρό; Κρίνετε ότι οι απόψεις της και η στάση της ήταν σωστή; 2. Γιατί δεν 
κρατούσε αποστάσεις αφού ήξερε την αμφισεξουαλικότητά μου; 3. Γιατί ήθελε 
τόσο πολύ να με κρατήσει, ενώ με έβλεπε να υποφέρω; Μήπως τελικά ένιωθε και 
αυτή κάτι για μένα; Δεν σας φαίνεται περίεργη η όλη συμπεριφορά της; Ευχαριστώ. 

❞
❝Μήνυμα 1: Μετά από θεραπεία 2 ετών με φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη 
με κρίσεις πανικού, ερωτεύτηκα τον γιατρό μου. Ο ίδιος μου είπε ότι αυτό είναι 
κάτι που συμβαίνει συχνά και ότι δεν πρέπει πια να είναι γιατρός μου, γιατί αυτός 
είναι το πρόβλημά μου. Υπάκουσα με πόνο μεγάλο και συντριβή, αλλά θέλω 
να μου πείτε, παρακαλώ, γιατί συμβαίνει αυτό συχνά, και γιατί αισθάνομαι ότι 
πράγματι τον αγαπώ, χωρίς να εμπίπτει στην πιο πάνω περίπτωση; Ευχαριστώ. 
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Μήνυμα 2: Σας έχω ξανααπασχολήσει… Θα ήθελα να μάθω για το ασυμβίβαστο 
των σχέσεων γιατρού-ασθενούς, από πού προκύπτει; Μήπως από τον όρκο που 
δίνουν οι γιατροί; Ή από κάπου αλλού; Επίσης, η κατάσταση στην οποία έρχεται 
ο ασθενής από την ξαφνική διακοπή της θεραπείας και από τη συνήθεια να 
βλέπει έναν συγκεκριμένο γιατρό για μεγάλο διάστημα, η οποία ξαφνικά παύει να 
υπάρχει, πώς αντιμετωπίζεται; Και εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί να βρει έναν 
αντίστοιχων δυνατοτήτων γιατρό; Πού πρέπει να απευθυνθεί; Ευχαριστώ πολύ. 

❞
❝Έχω κάποια προβλήματα που όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολο μου 
γίνεται να τα ξεπεράσω. Έχουν προηγηθεί πάρα πολλά για να τα γράψω εδώ. 
Ενώ, τώρα πια, έχω βρει δύναμη να στέκομαι στα πόδια μου μετά από πολλά 
προβλήματα, συνεχίζω να κρύβομαι από τις πραγματικές πληγές μου. Διαπιστώνω 
ότι δεν θα μπορέσω να τα ξεπεράσω μόνος μου, ενώ αν τα αντιμετώπιζα θα έφευγε 
ένα τεράστιο βάρος από επάνω μου και θα μπορούσα να αποδώσω καλύτερα και 
σε άλλους τομείς. Αλλά, χρειάζομαι καθοδήγηση, αυτό είναι σίγουρο. 

Διατυπώνω κατευθείαν κάποια ερωτήματα που με απασχολούν πριν κάνω την 
οποιαδήποτε κίνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ): 

Είναι επιθυμία μου οπωσδήποτε να συμβουλευθώ έναν ειδικό, αυτό είναι 
σίγουρο. Όμως, ένα πρόβλημα είναι ότι έχω πολύ κοντινά άτομα που βρίσκονται 
στον πανεπιστημιακό χώρο (αλλά όχι του Καποδιστριακού). Συνεπώς, αν και θέλω 
να μιλήσω με ειδικό, φοβάμαι ότι θα “διαρρεύσει” το γεγονός της συνάντησής 
μου στα κοντινά μου πρόσωπα, κάτι που ακόμη τουλάχιστον δεν είμαι έτοιμος 
να αντέξω. Αυτό φυσικά μου δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και 
δισταγμό, οπότε… συνεχίζω να αναβάλλω επ’ αόριστο τη συνάντηση με το ΣΚΦ 
ή με άλλον τελείως άγνωστο ειδικό. Έχουν άλλα πανεπιστήμια πρόσβαση στη 
“λίστα των φοιτητών” που έχουν επισκεφτεί το ΣΚΦ; 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς διασφαλίζεται το απόρρητο κατά την ψυχοθεραπευτική συνεργασία;

  Η διασφάλιση του απορρήτου είναι καθοριστική στη συνεργασία ενός 
ατόμου με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Στη συνεργασία σας με τον ειδικό θα 
υπάρξει πλήρης εχεμύθεια και καμία πληροφορία δεν θα διαρρεύσει από 
τους ειδικούς της υπηρεσίας προς τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Είναι 
ανεπίτρεπτη και απίθανη η διαρροή πληροφοριών, μιας και οι θεραπευτές 
δεσμεύονται από τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για την απόλυτη 
και σίγουρη διασφάλιση απορρήτου καθώς και από το GDPR.

?  Τι γίνεται στην περίπτωση που ο θεραπευόμενος ερωτευτεί τον θεραπευτή του;

  Είναι γεγονός ότι κάποιες φορές ανακύπτουν ερωτικά συναισθήματα από την 
πλευρά του θεραπευομένου (και ακόμη σπανιότερα του θεραπευτή) στο πλαίσιο 
μιας ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας. Τα ερωτικά αυτά συναισθήματα συνήθως 
πηγάζουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα η 
ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αλλά και από τους ρόλους που αναλαμβάνουν 
τα δύο μέλη. Από την πλευρά του ο θεραπευόμενος γνωρίζει τον θεραπευτή 
μόνο μέσα από τη θεραπευτική του ιδιότητα, την οποία έχει συνδυάσει με 
την αμέριστη προσοχή στα λεγόμενά του, το αποκλειστικό ενδιαφέρον για τις 
δυσκολίες του, την αποδοχή, την κατανόηση, τη συναισθηματική στήριξη, την 
προσφορά βοήθειας κ.λπ. Αυτό, όμως, αποτελεί μόνο την επαγγελματική όψη 
του εαυτού του θεραπευτή, με αποτέλεσμα ο θεραπευόμενος να σχηματίζει 
μία εξιδανικευμένη εικόνα γι’ αυτόν, χωρίς να γνωρίζει τίποτα για το πώς 
συμπεριφέρεται στην πραγματική του ζωή. 

Αντίστοιχα, ο θεραπευτής, ο οποίος δεν δίνει πολλές πληροφορίες για τον 
εαυτό του στο πλαίσιο των συνεδριών, γνωρίζει, μέσα από την πολύχρονη 
εκπαίδευσή του, ότι ο ειδικός επιτρέπεται να σχετίζεται με έναν ασθενή μόνο 
στο πλαίσιο της θεραπείας και οποιουδήποτε άλλου είδους σχέση (φιλική, 
ερωτική, επαγγελματική κ.λπ.) απαγορεύεται. Ο λόγος είναι η προστασία 
των δικαιωμάτων του θεραπευόμενου, μιας και ο θεραπευτής μπορεί να 
εκμεταλλευθεί τα συναισθήματα που αναπτύσσει ο θεραπευόμενος γι’ 
αυτόν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργασίας, εκτός θεραπείας. 
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Συνεπώς, πρόκειται για λόγους ουσίας και όχι τύπου, οι οποίοι αφορούν 
στην προστασία του θεραπευόμενου. Ο θεραπευτής κατανοεί ότι αυτό 
που ερωτεύεται ο θεραπευόμενος είναι ο επαγγελματικός του εαυτός, κάτι 
δηλαδή που δεν υπάρχει έξω από τη θεραπεία, και σε αυτή την περίπτωση 
ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης είναι η διακοπή της συνεργασίας. 
Βέβαια σε ορισμένες παλαιότερου τύπου ψυχοθεραπευτικές μεθόδους η 
σχέση μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή αποτελούσε το όχημα της 
θεραπευτικής αλλαγής, οπότε γινόταν και προσπάθεια αξιοποίησης των 
συναισθημάτων αυτών για την πρόοδο της θεραπευτικής πορείας. Ωστόσο, 
αν τα εν λόγω συναισθήματα επιμείνουν παρά την επεξεργασία που θα 
γίνει μέσα στη θεραπεία, είναι υποχρέωση του θεραπευτή να παραπέμψει 
τον θεραπευόμενο σε έναν συνάδελφό του, προκειμένου να διαφυλάξει τα 
συμφέροντά του και να τον προστατεύσει.

Βέβαια, η απότομη διακοπή της θεραπείας, ιδίως μετά από μία μακρά 
συνεργασία, είναι οδυνηρή, αλλά οπωσδήποτε προτιμότερη από κάθε άλλη 
εξέλιξη. Μόνος τρόπος αντιμετώπισής της είναι η συνεργασία με έναν άλλον 
ειδικό. Είναι βέβαιο ότι αρχικά ο νέος ειδικός φαίνεται πολύ χειρότερος από 
τον προηγούμενο, κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά, έχει διαφορετικό 
στιλ κ.λπ. Ωστόσο, σταδιακά μπορεί κανείς να δει ότι και αυτός μπορεί να 
βοηθήσει, τόσο για το αρχικό πρόβλημα όσο και για την αντιμετώπιση της 
διακοπής της προηγούμενης θεραπείας. Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για 
την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, οι οποίες εφαρμόζονται σε κάθε 
περίπτωση αιφνίδιας διακοπής της θεραπείας (π.χ. ατυχήματα, ασθένειες, 
μετακομίσεις κ.λπ.). Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον προηγούμενο 
θεραπευτή, προκειμένου να του υποδείξει έναν κατάλληλο θεραπευτή, με 
την προϋπόθεση ότι ο θεραπευόμενος θα σεβαστεί τα θεραπευτικά όρια, 
αλλά και την απόφαση του ειδικού να διακόψει τη θεραπεία.

?  Είναι φυσιολογικό ο θεραπευτής μου να είναι πολύ «φιλικός» απέναντί μου;

  Κατά τη διάρκεια μιας ψυχοθεραπευτικής συνεργασίας είναι επιθυμητό να 
υπάρξει άνεση στην επικοινωνία, με σκοπό την καλύτερη επεξεργασία των 
θεμάτων που συζητούνται. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται 
ο ενικός ή ακόμη και κοινές λέξεις ή λέξεις της αργκό, στον βαθμό που η 
συναισθηματική ατμόσφαιρα της σχέσης το επιτρέπει και είναι κοινά αποδεκτό 
και από τα δύο μέρη. Αυτό που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί 
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στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας είναι η οποιαδήποτε επαφή του θεραπευτή 
με τον θεραπευόμενο εκτός του θεραπευτικού πλαισίου, δηλαδή εκτός των 
θεμάτων που σχετίζονται με τις δυσκολίες για τις οποίες ζήτησε βοήθεια ο 
θεραπευόμενος, και εκτός του προκαθορισμένου χώρου όπου λαμβάνει χώρα 
η ψυχοθεραπεία. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι οι διαδικασίες έκθεσης 
για την αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών, οι οποίες είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθούν σε συνεδρίες εκτός του επαγγελματικού γραφείου. 
Ωστόσο, και σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνεδρία δεν επεκτείνεται σε μη 
κλινικά θέματα. 

?  Δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συνεργασία μου με τον ειδικό ψυχικής 
υγείας.

  Είναι καλό να γνωρίζετε ότι είναι δικαίωμά σας να απευθυνθείτε σε έναν άλλο 
ειδικό από τη στιγμή που δεν σας καλύπτει η συνεργασία σας με τον μέχρι 
τώρα θεραπευτή σας. Αν το επιθυμείτε, πριν απευθυνθείτε κάπου αλλού, 
θα μπορούσατε να του αναφέρετε ευθέως τον προβληματισμό σας για τη 
συνεργασία σας, εξηγώντας του ποια ακριβώς είναι τα στοιχεία εκείνα της 
στάσης του που σας δημιουργούν τα συγκεκριμένα συναισθήματα.

?   Πού μπορώ να πάρω πληροφορίες για τα δικαιώματα ασθενών που έχουν 
νοσηλευθεί σε ψυχιατρικές κλινικές;

  Πληροφορίες για τα δικαιώματα ασθενών που έχουν νοσηλευθεί σε ψυχια τρικές 
κλινικές μπορείτε να λάβετε από την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές 2017-2022 του 
Υπουργείου Υγείας στον σύνδεσμο https://www.moh.gov.gr/articles/
health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/c312-psyxikh-ygeia/5432-eidikh-
epitroph-elegxoy-prostasias-twn-dikaiwmatwn-twn-atomwn-me-psyxikes-
diataraxes-2017-2022
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?  Οι διάφοροι διαδικτυακοί τόποι με συμβουλές αυτοβοήθειας είναι αξιόπιστοι 
και έγκυροι;

  Υπάρχουν κάποιες αρχές δεοντολογίας που ισχύουν για τη δημοσίευση 
ψυχολογικών συμβουλών στο διαδίκτυο, όπως, για παράδειγμα, να φαίνεται 
ότι ο υπεύθυνος του δικτυακού τόπου είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας 
που αναφέρει την ιδιότητά του και τον αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλ-
ματος. Από εκεί και πέρα, μόνο εσείς είστε σε θέση να αξιολογήσετε αν η 
συγκεκριμένη προσέγγιση σας ταιριάζει ή αν οι συμβουλές που δημοσιεύονται 
σας φαίνονται χρήσιμες.

?  Μπορώ να έχω πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο;

  Είναι δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για τη φύση των δυσκολιών που αντι-
μετωπίζετε και μάλιστα κατά τρόπο που να μπορείτε να κατανοήσετε χωρίς 
εξειδικευμένες γνώσεις. Το σημαντικό είναι να ενημερωθείτε από έναν ειδικό 
που σας έχει εξετάσει, προκειμένου η ενημέρωση να γίνει υπεύθυνα.

Επίσης, όλοι οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιατρικό τους 
φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται για 10 χρόνια και στη συνέχεια καταστρέφεται. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στην ψυχιατρική 
υπηρεσία που εισήχθη.



Φάρμακα

Για πολλούς ανθρώπους, η ανάγκη λήψης φαρμακευτικής αγωγής για την αντιμετώπιση 
ψυχολογικών προβλημάτων είναι ένα ζήτημα που πυροδοτεί πολλά και αντικρουόμενα 
συναισθήματα. Από τη μία, επικρατούν η ανακούφιση από την ελάφρυνση των 
συμπτωμάτων και η ελπίδα για πλήρη ίαση. Από την άλλη, δεν λείπουν το άγχος και ο 
φόβος για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά και για την έκβαση του προτεινόμενου 
σχήματος. Τα ερωτήματα και οι απορίες επικεντρώνονται σε θέματα όπως:
• η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής για διάφορες διαταραχές,
• η ρύθμιση ή η αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής χωρίς τη συνεργασία γιατρού,
• τα κριτήρια αποτελεσματικότητας μιας φαρμακευτικής αγωγής, 
• οι τρόποι αντιμετώπισης σε περίπτωση που η φαρμακευτική αγωγή δεν οδηγεί 

στην προσδοκώμενη βελτίωση των συμπτωμάτων, 
• η επικινδυνότητα της φαρμακευτική αγωγής. 

Οι αντιδράσεις των ανθρώπων απέναντι στο ενδεχόμενο λήψης φαρμακευτικής 
αγωγής ποικίλλουν: κάποιοι το αντιλαμβάνονται ως ανάγκη, ενώ άλλοι ως εξανα-
γκασμό από τρίτους (π.χ. πίεση οικογενειακού περιβάλλοντος). Επίσης, υπάρχουν 
και οι περισσότερο δεκτικοί και ανοικτοί, αλλά και οι αναποφάσιστοι, ή και εντελώς 
αρνητικοί. 

Στο πλαίσιο αυτό, πολύ συνηθισμένη είναι η απορία και ο προβληματισμός για 
το μέλλον. Αν, δηλαδή, το ξεκίνημα της φαρμακευτικής αγωγής είναι απόδειξη 
ότι από εδώ και στο εξής ένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να ζήσει χωρίς αυτή. 
Σε μία τέτοια περίπτωση επικρατούν πολύ αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό (μη 
φυσιολογικός) και για το μέλλον («Δεν θα μπορέσω ποτέ να ζήσω χωρίς φάρμακα», 
«Αυτό είναι, λοιπόν, το μέλλον μου;»). Ως αποτέλεσμα, κάποιοι μπορεί να πάρουν 
την πρωτοβουλία να αλλάξουν ή να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή τους, χωρίς 
τη συμβουλή γιατρού. 

Σημαντικού βαθμού αναστάτωση προκαλεί, επίσης, το θέμα της αλλαγής της 
αρχικής φαρμακευτικής αγωγής, σε περίπτωση που είχε αρκετές ανεπιθύμητες 
ενέργειες ή δεν απέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο γίνεται 
αντιληπτό ως αποτυχία της πρώτης προσπάθειας, η οποία κατά κάποιον τρόπο 
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προδικάζει τη μελλοντική πορεία του ατόμου. Συχνά, επικρατεί η αίσθηση ότι 
σταδιακά μετατρέπεται σε πειραματόζωο και ενδέχεται να χάσει την εμπιστοσύνη 
του στον ειδικό. 

Τέλος, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανάγκη αναζήτησης πληροφόρησης σχετικά με 
τη φαρμακευτική αγωγή για διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως οι ψυχώσεις, οι 
διαταραχές προσωπικότητας κ.λπ., γεγονός που μπορεί να οφείλεται στη διστακτικότητα 
κάποιων ανθρώπων να θέσουν απευθείας ερωτήματα στους γιατρούς με τους οποίους 
έχουν άμεση συνεργασία. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Καλησπέρα. Έχω κόψει τα φάρμακα που μου έγραψε ο ψυχίατρός μου 
γιατί νιώθω πως έχω χάσει τον εαυτό μου, την ενεργητικότητά μου, την όρεξή 
μου, κοιμάμαι πολλές ώρες και νιώθω κουρασμένη και πεσμένη συνέχεια. Δεν 
είμαι όπως ήμουν. Με έχουν κάνει πολύ υποτονική και δεν θέλω να είμαι έτσι. 
Από την άλλη, έχω μία εβδομάδα που τα έχω κόψει και νιώθω χάλια. Είμαι σε 
υπερένταση και με κυριεύουν κακές σκέψεις και δεν είμαι καλά. Τα έχω κόψει 
κρυφά (υποτίθεται πως τα παίρνω, αλλά τα πετάω). Δεν είναι καλό αυτό, ε; Αν 
δεν τα ξαναρχίσω, θα πάθω τίποτα; Δεν θέλω να είμαι ούτε όπως όταν τα παίρνω 
ούτε όπως τώρα που δεν είμαι καλά. Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Γιατί; Πάντα έτσι θα 
είμαι; Δεν μπορώ να είμαι έτσι για μία ζωή. 

Το φάρμακο το παίρνω ενάμιση χρόνο. Η μαμά μου τα μετράει κάθε ημέρα 
για να δει αν τα παίρνω (για να τα μετράει, σημαίνει ότι πρέπει να τα παίρνω 
μάλλον;) από τότε που έγινε ό,τι έγινε και αναγκάστηκα να παίρνω φάρμακα (ήμουν 
χάλια, δεν ξέρω πώς συνήλθα). Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά σας λέω πως 
αναγκάστηκα να τα πάρω γιατί είχα μία τραυματική εμπειρία. Η μαμά μου και ο 
μπαμπάς μου έχουν πέσει πάνω μου και ασχολούνται πάντα με εμένα. Με έχουν 
κάνει να νιώθω άχρηστη, ανήμπορη, προβληματική, ή πάντα τρέχουν από πίσω 
μου λες και είμαι κανένα νήπιο. Δεν με αφήνουν να πάρω πρωτοβουλίες και να 
ζήσω τη φοιτητική ζωή μου όπως θέλω. Πάντα ανησυχούν, τηλεφωνούν και δεν 
με αφήνουν στην ησυχία μου (για το καλό μου, βέβαια), αλλά με πνίγουν όλα 
αυτά. Δεν μπορώ να είμαι άλλο έτσι και θεώρησα πως το καλύτερο που είχα να 
κάνω ήταν να κόψω τα φάρμακα, αλλά δεν νιώθω καλά. Γιατί; Μετά από τόσο 
καιρό, γιατί δεν νιώθω καλά; Πρέπει να τα ξαναρχίσω; Να πω την αλήθεια στους 
γονείς μου; Αν τα συνεχίσω και δεν πω τίποτα; Αν δεν τα συνεχίσω πειράζει; Τι 
λέτε να κάνω; Δεν είμαι καλά, γιατί; Μπορείτε να με βοηθήσετε; Σας ευχαριστώ.

❞
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❝Πριν δύο χρόνια είχα συμπτώματα κατάθλιψης και επισκέφτηκα ψυχί-
ατρο που μου πρότεινε θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή. Το ξεπέρασα, τα 
συμπτώματα υποχώρησαν και άρχισα να νιώθω καλύτερα. Την αγωγή την 
έπαιρνα για έναν χρόνο και τη σταμάτησα με τη συμβουλή του γιατρού μου. 
Μετά από έναν χρόνο χωρίς τα φάρμακα, δυστυχώς τώρα έχω πάλι τα ίδια 
συμπτώματα και όταν τον ξανασυμβουλεύτηκα μου πρότεινε μια αλλαγή στο 
αρχικό θεραπευτικό σχήμα. Αλλά, δυστυχώς, πέρασε ένας μήνας με μεταπτώσεις 
στη διάθεσή μου χωρίς να έχω νιώσει καλά, και τώρα μου πρότεινε αύξηση 
της αρχικής δόσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα δω καλυτέρευση από 
την καινούργια αγωγή γιατί έχω απογοητευθεί. Και τελικά, θα χρειάζεται για 
μία ζωή να παίρνω αντικαταθλιπτικά;

❞
❝Αντιμετωπίζω χρόνια προβλήματα άγχους και ψυχολογικών κρίσεων… Δεν 
μπορώ να αποχωριστώ τους δικούς μου… Όταν συμβαίνει αυτό με κυριεύουν 
άγχος, ανορεξία και κρίσεις πανικού. Αρχικά επιχείρησα να το αντιμετωπίσω 
μόνος χωρίς τη βοήθεια κανενός. ΜΑΤΑΙΑ!

Εν συνεχεία, επισκέφτηκα ειδικό ο οποίος μου χορήγησε φαρμακευτική 
αγωγή. Παράλληλα, έκανα χρήση κάνναβης η οποία με βοηθούσε ψυχολογικά, 
με αποτέλεσμα να φθάσω σε σημείο να μπορώ να πάω διακοπές μόνος 
μου και να περάσω τέλεια. Όταν μετά από περίπου 4-5 μήνες σταμάτησα τα 
φάρμακα επειδή δεν ένιωθα πλέον την ανάγκη να τα παίρνω, τα συμπτώματα 
άρχισαν να εμφανίζονται ξανά και σε μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι, οδηγήθηκα 
ξανά στη φαρμακευτική αγωγή…, την οποία ξανασταμάτησα γιατί άρχισα 
να σκέφτομαι τις σεξουαλικές παρενέργειες που είχε. Βλέποντας πως δεν 
μπορώ να το αντιμετωπίσω χωρίς φάρμακα επισκέφτηκα και πάλι ειδικό, ο 
οποίος μου χορήγησε και πάλι την ίδια αγωγή ενώ μου πρότεινε παράλληλα 
ψυχοθεραπεία. Δεν μπορώ να πω πως άλλαξε κάτι… το πρόβλημα παρέμενε 
έστω και σε μικρότερο βαθμό.

Τον τελευταίο καιρό (έχοντας ξαναρχίσει τα φάρμακα) ηρεμώ και κοιμάμαι 
μόνο με αγχολυτικό (ένα την ημέρα όχι κάθε ημέρα) χωρίς όμως συνταγή γιατρού!

❞
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❝Καλησπέρα σας και ευχαριστώ εκ των προτέρων. Παίρνω χρόνια φαρμα-
κευτική αγωγή και αποφάσισα να τη διακόψω πριν 1,5 με 2 μήνες. Πάσχω από 
κατάθλιψη και κρίσεις πανικού. Εδώ και δύο εβδομάδες είμαι καθηλωμένη 
στο κρεβάτι, δεν μπορώ να σταθώ από τις ζαλάδες, νιώθω να βγαίνω έξω από 
το σώμα μου μόλις περπατάω και έχω απίστευτη αστάθεια. Δεν νομίζω να ’ναι 
παθολογικό, το ’χω ψάξει. Είναι όμως μαρτυρικό… Μήπως είναι επειδή διέκοψα 
τα φάρμακα; Να κάνω μία αξονική γιατί έχω και έντονους πονοκεφάλους; Είμαι 
σε απόγνωση! Δεν θέλω να πάρω πάλι φάρμακα, κουράστηκα τόσα χρόνια… 
Τι με συμβουλεύετε; Χίλια ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

❞
❝Αγαπητέ ειδικέ, θα σας ήμουν πολύ ευγνώμων αν μπορούσατε να μου 
απαντήσετε συγκεκριμένα στην εξής ερώτηση: Αν κάποιο άτομο πάσχει από 
διαταραχή προσωπικότητας και παρουσιάζει άγχος ή κατάθλιψη μπορεί να 
βοηθηθεί από τα φάρμακα; Έχω πάρει αρκετά αντικαταθλιπτικά με μέτρια ή 
καθόλου αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς μπορώ να ξέρω ότι τα φάρμακα που παίρνω είναι τα κατάλληλα;

   Από τη στιγμή που λαμβάνετε τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή υπό 
καθοδήγηση ψυχιάτρου δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε. Αν νιώθετε 
ότι η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε δεν σας καλύπτει στον βαθμό 
που θα θέλατε, ο κατάλληλος να το συζητήσετε είναι μόνο ο ψυχίατρος που 
σας παρακολουθεί, ο οποίος σας γνωρίζει προσωπικά, σας έχει διαγνώσει 
και είναι σε θέση να προσαρμόσει ή να αλλάξει το φαρμακευτικό σχήμα 
που έχει προτείνει. Αν δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί του, 
μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε σε έναν άλλο ψυχίατρο. 

?  Μπορώ να αλλάζω τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής μόνος μου;

  Καλύτερο θα ήταν να απευθύνεστε στον γιατρό που σας χορήγησε τη 
συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Εξηγήστε του τους λόγους που σας 
κάνουν να θέλετε να αλλάξετε τη λήψη των φαρμάκων και ζητήστε του να 
σας εξηγήσει το σκεπτικό βάσει του οποίου σας έδωσε την οδηγία να τα 
παίρνετε, π.χ. το πρωί, σε αυτή τη δόση κ.λπ. Γενικώς, θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι έχετε δικαίωμα να πληροφορηθείτε τη συλλογιστική κάθε παρέμβασης 
του γιατρού σας, αλλά και ότι τον διευκολύνετε να σας βοηθήσει όταν του 
εκθέτετε τις εμπειρίες που είχατε ακολουθώντας τις οδηγίες που σας έδωσε.

?  Μπορεί η χρήση ψυχοδραστικών φαρμάκων χωρίς ιατρική παρακολούθηση 
να είναι επικίνδυνη;

  Ορισμένες κατηγορίες ψυχοδραστικών φαρμάκων, όπως τα ηρεμιστικά, μπορεί 
να προκαλέσουν σωματική εξάρτηση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 
αναπτυχθεί ψυχολογική εξάρτηση στη φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, τα 
ψυχοδραστικά φάρμακα είναι απολύτως ασφαλή όταν λαμβάνονται υπό την 
παρακολούθηση ψυχιάτρου, ο οποίος πληροφορεί για πιθανές ανεπιθύμητες 
ενέργειες και ρυθμίζει κατάλληλα τη δόση, τόσο κατά την έναρξη όσο και 
κατά τη λήξη της θεραπείας, ώστε η διακοπή του φαρμάκου να γίνει χωρίς 
επιπτώσεις. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν τα φάρμακα λαμβάνονται χωρίς 
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ιατρική παρακολούθηση και κυρίως χωρίς πρόγραμμα, τότε η δράση τους 
μπορεί να μην επαρκεί και να μην έχει κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα. Σε 
περίπτωση λανθασμένης χρήσης, καλό είναι ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί 
σε έναν ψυχίατρο που θα αξιολογήσει την παρούσα κατάστασή του και θα 
τον καθοδηγήσει στη διακοπή τους, την αντικατάστασή τους ή στον σωστό 
τρόπο χρήσης τους.

?  Τι πρέπει να κάνω αν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα που παίρνω δεν με 
καλύπτουν;

  Συνήθως για να εμφανιστεί η θεραπευτική δράση των περισσότερων αντι-
καταθλιπτικών φαρμάκων απαιτείται ένα διάστημα 4-5 εβδομάδων. Αν σε 
αυτό το διάστημα δεν έχετε δει κάποια αλλαγή, είναι λογικό να υποθέσετε 
ότι η φαρμακευτική αγωγή που σας προτάθηκε δεν σας καλύπτει. Αυτό δεν 
είναι κάτι που θα πρέπει να σας ανησυχεί, ούτε σημαίνει ότι ο γιατρός σας 
δεν είναι καλός. Σε κάθε οικογένεια φαρμάκων, όπως τα αντικαταθλιπτικά, 
υπάρχουν διάφορα παρόμοια φάρμακα που άλλα ταιριάζουν περισσότερο 
και άλλα λιγότερο σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό που κάνουν οι 
περισσότεροι γιατροί είναι να χορηγήσουν πρώτα κάποιο που θεωρούν ότι 
θα βοηθήσει περισσότερο τον ασθενή τους και μετά να περιμένουν να δουν 
την εξέλιξη του προβλήματος. Αν η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου δεν 
είναι καλή για το συγκεκριμένο άτομο, το αντικαθιστούν με ένα παρόμοιο 
μέχρι να βρουν αυτό που του ταιριάζει καλύτερα.

?  Η χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων είναι ασφαλής;

  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων είναι 
ασφαλής μόνο όταν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την επίβλεψη 
ψυχιάτρου, ο οποίος θα σας πληροφορήσει για πιθανές ανεπιθύμητες 
παρενέργειες και για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
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?  Αντιμετωπίζονται οι διαταραχές προσωπικότητας με φαρμακευτική αγωγή;

  Η φαρμακευτική αγωγή είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που συνυπάρχουν με τις διαταραχές προσωπικότητας, όπως 
η κατάθλιψη ή κάποια αγχώδης διαταραχή, παρότι δεν είναι αποτελεσματική 
για την αντιμετώπιση των ίδιων των διαταραχών προσωπικότητας. Ακόμη, 
όμως, και στην πρώτη περίπτωση, η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να έχει 
μέτρια αποτελέσματα και αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι μπορεί να μην 
υπάρχει πλέον, π.χ., κατάθλιψη, αλλά μία δυσθυμική διάθεση, η οποία να 
πηγάζει από τη διαταραχή προσωπικότητας. Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση 
των διαταραχών προσωπικότητας είναι η ψυχοθεραπεία και πολλές φορές 
προβλήματα που συνυπάρχουν ή πηγάζουν από αυτή δεν είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν, αν δεν αντιμετωπίζονται παράλληλα και τα θέματα που 
σχετίζονται με την ίδια τη διαταραχή προσωπικότητας.



Μορφές ψυχοθεραπείας

Η ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική μέθοδος των ψυχικών διαταραχών ή των 
διαταραχών συμπεριφοράς που χρησιμοποιεί ψυχολογικές τεχνικές και όχι φάρμακα, 
ηλεκτροσπασμοθεραπεία ή άλλες σωματικές θεραπείες. Έχουν αναπτυχθεί πολλές 
διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (π.χ. γνωσιακή-συμπεριφοριστική, 
ψυχαναλυτική, συστημική, υπαρξιακή, ανθρωπιστική κ.λπ.), καθεμία από τις οποίες 
βασίζεται σε μία συγκεκριμένη θεωρία για τον άνθρωπο και την ψυχική υγεία του 
και εφαρμόζει ένα σύνολο εξειδικευμένων τεχνικών για τη βοήθειά του. 

Τα κύρια ερωτήματα και οι απορίες για ζητήματα που αφορούν στη συμβουλευτική 
και την ψυχοθεραπεία επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με: 
• τις κύριες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, 
• την αποτελεσματικότητα παραδοσιακών και μη παραδοσιακών μορφών συμβου-

λευτικής και ψυχοθεραπείας (π.χ. μέσω e-mail, μέσω skype),
• τα προβλήματα μέσα στην ψυχοθεραπευτική σχέση, 
• την καθοδήγηση ενός αγαπημένου προσώπου να αναζητήσει τη βοήθεια ενός 

ειδικού ψυχικής υγείας.

Ειδικότερα, κάποια άτομα επιθυμούν να λάβουν πληροφόρηση για λεπτομέρειες 
που αφορούν στις διάφορες ψυχοθεραπευτικής προσεγγίσεις, όπως: διαφορετικά είδη 
προσεγγίσεων, διάρκεια, συχνότητα συνεδριών, κόστος σε ιδιώτη, επιλογή δημόσιου 
φορέα με μικρό ή καθόλου κόστος, φορείς-οργανώσεις ή δημόσια κέντρα που 
προσφέρουν ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με συμβολικό κόστος, συμβουλευτική 
ή ψυχοθεραπευτική σχέση, ρόλος του θεραπευτή, ρόλος του πελάτη, σκοπός της 
παρέμβασης. 

Άλλοι, πάλι, προχωρούν σε πιο ειδικά ερωτήματα που αφορούν σε μία τρέχουσα 
συνεργασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητούν τρόπους χειρισμού προβλημάτων 
που προκύπτουν στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με ειδικό. Μεταξύ αυτών τα συχνό-
τερα είναι: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από την Χριστιάνα Μήτση.
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• Το άτομο συνεργάζεται με έναν ψυχίατρο ο οποίος επιλέγει μία αμιγώς φαρμα-
κευτική προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος και είναι αρνητικός στο 
ενδεχόμενο συνεργασίας με ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή.

• Το άτομο δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τον ειδικό με τον οποίο συνεργάζεται 
(θεραπευτής άπειρος, ψυχρός, απόμακρος, ακόμη και αδιάφορος) ή και δεν είναι 
ικανοποιημένο από τη στάση του στη διάρκεια των συνεδριών. 

• Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται δεν έχει το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα και το άτομο φοβάται και αμφιβάλλει αν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει 
τις δυσκολίες του και να νιώσει καλύτερα. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το άτομο ενδέχεται να βιώνει ιδιαίτερα δυσάρεστα 
συναισθήματα, πίεση και αμηχανία, δεδομένου ότι δεν γνωρίζει πώς να χειριστεί το 
ζήτημα και διστάζει να εκφράσει ανοικτά το πρόβλημα στον ειδικό. 

Σε άλλες περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να διερευνά εναλλακτικές επιλογές, όπως: 
θεραπεία εξ αποστάσεως (π.χ. διαδικτυακά), πληροφόρηση από ιστοσελίδες, αλλά 
και βιβλία αυτοβοήθειας. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το θέμα της παροχής βοήθειας σε ένα αγαπη-
μένο πρόσωπο που ξεκάθαρα αντιμετωπίζει δυσκολίες και διστάζει ή αποφεύγει 
να απευθυνθεί σε ειδικό. Έτσι, το άτομο μπορεί να αναζητά να μάθει βάσει ποιων 
κριτηρίων αποφασίζεται ότι κάποιος χρήζει βοήθειας ειδικού και κυρίως πώς μπορεί 
να παρέμβει, ώστε να εξασφαλίσει ότι το αγαπημένο του πρόσωπο θα λάβει τη 
βοήθεια που χρειάζεται. 

Σε αυτή την περίπτωση, κυρίαρχη είναι η αίσθηση ευθύνης, η οποία κινητοποιεί 
το «σύνδρομο αρωγής» (helper syndrome), την ανάγκη του ατόμου, δηλαδή, να 
«σώσει» το αγαπημένο πρόσωπο, λόγω της οποίας νιώθει υπεύθυνο για την έκβαση 
αυτής της προσπάθειας, ακόμη και αν το ίδιο δεν λαμβάνει την απόφαση να εμπλακεί 
σε μία θεραπευτική συνεργασία ή τη σαμποτάρει. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Υποφέρω χρόνια από αισθήματα κατάθλιψης, ανικανοποίητου, δυσθυμίας, 
φόβου, άγχους. Ταυτόχρονα, όμως, είμαι για το περιβάλλον μου ένα άτομο 
δυναμικό, ευχάριστο, πολύ κοινωνικό και ευαίσθητο απέναντι στους άλλους. 
Το βασικό μου πρόβλημα είναι ο θάνατος. Αυτός ο φόβος της ανυπαρξίας μού 
στερεί τη δύναμη να υπάρξω. Ξέρω ότι έχω πρόβλημα και πρόσφατα αποφάσισα 
να επισκεφτώ έναν ψυχίατρο που μου σύστησε μία φίλη. Λαμβάνω φαρμακευ-
τική αγωγή προς το παρόν χωρίς καμία σαφή ένδειξη βελτίωσης. Αυτό που με 
ενοχλεί κυρίως είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν μου επιτρέπει να πάρω σοβαρές 
αποφάσεις για τη ζωή μου, φοβάμαι το οτιδήποτε και τελικά καταλήγει τίποτε να 
μη με ενδιαφέρει. 

Αυτό όμως που θέλω να σας ρωτήσω είναι για ένα πρόβλημα στη σχέση μου 
με τον γιατρό: ποτέ μετά τις συναντήσεις δεν έχω την αίσθηση ότι είπα ό,τι είχα να 
πω, αισθάνομαι ότι δεν ακούει, έχει από πριν βγάλει μία κρίση και αυτό ήταν. Αν 
και έχω καταφέρει μέχρι τώρα κάποια πράγματα στη ζωή μου, με αντιμετωπίζει 
σαν κακομαθημένο δεκατετράχρονο, και τέλος πάντων δεν πάω στον γιατρό για 
να αισθάνομαι ότι κάπου απολογούμαι, έτσι δεν είναι; Αυτό που με απασχολεί 
είναι ότι επειδή εγώ δεν μιλάω τόσο εύκολα και αυτός είναι κάπως στριφνός και 
με φέρνει σε άμυνα, στην ουσία δεν του έχω πει ούτε τα μισά από τα συμπτώματά 
μου (π.χ. κάνω συνεχώς διπλούς και τριπλούς διαλόγους μες στο κεφάλι μου, 
ασταμάτητα, κάτι που με εμποδίζει ακόμη και να κοιμηθώ, και με κουράζει 
αφάνταστα αυτό το πράγμα). Πρέπει να αλλάξω γιατρό ή είναι ιδέα μου;

❞
❝Έχει σχεδόν επιβεβαιωθεί ότι πάσχω από ενδογενή κατάθλιψη με όλα τα 
τυπικά συμπτώματα. Στην παρούσα φάση, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω ιδιαίτερα 
ήπια γιατί σε συνδυασμό με κάποιες συγκυρίες με έχει οδηγήσει σε απόλυτη μη 
λειτουργικότητα. Πριν από δύο περίπου μήνες πήρα τη μεγάλη απόφαση και 
ξεκίνησα ψυχοθεραπεία σε ΚΚΨΥ. 

Η πρώτη μου αρνητική εντύπωση έχει να κάνει με την άρνησή τους να δώσουν 
φαρμακευτική αγωγή. Η άποψή τους ότι θα γίνει μία διετής θεραπεία με έρευνα 
βάθους έχει προς το παρόν προκαλέσει χειροτέρευση της κατάστασής μου. Βλέπω 
ένα αδιέξοδο, καθώς δεν αισθάνομαι έτοιμος να ανοιχθώ τελείως στην ψυχολόγο, 
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π.χ. σε πιο προσωπικά ή ερωτικά ζητήματα, και ακόμη χειρότερα δεν προβλέπω 
ότι αυτό θα αλλάξει σιγά σιγά με τον καιρό. Η στάση της ψυχολόγου είναι η στάση 
της σφίγγας –μου ζητάει να μιλώ για οτιδήποτε επιθυμώ–, η ίδια δε δεν έχει καμία 
απολύτως αντίδραση. Οι παρεμβάσεις της ελαχιστοποιούνται –υποθέτω– για 
να μην τις αντιληφθώ ως πίεση ή επίκριση –τις βλέπω, ωστόσο, ως ύπουλες 
ανακρίσεις που προσπαθούν να βγάλουν έξω αυτά που εγώ θα ήθελα να κρύψω–, 
και ταυτόχρονα με απογοητεύουν για την πιθανή προοπτική μιας θεραπείας. 

Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να επικοινωνήσω πιο άνετα με μία πιο απρόσωπη 
διαδικασία, π.χ. με e-mail. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα στην Ελλάδα; Υπάρχει 
αλλού δυνατότητα για παροχή φαρμακευτικής αγωγής; 

❞
❝Είμαστε φοιτήτριες στο τελευταίο έτος των σπουδών μας και ενδιαφερόμαστε 
για μία φίλη που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πάντα είχε προβλήματα στο σπίτι. Ο 
πατέρας της είναι μανιοκαταθλιπτικός, αλλά έχει διακόψει τη θεραπεία του εδώ 
και χρόνια. Καταπιέζει με κάθε τρόπο την οικογένειά του και θέλει να είναι το 
επίκεντρό της. Η μητέρα της δεν αντιδρά στην κατάσταση. 

Η φίλη μας έχει εγκαταλείψει φέτος το πτυχίο και ασχολείται με ένα δευτερεύον 
μάθημα που διαβάζει και ξαναδιαβάζει επί έναν χρόνο και μας είπε ότι δεν αισθάνεται 
έτοιμη να το δώσει. Μπορεί να μένει στο σπίτι της κλεισμένη επί εβδομάδες και 
να μας αναζητήσει μόνο αν χρειαστεί κάτι γι’ αυτό το μάθημα. Δεν μας ακολουθεί 
πουθενά, δεν παίρνει μέρος στις συζητήσεις παρά μόνο αν της απευθύνουμε τον 
λόγο. Αισθάνεται ανίκανη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αν και στο παρελθόν 
είχε πάρει υποτροφίες, αλλά οι γονείς της την έπειθαν ότι δεν τις άξιζε. Ελέγχουν 
κάθε κίνησή της ακόμη και στα μαθήματα. Δεν την αφήνουν να δουλέψει γιατί δεν 
θεωρούν καμία από τις δουλειές που βρίσκει ικανοποιητική και κάποια χρήματα 
που είχε εξοικονομήσει τους τα έδωσε γιατί την εξυπηρέτησαν σε κάτι. Έχει 
φοβίες και εμμονές (τα χέρια της έχουν γίνει μοβ από το πολύ πλύσιμο, κουβαλάει 
σφυρίχτρα, σπίρτα κ.λπ. μέσα σε μία πολύ βαριά τσάντα, διαβάζει επιστημονικά 
περιοδικά και μας μεταφέρει κάθε είδους κινδυνολογία). Η συμπεριφορά της έχει 
αλλάξει πολύ τον τελευταίο καιρό. Κρατάει μία αμυντική στάση απέναντι σε όλους 
μας και καταπιέζει με τη σειρά της την αδελφή της. Νιώθουμε ότι ταλαιπωρείται 
πάρα πολύ από τη ζωή της και θέλουμε να τη βοηθήσουμε, αλλά δεν ξέρουμε 
πώς να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε. 

❞
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❝Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ σημαντική βοήθεια που 
παρέχετε σε όλους εμάς. Αποφάσισα να σας γράψω γιατί βρίσκομαι σε κάποιο 
αδιέξοδο. Εδώ και έναν χρόνο κάνω ψυχανάλυση. Μπορώ να πω ότι είμαι κάπως 
καλύτερα. Νιώθω ότι μπορώ να αλλάξω, να απαλλαγώ από την κατάθλιψη που 
με ταλαιπωρούσε για καιρό. Οι αλλαγές, όμως, γίνονται πολύ αργά. Οι ρυθμοί 
αυτοί δεν με ικανοποιούν. 

Επίσης, ο θεραπευτής μου είναι εντελώς ψυχρός, απόμακρος, τυπικός στις 
συνεδρίες μαζί μου. Καταλαβαίνω ως έναν βαθμό πως είναι μέσα στη θεραπευτική 
διαδικασία αυτή η συμπεριφορά, αλλά νομίζω πως είναι υπερβολική. Επίσης, 
αυτό που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι ότι αρκετές φορές κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας και της συζήτησης εκείνος χασμουριέται (προσπαθεί να το κρύψει, 
βέβαια), κάνοντάς με να θέλω να σταματήσω να μιλάω. 

Το συζήτησα μαζί του. Του είπα ότι νιώθω πως βαριέται με όσα του λέω και 
αυτό με κάνει να θέλω να σταματήσω να λέω οτιδήποτε και βέβαια ότι με θυμώνει 
πάρα πολύ. Σκέφτομαι να σταματήσω την ψυχοθεραπεία μαζί του, αλλά είναι 
πολύ δύσκολο γιατί φοβάμαι να αρχίσω να ψάχνω από την αρχή. Επίσης, είναι 
απαγορευτικές για μένα οι αμοιβές των άλλων ψυχοθεραπευτών (είμαι φοιτήτρια). 
Τι θα με συμβουλεύατε να κάνω;

❞
❝Γεια σας. Είχα ξαναστείλει μήνυμα πέρυσι. Είχε να κάνει με τη διάθεσή 
μου που μου είχατε πει ότι είναι καταθλιπτική. Πήγα σε ψυχολόγο και όντως με 
βοήθησε πολύ, αλλά επειδή γέννησε πριν από δύο μήνες το πρώτο της παιδί, 
δεν λειτουργεί για κάποιο διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα και με παρέπεμψε 
σε άλλη. 

Το θέμα είναι ότι η καινούργια ψυχολόγος που επισκέπτομαι μού τη σπάει και 
μου λείπει η παλιά (νιώθω ότι με καταλάβαινε καλύτερα). Δεν θέλω να αδικήσω 
τη νέα μου ψυχολόγο, αλλά νιώθω να με πιέζει και να με “κρίνει” με τον τρόπο 
της ή να με φέρνει σε συναισθηματικό αδιέξοδο με τον τρόπο που λειτουργεί. 
Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είναι καινούργια στο επάγγελμα, λειτουργεί πολύ 
μηχανικά και αυτό μου το περνάει. Προσπαθεί να με βγάλει “προβληματική” και 
να με κάνει να νιώθω ότι κάτι μου συμβαίνει. Δεν λέω ότι το κάνει επίτηδες, αλλά 
νιώθω πολύ αγχωμένη κάθε φορά που πηγαίνω. Θα της πω ότι η ζωή μου είναι 
καλή, αλλά εγώ χωρίς ουσιαστικό λόγο νιώθω χάλια και αυτή θα μου πει “αυτό 
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που λες είναι αντιφατικό” και με κάνει να νιώθω πως η ζωή μου είναι σκατά. Ή 
θα την ρωτήσω κάτι και θα μου πει “Έχει μεγάλη σημασία για σένα να πω την 
άποψή μου;”

Εσείς θα μου πείτε ότι ίσως κάπου έχει το δίκιο της και εγώ δεν το καταλαβαί-
νω, αλλά πιστέψτε με είναι πολύ περίεργη και με κάνει να πνίγομαι, φεύγω πιο 
μπερδεμένη, έχει μάθει τις αρχές συμβουλευτικής και… μέχρι και το “χμ” ή το 
“ναι” ή κάποιος μορφασμός θα είναι μηχανικά και αυτό το βλέπω. Ενώ η άλλη 
ήταν τόσο “φυσική” και με έκανε να νιώθω τόσο καλά, και στο να λέω πράγματα, 
και στο να εκφράζω συναισθήματα και σκέψεις. Νιώθω πως θέλω να βάλω τα 
κλάματα κάθε φορά γιατί με οδηγεί σε αδιέξοδο και μένω χωρίς να ξέρω τι να 
κάνω. Δε είναι “κακιά”, αλλά ίσως φταίει που είναι καινούργια και δεν έχει πάρει 
αέρα. Ντρέπομαι να της πω κάτι γιατί δεν θέλω να τη στενοχωρήσω ούτε μπορώ 
να της μιλήσω ανοικτά, επειδή ξέρω τον εαυτό μου. 

Γι’ αυτό απευθύνομαι και σε εσάς… Έχει, βέβαια, όλη την καλή διάθεση για να 
με βοηθήσει και μου έχει πει να της τηλεφωνήσω οποιαδήποτε στιγμή δεν νιώθω 
καλά. Ούτε να αλλάξω ψυχολόγο μπορώ για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί 
δεν μπορώ να τους αλλάζω σαν τα πουκάμισα. Μου πήρε χρόνο να τη συνηθίσω 
και να νιώσω κάπως άνετα (ούτε ο χρόνος φταίει αν μου πείτε κάτι τέτοιο ως 
πιθανότητα γιατί πηγαίνω από αρχές Σεπτεμβρίου όταν γύρισα από τις διακοπές). 
Όταν είχα ξεκινήσει με την άλλη από την πρώτη ημέρα ένιωσα πολύ καλά. Δεν 
ξέρω τι να κάνω, δυσκολεύομαι να δω καθαρά. Ποια είναι η γνώμη σας; Και κάτι 
τελευταίο: Μου λείπει πάρα πολύ η παλιά μου ψυχολόγος, ένιωθα πάρα πολύ 
ασφαλής και επίσης νιώθω να την αγαπάω (φιλικά όχι ερωτικά!). Ξέρω τα περί 
δεοντολογίας, δεν το θέτω από αυτή την πλευρά, ούτε είναι ακραίο αυτό που 
νιώθω, και δεν έχω “προσκολληθεί” αλλά τη συμπαθώ πολύ. 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τη βοήθεια που μου προφέρατε πέρυσι 
γιατί μου δώσατε εναλλακτική και διέξοδο εκεί που “κοιμόμουν όρθια” και δεν 
έκανα κάτι. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Μπορώ να κάνω ψυχοθεραπεία μέσω e-mail;

  Δυστυχώς δεν μπορείτε να έχετε μία ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική 
συνεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται 
μη αποδεκτό από δεοντολογικής και επιστημονικής απόψεως. Κατανοούμε 
ότι μπορεί να σας είναι δύσκολο να εκμυστηρεύεστε προσωπικά ζητήματα 
και ότι μπορεί να φοβάστε ότι θα ξαναπεράσετε από την ίδια διαδικασία 
χωρίς να λάβετε το είδος βοήθειας που πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιμο. 
Ωστόσο, θεωρούμε ότι αν εκθέσετε αυτό τον προβληματισμό σε οποιονδήποτε 
ειδικό συνεργαστείτε στο μέλλον ή και στον ψυχοθεραπευτή σας, θα σας 
παραπέμψει σε μία υπηρεσία που θα προσφέρει την κατάλληλη μορφή 
θεραπευτικής παρέμβασης.

?  Νιώθω ότι η ψυχοθεραπεία που κάνω δεν μου ταιριάζει.

  Το σημαντικό είναι ότι παραδεχθήκατε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και 
αποφασίσατε να ζητήσετε βοήθεια αντί να συνεχίσετε να υποφέρετε. Μην 
απογοητεύεστε από το γεγονός ότι δεν σας ταιριάζει η ψυχοθεραπευτική 
προσέγγιση που ακολουθείτε σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν πολλά διαφο-
ρετικά είδη θεραπείας, πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας 
και πολλοί διαφορετικοί ψυχοθεραπευτές. Εσείς είστε ο μόνος αρμόδιος να 
αποφασίσετε ποια θεραπευτική οδό θα ακολουθήσετε. Οι ειδικοί μπορούν 
μόνο να σας κάνουν κάποιες υποδείξεις. Θα σας προτείναμε σαν πρώτο 
βήμα να συζητήσετε το ότι νιώθετε πως δεν παίρνετε βοήθεια και πως θα 
επιθυμούσατε να δοκιμάσετε κάποια άλλη μορφή ψυχοθεραπείας, ή απλώς 
φαρμακοθεραπεία με τον ψυχολόγο που συνεργάζεστε. 



Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία Μορφές ψυχοθεραπείας

31

?  Πώς μπορώ να πείσω ένα αγαπημένο μου πρόσωπο να απευθυνθεί σε 
ειδικό;

  Ένα βασικό κριτήριο για την ανάγκη συνεργασίας με έναν ειδικό αποτελεί η 
ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί στο ακαδημαϊκό, προσωπικό και κοινωνικό 
επίπεδο και να αντλεί ικανοποίηση από τη ζωή του. Αν θεωρείτε ότι το φιλικό 
σας άτομο θα έπρεπε να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, θα πρέπει να του 
αναλύσετε την άποψή σας με τρόπο που να δείχνει ότι ενδιαφέρεστε για το πώς 
νιώθει. Γενικώς, δεν είναι σκόπιμο να παραπλανούμε κάποιον προκειμένου 
να απευθυνθεί σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Ωστόσο, μερικές φορές αρκεί 
να αναφερθούμε σε μία μόνο όψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
φιλικό μας πρόσωπο και να αφήσουμε τα υπόλοιπα θέματα να ανακύψουν 
κατά την πορεία της συμβουλευτικής. Αν το άτομο διατηρεί αμυντική στάση 
απέναντί σας, ίσως θα ήταν καλύτερο να εστιάσετε την παρέμβασή σας σε 
μία από τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, π.χ. ακαδημαϊκές/
εργασιακές δυσκολίες. Θα πρέπει να του μιλήσετε για τις ανησυχίες και τους 
φόβους σας με ήρεμο τρόπο, εκμεταλλευόμενος ίσως κάποια στιγμή έξαρσης 
των συμπτωμάτων. Τονίστε του ότι δεν μπορείτε να το βλέπετε να υποφέρει 
χωρίς λόγο και ότι θέλετε να το βοηθήσετε να ξεπεράσει ένα πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει. Εξαιρετικά σημαντική στην προσπάθειά σας να τον πείσετε 
να απευθυνθεί σε έναν ειδικό είναι η συμβολή του οικογενειακού του περι-
βάλλοντος. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν θα είστε ο μόνος που επιμένει να 
απευθυνθεί σε ειδικό, αλλά ότι θα έχετε τη συμπαράσταση όλων, οι οποίοι 
συλλογικά θα τον προτρέπουν σε μία τέτοια συνεργασία. Σε διαφορετική 
περίπτωση, είναι πολύ πιθανό η προσπάθειά σας να αποτύχει και να αναλάβετε 
τον ρόλο αυτού που επιμένει ότι υπάρχει πρόβλημα, ενώ δεν υπάρχει.

Μιλήστε του σε έναν χώρο που δεν θα σας ακούν άλλοι και εξηγήστε του 
αναλυτικά ποιος είναι ο λόγος της ανησυχίας σας γι’ αυτόν (αναφερθείτε σε 
συγκεκριμένες συμπεριφορές και αποφύγετε τους γενικούς χαρακτηρισμούς). 
Ακούστε προσεκτικά τι θα σας πει και μην ασκήσετε κριτική στις απόψεις 
του. Εξηγήστε του ότι παρότι μερικοί άνθρωποι νιώθουν πως η αναζήτη-
ση επαγγελματικής βοήθειας αποτελεί ένδειξη προσωπικής αδυναμίας ή 
αποτυχίας, στην πραγματικότητα χρειάζεται κουράγιο και δύναμη για να 
αναγνωρίσει κανείς τις προσωπικές του δυσκολίες. Τέλος, προσφερθείτε να 
το συνοδεύσετε στο πρώτο του ραντεβού με τον ειδικό ή να το βοηθήσετε 
να κανονίσει μία συνάντηση.
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Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο ρόλος σας περιορίζεται στο να 
προσφέρετε υποστήριξη στο φιλικό σας πρόσωπο ή στο να το προτρέψετε 
να δει έναν ειδικό όταν η υποστήριξη δεν είναι αρκετή. Περιοριστείτε στο 
να κάνετε την προσπάθεια και μην αναλάβετε την ευθύνη για την έκβασή 
της. Με εξαίρεση κάποιες επείγουσες περιπτώσεις, όπου τίθεται σε κίνδυνο 
η ζωή του ατόμου που υποφέρει ή των άλλων, η απόφαση σχετικά με την 
εμπλοκή σε μία συμβουλευτική συνεργασία θα πρέπει να παρθεί από τον 
άμεσα ενδιαφερόμενο. Αν για οποιονδήποτε λόγο το φιλικό σας πρόσωπο 
είναι διστακτικό στο να έχει μία τέτοιου είδους συνεργασία, περιοριστείτε στο 
να εκφράσετε την αποδοχή σας για τα συναισθήματά του, να το διαβεβαιώσετε 
ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει τη μεταξύ σας σχέση, και να 
αφήσετε το θέμα ανοικτό για συζήτηση κάποια άλλη στιγμή.

?  Μπορεί ένας ειδικός ψυχικής υγείας να με βοηθήσει;

  Πολλοί άνθρωποι κάποια στιγμή νιώθουν ότι θα τους ήταν χρήσιμη η 
συνεργασία με κάποιον ειδικό, μιας και δεν είναι πάντα εύκολο να βρουν 
μόνοι τους τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τους απασχολούν. Πολλές 
φορές οι δυσκολίες σε διάφορους τομείς αποτελούν διαφορετικές εκδηλώσεις 
του ίδιου προβλήματος. Συνήθως, οι θεραπευτές είναι ψυχολόγοι με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος ή ψυχίατροι και δεν θα πρέπει να ανησυχείτε για τη 
δυνατότητά τους να σας βοηθήσουν. Ωστόσο, αν θεωρηθεί ότι έχετε κάποια 
εξειδικευμένη ανάγκη που δεν μπορούν να καλύψουν, τότε η πιο σωστή 
πρακτική είναι η παραπομπή σας, με δική τους ευθύνη, στην κατάλληλη 
υπηρεσία που γνωρίζουν ότι μπορεί να σας βοηθήσει. Η ύπαρξη ή όχι μιας 
τέτοιας εξειδικευμένης ανάγκης θα διαπιστωθεί μετά από την αρχική σας 
επαφή με τους ειδικούς.



❝
Άγχος

❞



Άγχος υγείας 

Κατά διαστήματα, οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται άγχος σχετικά με κάποιο 
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, για κάποιους η ανησυχία για την 
υγεία καταλήγει να γίνεται εμμονή που επηρεάζει σοβαρά όλους τους σημαντικούς 
τομείς της ζωής. Το άγχος υγείας μπορεί να εκδηλωθεί με τη μορφή:
• της εμμονικής ενασχόλησης με ένα υπαρκτό πρόβλημα υγείας, το οποίο ωστόσο 

δεν είναι σοβαρό, 
• διαφόρων ιατρικών συμπτωμάτων, όπως πόνος στο στήθος, πονοκέφαλος, κόπωση 

κ.ά., τα οποία δεν αιτιολογούνται παθολογικά,
• της διαρκούς ανησυχίας για τη μελλοντική κατάσταση της υγείας (το άτομο φοβάται 

και διερευνά συνεχώς αν νοσεί ή αν πρόκειται να νοσήσει από κάποια σοβαρή 
αρρώστια, όπως, για παράδειγμα, από καρκίνο).

Αφετηρία των προβλημάτων αυτής της κατηγορίας είναι η υποκειμενική 
αξιολόγηση κάποιων σωματικών ενοχλήσεων και συμπτωμάτων, τα οποία οι 
περισσότεροι άνθρωποι πραγματικά θα αγνοούσαν, ως αποδείξεων για την ύπαρξη 
μιας πολύ σοβαρής και ανίατης ασθένειας. Ως εκ τούτου, το άτομο καταλήγει 
σε μία συνεχή επαγρύπνηση για την ανίχνευση σωματικών συμπτωμάτων, τα 
οποία και παρερμηνεύει συστηματικά ως επικίνδυνα και απειλητικά για την 
υγεία του. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύει ότι τα συμπτώματα που βιώνει είναι 
ενδεικτικά της ύπαρξης κάποιας σοβαρής ιατρικής κατάστασης. Μάλιστα, πολλές 
φορές, εμπλέκεται σε μία διαδικασία συστηματικού ελέγχου του σώματός του, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει τους φόβους του. Αυτό που ξεχνά ή υποτιμά λόγω 
του άγχους του είναι το γεγονός ότι, κατά καιρούς, όλοι οι άνθρωποι έχουν ήπιες 
σωματικές ενοχλήσεις (π.χ. μυϊκούς πόνους, ζαλάδα, πονοκέφαλο, δερματικά 
εξανθήματα κ.λπ.), οι οποίες δεν συνιστούν κάτι το ανησυχητικό. Ταυτόχρονα, 
λόγω του άγχους, τα συμπτώματα και οι ενοχλήσεις που παρατηρεί εντείνονται 
και έτσι καταλήγει στην παρερμηνεία τους ως επικίνδυνα και απειλητικά για την 
υγεία (π.χ. ένας πονοκέφαλος είναι ένδειξη ύπαρξης όγκου στον εγκέφαλο, ή 
η δυσκολία ανάρρωσης από ένα κρυολόγημα είναι ένδειξη μόλυνσης από τον 
ιό HIV).
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Αρχικά, το άτομο μπορεί να προσπαθεί να αξιολογήσει τα συμπτώματα και να 
καταλήξει σε κάποια διάγνωση βάσει πληροφοριών που υπάρχουν διαθέσιμες στο 
διαδίκτυο. Στη συνέχεια, επισκέπτεται γιατρούς και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, 
οι οποίες, όπως είναι φυσικό, αποκλείουν την πιθανότητα να νοσεί. Στο σημείο 
αυτό, συνήθως, λαμβάνει την οδηγία να απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας. Ο 
καθησυχασμός από τους γιατρούς δρα αγχολυτικά, αλλά μόνο προσωρινά, γιατί η 
επανεμφάνιση των συμπτωμάτων προκαλεί αμφιβολία για την ψυχολογική αιτιολογία 
τους και, τελικά, πυροδοτεί ακόμη μεγαλύτερο άγχος και φόβο για την πιθανότητα 
ιατρικού λάθους. Ως εκ τούτου, καταλήγει να απευθύνεται σε περισσότερους από 
έναν γιατρούς. Επίσης, λόγω του επίμονου άγχους, παρατηρείται, κατά διαστήματα, 
μία αλλαγή εστίασης στο υποτιθέμενο αίτιο του προβλήματος που προκαλεί τα 
συμπτώματα, γεγονός που το οδηγεί σε γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Έτσι, 
μία ζαλάδα που αρχικά αποδόθηκε σε όγκο εγκεφάλου, ερμηνεύεται εκ νέου ως 
σύμπτωμα σκλήρυνσης κατά πλάκας, κ.ο.κ. Άλλη πιθανότητα είναι το άτομο να 
αποφεύγει εντελώς τις ιατρικές εξετάσεις. 

Παράλληλα, το άτομο στρέφεται στο άμεσο φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον του 
που μπορεί πράγματι πρόσκαιρα να το ανακουφίσει, καθησυχάζοντάς το. Ωστόσο, 
όπως στην περίπτωση των ιατρικών γνωματεύσεων, η ανακούφιση διαρκεί λίγο, 
ή τελικά μπορεί το άτομο να την αμφισβητήσει και έτσι να χρειάζεται ολοένα και 
μεγαλύτερη ή συχνότερη διαβεβαίωση από φίλους και συγγενείς ότι όλα είναι καλά 
και δεν πρόκειται να πάθει κάτι κακό. 

Λόγω αυτής της κατάστασης επηρεάζονται αρνητικά όλοι οι σημαντικοί τομείς 
της ζωής (οικογενειακή ζωή, κοινωνικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις, εργασία). 
Το άτομο βιώνει έντονη δυσφορία, δεν μπορεί να ηρεμήσει, να απολαύσει την 
καθημερινότητά του και να χαρεί τη ζωή του. Μάλιστα, ενδέχεται να ντρέπεται 
γι’ αυτό που του συμβαίνει και για την εικόνα που δίνει, ως «κατά φαντασίαν 
ασθενής».

Το άγχος υγείας μπορεί να συνδέεται με διάφορους παράγοντες, όπως: 
Το άτομο μπορεί να περνά μία ιδιαιτέρως στρεσογόνα περίοδο στη ζωή του. 

Έτσι, υπό την έντονη ψυχολογική του πίεση, δημιουργείται μία υπερβολική εκτί-
μηση του κινδύνου που διατρέχει να προσβληθεί από μία πολύ σοβαρή και ανίατη 
ασθένεια. Μπορεί να έχει συμβεί θάνατος ή ασθένεια στην οικογένεια, ή μπορεί 
το άτομο να έχει μεγαλώσει σε μία οικογένεια που υπήρχε αρκετή ανησυχία για 
την υγεία του. 

Η προσωπικότητα, επίσης, παίζει κάποιο ρόλο, υπό την έννοια της διαχείρισης 
του άγχους, των συναισθημάτων και της τάσης για καταστροφοποίηση όταν το άτομο 
έρχεται αντιμέτωπο με τα προβλήματα της ζωής. Άλλες φορές το άγχος για θέματα 
υγείας μπορεί να είναι σύμπτωμα κατάθλιψης ή αγχώδους διαταραχής.
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Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις η έναρξη του επίμονου άγχους συνδέεται με κάποιο 
πρόβλημα που το άτομο αντιμετώπισε (π.χ. επίμονο κρυολόγημα, γαστρίτιδα) και σε 
άλλες σε τυχαία και συνήθη προβλήματα, όπως ένας πονοκέφαλος ή μία ψύξη. Άλλοτε, 
η εμφάνιση των συμπτωμάτων συνδέεται με κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας στο 
άμεσο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες στο 
άτομο ότι και εκείνο πάσχει από κάτι αντίστοιχο.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα 

❝Καλησπέρα. Πριν πάρω την απόφαση να γράψω αυτό το μήνυμα είχα διαβάσει 
πολλά παρόμοια με το δικό μου, αλλά πιστεύω πως θα καταλάβετε για ποιο λόγο 
δεν νιώθω καλυμμένος με ό,τι διάβασα (κι αυτός είναι 99,9% ψυχολογικός). Εδώ και 
μερικούς μήνες αγχώνομαι υπερβολικά με την κατάσταση της υγείας μου χωρίς να 
υπάρχει (απ’ ό,τι φαίνεται) κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες έπαθα την 
πρώτη κρίση πανικού (ήπια) και έχω αρχίσει να φρικάρω γενικότερα. Έχω διαρκή 
φόβο για τη ζωή μου, και οτιδήποτε θεωρήσω εγώ αφύσικο πάνω μου το μεγαλοποιώ 
και πιστεύω ότι έχω κάτι πολύ σοβαρό (π.χ. πονοκέφαλος=όγκος, ταχυπαλμίες=πρό-
βλημα καρδιάς κ.λπ.). Για παράδειγμα, τώρα που γράφω το μήνυμα αυτό είμαι 
αγχωμένος γιατί πιστεύω πως έχω πρόβλημα στην καρδιά και ίσως καρκίνο παχέος 
εντέρου, μιας και 1-2 συμπτώματα τα έχω. Το δύσκολο στο όλο θέμα είναι πως κάνω 
σοβαρές προσπάθειες να μην τα σκέφτομαι αυτά, απ’ την άλλη όμως μόλις βλέπω 
κάτι αφύσικο είναι λες και πατάω Delete σε ό,τι θετικό σκεφτόμουν μέχρι εκείνη την 
ώρα και αρχίζω να τρέφω το μυαλό μου με πολύ άρρωστες ιδέες (άρρωστες με την 
έννοια του μαζοχισμού απ’ ό,τι φαίνεται). Έχω αρχίσει να μην την παλεύω καθόλου 
και μου γίνεται όλο και πιο δύσκολο να περάσω μία ημέρα δίχως άγχος. Πολλές φορές 
κάθομαι, κι εκεί που είμαι ήρεμος αρχίζω και υπερφορτώνω τον εγκέφαλό μου με 
δεκάδες αρρώστιες τις οποίες θα μπορούσα να είχα και με πιάνουν τα κλάματα. Είμαι 
φοιτητής και 5 με 6 ημέρες ανά εβδομάδα κοιμάμαι σε φίλους, κυρίως για αίσθηση 
σιγουριάς (αν πάθω κάτι, θα έχω κάποιον να με βοηθήσει). Έχω σκεφτεί τη λύση 
ψυχολόγου, αλλά έχω μία ελπίδα πως αν κάνω κάποιες εξετάσεις και βγουν καλές θα 
ηρεμήσω. Λέτε να ποντάρω σε αυτό ή να καταφύγω σε ψυχολόγο πριν χειροτερέψει 
το πράγμα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞❝Αξιότιμοι κύριοι, περίπου 4 μήνες πριν, λόγω κάποιων ενοχλήσεων που 
ένιωσα στην καρδιά, με κατέβαλε πανικός με αποτέλεσμα να επισκεφτώ καρδιο-
λόγο, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι δεν έχω κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα 
και μου έγραψε χαπάκια για να συνέλθω από τον πανικό που με είχε καταβάλει. 
Τα χαπάκια αυτά δεν τα πήρα ποτέ, προσπαθώντας να ξεπεράσω μόνος μου το 
πρόβλημα, το οποίο σχεδόν το ξεπέρασα. 

Είχα κάνει όμως συγχρόνως προληπτικά και εξετάσεις αίματος, τις οποίες τις 
πήρα περίπου 10 ημέρες μετά και έδειξαν υψηλή χοληστερίνη. Αυτό με άγχωσε 
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πάλι και οι γονείς μου με πανικόβαλαν περισσότερο με τις αντιδράσεις τους, 
λέγοντας ότι πάω κατευθείαν για έμφραγμα καρδιάς αφού έχω χοληστερίνη και 
καπνίζω αλλά έχω και κληρονομικό πρόβλημα. 

Από τότε άρχισε το μαρτύριό μου. Τρομοκρατήθηκα και σκεφτόμουν συνεχώς 
ότι κάτι θα πάθω. Μου έγινε έμμονη ιδέα και άρχισαν τα προβλήματα: βάρος στο 
στήθος, αναστεναγμοί, δυσκαμψία στον αυχένα, αλλά και σοβαρές ενοχλήσεις στο 
κεφάλι. Εξάψεις, αίσθημα σφιξίματος, πόνοι σε διάφορα σημεία, μία ένταση σαν 
να μου έχουν φουσκώσει το κεφάλι, ένταση γύρω από τη μύτη, μουδιάσματα 
και ανατριχίλες συχνές σε διάφορα σημεία του κεφαλιού, σε σημείο που μου 
έφυγε η ιδέα του καρδιακού και μαζί οι ενοχλήσεις που είχα στην καρδιά και 
επικεντρώθηκα ότι θα πάθω εγκεφαλικό ή καρκίνο στο κεφάλι. 

Ώσπου κάποια ημέρα εκτός των άλλων ένιωσα απότομα ένα αίσθημα καψίματος. 
Βελονιές έντονες βαθιά στην περιοχή γύρω από τα μάτια, χωρίς όμως ζαλάδα 
ή χάσιμο της όρασης. Τρομοκρατήθηκα και πήγα στα έκτακτα περιστατικά στο 
νοσοκομείο, όπου μετά από καρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος και αερίων αίματος, 
θωρακική ακτινογραφία και αυχενική ακτινογραφία βρήκαν εκφυλιστική θλάση 
στον Α5-Α6 σπόνδυλο. Ο καρδιολόγος μου είπε ότι από πλευράς του δεν υπάρχει 
πρόβλημα κανένα και με παρέπεμψε στον νευρολόγο, ο οποίος μου είπε ότι ήταν 
κρίση πανικού και μου συνέστησε ψυχιατρική υποστήριξη. 

Άλλος νευρολόγος στον οποίο πήγα την επόμενη ημέρα χωρίς να μου κάνει 
άλλες εξετάσεις (π.χ. εγκεφαλογράφημα) και αξιολογώντας μόνο το ιστορικό και 
τις εξετάσεις του νοσοκομείου, μου είπε ότι είναι νευρικής φύσεως τα προβλήματα 
και δεν συνιστά μαγνητική τομογραφία, απλώς να προσπαθήσω με φυσική άσκηση 
και γενικά αλλαγή τρόπου ζωής να αποφύγω τις αρνητικές σκέψεις και το άγχος. 
Θεώρησε ότι το πρόβλημα στον αυχένα είναι από κακή στάση και τα μουδιάσματα 
και οι άλλες ενοχλήσεις είναι από κάποια αέρια που συγκεντρώθηκαν στον εγκέφαλο 
λόγω άγχους και τοξινών και μπορούν να εξηγήσουν τις ενοχλήσεις στο κεφάλι. 

Από τότε πέρασε περίπου 1,5 μήνας. Βέβαια, δεν έχω ακόμη αλλάξει τρόπο 
ζωής γιατί όλες αυτές οι ενοχλήσεις με οδηγούν σε κατάθλιψη και τρόμο χωρίς 
να έχω όρεξη για το οτιδήποτε. Ο αυχένας μου με πονάει ακόμη όταν στρίβω 
το κεφάλι. Εξακολουθώ να έχω μουδιάσματα και ανατριχίλες και μικροπονάκια 
απότομα στους κροτάφους (όχι πονοκέφαλο έντονο) και το χειρότερο… το απότομο 
και ξαφνικό κάψιμο –οι βελονιές–, σαν να μου ρίχνουν κάτι τοξικό γύρω από τα 
μάτια ή το ένα μάτι (χωρίς όμως ζαλάδα ή χάσιμο της όρασης). Και αυτά για 2 
μήνες τώρα σχεδόν καθημερινά… 

Πρέπει να σας πω ότι στον ύπνο μου ως τώρα δεν νιώθω αυτές τις ενοχλήσεις 
παρά μόνο μία ώρα μετά αφού ξυπνήσω. Ψάχνω συνέχεια στο Internet για να 
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βρω πού οφείλονται αυτά και είμαι τρομοκρατημένος ότι έχω κάτι πολύ σοβαρό. 
Θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι αυτά οφείλονται σε αγχωτική διαταραχή 
και ειδικά αν γι’ αυτά τα συμπτώματα γύρω από τα μάτια και τα μουδιάσματα 
ισχύει η θεωρία για τις τοξίνες και κάποια αέρια του νευρολόγου, ή θα πρέπει να 
προχωρήσω σε μαγνητική τομογραφία. Σας ευχαριστώ. 

❞
❝Γεια σας. Είμαι 23 χρονών και τον τελευταίο χρόνο δεν είμαι καθόλου καλά. 
Φοβάμαι ότι πάσχω από καρκίνο. Αυτό ξεκίνησε μετά από μία προστατίτιδα που 
πέρασα (κι εκεί νόμιζα ότι θα μείνω στείρος). Έκανα το λάθος να μπαίνω στο Internet 
και να ψάχνω για συμπτώματα. Έτσι μία ημέρα διάβασα για καρκίνο. Άρχισα να 
φοβάμαι ότι κάπου μέσα μου έχω καρκίνο. Για να μην τα πολυλογώ, έχω περάσει 
με το μυαλό μου καρκίνο όρχεων, νεύρων, πνεύμονα, εντέρου και μελάνωμα 
(όπου πήγα σε δύο δερματολόγους για να σιγουρευτώ). Από τότε είπα ότι δεν θα 
ξανασκεφτώ κάτι τέτοιο. Υπολόγιζα όμως χωρίς τον “ξενοδόχο”. Ξαφνικά μετά από 
έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, ξύπνησα με έναν δυνατό πονοκέφαλο στη δεξιά μεριά 
του κεφαλιού μου και αμέσως το μυαλό μου πήγε στο κακό… “Όγκος εγκεφάλου” 
λέω. Μπήκα και πάλι στο Internet, διάβασα ότι προκαλεί μουδιάσματα στη μία 
μεριά του σώματος και τότε παρατήρησα ότι έχω ψιλομουδιάσματα στα δάχτυλα 
του αριστερού μου χεριού, αλλά και του αριστερού μου ποδιού. Ε! Τότε πια ήμουν 
σίγουρος ότι κάτι έχω. Πήγα σε νευροχειρουργό ο οποίος μου έκανε νευρολογικά 
τεστ και μου είπε ότι ο πονοκέφαλος είναι από ψύξη, ενώ τα μουδιάσματα από το 
άγχος μου. Όμως, ο πονοκέφαλος (όχι δυνατός, αλλά τον νιώθω… και αυτό που 
με ανησυχεί είναι ότι είναι στο ίδιο σημείο) εδώ και δύο μήνες δεν έχει φύγει και 
τα μικρομουδιάσματα παραμένουν. Για τον λόγο αυτό, ξαναπήγα πριν από μία 
εβδομάδα περίπου σε έναν νευρολόγο-ψυχίατρο, ο οποίος μου έκανε και αυτός 
με τη σειρά του νευρολογικά τεστ και μου είπε ότι η μόνη αρρώστια που έχω 
είναι η νοσοφοβία. Τον παρακάλεσα να μου γράψει μαγνητική για να μου φύγει η 
ιδέα, αλλά αυτός αρνιόταν κατηγορηματικά. Είναι, όμως, δυνατόν να αποκλειστεί 
ο όγκος στον εγκέφαλο χωρίς μαγνητική ή αξονική; Μόνο με τα νευρολογικά τεστ; 
Επίσης, είναι δυνατόν το άγχος να προκαλεί μούδιασμα (ελαφρύ δεν λέω) στο 
πόδι; Ομολογώ πως παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις των γιατρών ακόμα πιστεύω ότι 
κάτι έχω στο κεφάλι μου. Είναι δυνατόν να έκανε λάθος-πρόχειρη διάγνωση ο 
νευρολόγος λόγω του “βεβαρημένου” μου ιστορικού; Συγγνώμη για το μεγάλο 
μου μήνυμα, αλλά είμαι πολύ αγχωμένος…

❞
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❝Τα 3 τελευταία χρόνια νιώθω ότι δεν είμαι καλά στην υγεία μου. Έχω έντονους 
πονοκεφάλους στο αριστερό μέρος του κεφαλιού και νιώθω μούδιασμα στη γνάθο 
και στη γλώσσα μου και δυσκολία στην κατάποση με έντονη την αίσθηση ότι μου 
κόβεται η ανάσα. Έχω κάνει πάρα πολλές εξετάσεις και μαγνητική εγκεφάλου, αλλά 
δεν έχουν δείξει τίποτα. Τρέχω από γιατρό σε γιατρό μόνο για επιβεβαίωση ότι 
είμαι καλά. Περνούν από το μυαλό μου πολύ άσχημα πράγματα και ότι έχω κάτι 
κακό και θα πεθάνω. Προσπαθώ όταν με πιάνει κάτι τέτοιο να σκέφτομαι κάτι άλλο 
που με κάνει χαρούμενη και πασχίζω να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν είναι κάτι 
κακό. Αυτό το κάνω εδώ και έναν χρόνο και έχω δει αποτελέσματα. Μήπως θα 
έπρεπε να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό; Μήπως είμαι κατά φαντασίαν ασθενής, 
όπως λέει και η μητέρα μου; Τι πρέπει να κάνω;

❞
❝Γεια σας. Είμαι φοιτητής 18 ετών και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι 
πολύ με τις ασθένειες. Έχω γίνει νοσοφοβικός. Πιο συγκεκριμένα, φοβάμαι τον 
καρκίνο και ιδιαίτερα του εγκεφάλου. Φοβάμαι ότι έχω ή ότι μπορεί να αναπτύξω 
στο μέλλον. Αυτό με κάνει να θλίβομαι και να σκέφτομαι ότι θα πεθάνω και δεν 
θα προλάβω να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου. Εδώ και καιρό σκεφτόμουν αυτή 
την ασθένεια (9-12 μήνες), κάθε φορά που με έπιανε πονοκέφαλος. Μετά από 
2-3 ημέρες μου περνούσε και το ξεχνούσα. Όμως την τελευταία φορά μου έγινε 
έμμονη ιδέα. Πονούσε λίγο το κεφάλι μου, και άρχισε πάλι. Το μοιραίο λάθος 
μου αυτή τη φορά ήταν ότι έψαξα τα συμπτώματα του εγκεφαλικού όγκου στο 
Internet και από τότε ψάχνομαι συνέχεια μην τα εμφανίσω και πολλές φορές 
πείθω τον εαυτό μου ότι τα έχω. Όταν ξεχνιέμαι (είμαι με φίλους) όλα είναι καλά. 
Όταν, όμως, αρχίζω και τα σκέφτομαι γίνομαι χάλια. Κλείνομαι στον εαυτό μου 
και δεν βρίσκω νόημα για τίποτα, και τότε είναι που με σφίγγει το κεφάλι μου 
και νομίζω ότι εμφανίζω όλα τα συμπτώματα.

Δεν έχω πάει σε γιατρούς για καμία εξέταση, περισσότερο γιατί δεν μπορώ να 
μπαίνω σε νοσοκομεία, με πιάνει η καρδιά μου. Κατά δεύτερον, δεν έχει εμφανιστεί 
κάτι σοβαρό που να ανησυχεί τη μητέρα μου, καθότι ανήκει στον ιατρικό χώρο. 
Γνωρίζω ότι όλο αυτό είναι στο μυαλό μου, αλλά πάντα σκέπτομαι… και αν δεν 
είναι, και αν πεθάνω;

Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να με βοηθήσετε, υποδεικνύοντάς μου τρόπους να 
αντιμετωπίσω αυτή τη φοβία μου.

❞
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❝Πριν από ενάμιση χρόνο παρουσίασα ένα πρόβλημα στομάχου (έντονες 
τάσεις για εμετό). Πήγα σε γιατρό ο οποίος μου είπε πως έχω μία απλή γαστρίτιδα… 
Η πρώην μου όμως, η οποία έπασχε από έλκος, προσπαθούσε να με πείσει πως 
έχω έλκος και πως η διάγνωση του γιατρού δεν φθάνει (και έτσι μπήκε η ιδέα)… 

Μετά από τη θεραπεία, έκανα μία μικρή κατάχρηση κόκα κόλας (ας πούμε 
ενάμισι λίτρο σε μία ημέρα), πράγμα το οποίο έκανε το στομάχι μου να πονέσει 
τρομερά και να έχω τάσεις για εμετό τουλάχιστον για 2 εβδομάδες… Αργότερα, 
άρχισα να έχω σφίξιμο στο στομάχι και δεν μπορούσα να βγω έξω… Ξαναπήγα 
στον γιατρό ο οποίος μου είπε πως δεν έχω παρά μία νεύρωση στομάχου και 
πως αν δεν ηρεμήσω δεν θα περάσει. Μάλιστα, για να με κάνει να ηρεμήσω μου 
είπε να κάνω εξέταση άνω κοιλίας την οποία και έκανα και βγήκε εντάξει. Είχα 
πάει και σε έναν άλλο γιατρό, ο οποίος μου είπε σχεδόν τα ίδια και μου έδωσε 
φάρμακα. Εν τω μεταξύ, χώρισα και αισθάνθηκα ΠΟΛΥ καλύτερα, πράγμα που 
έκανε τα συμπτώματα να φύγουν και γενικά να βελτιωθώ, μέχρι πριν από μερικές 
ημέρες που άρχισα να έχω πάλι πρόβλημα. Άρχισαν πάλι οι τάσεις για εμετό, οι 
οισοφαρυγγιτικές (κάπως έτσι γράφεται) παλινδρομήσεις, τα φουσκώματα κ.λπ. 
Έχω έντονες σκέψεις ότι το στομάχι μου έχει καρκίνο (ή το έντερο)… 

Για το στομάχι μου, ο γιατρός μού απέκλεισε κάθε πιθανότητα καρκίνου και 
πως δεν θα πρέπει να σκέφτομαι τέτοια πράγματα, και ότι αν είχα κάτι τέτοιο 
τα συμπτώματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Εγώ πάλι κάνω αρνητικές σκέψεις του 
στιλ “μήπως είναι αρχή και τα συμπτώματα χειροτερέψουν;”… Το ζήτημα είναι 
ότι ΒΑΡΕΘΗΚΑ να φοβάμαι για τέτοια θέματα και θέλω να ζήσω τη ζωή μου… 
Παρόμοια προβλήματα έχω και με το έντερο, για το οποίο ξαναπήγα σε γιατρό 
(όλοι οι γιατροί που πήγα είναι παθολόγοι), ο οποίος μου είπε πως “μερικές φορές 
δεν είναι τι τρώμε αλλά τι μας τρώει”… Όσες φορές πήγα σε παθολόγους και με 
κοίταξαν, οι διαγνώσεις ήταν πάντα ικανοποιητικές… Τι έχω;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πιστεύω ότι είμαι άρρωστος ενώ οι εξετάσεις δείχνουν ότι είμαι καλά.

  Ορισμένα άτομα εμφανίζουν έντονη ανησυχία σχετικά με τη σωματική τους 
υγεία. Πιστεύουν ότι κάποια υπαρκτά (ή και ανύπαρκτα) σωματικά συμπτώματα 
αποτελούν ένδειξη μιας σοβαρής ασθένειας, παρά τις ιατρικές διαβεβαιώσεις 
και τα άλλα δεδομένα που συνηγορούν στο αντίθετο. Η σκέψη των ατόμων 
αυτών κυριαρχείται από το μη ρεαλιστικό φόβο ότι πάσχουν από κάποια 
πολύ σοβαρή ασθένεια, με αποτέλεσμα πολλές φορές να επηρεάζεται η 
ψυχολογική τους διάθεση, αλλά και η γενικότερη λειτουργικότητά τους.

Η αντίδραση στην ψυχολογική πίεση περιλαμβάνει σωματικά συμπτώματα, 
όπως πονοκεφάλους, δυσκολία στην κατάποση, γαστρεντερικά προβλήματα, 
ναυτία, ζάλη κ.λπ. Ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται είναι ο εξής: τα 
σωματικά συμπτώματα προκαλούν πρόσθετη ανησυχία και άγχος με αποτέ-
λεσμα να συντηρείται η ψυχολογική πίεση, η οποία επιδεινώνει τα σωματικά 
συμπτώματα, τα οποία προκαλούν πρόσθετη ψυχολογική πίεση, κ.ο.κ.

Συχνά στα παραπάνω προστίθεται και η υπερβολική ευαισθησία του 
ατόμου στις φυσιολογικές σωματικές αισθήσεις, με αποτέλεσμα να ανησυχεί 
υπερβολικά μήπως πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια. Αυτό που συμβαίνει 
είναι ότι αντιδρά σε σωματικές αισθήσεις που οι περισσότεροι άνθρωποι 
πραγματικά θα αγνοούσαν, και τις εκλαμβάνει ως ενδεικτικές μιας πολύ 
σοβαρής και ανίατης ασθένειας. Έτσι, βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση 
για κάποιο σωματικό σύμπτωμα. Όλοι έχουμε ήπιες σωματικές ενοχλήσεις 
κατά καιρούς και όλοι κάποιες φορές νιώθουμε έναν μυϊκό πόνο, έχουμε 
ζαλάδα ή πονοκέφαλο, βγάζουμε ένα εξάνθημα κ.λπ. Αν ψάχνουμε συνεχώς 
τον εαυτό μας για τέτοιες ενδείξεις είναι βέβαιο ότι τελικά κάτι θα βρούμε.

Σε όλους, λοιπόν, τους ανθρώπους η αντίδραση στην ψυχολογική πίεση 
συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα και όλοι οι άνθρωποι έχουν ήπιες 
σωματικές ενοχλήσεις από καιρό σε καιρό. Το πρόβλημα ξεκινά από την 
προσοχή που δίνει το άτομο στις σωματικές αυτές εκδηλώσεις και στο 
νόημα που τους αποδίδει. Αν τις ερμηνεύσει ως ένδειξη κάποιας σοβαρής 
ασθένειας, ξεκινά ο φαύλος κύκλος που περιγράψαμε, και αν αναζητεί 
συνεχώς ενδείξεις για σωματικές παθήσεις πάντοτε θα βρίσκει κάτι που 
θα μπορεί να το παρερμηνεύσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα 
δεν είναι υπαρκτά, αλλά ότι απλώς προκαλούνται από το έντονο στρες 
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που πηγάζει από το άγχος για την υγεία, και όταν αντιμετωπιστεί το άγχος 
αυτά θα υποχωρήσουν.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η κατ’ επανάληψη αναζήτηση καθησυχα-
στικών ιατρικών διαβεβαιώσεων ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, 
παρότι το άτομο τελικά δεν τις αποδέχεται. Ο λόγος είναι ότι αυτή η συνεχής 
εκ των έξω αναζήτηση διαβεβαιώσεων του στερεί την ευκαιρία ανάπτυξης 
ενός προσωπικού μηχανισμού καθησυχασμού και ρεαλιστικής εκτίμησης 
των σωματικών συμπτωμάτων.

Από τη στιγμή που οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα, 
προκειμένου να λάβετε βοήθεια θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό 
ψυχικής υγείας, δηλαδή σε έναν ψυχολόγο ή σε έναν ψυχίατρο. 

?  Πώς αντιμετωπίζεται το άγχος υγείας;

  Η βάση της αντιμετώπισης του προβλήματος βρίσκεται στο να μην ενδώσουμε 
στο άγχος που μας προκαλεί η ιδέα ότι υπάρχει ένα σωματικό πρόβλημα και 
να μην υιοθετήσουμε συμπεριφορές που προσφέρουν μεν άμεση αγχόλυση, 
αλλά μακροπρόθεσμα συντηρούν το πρόβλημα. Κατάλληλη μορφή θεραπείας 
για το άγχος υγείας είναι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική, η οποία μπορεί να 
συνδυαστεί με φαρμακευτική αγωγή.
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Ο όρος ιδεοληψία ή έμμονη ιδέα περιγράφει ιδέες, σκέψεις ή εικόνες με παρεισφρητικό 
και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα που αν και, συνήθως, στερούνται βάσης, το άτομο 
εμμένει σε αυτές παρά τις ενδείξεις περί του σφάλματός τους. Οι παρεισφρητικές αυτές 
σκέψεις, τις οποίες το άτομο δυσκολεύεται να διαχειριστεί, προκαλούν έντονο άγχος 
και φόβο. Αυτό συμβαίνει διότι θεωρεί ότι η ίδια η ύπαρξη των σκέψεων:
• έχει κάποιου είδους αρνητική σημασία για το ίδιο, ή 
• υποδηλώνει ότι θα υπάρξει κάποια αρνητική έκβαση. 

Το άτομο αναγνωρίζει ότι οι σκέψεις αυτές είναι έξω από τον συνειδητό έλεγχό 
του και αντιλαμβάνεται το περιεχόμενό τους ως απειλητικό και συνήθως ως ξένο. 
Ωστόσο, όταν υπάρχει αυτή η επίγνωση δεν είναι ικανή προκειμένου να τις ελέγξει. 
Και τούτο συμβαίνει διότι οι έμμονες σκέψεις γίνονται μέρος ενός φαύλου κύκλου, 
προκαλώντας έντονο άγχος και στη συνέχεια την αντίδραση του ατόμου στο άγχος 
αυτό, που, με τη σειρά του, ενδυναμώνει την έμμονη σκέψη. Συγκεκριμένα, όσο 
περισσότερη σημασία δίνεται στην έμμονη σκέψη τόσο μεγαλύτερο άγχος προκαλείται, 
και όσο μεγαλύτερο το άγχος τόσο μεγαλύτερη η βεβαιότητα ότι η σκέψη μπορεί και 
να είναι αληθής και πιθανό να συμβεί. 

Το περιεχόμενο των έμμονων σκέψεων είναι συνήθως βίαιο («Φοβάμαι ότι θα 
αυτοκτονήσω», «Είμαι ικανή να σκοτώσω»), σεξουαλικό («Έχω την επίμονη σκέψη 
ότι είμαι ομοφυλόφιλος») ή περιγράφει κάποιο φόβο του ατόμου («Θα μολυνθώ 
από μικρόβια», «Θα τιμωρηθώ από τον Θεό για τις βλάσφημες σκέψεις που κάνω»). 
Το άτομο σκέφτεται επίμονα ότι μπορεί να διαπράξει το περιεχόμενο της σκέψης, 
νιώθει φόβο, αλλά και ντροπή για τα πράγματα που σκέφτεται («…σκέφτομαι ότι 
στην ουσία δεν έχω κανέναν έλεγχο και ότι μπορεί να φερθώ παρορμητικά…»). 
Ταυτόχρονα, αναρωτιέται αν το γεγονός ότι σκέφτεται έτσι σημαίνει πως επιθυμεί ή 
επιδιώκει να συμβεί κάτι ανάλογο στην πραγματικότητα. Εξισώνει, δηλαδή, τη σκέψη 
με την πράξη («Επειδή μου πέρασε από το μυαλό ότι είμαι επικίνδυνος, σημαίνει ότι 
είμαι»). Ακριβώς λόγω του άγχους που βιώνει, δεν λαμβάνει υπόψη δεδομένα της 
πραγματικότητας που υποστηρίζουν το αντίθετο. Σε άλλες περιπτώσεις θεωρεί ότι το 
να κάνει τέτοιου είδους απαράδεκτες σκέψεις σημαίνει κάτι για το ίδιο ως άνθρωπο. 
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Για να διαχειριστεί το άγχος που του προξενεί το περιεχόμενο των σκέψεών 
του, καταφεύγει σε συμπεριφορές ασφάλειας και αποφυγές. Πιο συγκεκριμένα, 
οι παρεισφρητικές και παράλογες σκέψεις το οδηγούν σε συμπεριφορές (ορατές ή 
νοητικές) με σκοπό να τις εξουδετερώσει. Για παράδειγμα, επειδή φοβάται μήπως 
μπει κάποιος στο σπίτι, όλο το βράδυ ελέγχει μία την πόρτα, μία τα παράθυρα, και 
μία τον φωταγωγό. Όμως, παρότι αυτές οι συμπεριφορές βραχυπρόθεσμα μειώνουν 
το άγχος, μακροπρόθεσμα συντείνουν στη διατήρηση του προβλήματος (ακριβώς 
γιατί προσπαθεί με λογικές συμπεριφορές να αντιμετωπίσει το άγχος που προέρχεται 
από παράλογες ιδέες), οδηγώντας σε αδιέξοδο: παράλογη ιδέα, άγχος, συμπεριφορά 
μείωσης του άγχους, προσωρινή μείωση του άγχους, επανεμφάνιση της παράλογης 
ιδέας, νέα συμπεριφορά μείωσης του άγχους κ.ο.κ. 

Κατά κανόνα, το άτομο δεν τολμά να αντισταθεί στην επανάληψη συμπεριφορών 
που αποσκοπούν στη μείωση του άγχους που προκαλείται από τις παράλογες παρει-
σφρητικές σκέψεις του, από τις οποίες οι κυριότερες είναι:

Σκέψεις ελέγχου: Η ανάγκη για τσεκάρισμα και για έλεγχο είναι μία καταναγκαστική 
συμπεριφορά, η οποία εμφανίζεται ως απάντηση στην ιδεοληψία ότι το άτομο κινδυνεύει 
και προσπαθεί να αποτρέψει κάποιου είδους βλάβη ή κίνδυνο. Για παράδειγμα, από 
διαρροή (π.χ. πετρελαίου), φωτιά, αναμμένη ηλεκτρική συσκευή, ξεκλείδωτη πόρτα 
ή παράθυρο κ.ο.κ. Το επαναλαμβανόμενο τσεκάρισμα μπορεί να γίνει πολλές φορές, 
μερικές φορές ακόμη και εκατοντάδες. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να προκληθεί σοβαρή 
δυσλειτουργία στην καθημερινότητα του ατόμου. 

Σκέψεις θησαυρισμού: Πρόκειται για την ιδεοληψία η οποία οδηγεί το άτομο να 
συσσωρεύει αντικείμενα, αδυνατώντας να πετάξει τα άχρηστα, τα χρησιμοποιημένα ή 
και τα κατεστραμμένα. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η κατάσταση φθάνει στο σημείο 
να κατακλύζεται το σπίτι, η αποθήκη ή ο κήπος από κάθε λογής «σκουπίδια». 

Σκέψεις τάξης και συμμετρίας: Πρόκειται για την ανάγκη του ατόμου να είναι όλα 
τακτοποιημένα και συμμετρικά τοποθετημένα στον χώρο του (για παράδειγμα, οι 
κονσέρβες και τα διάφορα είδη διατροφής τακτοποιούνται στο ντουλάπι με την ίδια 
φορά, τα ρούχα στην ντουλάπα κατά χρώματα ή είδος, τα κάδρα και οι φωτογραφίες 
στην ευθεία, τα βιβλία στη βιβλιοθήκη στοιχισμένα και σε τέλεια σειρά κ.λπ.), έτσι 
ώστε να αποφύγει τη δυσάρεστη αίσθηση που του προκαλείται όταν δεν είναι όλα 
«εντάξει» και όπως τα θέλει. 

Σκέψεις θρησκευτικού περιεχομένου/Ηθικής: Το άτομο με αυτού του είδους 
τις σκέψεις φοβάται ότι κάποια αμαρτία που έχει κάνει δεν θα συγχωρεθεί από 
τον Θεό και ότι θα καταλήξει στην κόλαση, ότι ενώ βρίσκεται στην εκκλησία 
μπορεί να αισθανθεί την παρόρμηση να ξεστομίσει κάποια βρισιά, ή να κάνει 
κάποια άσεμνη χειρονομία, έχει επαναλαμβανόμενες βλάσφημες σκέψεις, νιώθει 
την παρόρμηση να επαναλαμβάνει μία προσευχή, ή να αγγίζει διαρκώς κάποιο 
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αντικείμενο θρησκευτικής λατρείας, ή ότι παραβιάζει με τον τρόπο της ζωής του 
τους θρησκευτικούς νόμους. 

Σκέψεις σεξουαλικού περιεχομένου: Πρόκειται για ένα είδος παρεισφρητικών και 
έμμονων σκέψεων που το περιεχόμενό τους περιστρέφεται γύρω από την αμφισβή-
τηση του σεξουαλικού προσανατολισμού του ατόμου, την αίσθησή του ότι έλκεται 
σεξουαλικά από άτομα του ίδιου φύλου, την ακαταλληλότητα των σεξουαλικών του 
επιθυμιών (π.χ. έλξη προς παιδιά ή μέλη της οικογένειας), ή τη σύνδεση σεξουαλικών 
σκέψεων με θρησκευτικού τύπου σκέψεις. 

Σκέψεις μικροβιο-φοβικές: Η υπερβολική και τελετουργική καθαριότητα είναι μία 
καταναγκαστική συμπεριφορά που αναπτύσσεται ως απάντηση στον ιδεοληπτικό φόβο 
ότι το άτομο έχει μολυνθεί από κάποιο μικρόβιο ή ιό και ότι, τελικά, θα προκαλέσει τον 
θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, ή και του ίδιου. Έτσι, μπορεί να αποφεύγει τις 
χειραψίες, να ακουμπά πόμολα, να χρησιμοποιεί δημόσιες τουαλέτες κ.λπ. Επιπλέον, 
οι αποφυγές αυτές συνοδεύονται από επίμονο επαναλαμβανόμενο πλύσιμο των 
χεριών ή του σώματος, σύμφωνα με ένα τελετουργικό μέχρις ότου νιώσει καθαρό. 

Σκέψεις επιθετικότητας/πρόκληση βλάβης: Πρόκειται για παρεισφρητικές σκέψεις 
των οποίων το περιεχόμενο αφορά στον φόβο του ατόμου ότι είναι επικίνδυνο να 
διαπράξει επιθετικές πράξεις εναντίον ατόμων που αγαπά, παιδιών, άλλων ανθρώπων, 
ή και στο ίδιο, θεωρώντας ότι είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος, ο οποίος αφού κάνει 
τέτοιου είδους σκέψεις, είναι πράγματι επικίνδυνος για τους άλλους και τον εαυτό του. 

Στο πλαίσιο των ίδιων δυσκολιών εντάσσονται και διάφοροι ιδεομηρυκασμοί. Συγκε-
κριμένα, το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει μία αλληλουχία σκέψεων σχετικά με κάποιο θέμα 
ή ερώτημα που στην πραγματικότητα δεν έχει κάποιο σκοπό. Πολλοί νοητικοί μηρυκασμοί 
επικεντρώνονται σε θρησκευτικού, φιλοσοφικού ή παραψυχολογικού τύπου θέματα, 
όπως η φύση της ηθικής, αν όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, τι γίνεται μετά τον θάνατο 
κ.ο.κ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μηρυκασμοί αυτοί δεν οδηγούν σε κάποια λύση 
ή σε κάποιο ικανοποιητικό συμπέρασμα και το άτομο πέρα από τον χρόνο που χάνει στην 
ανάλυσή τους, καταλήγει προβληματισμένο και ακόμη περισσότερο βυθισμένο σε αυτούς. 

Συμπερασματικά, το άτομο που ταλαιπωρείται από έμμονες σκέψεις: 
• νιώθει υψηλού βαθμού ευθύνη για το περιεχόμενό τους, 
• αποδίδει υπερβολική σημασία στο γεγονός ότι κάνει τέτοιου είδους σκέψεις, 
• μεγεθύνει τον κίνδυνο και την πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό ως αποτέλεσμα αυτών, 
• υποτιμά το γεγονός ότι ποτέ μέχρι στιγμής δεν έχει δράσει υπό την επήρεια αυτών 

των σκέψεων.

Όπως είναι ευνόητο, λόγω της έντονης δυσφορίας και του άγχους που βιώνει εξαιτίας 
των παράλογων παρεισφρητικών σκέψεων, επηρεάζονται τόσο η λειτουργικότητα και 
η καθημερινότητά του όσο και οι διαπροσωπικές σχέσεις του. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Παρακαλώ, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε μία ερώτηση. Πώς συνδέεται η 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή με την εγκληματικότητα; Έχω πάρα πολύ άσχημες 
σκέψεις (ότι σκοτώνω τους γονείς μου ή τους φίλους μου). Αμφιβάλλω πλέον αν 
τους αγαπάω. Κάνω θεραπεία εδώ και 4 χρόνια με παρακολούθηση ψυχιάτρου 
και με φάρμακα, αλλά το πρόβλημα μία με αφήνει και μία με πιάνει. Δεν πρόκειται 
να φύγει ποτέ, έτσι δεν είναι; 

Εδώ και 5 μήνες ήμουν τέλεια, αλλά έχει μία εβδομάδα που ξανάρχισαν όλα 
και έτσι επανήλθα στα χάπια. Νιώθω αδύναμη να αντιμετωπίσω το πρόβλημα 
παρόλο που ταλαιπωρούμαι με αυτό 4 χρόνια και υποτίθεται ότι ξέρω τι είναι. 
Κάθε φορά η έντασή του μου φαίνεται ίδια και αναγκαστικά γυρνάω στα χάπια. 
Έχω αποτύχει; Τι φταίει και δεν περνάει; Τι κάνω λάθος; Κουράστηκα τόσο πολύ 
να είμαι έτσι. Ζηλεύω όλους τους συμφοιτητές μου και νιώθω αδικημένη από 
τη ζωή που μόνο εγώ είμαι έτσι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι ξένοιαστοι. Είμαι 
τόσο απελπισμένη…

❞
❝Γεια σας. Κατ’ αρχάς, συγχαρητήρια για τη στήριξη και την καθοδήγηση 
που προσφέρετε! Έχοντας ελάχιστες γνώσεις ψυχολογίας, νομίζω πως πάσχω από 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Είναι τρεις εβδομάδες τώρα που σκέφτομαι πως 
πέφτω από το μπαλκόνι. Δεν με ρίχνει κάποιος. Απλά πέφτω, μόνη μου. Μου 
έρχονται συνέχεια τέτοιες ιδέες. Αισθάνομαι πως δεν μπορώ να ξεφύγω! Στο 
διάστημα των εβδομάδων αυτών είχα και σκέψεις πως βλάπτω αγαπημένα μου 
πρόσωπα, αλλά κράτησαν για μια-δυο ημέρες και πέρασαν από μόνες τους – ευτυ-
χώς! Ταυτόχρονα, έχω και υπαρξιακές αναζητήσεις… Με απασχολούν ερωτήματα, 
όπως: “Γιατί ερχόμαστε στον κόσμο;”, “Τι νόημα έχει η ζωή;”, “Είναι όλα μάταια, 
αφού στο τέλος θα πεθάνουμε”, “Τι γίνεται μετά θάνατον;” κ.λπ. Πηγαίνω στη 
σχολή μου, αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω το μάθημα. Δεν μπορώ να 
συγκεντρωθώ, να συμμετέχω, να κρατήσω πλήρεις σημειώσεις. Έχω απελπιστεί… 
Δεν ήμουν έτσι! Ποτέ δεν μου είχε συμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο… Θα ήθελα 
να σας ρωτήσω τα εξής: Πάσχω όντως από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή είναι 
κάτι άλλο; Φοβάμαι μήπως τρελαθώ! Επίσης, γίνεται να θεραπευθεί αυτό που έχω 
μόνο με ψυχοθεραπεία, χωρίς φάρμακα; Θέλω να αποφύγω τη φαρμακευτική 
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αγωγή, αν αυτό είναι δυνατόν. Τέλος, διάβασα στο site σας ορισμένα posts στα 
οποία κάποια άτομα αναφέρουν πως πάσχουν πολύ καιρό από τη διαταραχή αυτή. 
Δεν γίνεται, δηλαδή, να περάσει από μόνη της, ή έστω να θεραπευθεί πλήρως με 
ψυχοθεραπεία; Θα είμαι έτσι για πολύ καιρό ακόμα;

❞
❝Γεια σας. Το μήνυμα που ακολουθεί είναι αρκετά εκτενές, πρώτον, γιατί 
ένιωθα πως έπρεπε να τα “βγάλω” και, δεύτερον, για να έχετε πλήρη γνώση της 
περίπτωσής μου. Για αρκετό καιρό δεν μιλούσα γιατί φοβόμουν πως οι σκέψεις 
μου μπορεί να μεταδοθούν σε άλλον αν τις σκεφτεί και εκείνος. Είμαι φοιτητής 
21 ετών. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω τον τελευταίο 1 μήνα με έχει ΚΥΡΙΟΛΕ-
ΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ. Όπως θα διαπιστώσετε και από τα γραφόμενά μου παρακάτω, 
πάσχω από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Εξερευνώντας τον δικτυακό τόπο 
σας, διαπίστωσα ότι υπάρχουν και όμοια περιστατικά πιο βαριάς μορφής. Αυτό 
δεν με ανακουφίζει (αν με ανακούφιζε, το λιγότερο που θα μπορούσα να το 
χαρακτηρίσω θα ήταν εγωιστικό, δεν νομίζετε;), αντιθέτως με θλίβει που πολλά 
νέα παιδιά βασανίζονται τόσο άδικα. 

Από μικρός ήμουν υπερβολικά θα έλεγα ευγενικός, ηθικός, λεπτός στους 
τρόπους μου, συγκρατημένος, το “καλό” παιδί λόγω ανατροφής και βιωμάτων, 
δυναμικά αντρικά πρότυπα δεν είχα. Ποτέ δεν είπα σε κοπέλα ότι μου αρέσει, 
ποτέ δεν πήγα σε μπαρ, ούτε καν καφέ, ποτέ δεν έζησα την εφηβεία που έπρεπε, 
αν και το ήθελα, όχι πάντα όμως. Ζούσα με τους δικούς μου ηθικούς κανόνες. 
Παλαιότερα στο λύκειο έπασχα πολύ συχνά από καταθλίψεις, αγοραφοβία κ.ά. Είχα 
λίγους φίλους με τους οποίους ήμουν πολύ διστακτικός και ένιωθα μειονεκτικά. 
Άλλα παιδιά με κορόιδευαν. Στη σχολή που πέρασα σε νησί, έκανα παρέα με 
μαζεμένα παιδιά από επαρχία. 

Γενικά είμαι αγχώδης τύπος. Στην εξεταστική που μας πέρασε στην οποία είχα 
πολύ άγχος λόγω χρωστούμενων μαθημάτων, ενώ διάβαζα στο γραφείο μου, 
μου ήρθε η εικόνα της Παναγίας μπροστά μου και μετά από λίγο σκέφτηκα μία 
πολύ άσχημη βρισιά. Αμέσως αναφώνησα “Θεέ μου, τι είπα!”. Όσο πάλευα να 
το ξεχάσω, τόσο αυτό με στοίχειωνε. Για λίγες ημέρες ήμουν με αυτή τη σκέψη, 
έδινα και μαθήματα παράλληλα. Στο άγχος τους προστέθηκε και το άγχος της 
καταπολέμησης των σκέψεων. Αργότερα, στη σκέψη προστέθηκε και σεξουαλικό 
περιεχόμενο για τους Αγίους μας. Όσο πιο βρόμικος ένιωθα, τόσο αυτό γινόταν 
εντονότερο. Κοιμόμουν και ξυπνούσα με αυτές τις ιδέες για 2 εβδομάδες. Εξο-
μολογήθηκα. Περίμενα ένα θαύμα για να γλιτώσω. Τότε ήρθε η κοπέλα μου και 
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μείναμε για λίγες ημέρες μαζί. Την έχω γνωρίσει στο νησί, πήρε πτυχίο φέτος, 
μένουμε στα αντίθετα άκρα της Ελλάδας και βρισκόμαστε πολύ δύσκολα. Είναι 
και εκείνη πολύ ηθική και θεοσεβούμενη. Αγαπιόμαστε πραγματικά. Το βράδυ 
που έφυγε, λέω “πάει η κοπέλα μου”, και με το “πάει η κοπέλα μου”, ο νους 
μου πήγε στον θάνατό της. Τρελάθηκα. Στο κρεβάτι χτυπιόμουν σαν το ψάρι, 
έκλαιγα, φώναζα, μου είχε κολλήσει ο θάνατός της. Το επόμενο βράδυ κανόνισα 
να έλθω με αεροπλάνο σπίτι μου. Οι σκέψεις μου εξελίχθηκαν. Το μυαλό μου 
κολλούσε σε ασήμαντα, καθημερινά πράγματα. Καθόμουν και σκεφτόμουν για 
πολλή ώρα: το πορτοκάλι που καθάρισα, το παπούτσι που έδεσα, το πιρούνι, το 
μαχαίρι, τη βρύση, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε συν τις ενοχές για τα Θεία. 
Έφθασα σε σημείο να σκέφτομαι 6-7 πράγματα μαζί για ώρα. Το μυαλό μου έγινε 
κυριολεκτικά αλοιφή για 2 μερόνυχτα. Μέχρι τώρα θυμάμαι καμιά φορά το νερό 
που είχε πιει η κοπέλα μου και εγώ πέταξα το μπουκαλάκι και ένιωθα ενοχές. Το 
σκεφτόμουν για ώρες. 

Εδώ και 2 εβδομάδες που είμαι σπίτι μου, έχω επισκεφτεί ψυχολόγο, ψυ-
χίατρο και πνευματικό. Ο δεύτερος μου έδωσε ένα αγχολυτικό. Ο πρώτος και 
ο δεύτερος καταλήγουν στο ότι έχω πολύ άγχος και πως πρέπει να χαλαρώσω 
το τόσο αυστηρό πλαίσιο ζωής που έχω υιοθετήσει. Αυτοτιμωρούμαι, δηλαδή, 
αν ξεπεράσω το πλαίσιο με έμμονες ιδέες/καταναγκαστικές σκέψεις. Οι ενοχές 
για τα Θεία θα φύγουν αν ενστερνιστώ ότι αντιπροσωπεύουν άλλα πρόσωπα 
και κρυφές επιθυμίες. Δηλαδή, αντί να βρίσω τον Α, βρίζω τον Θεό, και αντί να 
κάνω έρωτα με την κοπέλα μου που το έχουμε 99% απαγορεύσει, φαντάζομαι… 
θου κύριε… Πρόκειται, δηλαδή, για ένα καταπιεσμένο “θέλω” που αγωνιά να 
ελευθερωθεί… Λίγα τα θετικά αποτελέσματα. Φοβάμαι πως θα χάσω την ηθική 
ζωή μου. Οι δικοί μου μου στάθηκαν πολύ. Λένε πως είναι ώρα να ξεδώσω σαν 
άντρας. Όσο αντιστέκομαι, τόσο χειρότερα είναι. 

Η κατάστασή μου οφείλεται και στο ότι οι φίλοι μου και εδώ και στο νησί με 
παράτησαν. Η παρέα των συμφοιτητών μου είναι από το νησί, το έχουν δει πολύ 
τοπικιστικά, και έχουν κάνει ένα κλειστό κλαμπ. Όσο και αν προσπάθησα να 
κολλήσω με τα μαζεμένα αυτά παιδιά, αυτοί το βιολί τους. Να είναι μεταξύ τους. 
Και με τους εδώ, πάνω κάτω τα ίδια. Είμαι μόνος, απελπισμένος, κουρασμένος. 
Αν δεν ήταν και η κοπέλα μου δεν ξέρω… Οι έμμονες αυτές ιδέες παντός τύπου 
συνεχίζουν να με βασανίζουν, λιγότερο όμως από πριν. Αρρωστημένες σκέψεις 
για τα Θεία και μη, θάνατοι συγγενικών και μη προσώπων, καθημερινά πράγματα, 
αβεβαιότητες, π.χ. έλεγχος θερμοσίφωνα 5 φορές (!), ακόμη και ομοφυλοφιλία! 
Επίμονες σκέψεις που κατακάθονται στο μυαλό μου και δεν με αφήνουν να ζήσω 
τη ζωή μου ήρεμα. Έχω πραγματικά κουραστεί. Για κάποιες ημέρες σκεφτόμουν 
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σοβαρά την αυτοκτονία. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΩ ΑΛΛΟ ΜΕ ΕΜΜΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ. Και 
στο παρελθόν είχα κατά διαστήματα έμμονες ιδέες αλλά έφευγαν σε 1-2 ημέρες. 
Μήπως πρέπει να πάρω πιο σοβαρά φάρμακα; Παρακαλώ πολύ γράψτε και τη δική 
σας συμβουλή γι’ αυτή την κλονισμένη πτυχή της ζωής μου, που πολύ φοβάμαι 
πως θα είναι ο νέος τρόπος σκέψης μου εφ’ όρου ζωής…

❞
❝Γεια σας. Το γεγονός ότι σας γράφω δείχνει κατ’ αρχάς ότι σας εμπιστεύομαι και 
εκτιμώ τη δουλειά σας. Βρίσκομαι σε μία θέση πολύ δύσκολη. Θα προσπαθήσω να 
είμαι σύντομος: Από μικρός είχα μία έντονη σχέση με τη θρησκεία. Προσπαθούσα, 
μάλιστα, στην εφηβική μου ηλικία να ζω μία ζωή τελείως “αγνή”, ιδιαίτερα από 
σεξουαλικές ορμές. Αυτό ήταν πολύ επώδυνο και τότε για πρώτη φορά άρχισα να 
έχω σκέψεις οι οποίες έρχονταν ξαφνικά, ιδιαίτερα σε στιγμές προσευχής, και με 
βασάνιζαν, γιατί ενέπλεκαν το σεξουαλικό στοιχείο με τη θρησκευτική μου τάση 
(συγγνώμη, εδώ δεν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος).

Όταν έγινα φοιτητής, η στάση μου άλλαξε, ένιωσα την ανάγκη ενός συντρόφου 
στη ζωή μου και ήμουν πολύ τυχερός, αφού συνδέθηκα με μία κοπέλα που 
πραγματικά με έκανε ευτυχισμένο. Άρχισα όμως να νιώθω φοβερές ενοχές για 
τη σεξουαλική πλευρά της σχέσης μου, πράγμα που είπα στην κοπέλα μου. Αυτή 
μου στάθηκε πάντα και σιγά σιγά το αντιπαρήλθα. Ύπουλα όμως εμφανίστηκαν 
ξανά έμμονες σκέψεις, στις οποίες έμπλεκα σε έναν παράλογο συνειρμό τη φίλη 
μου, την εκκλησία, το σεξ κ.λπ. Με τον καιρό αυτό χειροτέρευε κι ένιωθα να 
ακρωτηριάζω τον εαυτό μου και τη σχέση μας. Οι σκέψεις ήταν πάντα παρούσες, 
άλλοτε ελάχιστα, άλλες φορές όμως πολύ έντονα. Έτρεμα αναλογιζόμενος τι άλλη 
σκέψη θα έκανα. Και όσο πιο πολύ φοβόμουν, τόσο χειρότερο γινόταν. Πρόσφατα 
συμφώνησα με τη φίλη μου ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο και μετά από σχέση 
μερικών ετών χωρίσαμε. Ξέρω ότι και αυτή πόνεσε αρκετά, αλλά εμένα με διέλυσε 
το γεγονός (και με διαλύει). Έχω καλούς φίλους, αλλά με την κοπέλα μου ήμασταν 
κάτι παραπάνω από φίλοι και η απουσία της με συντρίβει.

Νιώθω ότι είμαι ανίκανος να κάνω κάτι για το πρόβλημά μου, ότι χάλασα ό,τι 
καλύτερο είχα στη ζωή μου και ότι και αν ακόμη ξεπεράσω τον πόνο του χωρισμού 
μου και συνδεθώ με κάποια άλλη κοπέλα, το πρόβλημα θα είναι παρόν και το 
αποτέλεσμα το ίδιο. Δεν ξέρω τι να κάνω, είμαι δυστυχισμένος και δεν βλέπω 
διέξοδο. Αν έχετε κάποια συμβουλή να μου δώσετε, θα την εκτιμήσω πολύ. Σας 
ευχαριστώ που με ακούσατε.

❞
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❝Γεια σας. Εδώ και χρόνια ταλαιπωρούμαι από διάφορες εκδηλώσεις άγχους, 
τελευταία όμως οι έμμονες ιδέες κάνουν βασανιστική την καθημερινότητά μου. Έχω 
μία ισχυρή εμμονή που νιώθω πως με φέρνει στα όριά μου: διαρκώς σκέφτομαι 
τον τρόπο που… οι σκέψεις μετατρέπονται σε λέξεις. Προσπαθώ να το εξηγήσω όσο 
το δυνατόν καλύτερα γιατί είναι μία αρκετά περίπλοκη ιδεοληψία. Ο “μηχανισμός” 
της ομιλίας αλλά και οι ίδιες οι λέξεις και η σημασία τους, όπως και ο τρόπος με 
τον οποίο κατέληξαν να προφέρονται με κυνηγούν μέρα-νύχτα. Η αίσθηση ότι θα 
τρελαθώ ή –ακόμη χειρότερα– ότι όλες αυτές οι σκέψεις είναι απόδειξη πως έχω 
ήδη τρελαθεί με έχει εξαντλήσει. Φοβάμαι πως θα χάσω τον έλεγχο, θα αρχίσω 
να μιλάω ασυνάρτητα, να μην ξέρω πού βρίσκομαι και με ποιους και ίσως κάνω 
κακό στους ανθρώπους που αγαπάω. Ξυπνάω στη μέση της νύχτας δίπλα στο 
σύντροφό μου και τη στιγμή που τον κοιτάζω να κοιμάται γαλήνιος σκέφτομαι πως 
ίσως κινδυνεύει, ίσως τρελαθώ και τον σκοτώσω στον ύπνο του, ή κάτι παρόμοιο. 
Ως τώρα μπορεί οι σκέψεις μου να μην με έχουν οδηγήσει να σκοτώσω κανέναν, 
ωστόσο έχουν σίγουρα σκοτώσει κάθε ίχνος καλής διάθεσης και αισιοδοξίας για 
το μέλλον. Κάνω ψυχοθεραπεία και αρχίζω να αναρωτιέμαι αν η φαρμακευτική 
αγωγή είναι κάτι που πλέον δεν μπορώ να αποφύγω. Ήθελα να ρωτήσω και τη 
δική σας γνώμη για τον συνδυασμό ψυχοθεραπείας με φαρμακοθεραπεία, καθώς 
επίσης αν όλος αυτός ο πανικός μέσα στο μυαλό μου είναι κάτι που όντως οφείλεται 
στο άγχος μου, ή κάνω φρικτό λάθος που επαναπαύομαι και δεν κλείνομαι από 
μόνη μου σε κάποιο ψυχιατρείο…

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Τι είναι οι ιδεοληψίες και οι καταναγκασμοί;

  Ιδεοληψία ονομάζουμε την εμφάνιση επαναλαμβανόμενων και επίμονων 
σκέψεων, παρορμήσεων ή εικόνων που απασχολούν έντονα το άτομο, 
παρόλο που μπορεί να τις θεωρεί παράλογες. Παραδείγματα ιδεοληψιών 
είναι ο φόβος μόλυνσης ή η επίμονη ιδέα εκτέλεσης φόνου. Οι σκέψεις αυτές 
συνήθως δεν έχουν λογική βάση και γι’ αυτό συχνά προκαλούν αμηχανία 
και ντροπή.

Το περιεχόμενο των ιδεοληψιών δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο συμβολικό 
νόημα, αλλά εξαρτάται από τους φόβους και τα άγχη του καθενός μας, 
π.χ. μία μητέρα μπορεί να φοβάται ότι θα σκοτώσει τα παιδιά της. Άλλοι 
άνθρωποι βασανίζονται από σκέψεις για σεξουαλικές συμπεριφορές που 
τους προκαλούν αποστροφή, ή σκέψεις που έρχονται σε αντίθεση με τις 
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Επιπλέον, το περιεχόμενο των σκέψεων 
αυτών δεν αποτελεί κριτήριο βαρύτητας της διαταραχής.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των σκέψεων και της συμπε-
ριφοράς. Οι άνθρωποι επεξεργάζονται πολλές ιδέες στο μυαλό τους, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται να κάνουν πράξη όλες αυτές τις σκέψεις. Το 
πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι επειδή ακριβώς οι ιδεοληψίες είναι συχνά 
«απαράδεκτες», το άτομο νιώθει άγχος γι’ αυτές και προσπαθεί να τις διώξει 
από το μυαλό του. Αυτό δυστυχώς δεν είναι εφικτό καθώς ο εγκέφαλός 
μας δεν μπορεί να επεξεργαστεί τέτοιου είδους αρνητικές εντολές (για να 
πειστείτε, δοκιμάστε να ΜΗ σκεφτείτε μία άσπρη αρκούδα αυτή τη στιγμή).

Εφόσον, λοιπόν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να διώξουν αυτές τις αρνητικές 
σκέψεις με τη δύναμη της θέλησής τους, πολλές φορές ανακαλύπτουν κάποιο 
«αντίδοτο» γι’ αυτές. Μπορεί είτε να εκτελούν κάποια συγκεκριμένη πράξη 
είτε να φέρνουν στο μυαλό τους μία άλλη εικόνα ή σκέψη που εξουδετερώνει 
τη σκέψη που τους αγχώνει. Άλλοι προσπαθούν να αποφεύγουν εντελώς τα 
ερεθίσματα που τους προκαλούν αυτές τις σκέψεις. Το πρόβλημα είναι ότι 
οι στρατηγικές αυτές διαιωνίζουν το πρόβλημα, δηλαδή με την εφαρμογή 
τους το άτομο δεν καταλαβαίνει ότι ο φόβος του δεν έχει ρεαλιστική βάση. 
Για παράδειγμα, η μητέρα που φοβάται ότι θα σκοτώσει τα παιδιά της δεν 
καταλαβαίνει ότι μία απλή σκέψη που περνά από το μυαλό της δεν αρκεί για 
να κάνει πράξη κάτι τέτοιο, και έτσι οι δυσκολίες της επιμένουν.
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?  Πώς συντηρούνται οι ιδεοληψίες και οι καταναγκασμοί;

  Παρότι οι καταναγκαστικές συμπεριφορές βραχυπρόθεσμα μειώνουν το άγχος 
μας, μακροπρόθεσμα συντείνουν στη διατήρηση του προβλήματος (ακριβώς 
γιατί προσπαθούμε με λογικές συμπεριφορές να αντιμετωπίσουμε το άγχος 
που προέρχεται από παράλογες ιδέες). Ο φαύλος κύκλος που δημιουργείται 
είναι: παράλογη ιδέα, άγχος, συμπεριφορά μείωσης του άγχους, προσωρινή 
μείωση του άγχους, επανεμφάνιση της παράλογης ιδέας, νέα συμπεριφορά 
μείωσης του άγχους κ.ο.κ.

?  Πώς αντιμετωπίζεται η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή;

  Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα δεν θα πρέπει να ενδώσουμε στο άγχος 
που μας προκαλεί η παράλογη ιδέα (για παράδειγμα, αντί να σηκωθούμε να 
ελέγξουμε την πόρτα και τον φωταγωγό επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να 
μπει κάποιος μέσα, απαγορεύουμε στον εαυτό μας να προχωρήσει σε αυτές 
τις συμπεριφορές), μέχρις ότου το άγχος υποχωρήσει από μόνο του. Αν 
επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές η παράλογη ιδέα σταματά 
να μας προκαλεί άγχος.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη θεραπεία, αλλά και το τελικό 
της αποτέλεσμα εξαρτώνται από τη μορφή της θεραπείας και την προσπάθεια 
που καταβάλλει το ίδιο το άτομο. Στις συνήθεις περιπτώσεις ιδεοψυχαναγκα-
στικής διαταραχής, που αντιμετωπίζονται με τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική 
προσέγγιση, η θεραπεία συνήθως διαρκεί μερικούς μήνες, χωρίς αυτό να 
είναι δεσμευτικό για όλες τις περιπτώσεις και να μπορεί να προκαθοριστεί 
για ένα συγκεκριμένο άτομο προτού προχωρήσει η συνεργασία του με τον 
ειδικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να μιλήσουμε με ποσοστά θα ήταν 
ίσως καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε ποιοτικούς όρους. Σίγουρα μπορείτε 
να μάθετε να αντιμετωπίζετε πολύ καλύτερα αυτές τις ενοχλητικές σκέψεις 
και να ξαναγίνετε λειτουργικός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι βέβαιο 
ότι δεν θα παρουσιάσετε ποτέ ξανά στη ζωή σας σκέψεις αυτού του είδους. 
Σημαίνει ότι θα συμβαίνουν πολύ πιο σπάνια και θα γνωρίζετε πώς να τις 
αντιμετωπίσετε για να μην σας αναστατώνουν.
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?  Φταίει το σύστημα αξιών μου για τις ιδεοληψίες;

  Σύμφωνα με τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση, το περιεχόμενο των 
ιδεοληψιών μας δεν είναι συμβολικό, αλλά απλώς τέτοιο που να προκαλεί 
άγχος στο άτομο επειδή είναι αντίθετο στο σύστημα αξιών του. Έτσι, σύμφωνα 
με τη συλλογιστική αυτή, αν αλλάζατε σύστημα αξιών θα ήταν αυτονόητο ότι 
θα έπαυαν οι σκέψεις αυτές να σας προκαλούν άγχος, αλλά πιστεύουμε ότι 
περισσότερο χρήσιμο θα ήταν να εξερευνήσετε τι σας ώθησε στην υιοθέτηση 
των συγκεκριμένων αρχών, ή, με άλλα λόγια, ποιο σκοπό εξυπηρετούν στο 
πλαίσιο της ζωής σας.

Κάθε άνθρωπος έχει την προδιάθεση, την ευαισθησία ή την τάση να 
εκδηλώσει κάποιου είδους πρόβλημα υπό συνθήκες πίεσης. Το σύστημα 
αξιών που έχετε υιοθετήσει μπορεί να συμβάλει σε αυτή την πίεση αν 
είναι ιδιαίτερα αυστηρό και αντίθετο στις προσωπικές σας ανάγκες αυτή 
την περίοδο, αλλά αν το παραβιάσετε πριν από μία ενδελεχή διαδικασία 
επεξεργασίας και αναθεώρησης μάλλον η πίεση που νιώθετε θα αυξηθεί αντί 
να μειωθεί. Καθώς η ζωή μας προχωρά, οι ανάγκες μας και οι επιθυμίες μας 
μεταλλάσσονται, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να κάνουμε αναπροσαρμογές 
στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, αλλά και να αλλάζουμε τις στρατηγικές 
που ακολουθούμε προκειμένου να χειριστούμε την καθημερινότητά μας.

?  Είναι πιθανό να υλοποιήσω κάποια ιδεοληψία;

  Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο 
ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσετε κάποια ιδεοληψία. Το να έχουμε μία σκέψη 
δεν σημαίνει ότι θα την υλοποιήσουμε κιόλας. Αυτού του είδους η εξίσωση 
ενός εσωτερικού νοητικού γεγονότος (μιας σκέψης) με την πραγματικότητα 
(υλοποίηση της σκέψης) αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται 
οι ιδεοψυχαναγκασμοί. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ σκέψεων και 
συμπεριφοράς και δεν έχει βρεθεί κάποια σύνδεση μεταξύ της ύπαρξης 
έμμονων ιδεών και της πραγματοποίησής τους, δηλαδή μία μητέρα μπορεί 
να σκέφτεται συνέχεια ότι μπορεί να σκοτώσει τα παιδιά της, αλλά δεν τα 
σκοτώνει στην πραγματικότητα. Για να το καταλάβετε αυτό καλύτερα, αρκεί 
να σκεφτείτε πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος γύρω μας αν πραγματο-
ποιούσαμε καθετί που σκεφτόμασταν. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, πόσα βίαια 
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εγκλήματα θα γίνονταν μεταξύ των εκνευρισμένων οδηγών αυτοκινήτων 
στην καθημερινή κίνηση.

Είναι απολύτως φυσιολογικό να ζητάτε επιβεβαίωση ότι οι φόβοι σας 
δεν πρόκειται να υλοποιηθούν και δεν έχουμε κανέναν δισταγμό να σας την 
προσφέρουμε, όμως συχνά οι επιβεβαιώσεις αυτού του είδους δεν είναι 
αρκετές για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Συχνά, η διάρκεια του καθησυ-
χασμού που προσφέρουν είναι σύντομη και γι’ αυτό η γνώμη μας θα ήταν 
να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την ίδια την πηγή της ανησυχίας σας.

?  Μπορεί κάποιος με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή να μεγαλώσει παιδί;

  Ένα άτομο με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να μεγαλώσει ένα 
παιδί. Οι σκέψεις που προκαλούν αμφιβολία («Θα είμαι ικανή να μεγαλώσω 
ένα παιδί;», «Μήπως μου πέσει από τα χέρια;» κ.λπ.), μάλλον αποτελούν 
και οι ίδιες ιδεοληψίες. Η πρότασή μας είναι να συζητήσετε τις σκέψεις αυτές 
με κάποιον ειδικό, ώστε να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για το ευτυχές 
γεγονός.

?  Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι κληρονομική;

  Αυτό που κληρονομείται στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι κάποιου 
βαθμού προδιάθεση, με αποτέλεσμα το άτομο που έχει τη γενετική προδιάθεση 
να εμφανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα κάτω από ψυχοπιεστικές συνθήκες.

?  Η φίλη μου πάσχει από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Πώς να τη βοη-
θήσω;

  Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε προκειμένου να μπορέσετε να βοηθήσετε 
τη φίλη σας είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα αντιλαμβάνεται ότι οι «άσχημες 
σκέψεις» που κάνει είναι παράλογες, όπως και οι «κινήσεις» που κάνει για 
να τις αντιμετωπίσει. Ωστόσο, δεν μπορεί να τις ελέγξει. Κατά συνέπεια, είναι 
πολύ πιθανό να βιώνει συναισθήματα ντροπής για την κατάστασή της. Οι 
«κινήσεις» αυτές της προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση από το άγχος 
που της προκαλούν οι «άσχημες σκέψεις».
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Επιπλέον, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλοί άνθρωποι θα αναγνώ-
ριζαν κάποια ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία στη συμπεριφορά τους, αλλά 
η φίλη σας δέχεται αυτή τη στιγμή μεγάλη ψυχολογική πίεση από τις ιδέες 
αυτές και αφιερώνει πολύ χρόνο στην αντιμετώπισή τους, με αποτέλεσμα 
να επηρεάζεται η καθημερινή της ζωή.

Ο κύριος τρόπος που μπορείτε να τη βοηθήσετε είναι να της προσφέρετε 
συναισθηματική υποστήριξη και να είστε καλός ακροατής όταν σας μιλάει 
για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Μην προσπαθήσετε να της υποδείξετε 
το παράλογο των σκέψεων και των συμπεριφορών της, καθώς το γνωρίζει. 
Μη δείξετε ότι σοκάρεστε από τις ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις και δείξτε 
της ότι την αποδέχεστε παρά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή.

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι ένα αρκετά συχνό πρόβλημα 
και υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισής της. Η φαρμακευτική 
θεραπεία μπορεί να τη βοηθήσει, ενώ αν το επιλέξει μπορεί να έχει και 
κάποια ψυχοθεραπευτική συνεργασία κατόπιν συνεννοήσεως με τον ειδικό 
που την παρακολουθεί.

?  Θέλω να κάνω τα πράγματα τέλεια και συχνά αμφιβάλλω αν τα έκανα 
σωστά.

  Η ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περι-
βάλλοντός μας και κατά το δυνατόν τέλεια, αλλά και οι σκέψεις αμφιβολίας 
που περιγράφετε, συχνά συναντώνται στο πλαίσιο της ιδεοψυχαναγκαστικής 
συμπτωματολογίας, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι σκέψεις που 
προκαλούν άγχος τις οποίες το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει. Πολλοί άνθρωποι 
αναγνωρίζουν τέτοιου είδους σκέψεις, αλλά πρόβλημα στοιχειοθετείται 
μόνο όταν η ενασχόληση ή οι συμπεριφορές που συνδέονται με αυτές τις 
σκέψεις προκαλούν δυσαρέσκεια στο άτομο, ή καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος 
της καθημερινότητάς του. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν 
τέτοιου είδους προβλήματα κατανοούν ότι οι σκέψεις αυτές δεν βασίζονται σε 
πραγματικές ανάγκες ή ερεθίσματα, αλλά δεν τους είναι εύκολο να απαλλαγούν 
από αυτές.



Φοβίες 

Ο όρος «φοβία» περιγράφει τον υπερβολικό και επίμονο φόβο που προκαλείται από 
την παρουσία –ή την πρόβλεψη της παρουσίας– ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης 
(π.χ. η θέα του αίματος, οι κλειστοί χώροι, τα ύψη, ορισμένα ζώα, φυσικά φαινόμενα 
κ.λπ.). Στις φοβίες, δεν συγκαταλέγονται οι καταστάσεις στις οποίες είναι απολύτως 
φυσιολογικό ένα άτομο να αισθανθεί έντονο φόβο (π.χ. να φοβάται να βάλει το χέρι 
του στη φωτιά), ή οι φόβοι που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής (π.χ. φόβος 
για πτώση με αλεξίπτωτο).

Κατά κανόνα, το άτομο μπορεί να αναγνωρίσει ότι ο φόβος του είναι μη ρεαλι-
στικός. Ωστόσο, δεν μπορεί να τον ελέγξει. Ακόμη και η σκέψη της κατάστασης που 
το απασχολεί μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, ενώ η πραγματική έκθεση σε αυτή 
πυροδοτεί μία αυτόματη αντίδραση άγχους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόβος 
και το άγχος γίνονται εντονότερα όσο πιο κοντά βρίσκεται το άτομο στην κατάσταση 
που φοβάται ή όταν δεν μπορεί να την αποφύγει.

Ως αποτέλεσμα, προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση μέσω αποφυγών ή την 
υπομένει με δυσφορία. Ωστόσο, η αποφυγή είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς 
που συντηρούν και διαιωνίζουν τις φοβίες. Συγκεκριμένα, ενώ η αποφυγή προσφέρει 
στιγμιαία ανακούφιση και αγχόλυση, εμποδίζει το άτομο να αποκτήσει επίγνωση ότι 
η κατάσταση που φοβάται, τελικά, μπορεί και να αποδειχθεί λιγότερο ή και καθόλου 
απειλητική και επικίνδυνη. Επίσης, μέσω της αποφυγής, δεν έχει την ευκαιρία να μάθει 
τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης των φοβιών του και πώς να ανακτήσει τον 
έλεγχο της κατάστασης. Ως αποτέλεσμα, στο μυαλό του, η φοβία γιγαντώνεται και 
γίνεται ακόμη πιο απειλητική. 

Ένας δεύτερος μηχανισμός αφορά στην επιλεκτική προσοχή. Συγκεκριμένα, όταν 
ένα άτομο έχει την πεποίθηση ότι μία κατάσταση είναι απειλητική, τότε όλη η προσοχή 
του εστιάζεται σε μηνύματα από το περιβάλλον που είναι συμβατά με την αντίληψη 
αυτή και τα οποία την επιβεβαιώνουν.

Το άτομο μπορεί να βιώνει ένα σύνολο συμπτωμάτων που ποικίλλουν από ήπια 
μέχρι πολύ έντονα συναισθήματα φόβου και άγχους. 

Σε σωματικό επίπεδο, τα κύρια συμπτώματα είναι: η δυσκολία στην αναπνοή, η 
ταχυκαρδία, το σφίξιμο στο στήθος, το τρέμουλο, η ζαλάδα, οι εξάψεις, η εφίδρωση.
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Σε συναισθηματικό επίπεδο, τα κύρια συμπτώματα είναι: το κατακλυσμιαίο άγχος, 
η έντονη ανάγκη για διαφυγή, η αποπροσωποποίηση, η αίσθηση απώλειας ελέγχου, 
παρότι υπάρχει συνείδηση ότι ο φόβος είναι υπερβολικός. 

Κατά κανόνα, οι φοβίες αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα μάθησης και συντηρούνται 
από δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης, όπως: 
• η πρόβλεψη του μέλλοντος, 
• η υπεργενίκευση, 
• η καταστροφοποίηση.

Αυτές οι δυσλειτουργικές σκέψεις κάνουν το άτομο να καταλήγει γρήγορα και 
χωρίς να εξετάζει αντικειμενικά δεδομένα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται να συμβούν 
εξαιρετικά αρνητικές εκβάσεις καταστάσεων, οι οποίες είναι μεν δυνατόν να συμβούν, 
αλλά η πιθανότητα είναι από πολύ μικρή έως ανύπαρκτη. Για παράδειγμα, υπάρχει 
σαφώς η πιθανότητα ένα άτομο να πέσει και να χτυπήσει ενώ περπατά, αλλά δεν 
θα μπορούσε να λειτουργήσει καθόλου φυσιολογικά στην καθημερινότητά του αν 
σκεφτόταν συνέχεια αυτό το ενδεχόμενο. 

Ταυτόχρονα, οι σκέψεις αυτές κάνουν το άτομο να υποτιμά και να μειώνει την 
ικανότητά του να αντεπεξέλθει σε παρόμοιες καταστάσεις. Νιώθει αδύναμο να αντι-
μετωπίσει την κατάσταση που το φοβίζει και, ως αποτέλεσμα, αναπτύσσει διάφορες 
συμπεριφορές ελέγχου. Για παράδειγμα, στη φοβία για το ενδεχόμενο να μπει κάποιος 
στο σπίτι, που αναφέρεται σε αρκετά μηνύματα, το άτομο επιστρατεύει διάφορες 
συμπεριφορές για να ελέγξει τις συνθήκες που του προκαλούν φόβο (π.χ. αφήνει 
αναμμένα φώτα, λείπει από το σπίτι πολλές ώρες, τοποθετεί βαριά αντικείμενα πίσω 
από τις πόρτες ώστε αν ανοίξουν να το ακούσει κ.λπ.). Έτσι, απλώς υπομένει με άγχος 
και αγωνία την κατάσταση, αντί να αμφισβητήσει την πιθανότητα να του συμβεί και 
αντί να ενισχύσει την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας ότι μπορεί να παραμείνει 
στο σπίτι και να νιώθει ασφαλές. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Καλησπέρα σε όλους. Είμαι 19 χρονών, φοιτήτρια στην Αθήνα, και μένω μόνη 
μου σε παλιό διαμέρισμα αλλά ανακαινισμένο χωρίς όμως πόρτες και παράθυρα 
ασφαλείας καθώς δεν υπάρχουν τόσα χρήματα! Το πρόβλημα που έχω είναι ότι 
φοβάμαι πάρα πολύ να κοιμηθώ το βράδυ στο σπίτι μόνη μου, με αποτέλεσμα 
πολλές φορές να περιμένω να βγει ήλιος για να κοιμηθώ. Αυτό όμως δεν μπορεί 
να συνεχιστεί καθώς η σχολή μου είναι απαιτητική και χρειάζομαι ξεκούραση… 
Νιώθω ότι το βράδυ κάποιος μπορεί να μπει στο σπίτι (παρόλο που κλειδώνω 
καλά και κλείνω τα παντζούρια), ενώ στον δρόμο ή όταν κοιμάμαι με κάποιον άλλο 
δεν φοβάμαι… Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο και νιώθω ότι δεν έχω τον πλήρη 
έλεγχο και πολλές φορές πηγαίνω στα άλλα δωμάτια για να σιγουρευτώ ότι δεν 
μπήκε κάποιος από το παράθυρο! Έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω κάποιου είδους 
πρόβλημα και θα ήθελα τη γνώμη σας για το αν πρέπει να επισκεφτώ κάποιον 
ειδικό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

❞
❝Καλημέρα. Το πρόβλημά μου αφορά στον φόβο που έχω για τα ταξίδια. 
Συγκεκριμένα, κάθε φορά που είναι να ταξιδέψω με τρένο ή με λεωφορείο 
έχω ταχυκαρδία, νιώθω αδυναμία και φοβάμαι ότι κάτι θα μου συμβεί καθώς 
αναπτύσσουν ταχύτητα τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς. Το προηγούμενο βράδυ 
πριν από το ταξίδι έχω ανησυχία που καθώς πλησιάζει η ώρα του ταξιδιού γίνεται 
πιο έντονη. Κάποιες φορές είχα πρόβλημα και στο μετρό, αλλά με τη σκέψη ότι 
η επόμενη στάση είναι κοντά ηρεμούσα. Το πρόβλημα μού παρουσιάστηκε εδώ 
και έναν χρόνο περίπου. Τι να κάνω;

❞
❝Γεια σας… Είμαι 20 χρονών και είμαι φοιτήτρια. Μένω μόνη μου δυόμισι 
ώρες μακριά από το πατρικό μου, σε μία πολυκατοικία… Από μικρή είχα έναν 
έντονο φόβο μήπως κάποιος μπει στο πατρικό μου. Αυτό συνήθως συνέβαινε 
όταν ο πατέρας μου έλειπε τα βράδια λόγω της δουλειάς του… Όταν ήταν 
εκεί αισθανόμουν ασφάλεια και κοιμόμουν ήρεμα… Αλλιώς αργούσα να 
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κοιμηθώ… Σκεπαζόμουν κάτω από το πάπλωμα, είχα πολύ έντονο άγχος και 
ο κάθε θόρυβος με άγχωνε υπερβολικά… Αυτό όταν ήμουν δημοτικό… Τώρα 
τους τελευταίους 5-6 μήνες με διακατέχει πάλι αυτός ο έντονος φόβος… Μένω 
μόνη μου… Αργώ να σβήσω το φως, φοβάμαι μην μπει κάποιος μέσα στο 
σπίτι… Βάζω συνήθως μία καρέκλα μπροστά από την πόρτα. Δεν κοιμάμαι 
και βάζω μουσική… Πετάγομαι με τους θορύβους και αρπάζω το τηλέφωνο 
(οι συνηθισμένες κινήσεις μου πλέον). Δεν μπορώ να το αποβάλω… Όταν 
κοιμάμαι με φίλες μου δεν έχω κανένα πρόβλημα… Όταν είμαι μόνη μου 
δυσκολεύομαι απίστευτα… Τις περισσότερες φορές περιμένω να ξημερώσει… 
Αλλά είναι τέτοιο το πρόγραμμα των σπουδών μου που δεν μπορώ να πηγαίνω 
με τέτοιους ρυθμούς… Προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά, αλλά δεν μπορώ να 
καταλάβω γιατί αισθάνομαι έτσι ξανά… Στον δρόμο δεν φοβάμαι καθόλου 
και είναι δυνατόν να φοβάμαι στο ίδιο μου το σπίτι; Σε όσους το λέω με 
λένε υπερβολική… Γελάνε… Μου λένε ότι όλα είναι στο μυαλό μου. Ναι, το 
παραδέχομαι, αλλά δεν νιώθω και τέλεια που αισθάνομαι έτσι… Δεν έχω την 
οικονομική δυνατότητα και δεν γνωρίζω αν χρειάζομαι τη βοήθεια κάποιου 
ειδικού… Προς το παρόν θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς την πηγή του φόβου 
και τον τρόπο αντιμετώπισης. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞
❝Είμαι 25 χρονών. Όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ πριν από έξι χρόνια. Εγώ και 
η παρέα μου βγήκαμε για φαΐ. Ξαφνικά πνίγηκα με ένα κομμάτι πίτσας, αλλά 
κατάφερα και το κατάπια. Προς στιγμήν φοβήθηκα, αλλά μου πέρασε. Μετά, αφού 
κάναμε τη βραδινή μας βόλτα και πέρασε κάποια ώρα, πήγαμε για χάμπουργκερ. 
Πήρα ένα ωραιότατο χάμπουργκερ και την ώρα που το είχα στο στόμα μου έτοιμη 
να καταπιώ… δεν κατέβαινε! Τρόμαξα αλλά δεν το πήρα κατάκαρδα. Το έφτυσα. 
Τρώω λοιπόν ξανά, μασούσα, μασούσα, ξαναμασούσα, μα δεν μπορούσα να 
καταπιώ. Δεν πειράζει, λέω, θα μου περάσει. Την επόμενη ημέρα παραγγείλαμε 
πίτσα. Πάλι όμως τα ίδια. Μασούσα την πίτσα, αλλά δεν την κατάπινα. Ωστόσο, ό,τι 
ήταν σε υγρή μορφή το κατάπινα. Αυτό συνεχίστηκε για δύο εβδομάδες. Κόντεψα 
να πέσω από την αφαγία. Με κρατούσαν όμως τα γάλατα και οι πορτοκαλάδες. 
Αποφάσισα, λοιπόν, τυχαία να προσπαθήσω να βάλω το στερεό φαΐ μου στο μίξερ. 
Να το κάνω υγρό μήπως και το φάω… Έτσι τα τελευταία 6 χρόνια ζω με τροφές 
που τις αλέθω. Ξέχασα, λοιπόν, οικογενειακά Χριστούγεννα και Πάσχα. Απλώς 
υπάρχω στο τραπέζι και μετά αλέθω και το δικό μου φαΐ και το τρώω κρυμμένη 
μη με δουν οι γύρω μου. Φυσικά, οι δικοί μου άνθρωποι το ξέρουν. Δεν μπορώ 
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άλλο όμως. Είμαι πια αδύναμη σωματικά και ψυχικά… Έχω κάνει προσπάθειες, 
αλλά δεν μπορώ να φάω. Φοβάμαι το παραμικρό κομμάτι που θα νιώσω στο 
στόμα μου. Δεν είμαι καλά. Παρακαλώ βοηθήστε με.

❞
❝Γεια σας. Είμαι 21 χρονών και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου φοβάμαι 
το σκοτάδι… Νιώθω πολύ αγχωμένη και τρομοκρατημένη όταν είμαι κάπου 
σκοτεινά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μία φορά είχε διακοπή ρεύματος 
και έμεινα έξω από το σπίτι μου δύο ώρες… Έχω δύο συγκατοίκους και όταν 
φεύγουν και πρέπει να κλείσω τα φώτα για να κοιμηθώ προσπαθώ να μην το 
σκέφτομαι αλλά δεν γίνεται… Νομίζω ότι κάτι άσχημο υπάρχει στο σκοτάδι… 
Που θα μου κάνει κακό… Σας παρακαλώ, απαντήστε μου…

❞
❝Γεια σας. Βρίσκομαι στο τελευταίο έτος των σπουδών μου. Δεν είμαι από 
την Αθήνα και αναγκαστικά μένω μόνη μου. Από την πρώτη στιγμή που άρχισα 
να μένω μόνη μου νιώθω έντονο φόβο να κοιμηθώ το βράδυ. Φοβάμαι ότι κάτι 
θα μου συμβεί, ότι θα εισβάλουν κακοποιοί στο σπίτι, γενικότερα νιώθω μεγάλη 
ανασφάλεια. 

Η φοβία μου αυτή με έχει κάνει να είμαι πολύ εξαρτημένη από τα άτομα που 
είχα σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια και από τον τωρινό μου σύντροφο. Τον πιέζω να 
έρχεται συνέχεια στο σπίτι μου. Ακόμη πιστεύω ότι η εξάρτηση αυτή που νιώθω 
λόγω της φοβίας μου με κάνει να μην αντιμετωπίζω σωστά τη σχέση μου. Για 
παράδειγμα, να βλέπω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά να διστάζω να χωρίσω 
γιατί φοβάμαι να μένω μόνη… Πώς μπορώ να ξεπεράσω τη φοβία μου αυτή; 
Τόσα χρόνια την κάλυπτα πίσω από σχέσεις, βλέπω όμως ότι δεν μπορώ άλλο. 

Με επηρεάζει και σε σημαντικές αποφάσεις, όπως, για παράδειγμα, διογκώνει 
την ανάγκη μου να συζώ με τον σύντροφό μου. Του έχω προτείνει να συζήσουμε 
όχι επειδή το θέλω, αλλά επειδή φοβάμαι να μείνω μόνη. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν 
είναι εφικτό. Τι μπορώ να κάνω για να ξεπεράσω τη φοβία μου; 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Τι είναι οι φοβίες και πώς δημιουργούνται;

  Ο φόβος ως συναίσθημα είναι συχνό φαινόμενο, αλλά μπορεί να αποτελέσει 
πρόβλημα (να γίνει φοβία) όταν είναι υπερβολικά έντονος, ή όταν μας κάνει 
να αποφεύγουμε ή να υπομένουμε με δυσφορία συγκεκριμένες καταστάσεις 
ή αντικείμενα που μειώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Στις φοβίες δεν 
συγκαταλέγονται οι καταστάσεις κατά τις οποίες είναι απολύτως φυσιολογικό 
να νιώσουμε έντονο φόβο (π.χ. να φοβόμαστε να βάλουμε το χέρι μας στη 
φωτιά), ή οι φόβοι που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας (π.χ. να 
φοβόμαστε να πηδήξουμε με αλεξίπτωτο). Ένα άλλο χαρακτηριστικό των 
φοβιών είναι ότι συνήθως δεν υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου, αλλά 
αντίθετα πολλές φορές γίνονται πιο έντονες. Οι φοβίες έχουν ψυχολογικά 
αίτια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συνδέονται αποκλειστικά με κάποια 
τραυματική εμπειρία του παρελθόντος. Στην ουσία, οι φοβίες βασίζονται σε 
μία υπερβολική εκτίμηση του κινδύνου σχετικά με το φοβογόνο ερέθισμα, 
η οποία οφείλεται σε παράγοντες και εμπειρίες μάθησης.

?  Με ποιον τρόπο συντηρούνται οι φοβίες;

  Υπάρχουν δύο μηχανισμοί που συμβάλλουν στη διατήρηση των φοβιών. Ο 
πρώτος είναι αυτό που ονομάζουμε «επιλεκτική προσοχή». Όταν έχουμε την 
πεποίθηση ότι μία κατάσταση είναι απειλητική, η προσοχή μας εστιάζεται σε 
μηνύματα από το περιβάλλον που είναι συμβατά με την αντίληψή μας.

Ο δεύτερος μηχανισμός ονομάζεται «αποφυγή». Το άτομο που έχει τη 
φοβία αποφεύγει συστηματικά την κατάσταση που φοβάται, με αποτέλεσμα 
να οδηγείται στην υπερεκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει αν εκτεθεί στην 
εν λόγω κατάσταση.

Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν το άτομο να κατανοεί ότι ο φόβος του δεν 
έχει απολύτως ρεαλιστική βάση. Επίσης, η γνώση ότι ο φόβος είναι παράλογος 
δεν σημαίνει ότι τα άτομα που παρουσιάζουν φοβίες δεν νιώθουν έντονα 
συμπτώματα άγχους όταν έρχονται αντιμέτωπα με την κατάσταση την οποία 
φοβούνται.
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?  Πώς αντιμετωπίζονται οι φοβίες;

  Η αντιμετώπιση των φοβιών βασίζεται σε αυτό που ονομάζουμε «έκθεση». 
Το άτομο υπομένει το άγχος του και έρχεται αντιμέτωπο με την κατάσταση 
που φοβάται για διάστημα αρκετό, ώστε να νιώσει το άγχος του να υποχωρεί. 
Με αυτό τον τρόπο, αποκτά μία εμπειρία που είναι αντίθετη με την αντίληψή 
του ότι η κατάσταση που συνδέεται με τη φοβία του είναι όντως επικίνδυνη. 
Επαναλαμβάνοντας αυτήν την άσκηση πολλές φορές, σύντομα η φοβία υποχωρεί. 
Ωστόσο, για να έχει νόημα η έκθεση, θα πρέπει το άτομο όντως να πιστεύει ότι 
αν εκτεθεί στην κατάσταση που του προκαλεί φόβο και δεν συμβεί τίποτα, τότε 
ο φόβος του ήταν κάπως υπερβολικός. Σε αντίθετη περίπτωση, απλώς υπομένει 
με τρόμο τη δυσάρεστη κατάσταση και φυσικά η φοβία του δεν υποχωρεί.

?  Σε τι διαφέρει ο φόβος από τη φοβία;

  Σε γενικές γραμμές, ο φόβος είναι το συναίσθημα που πηγάζει από την προσδοκία 
του κινδύνου. Είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό συναίσθημα που μας βοηθά 
να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Φοβία, αντίθετα, είναι το συναίσθημα 
του φόβου μπροστά σε κάτι που δεν είναι πραγματικά επικίνδυνο, αλλά 
που εμείς αυθαίρετα εκλαμβάνουμε ως επικίνδυνο. Οι φοβίες αναφέρονται 
στην ύπαρξη φόβου που δεν έχει ρεαλιστική βάση. Ουσιαστικά, δηλαδή, η 
διάκριση βρίσκεται στο πόσο κατάλληλη και συμβατή με την αντικειμενική 
πραγματικότητα είναι η συναισθηματική μας αντίδραση. Στο πλαίσιο αυτό, όλη 
η γκάμα των ανθρώπινων συναισθημάτων είναι χρήσιμη και φυσιολογική όταν 
ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό στην αντικειμενική πραγματικότητα.

?  Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τον φόβο κατάποσης στερεάς τροφής;

  Το κύριο σημείο της θεραπείας είναι να συνειδητοποιήσετε ότι η κατάποση 
είναι μία μάλλον αυτόματη αντίδραση και ότι αυτό που μπορούμε να ελέγ-
ξουμε είναι η μάσηση. Για να το καταλάβετε καλύτερα, βάλτε ένα σκληρό 
μπισκότο στο στόμα σας και αρχίστε να το μασάτε χωρίς να κάνετε καμία 
προσπάθεια να το καταπιείτε. Μασήστε το μέχρι να γίνει μαλακό και υγρό 
και θα διαπιστώσετε ότι χωρίς καμία προσπάθεια θα αρχίσετε να καταπίνετε 
αυτόματα το υγρό πλέον μπισκότο.
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?  Υπάρχει φοβία για το σκοτάδι και στους ενήλικες;

  Όσον αφορά ειδικά στη φοβία για το σκοτάδι, αυτή, συνήθως, συνδέεται 
με καταστροφικές σκέψεις για πράγματα που ενδέχεται να συμβούν όταν 
δεν υπάρχει φως. Η φοβία αυτή είναι συχνή στα παιδιά και εμφανίζεται 
και σε ορισμένους ενήλικες, ιδίως σε άτομα που βλέπουν εφιάλτες ή έχουν 
τραυματικές αναμνήσεις. Η σταδιακή έκθεση στο σκοτάδι είναι χρήσιμη σε 
όλες τις περιπτώσεις, αλλά αν οι τραυματικές αναμνήσεις είναι πολύ έντονες 
είναι πιθανό να απαιτηθεί και άλλου είδους παρέμβαση.

?  Ποια είναι η διαφορά της φοβίας από τη μικροβιοφοβία;

  Σε γενικές γραμμές, η φοβία, η οποία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής 
του ατόμου, αναφέρεται στον υπερβολικά έντονο φόβο απέναντι σε ένα 
αντικείμενο ή μία κατάσταση. Η φοβία μπορεί να αναφέρεται σε πολύ ειδικά 
αντικείμενα ή καταστάσεις, όπως η φοβία για το αίμα (απλή φοβία), ή σε 
μία σειρά κοινωνικών καταστάσεων (κοινωνική φοβία). Η «μικροβιοφοβία» 
αποτελεί κομμάτι της ιδεοψυναγκαστικής διαταραχής, γεγονός που σημαίνει 
ότι έχει περισσότερο τον χαρακτήρα της «έμμονης ιδέας» ότι το άτομο 
κινδυνεύει να μολυνθεί.



Γενικευμένη ανησυχία 

Στην περίπτωση της γενικευμένης ανησυχίας, το άτομο υποφέρει από μία καθολική, 
υπερβολική και επίμονη ανησυχία για γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής 
ζωής. Πιο συγκεκριμένα, υποφέρει από ένα διαρκές και επίμονο αίσθημα άγχους 
και ανησυχίας, συχνά χωρίς την ύπαρξη εμφανούς λόγου, εξαιτίας της υποκειμενικής 
εκτίμησης ότι τα πράγματα στη ζωή του θα εξελιχθούν προς το χειρότερο. Προετοι-
μάζεται για μία επερχόμενη καταστροφή και ανησυχεί υπερβολικά για θέματα, όπως: 
οικονομική κατάσταση, υγεία, οικογένεια, εργασία, σπουδές, ή και άλλα θέματα 
της καθημερινής ζωής. Παρότι η ανησυχία μπορεί να αφορά σε θέματα που είναι 
δυνατόν να απασχολούν και άλλους ανθρώπους, εντούτοις η ένταση και η διάρκεια 
είναι τέτοια που ξεπερνά το απλό άγχος που θα βίωναν οι περισσότεροι άνθρωποι 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Αυτό που συμβαίνει στις περιπτώσεις της γενικευμένης ανησυχίας είναι ότι το 
άτομο έχει την τάση να αξιολογεί ένα μεγάλο εύρος περιστάσεων και γεγονότων 
ως απειλητικών. Θέματα αποδοχής από τους άλλους, ικανοποιητικής απόδοσης, 
ελέγχου, αλλά και άλλα ζητήματα, λαμβάνουν, λόγω άγχους, τεράστιες διαστάσεις 
και μονοπωλούν την προσοχή του σε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του. Έτσι, 
διαιωνίζεται η δυσλειτουργική εκτίμησή του ότι παντού κρύβονται κίνδυνοι τους 
οποίους αδυνατεί να αντιμετωπίσει.

Η ανησυχία αυτή μπορεί να συνοδεύεται από πολλά συμπτώματα, όπως: υπερ-
βολική και συνεχής εσωτερική ένταση, ευερεθιστότητα, μυϊκή ένταση, πονοκέφαλοι, 
εφίδρωση, δυσκολία στη συγκέντρωση, ναυτία, ζαλάδα, κόπωση, δυσκολίες στον 
ύπνο, τρέμουλο. Η ύπαρξη αυτών των συμπτωμάτων προκαλεί πρόσθετη δυσφορία, 
αλλά και ανησυχία για την προέλευσή τους. 

Αρκετές φορές το άτομο αντιλαμβάνεται ότι το άγχος του είναι υπερβολικό σε 
σχέση με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, παρότι έχει αυτή την επίγνωση, 
νιώθει ότι η εμπειρία του άγχους και της ανησυχίας είναι πέρα από τον έλεγχό του 
και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Όταν το 
άγχος είναι έντονο, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί ακόμη και σε απλά πράγματα της 
καθημερινότητας. Επιπλέον, διαταράσσεται σοβαρά η ικανότητά του να χαλαρώσει 
και να απολαύσει την καθημερινότητά του. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα 

❝Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ το πρόβλημα που έχω τελευταία και έχει 
να κάνει με τους φόβους της καθημερινότητάς μου οι οποίοι είναι πάρα πολλοί.

Γενικά είμαι πολύ ανασφαλής σαν άνθρωπος και είχα απευθυνθεί σε ειδικό, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και τελικά τα παράτησα. Κυριεύομαι από έντονο άγχος 
όλη μέρα. Φοβάμαι να κυκλοφορώ το βράδυ, φοβάμαι να αφήνω τον σύντροφό 
μου να βγαίνει, γιατί νομίζω ότι θα δει κάποια πιο ωραία και θα με αφήσει για 
αυτήν, φοβάμαι γενικά πολύ την εγκατάλειψη. Έχω ξεκόψει από φίλες μου γιατί 
νιώθω ότι δεν έχω να συζητήσω πια κάτι ενδιαφέρον, αλλά δεν μου στοίχισε όσο 
θα μου στοιχίσει αν χάσω τον σύντροφό μου. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, αλλά 
μου είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτώ σε κάποιον ψυχολόγο εκ νέου. Τα μαθήματα 
στη σχολή μου πάνε καλά και γενικά δεν “φαίνεται” να υπάρχει κάτι “κακό” στη 
ζωή μου, δηλαδή κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ωστόσο, δεν μπορώ να χαρώ τις 
ωραίες στιγμές, είμαι συνεχώς με άγχος. Παρακαλώ, βοηθήστε με.

❞
❝Καλησπέρα. Βιώνω τα τελευταία χρόνια κάποια ψυχολογικά προβλήματα, 
αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη φύση τους. Στο μυαλό μου επικρατεί σύγχυση. 
Τις περισσότερες φορές δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που με απασχολεί. Η 
κατάσταση αυτή δεν είναι συνεχής και υπάρχουν αρκετά διαλείμματα θετικής 
διάθεσης. Νομίζω ότι δεν ξέρω τον εαυτό μου ώστε να προσδιορίσω το πρόβλημα. 
Έχω τη λογική να πάρω έναν έναν τους τομείς της ζωής μου και να τους αναλύσω 
ώστε να προσπαθήσω να τους διορθώσω, αλλά αυτές οι λογικές αναλύσεις έχουν 
βραχύβια αποτελέσματα. Είμαι πραγματικά πεπεισμένη ότι ένας ψυχολόγος δεν 
θα μπορούσε να μου πει κάτι παραπάνω από αυτά που έχω σκεφτεί. Παρόλο, 
όμως, που προσπαθώ να βάλω σε μία τάξη τα πράγματα στον εγκέφαλό μου και 
να λειτουργήσω πιο θετικά και το καταφέρνω συχνά, όταν χρειαστεί να μείνω στο 
σπίτι μου για να εργαστώ είμαι πέρα για πέρα αντιπαραγωγική. Το μυαλό μου 
γυρνά εδώ κι εκεί, σε γενικευμένες ανησυχίες για το μέλλον, σε φόβους μήπως δεν 
αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις του παρόντος, σε απολογισμούς και αυτοεπικρίσεις, 
τόσο που χάνω από πού ξεκίνησα, και μπλέκομαι σε ένα λαβύρινθο σκέψεων 
και έχω μία θολή εικόνα του τι με απασχολεί. Μάλλον μου είναι δύσκολο να 
επικεντρώσω τη σκέψη μου στα απολύτως απαραίτητα πρακτικά ζητήματα που 



Άγχος Γενικευμένη ανησυχία

67

με αφορούν τώρα, στα απολύτως προσδιορισμένα προβλήματα που έχω τώρα 
και την αφήνω να διαχέεται. Έτσι, καταλήγω να είμαι ασυνεπής στις υποχρεώσεις 
μου, να νιώθω πολλές φορές άχρηστη και να μη θέλω να αποδεχθώ το παρελθόν 
μου ως ένα κομμάτι του εαυτού μου γιατί το θεωρώ άδειο. Περιλαμβάνει μόνο 
ανούσιες σκέψεις. Κάθε ημέρα είναι σαν να θέλω να τραβήξω μία κόκκινη γραμμή 
και να κάνω μία νέα έναρξη. Πολύ συχνά ξυπνάω μεσημέρι σαν να μην έχω κανένα 
κίνητρο για ζωή αν και αυτό που σπουδάζω με ενδιαφέρει. Τι είναι αυτό που τόσο 
με πτοεί; Θα ήθελα να μου πείτε από την εμπειρία σας, αυτά τα συμπτώματα σε 
ποιες περιπτώσεις ανθρώπων τα έχετε συναντήσει πιο πολύ ώστε να μπορέσω να 
καταλάβω τι μου συμβαίνει… Υπάρχει κάποια καλή συμβουλή για να συγκεντρώνω 
το μυαλό μου στα ουσιώδη θέματα και να μην το αφήνω να «καίγεται»; Νιώθω 
ότι έχω δυνατότητες αλλά τις χαραμίζω με τη ζωή που κάνω.

❞
❝Γεια σας, θα ήθελα τη συμβουλή σας για κάτι. Πέρασα μία μεγάλη περίοδο 
ανησυχίας για το μέλλον και έντασης και ακόμη δεν μπορώ να πω ότι έχω συνέλθει 
εντελώς… Σκέψεις για το χειρότερο γεμίζουν το μυαλό μου κάθε φορά που μιλάω 
με τη μητέρα μου (που είναι και η ίδια αρκετά αγχώδης), ή τον on and off φίλο μου 
(ο οποίος επίσης παρουσιάζει συμπτώματα άγχους και στρες) και λόγω του οποίου 
συναισθηματικά υποφέρω εδώ και έναν χρόνο περίπου. Αισθάνομαι κουρασμένη 
χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και με ένα αίσθημα γενικότερης απαξιοποίησης όλων. 
Νιώθω ότι περιμένω κάποιον να με σώσει κατά κάποιον τρόπο, ή το πολύ πολύ 
να με ακούσει. Έφθασα να κάνω δύο απονευρώσεις παρακαλώ, κατά τις οποίες 
οι οδοντίατροι μου είπαν ότι είναι συμπτώματα ψυχοσωματικά… και δείχνουν 
στρες. Δεν ξέρω πώς να ζήσω καλύτερα τη ζωή μου, και πώς επιτέλους να βγω 
από αυτόν τον βάλτο που έχω μπει και που δεν προχωράει τίποτα. Επαγγελματικά 
ή σε σχέσεις. Φιλικές και μη. Οποιοδήποτε σχόλιο θα μου έκανε μεγάλο καλό. 
Ευχαριστώ πολύ.

❞
❝Γεια σας. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να χαλαρώσω. Εδώ και λίγο καιρό 
αδυνατώ πλήρως να ηρεμήσω και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να νιώθω μονίμως 
κουρασμένη τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Δεν έχω περισσότερο φόρτο εργασίας 
απ’ ό,τι παλαιότερα και δεν ξέρω γιατί έχω αρχίσει και έχω τόση ένταση. Έχω 
πάντα ένα παράξενο συναίσθημα ότι κάποιος ξαφνικά θα μπει στο χώρο που 
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βρίσκομαι και θα μου αναγγείλει κάτι κακό, κάτι για το οποίο ευθύνομαι εγώ, 
κάτι που θα έπρεπε να έχω κάνει και δεν το έκανα, κάτι που θα πρέπει να τρέξω 
να κάνω αμέσως για να μη συμβεί το “κακό”!

❞
❝Φοράω ωτοασπίδες για να μην ακούω ήχους (κάθε ήχο που ακούω τον 
αναλύω για το κατά πόσο σχετίζεται με το κακό που έρχεται). Κλειδώνω την πόρτα 
του δωματίου μου (για να νιώθω προστασία, υποτίθεται), αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Ίσως, μάλιστα, όλα αυτά με φοβίζουν περισσότερο. Και το χειρότερο είναι ότι 
αυτή την ψυχική κατάσταση την ακολουθούν και οι μύες μου που είναι συνέχεια 
τεντωμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Να φανταστείτε ότι παθαίνω κράμπες ενώ 
δεν πάθαινα ποτέ. Έχω κουραστεί να είμαι μονίμως σφιγμένη και σε αναμονή. 
Περιμένω τη συμβουλή σας.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πού μπορεί να οφείλεται ότι σκέφτομαι πάντα το χειρότερο σενάριο;

  Υπάρχει περίπτωση να έχετε πέσει στην παγίδα της καταστροφοποίησης. Πρόκειται 
για μία συνήθεια της σκέψης, στην οποία προδικάζουμε τη χειρότερη δυνατή 
εξέλιξη χωρίς υποχρεωτικά να βασιζόμαστε σε στοιχεία. Για να καταλάβετε γιατί 
θεωρούμε ότι πρόκειται για μία παγίδα της σκέψης, σκεφτείτε πώς θα ήταν η 
ζωή μας αν λειτουργούσαμε συνεχώς με τη λογική ότι όλα θα εξελίσσονταν με 
τον χειρότερο δυνατό τρόπο, ή αλλιώς αν για όλα τα πράγματα έπρεπε να μας 
εγγυηθεί κάποιος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μας συμβεί το οτιδήποτε. Αυτή 
τη στιγμή που διαβάζετε την απάντησή μας κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι 
δεν θα γίνει ένας καταστροφικός σεισμός, όμως δεν το σκέφτεστε. Φανταστείτε 
πώς θα ήταν η ζωή σας αν σκεφτόσασταν συνέχεια ότι μπορεί να πέσετε και να 
χτυπήσετε όταν περπατάτε, να πέσει κάτι στο κεφάλι σας από ένα μπαλκόνι κ.λπ. 
Σαφώς κάτι τέτοιο είναι θεωρητικώς δυνατόν να συμβεί, αλλά η πιθανότητα είναι 
εξαιρετικά μικρή. Αν είχαμε συνεχώς στο μυαλό μας όλα τα πράγματα που είναι 
θεωρητικώς δυνατόν να συμβούν (να γίνει σεισμός, να μας δολοφονήσει ένας 
κακοποιός κ.λπ.) δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.

Είναι γεγονός ότι σε καθετί που κάνουμε υπάρχει ένας βαθμός επικιν-
δυνότητας. Από αυτή την άποψη, οι φόβοι είναι «αντικειμενικοί», αλλά 
είναι αυθαίρετοι γιατί είναι επιλεκτικοί. Γιατί να μη φοβάστε να ταξιδέψετε 
με αυτοκίνητο (όπου στατιστικά υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες 
ατυχήματος), αλλά και απλώς να περπατήσετε (πώς μπορείτε να είστε σίγουρη 
ότι δεν θα χτυπήσετε); Υπ’ αυτή την έννοια, οι φόβοι είναι αυθαίρετοι, καθώς 
εστιάζετε στην επικινδυνότητα κάποιων μόνο καταστάσεων και μάλιστα όχι 
των πλέον επικίνδυνων.

?  Πού μπορεί να οφείλεται η συνεχής ανησυχία για καθημερινά πράγματα;

  Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μία γενικευμένη μορφή άγχους που 
χαρακτηρίζεται από υπερβολική ανησυχία και προσδοκίες που προκαλούν 
φόβο για διάφορες καταστάσεις της ζωής μας. Σε αυτή τη μορφή άγχους 
παρατηρείται έντονη κόπωση, εσωτερική ανησυχία (έχουμε το αίσθημα ότι 
είμαστε σε «αναμμένα κάρβουνα») και μυϊκή ένταση σε όλο μας το σώμα. 
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Οι ανήσυχες σκέψεις εστιάζονται κυρίως στην εμφάνιση προβλημάτων τα 
οποία δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, στην αναμονή αρνητικής 
κριτικής από τους άλλους, στην προσδοκία κακής επίδοσης σε κάτι που θα 
μας ζητηθεί, ή σε θέματα σχετικά με τη σωματική μας υγεία.

Αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι το άτομο έχει την τάση 
να αξιολογεί ένα μεγάλο εύρος περιστάσεων και γεγονότων ως απειλητικών. 
Οι καταστάσεις αυτές δεν εμπίπτουν σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, 
αλλά σε γενικές γραμμές αφορούν σε θέματα αποδοχής από τους άλλους, 
ικανοποιητικής απόδοσης, ελέγχου, αλλά και στα ίδια τα σωματικά συμπτώματα 
του άγχους που περιγράψαμε παραπάνω. Η προσοχή του ατόμου αρχίζει να 
εστιάζεται επιλεκτικά στις όψεις εκείνες των καταστάσεων και των γεγονότων 
που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως απειλητικά, παραγνωρίζοντας τη γενική 
εικόνα και επιτρέποντας, έτσι, στη δυσλειτουργική εκτίμησή του ότι παντού 
κρύβονται κίνδυνοι να διατηρηθεί.

?  Πού μπορεί να οφείλονται οι πολλές αρνητικές σκέψεις πριν από τον ύπνο;

  Το φαινόμενο που περιγράφετε μπορεί να έχει τον χαρακτήρα της «ανησυχίας», 
δηλαδή της μορφής εκείνης του άγχους που χαρακτηρίζεται από έντονη γνωστική 
διέγερση. Το μυαλό μας κατακλύζεται από σκέψεις (οι οποίες γενικώς μπορεί 
να αναφέρονται σε θετικά ή αρνητικά ζητήματα), και πλάθει «σενάρια» ή θέτει 
προβλήματα που δεν επιδέχονται απάντηση. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούμε 
να χαλαρώσουμε ώστε να κοιμηθούμε, αρχίζουμε να βιώνουμε άγχος, λόγω 
του άγχους δεν μπορούμε πράγματι να κοιμηθούμε και μπορεί επιπλέον να 
προκληθεί άγχος για τη δυσκολία ή την αδυναμία έλευσης του ύπνου.

?  Πώς μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς αντίξοες καταστάσεις;

  Το να θέτουμε τα γεγονότα και τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση 
μας βοηθά να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην ενδώσουμε σε υποκειμενικές 
εκτιμήσεις καταστροφολογικού χαρακτήρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να 
παραμείνουμε ανεπηρέαστοι σε κάθε αντιξοότητα της ζωής, αλλά περισσότερο 
ότι η συναισθηματική μας αντίδραση θα είναι σύστοιχη με το πραγματικό 
μέγεθος της αντιξοότητας, θα φοβηθούμε, δηλαδή, όσο πρέπει να φοβηθούμε, 
θα στενοχωρηθούμε όσο πρέπει να στενοχωρηθούμε, κ.ο.κ.
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?  Βιώνω άγχος ακόμα και μετά την απομάκρυνση διαφόρων ψυχοπιεστικών 
καταστάσεων.

  Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι συχνά μετά από μία έντονη ψυχοπιεστική κατάσταση 
χρειαζόμαστε ένα διάστημα προσαρμογής, προκειμένου να επιστρέψουμε 
στην προηγούμενη λειτουργικότητά μας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ πιθανό 
να πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να αποβάλει το άγχος. 
Λόγος ανησυχίας θα συντρέξει μόνο αν το φαινόμενο επιμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

?  «Τραβάω» ανθρώπους γύρω μου που έχουν και εκείνοι προβλήματα 
άγχους.

  Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν «τραβάτε» κάποια συγκεκριμένη 
κατηγορία ανθρώπων. Απλώς τα προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος 
είναι εξαιρετικά συνηθισμένα και είναι πολύ πιθανό να ακούσετε ότι ανάλογες 
δυσκολίες αντιμετωπίζουν και πολλοί άλλοι. Το να συζητάτε τα θέματα γύρω 
από το άγχος δεν είναι από μόνο του κακό, αρκεί να μη θεωρήσετε ότι αφού 
πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από το άγχος είστε καταδικασμένος να μάθετε 
να ζείτε με αυτό.

?  Μπορούν τα συμπτώματα του άγχους να έχουν σωματικές επιπτώσεις;

  Είναι γεγονός ότι το άγχος επιδρά στην υγεία, αλλά τα ψυχολογικά προ-
βλήματα που σχετίζονται με αυτό, σε γενικές γραμμές, δεν οδηγούν στην 
ανάπτυξη κάποιου σοβαρού σωματικού προβλήματος. Εξαίρεση αποτελούν 
οι περιπτώσεις μηχανικής σωματικής καταπόνησης (π.χ. ο πόνος στα ούλα 
μπορεί να οφείλεται στο τρίξιμο των δοντιών κατά τη διάρκεια της νύχτας 
και αν συνεχιστεί αυτή η συνήθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να 
προκληθούν βλάβες φθοράς στα δόντια σας).

Παλαιότερα, η εμφάνιση καρκίνου συσχετιζόταν όχι με το άγχος αλλά 
με ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που στοιχειοθετούσαν αυτό 
που ονομαζόταν προσωπικότητα τύπου C, αλλά νεότερες έρευνες δεν επι-
βεβαιώνουν τη συγκεκριμένη συσχέτιση. Αυτό που δείχνουν οι έρευνες 
είναι ότι το άγχος και το στρες μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση ή να 
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επηρεάσουν την πορεία μιας σειράς σωματικών παθήσεων, οι οποίες συχνά 
ονομάζονται «ψυχοσωματικές», ενώ επίδραση παρατηρείται και στις χρόνιες 
παθήσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το άγχος και το στρες δεν μπορούν 
να μας προκαλέσουν καρκίνο, αλλά μπορούν να μας προκαλέσουν μεγάλη 
συναισθηματική αναστάτωση και να βλάψουν τη γενική ποιότητα της ζωής μας.

?  Είναι φυσιολογικό να έχω τρέμουλο στα άκρα όταν αγχώνομαι;

  Το φαινόμενο που περιγράφετε εκ πρώτης όψεως είναι απολύτως φυσιολο-
γικό, καθώς η έντονη συναισθηματική φόρτιση συνοδεύεται από σωματικές 
αλλαγές. Το τρέμουλο στα άκρα είναι σύμπτωμα άγχους. Αν πραγματικά το 
πρόβλημα είναι πολύ έντονο, αποτελεί αντικείμενο προσοχής από τρίτους 
κ.λπ., θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ειδικές μέθοδοι για τη μείωση 
της έντασης της σωματικής αντίδρασης που συνοδεύει το στρες. Ονομάζονται 
μέθοδοι χαλάρωσης και περιγράφονται σε διάφορα βιβλία αυτοβοήθειας.

?  Μπορούν οι επίμονες ζαλάδες να είναι σύμπτωμα άγχους;

  Το πρώτο βήμα σε ένα πρόβλημα τέτοιου είδους είναι να κάνετε πλήρεις 
ιατρικές εξετάσεις που να αποκλείουν την ύπαρξη κάθε πιθανού ιατρικού 
προβλήματος. Αν οι ιατρικές εξετάσεις αποκλείσουν το ενδεχόμενο οι ζαλάδες 
να συνδέονται με κάποιον σωματικό παράγοντα, τότε θα πρέπει να γνωρί-
ζετε ότι τα συμπτώματα που περιγράφετε είναι δυνατόν να προκαλούνται 
από άγχος, το οποίο ειδικά επί θεμάτων υγείας συχνά ανακύπτει μετά την 
εμφάνιση και την αποδρομή ενός σωματικού προβλήματος. Στην περίπτωση 
αυτή, είναι σημαντικό να μην επιδοθείτε σε ατελείωτες επιβεβαιώσεις των 
ιατρικών εξετάσεων, αλλά να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας 
προκειμένου να λάβετε συστηματική βοήθεια.
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?  Έχω αγχώδη διαταραχή. Πώς πρέπει να με αντιμετωπίζουν οι γύρω μου;

  Ως προς την ερώτηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται το 
περιβάλλον σας είναι πολύ σημαντικό να μην υιοθετήσετε τον ρόλο του 
«ασθενούς». Οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας θα πρέπει να σας φέρονται 
«φυσιολογικά». Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε δεν χαρακτηρίζουν 
όλη σας την υπόσταση και δεν θα πρέπει οι άλλοι να προσαρμόζουν όλη τη 
συμπεριφορά τους απέναντί σας βάσει αυτών.

?  Ποιος είναι κατάλληλος να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή για το άγχος;

  Από τη στιγμή που πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιμο να λάβετε φαρμακευτική 
αγωγή, ο κατάλληλος ειδικός είναι ο ψυχίατρος, καθώς οι ψυχολόγοι δεν χο-
ρηγούν φάρμακα. Ωστόσο, η πρότασή μας θα ήταν να επιλέξετε έναν ψυχίατρο 
που να έχει και ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, ή να συζητήσετε μαζί του το 
ενδεχόμενο να έχετε μία παράλληλη ψυχοθεραπευτική συνεργασία, καθώς 
συνήθως το άγχος αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα ψυχοθεραπευτικά, ή 
με συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία με 
τα καλύτερα αποτελέσματα για το άγχος είναι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική.

?  Μπορώ περιστασιακά να παίρνω ηρεμιστικά χωρίς να κάνω θεραπεία για 
το άγχος;

  Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ηρεμιστικά ευκαιριακά προ-
κειμένου να αισθανθείτε καλύτερα. Τα αγχολυτικά πρέπει να λαμβάνονται υπό 
παρακολούθηση ψυχιάτρου και αν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να χειριστείτε 
το άγχος σας, δεν θα πρέπει να διστάσετε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, 
έχοντας στο μυαλό σας ότι μπορείτε να βοηθηθείτε και ψυχοθεραπευτικά 
και όχι μόνο μέσω φαρμάκων. Επιπλέον, υπάρχουν βιβλία αυτοβοήθειας 
που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να σας φανούν χρήσιμα. 



Κοινωνική φοβία / Κοινωνικό άγχος

Οι όροι «κοινωνική φοβία/κοινωνικό άγχος» περιγράφουν τον υπερβολικό φόβο 
του ατόμου να βρίσκεται μαζί με άλλους, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας ομάδας, για το 
ενδεχόμενο κριτικής και ταπείνωσής του. Όλοι οι άνθρωποι κάποιες φορές νιώθουν 
αμηχανία και νευρικότητα σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις και συναναστροφές, 
όπως, για παράδειγμα, όταν πρόκειται να μιλήσουν μπροστά σε κοινό ή σε μία 
συνέντευξη για δουλειά. Συνήθως, όμως, το αρχικό άγχος υποχωρεί και μπορούν 
να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κατάστασης. Αντίθετα, στην περίπτωση της 
κοινωνικής φοβίας, η ομαλή άσκηση των κοινωνικών, επαγγελματικών και καθημερινών 
δραστηριοτήτων παρεμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς το άτομο φοβάται ότι θα 
ενεργήσει με τρόπο που θα το φέρει σε αμηχανία ή θα προκαλέσει την ταπείνωσή του.

Η κοινωνική φοβία διαφοροποιείται από την κοινωνική συστολή, την αμηχανία 
και την περιστασιακή νευρικότητα. Πρόκειται για μία αγχώδη διαταραχή που αφορά 
στον έντονο φόβο για συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις, και ειδικά εκείνες οι 
οποίες είναι άγνωστες ή εκείνες στις οποίες υπάρχει η σκέψη ότι οι άλλοι άνθρωποι 
παρακολουθούν με στόχο να κρίνουν και να απορρίψουν. Το άτομο που πάσχει από 
κοινωνική φοβία βιώνει έναν τόσο έντονο φόβο ταπείνωσης, ώστε φθάνει στο σημείο 
να αποφεύγει κάθε κατάσταση ή συναναστροφή που θα μπορούσε να πυροδοτήσει 
τον φόβο γι’ αυτό το ενδεχόμενο. 

Ειδικότερα, έχει ένα μόνιμο και έντονο αίσθημα άγχους ότι οι άλλοι παρακολουθούν 
τις κινήσεις του και το κρίνουν και φοβάται ότι θα γίνει ο περίγελος των γύρω του. 
Συχνά, ανησυχεί για ημέρες ή και εβδομάδες πριν από μία κοινωνική περίσταση 
παρότι έως έναν βαθμό μπορεί να αναγνωρίζει ότι το άγχος του είναι υπερβολικό ή 
παράλογο, χωρίς, ωστόσο, να μπορεί να απαλλαγεί από αυτό.

Τυπικές καταστάσεις που είναι δυνατόν να πυροδοτήσουν σε ένα άτομο τον φόβο 
αυτό είναι: 
• η γνωριμία με άγνωστους ανθρώπους,
• το να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής,
• το να το κοιτούν ενώ κάνει κάτι,
• η ομιλία μπροστά σε κοινό,
• το να δέχεται κριτική ή κάποιο πείραγμα,
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• το να μιλά με πρόσωπα κύρους ή εξουσίας,
• το φλερτ,
• το να πρέπει να τηλεφωνήσει για κάποια δουλειά ή για να παραγγείλει κάτι,
• το να τρώει ή να πίνει μπροστά σε άλλους,
• το να συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις (πάρτι, γιορτές).

Το άτομο έχει την τάση να αναλύει προκαταβολικά και με κάθε λεπτομέρεια τι 
θα μπορούσε να συμβεί σε μία κοινωνική κατάσταση, που στη σκέψη του φαντάζει 
απειλητική, και καταλήγει αυθαίρετα στο συμπέρασμα ότι, τελικά, δεν θα μπορέσει 
να αντεπεξέλθει. Ως εκ τούτου, αφού έχει προκαταβάλει το αποτέλεσμα, όταν τελικά 
βρεθεί στην κατάσταση που φοβάται, το άγχος του μεγιστοποιείται. Επίσης, ακόμη 
και όταν περάσει η κατάσταση αυτή, έχει την τάση να την ξανασκέφτεται, να κρίνει ότι 
τίποτα δεν πήγε καλά και να προβλέπει ότι και στο μέλλον σε ανάλογες καταστάσεις 
θα του συμβεί το ίδιο. 

Η κοινωνική φοβία συνοδεύεται από πολλά σωματικά συμπτώματα, όπως: 
κοκκίνισμα στο πρόσωπο, δυσκολία στην αναπνοή, ναυτία ή στομαχική δυσφορία, 
τρέμουλο, σφίξιμο στο στήθος, ταχυπαλμία, εφίδρωση. Τα συμπτώματα αυτά 
συνήθως μεγεθύνονται από την τάση του ατόμου να έχει όλη την προσοχή του 
στραμμένη στον εαυτό του και στο πώς συμπεριφέρεται στις κοινωνικές καταστά-
σεις. Έτσι, αντιλαμβάνεται και τις πλέον ανεπαίσθητες σωματικές μεταβολές, οι 
οποίες, ακριβώς επειδή όλη η προσοχή του είναι στραμμένη σε αυτές, γίνονται 
ακόμα εντονότερες. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χαλαρώσει και να ευχαριστηθεί 
σε κοινωνικές καταστάσεις, αλλά επίσης επιτείνεται το άγχος του, καθώς φοβάται 
ότι τα συμπτώματα γίνονται αντιληπτά από τους άλλους, και έτσι θα σχολιαστεί 
ή και θα ρεζιλευτεί. Η σκέψη αυτή πυροδοτεί πρόσθετο άγχος. Ο φαύλος κύκλος 
συνεχίζεται και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία, 
δηλαδή, για παράδειγμα, να γίνει αντιληπτό το άγχος του και να σχολιαστεί το 
κοκκίνισμα ή η νευρικότητά του. 

Στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα δυσάρεστα συμπτώματα και τα συναι-
σθήματά του, το άτομο επιστρατεύει δύο μηχανισμούς: 

(α) Διάφορες συμπεριφορές ασφαλείας, όπως: μένει σιωπηλό ή προσπαθεί να μιλήσει 
ελάχιστα, προσπαθεί να περάσει απαρατήρητο για να διαφύγει της προσοχής των 
άλλων, συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις συνοδευόμενο από κάποιο γνωστό του. 

(β) Αποφυγή των καταστάσεων που προκαλούν φόβο. 
Ωστόσο, μέσω αυτών των μηχανισμών ο φόβος και το άγχος διαιωνίζονται. 
Πολλοί είναι οι δυσλειτουργικοί τρόποι σκέψης οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη γένεση και τη διατήρηση του άγχους σε κοινωνικές καταστάσεις. Οι σημαντικότεροι 
είναι οι ακόλουθοι: 
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• Διάβασμα της σκέψης (π.χ. «Αποκλείεται να βγει ραντεβού μαζί μου. Της φαίνομαι 
άχαρος και βαρετός»): Το άτομο είναι βέβαιο ότι ξέρει πώς σκέφτονται οι άλλοι 
γι’ αυτό και με σιγουριά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα το κρίνουν εξίσου 
αυστηρά και αρνητικά, όπως το ίδιο κρίνει τον εαυτό του.

• Πρόβλεψη του μέλλοντος (π.χ. «Μόλις ο καθηγητής ρωτήσει τα ονόματά μας, η 
φωνή μου θα τρεμουλιάσει και θα ντροπιαστώ μπροστά σε όλους»): Το άτομο 
προβλέπει τη χειρότερη δυνατή έκβαση για μία κατάσταση και έτσι αγχώνεται 
προκαταβολικά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες 
πριν βρεθεί στη συγκεκριμένη κατάσταση και ως εκ τούτου συμβάλλει ενεργά 
στην εκπλήρωση της πρόβλεψής του. 

• Προσωποποίηση (π.χ. «Κατάλαβαν το άγχος μου και με σχολιάζουν»): Το άτομο 
υποθέτει ότι οι άλλοι εστιάζουν σε αυτό την προσοχή τους με αρνητικό τρόπο 
και είναι σίγουρο ότι κάτι που συζητούν ή μία γκριμάτσα τους αφορά στο ίδιο 
προσωπικά. 

• Καταστροφοποίηση (π.χ. «Μετά από λίγα λεπτά θα καταλάβουν ότι δεν έχω τίποτα 
να πω και θα φαίνομαι σε όλους βαρετός»): Το άτομο, υπερβάλλοντας, θεωρεί 
καταστροφικό να αντιληφθεί κάποιος τρίτος το άγχος και την αμηχανία του.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Xαίρετε. Είμαι 19 ετών, πρωτοετής φοιτήτρια. Έχω απελπιστεί και χρειάζομαι τη 
βοήθειά σας. Όταν βρίσκομαι σε κλειστούς χώρους ή σε χώρους που δεν γνωρίζω, δεν 
νιώθω καθόλου άνετα. Ειδικότερα στη σχολή, στον φόβο ότι πρέπει να μιλήσω μπροστά 
σε όλους, ή μελλοντικά να κάνω μία παρουσίαση μπροστά στο κοινό, σφίγγομαι και 
με λούζει κρύος ιδρώτας. Έχει συμβεί να παρουσιάζω εργασία στο σχολείο και να 
τρέμουν τα χέρια μου, να μην μπορώ να μιλήσω, να ζαλίζομαι, να κόβεται η αναπνοή 
μου και να νιώθω ότι η καρδιά μου θα φύγει απ’ το σώμα μου. Δεν μπορώ να κάνω 
κάτι για να το σταματήσω. Συμβαίνει κυρίως στη σχολή και συχνά όταν συναντώ άτομα 
καινούργια, μεγαλύτερης ηλικίας ή άτομα που δεν νιώθω βολικά μαζί τους. Διάβασα 
από τις απαντήσεις της ιστοσελίδας σας ότι πρόκειται για κοινωνικό άγχος. Έχω πιάσει 
τον εαυτό μου να σκέφτεται αυτό τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Μήπως με σηκώσει 
η καθηγήτρια να διαβάσω κάτι και μου κοπούν τα πόδια, ή να κάνω μία παρουσίαση 
στην πρακτική μου στο μέλλον. Φοβάμαι πάρα πολύ (π.χ. αποφεύγω να πηγαίνω σε 
μαθήματα που φοβάμαι ότι θα πρέπει να μιλήσω), με αποτέλεσμα να μη χαίρομαι τη 
ζωή μου. Για κάποια δευτερόλεπτα συνειδητοποιώ ότι είμαι σαν όλους τους άλλους 
και ότι δεν έχω κανέναν λόγο να φοβάμαι να μιλάω μπροστά τους, αλλά αμέσως μετά 
φοβάμαι πάλι. Διαπίστωσα ότι δεν είμαι η μόνη με το συγκεκριμένο πρόβλημα και νιώθω 
μία μικρή ανακούφιση. Να σημειώσω ότι το άγχος μου αυτό ξεκίνησε στο λύκειο και 
επιδεινώθηκε καθώς κοντεύει να μου γίνει εμμονή. Δεν έχω την οικονομική ευχέρεια 
να συμβουλευθώ ψυχολόγο, γι’ αυτό ζητώ την άμεση βοήθειά σας. Συγγνώμη για τον 
τρόπο που διατύπωσα τις σκέψεις μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞
❝Είμαι πρωτοετής φοιτήτρια και ως άνθρωπος είμαι ιδιαίτερα κλειστός. 
Σκέφτομαι ότι τώρα που ανοίγει μία νέα σελίδα στη ζωή μου είναι καλό να κάνω 
νέες φιλίες. Όμως, τα τελευταία χρόνια δύσκολα κάνω φιλίες ή διατηρώ τις ήδη 
υπάρχουσες. Μάλλον βρίσκουν τη συζήτηση μαζί μου βαρετή. Μπορεί επειδή 
με θεωρούν “φυτό” και δεν συζητάω για αγόρια να με βαριούνται. Σε μία παρέα 
σπάνια μιλάω ή εκφράζω τη γνώμη μου. Νομίζω πως όλοι βλέπουν τα σπυράκια 
που έχω στο πρόσωπό μου, ενώ κατά τ’ άλλα είμαι ιδιαίτερα όμορφη. Πώς με 
συμβουλεύετε να κάνω φιλίες; Πώς να προσεγγίζω τους ανθρώπους; 

❞
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❝Έπειτα από ένα περιστατικό που μου συνέβη στο γυμνάσιο, συγκεκριμένα 
διάβασα μία έκθεση μπροστά στην τάξη και άρχισα να κομπιάζω και να μην μπορώ 
να αρθρώσω τις λέξεις, έκτοτε αποφεύγω την έκθεση σε κοινό, παρουσιάσεις (η 
παρουσίαση της διπλωματικής μου ήταν εφιάλτης), δεν μπορώ να παρακολουθήσω 
τμήμα, π.χ., ξένης γλώσσας που απαιτεί ανάγνωση. Γενικά ο φόβος αυτός μου 
περιορίζει τις φιλοδοξίες μου… Υπάρχει τρόπος αυτοβοήθειας για τον φόβο αυτό; 
Ή είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε ειδικό; Ευχαριστώ.

❞
❝Καλησπέρα. Αποφάσισα να σας γράψω κι εγώ το πρόβλημά μου γιατί δεν 
έχω το θάρρος να το πω σε κανέναν. Απ’ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι και 
σήμερα, είμαι πολύ έως υπερβολικά πολύ ντροπαλή. Ντρέπομαι να βγω έξω, να 
μιλήσω, να φάω μπροστά σε κόσμο, να πάω για ψώνια κ.λπ. Όταν μιλάω νιώθω 
τόση ντροπή που γίνομαι κατακόκκινη και χάνω τα λόγια μου, με αποτέλεσμα να 
νιώθω γελοία. Δεν έχω φίλους και πιστεύω πως κανείς δεν με θέλει για παρέα 
γιατί με βρίσκει βαρετή. Όλοι βλέπουν πόσο ντροπαλή είμαι και είμαι σίγουρη 
πως με σχολιάζουν πίσω από την πλάτη μου. Δεν μπορώ να ανοιχτώ σε κανέναν 
και με τον καιρό κλείνομαι όλο και περισσότερο στον εαυτό μου. Κάποτε μάλιστα 
στο σχολείο μία συμμαθήτριά μου, βλέποντάς με έτσι συνεσταλμένη, μου είχε πει 
“Σε λυπάμαι”. Το πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Όσον αφορά 
στις σχέσεις με το άλλο φύλο, η κατάσταση είναι δραματική. Όποτε με πλησιάζει 
κάποιος, αισθάνομαι τόση αμηχανία που ακόμη και χωρίς να το θέλω τον διώχνω. 
Τι εννοώ; Εννοώ πως δεν μιλάω γιατί ντρέπομαι, οπότε οι άλλοι νομίζουν πως δεν 
ενδιαφέρομαι και φεύγουν. Έτσι, λοιπόν, έφθασα 25 χρονών και δεν έχω κάνει 
ποτέ σχέση. Πριν από τρία χρόνια μού άρεσε πολύ ένα παιδί και για πρώτη φορά 
στη ζωή μου αποφάσισα να κάνω μία προσπάθεια και να τον διεκδικήσω. Του το 
έδειξα, αλλά αυτός το μόνο που έκανε ήταν να το πει σε όλο το γυμναστήριο (εκεί 
τον είδα) και να με κάνει ρεζίλι. Κάθε φόρα που πήγαινα, ένιωθα τα βλέμματα 
όλων στραμμένα επάνω μου και να σχολιάζουν την κάθε μου κίνηση. Τότε ήταν 
που επιδεινώθηκε η κατάστασή μου (η ντροπή). Συνέχισα, όμως, να πηγαίνω γιατί 
προσπάθησα να το αντιμετωπίσω και όχι να το βάλω στα πόδια. Ωστόσο, ένιωθα 
τόσο γελοία που δεν άντεξα για πολύ και σταμάτησα. Τότε έπεσα σε κατάθλιψη 
και απομονώθηκα από όλους. Δεν έκανα τίποτα, παράτησα τη σχολή και έμενα 
συνέχεια κλεισμένη στο σπίτι (όχι γιατί δεν ήθελα να βγω, αλλά γιατί φοβόμουν 
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να βγω έξω). Ένιωθα τόσο άχρηστη… Μετά από 2 χρόνια μπόρεσα να ξανασταθώ 
στα πόδια μου και αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Γνώρισα κάποιον 
και βγήκα μαζί του, αλλά όλο το βράδυ ένιωθα πολύ αμήχανα. Δεν μιλούσα παρά 
μόνο όταν με ρωτούσε κάτι, απαντούσα μονολεκτικά και στο τέλος δεν είχε τι άλλο 
να πει και κατάλαβα ότι βαρέθηκε. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Τώρα πια νιώθω 
ακόμη πιο χάλια και έχω εξαφανιστεί από όλους. Δεν έχω διάθεση για τίποτα. 
Όσο και αν προσπάθησα, νομίζω ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να το ξεπεράσω αυτό 
το κόλλημα. Είμαι σίγουρη πως πάσχω από κοινωνική φοβία, αλλά δεν ξέρω τι 
να κάνω. Σε ψυχολόγο ντρέπομαι να πάω. Εσείς τι με συμβουλεύετε;

❞
❝Καλησπέρα. Είμαι 21 χρονών φοιτητής σε άλλη πόλη από αυτή που γεν-
νήθηκα. Δυστυχώς δεν έχω κάνει σχέση με κοπέλα ούτε είχα κάποια ερωτική 
επαφή ποτέ, κάτι που όπως είναι λογικό μου δημιουργούσε και εξακολουθεί να 
μου δημιουργεί άγχος. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ένιωθα καλά με τον εαυτό 
μου και ειδικά μετά την είσοδό μου στο πανεπιστήμιο η κατάσταση χειροτέρεψε. 
Δεν ένιωθα καλά με την εμφάνισή μου και κυρίως με τη φωνή μου γιατί πιστεύω 
ότι δεν μιλάω καθαρά και ότι κουράζω τους άλλους όταν προσπαθώ να τους 
μιλήσω. Δεν πολυέβγαινα απ’ το σπίτι γενικά και είχα φθάσει σε μία κατάσταση 
που όταν έβγαινα έξω ένιωθα άγχος ότι με κοιτάνε όλοι και με έλουζε κρύος 
ιδρώτας κυριολεκτικά, δημιουργώντας μου μία πολύ δυσάρεστη αίσθηση σε 
όλο μου το κορμί. Ντρεπόμουν ακόμη και να μιλήσω με κάποιον στο τηλέφωνο 
έστω και αν ήταν με κάποιον άγνωστο. Φυσικά, όπως είναι προφανές, δεν είχα 
και πολλές φιλικές σχέσεις, ένα άτομο στην πόλη που σπουδάζω και κάποια 
άτομα που γνώριζα από πριν στην πόλη που γεννήθηκα. Με το παιδί εδώ όποτε 
ήμασταν μαζί ένιωθα πολύ άνετα και περνάγαμε πολύ καλά όσο ήμασταν οι δυο 
μας. Έβγαζα προς τα έξω έναν πολύ ευχάριστο χαρακτήρα τον οποίο θα ήθελα να 
κρατήσω και γενικότερα. Παρ’ όλα αυτά όποτε ερχόταν και κάποιος τρίτος στην 
παρέα ένιωθα πάλι άβολα και δεν πολυμίλαγα. Με τους παλιούς μου φίλους, όμως, 
δεν συνέβαινε το ίδιο, ένιωθα συνέχεια άβολα και μίλαγα ελάχιστα, αλλά αυτά τα 
άτομα συνέχιζαν να με κάνουν παρέα και να ενδιαφέρονται για μένα ακόμη και 
όταν εγώ δεν επικοινωνούσα μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι με ρωτούσαν για το 
τι έχω και δεν μιλάω, αλλά και όταν ήθελα να πω κάτι είτε δεν με άκουγαν είτε 
δεν μου έδιναν σημασία.

Τελικά, μετά από πολλή εσωτερική σκέψη και αφού πέρασαν 2 χρόνια, συμ-
φιλιώθηκα με τον εαυτό μου εν μέρει, ο οποίος άλλωστε σε αυτό το διάστημα 



Άγχος Κοινωνική φοβία / Κοινωνικό άγχος

80

άλλαξε και εξωτερικά και εσωτερικά. Έκανα κάποιες προσπάθειες να επικοινωνήσω 
περισσότερο με τους φίλους μου αλλά χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα, όπως και 
εξακολούθησα να έχω πρόβλημα ακόμη και να μιλάω με άτομα του άλλου φύλου. 
Πολλές φορές σκέφτηκα ότι ίσως δεν ταιριάζω με τα συγκεκριμένα παιδιά και 
ότι πρέπει να βρω άλλους φίλους, αλλά από την άλλη τις φορές που είχα καλή 
διάθεση εγώ και ένιωθα άνετα μαζί τους περνούσαμε πολύ καλύτερα από κάθε 
άλλη φορά, κάτι που δεν έμενε απαρατήρητο και από την πλευρά τους. Επίσης, 
μου έχει δημιουργηθεί μία επιπλέον ανησυχία για το πώς θα μπορούσα να κάνω 
σχέση με μία κοπέλα από τη στιγμή που αυτό θα προϋπέθετε να ανοιχτώ σε αυτή 
και να μάθει αυτά τα όχι και τόσο φυσιολογικά πράγματα για τη ζωή μου, οπότε 
και θα με απέρριπτε. Χώρια του ότι θα της άξιζε κάτι καλύτερο και πιο φυσιολογικό 
από εμένα. Αυτό που θα ’θελα να ρωτήσω, λοιπόν, αφού περιέγραψα λίγο-πολύ 
την κατάστασή μου είναι αν πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο, 
σκέψη την οποία έχω απορρίψει πολλές φορές, μιας και παλαιότερα πίστευα ότι 
μπορούσα να το αντιμετωπίσω από μόνος μου, αλλά χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα 
τελικά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς αντιμετωπίζεται η κοινωνική φοβία;

  Η καταλληλότερη μορφή ψυχοθεραπείας είναι η γνωσιακή-συμπεριφορι-
στική, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση βασίζεται σε τρεις άξονες: Ο 
πρώτος σχετίζεται με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και η θεραπεία 
αποσκοπεί στην αλλαγή του τρόπου που το άτομο βλέπει τον εαυτό του ή 
τους άλλους. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την έκθεση σε κοινωνικές 
καταστάσεις που αποφεύγει το άτομο και η θεραπεία το βοηθά να μπορέσει 
να χαλαρώσει ενώ βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που του προκαλεί 
φόβο. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της έκθεσης, το άτομο μαθαίνει 
τεχνικές διαχείρισης του άγχους, όπως ασκήσεις χαλάρωσης κ.λπ. Οι εμπειρίες 
αυτές το βοηθούν να αλλάξει το νόημα που αποδίδει στις καταστάσεις που 
του προκαλούν άγχος, ή αλλιώς να αλλάξει τον τρόπο που σκέπτεται για 
αυτές. Έτσι, σταδιακά αλλάζει η εκτίμησή του για το αν είναι σε θέση να τις 
αντιμετωπίσει. Τέλος, ο τρίτος άξονας αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες 
και η θεραπεία βοηθά το άτομο να μάθει εκείνες τις δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και λιγότερο άγχος σε 
μία κοινωνική κατάσταση.

?  Τι μπορώ να κάνω για να γνωρίσω νέους φίλους;

  Μερικές πρακτικές συμβουλές είναι οι ακόλουθες:
• Χαιρετήστε και χαμογελάστε στους συμφοιτητές σας που συμπαθείτε. 

Συνεχίστε για μερικές ημέρες ώστε να νιώσετε πιο άνετα μαζί τους και να 
μπορέσετε να τους μιλήσετε.

• Κάντε ένα σύντομο σχόλιο για ένα κοινό στοιχείο της ζωής σας (π.χ. 
για το μάθημα ή τον καθηγητή) και αρχικά μιλήστε για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος (π.χ. ένα μέρος που έχετε πάει και οι δύο διακοπές).

• Μην ξεκινήσετε αμέσως να ζητάτε συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάντε στον 
συνομιλητή σας γενικές ερωτήσεις (που να μην απαντώνται με ένα ναι ή 
ένα όχι) και αφήστε τον να μιλήσει.

• Ακούστε τι έχει να πει. Χαμογελάστε, δείξτε ότι έχετε φιλική διάθεση και 
ότι απολαμβάνετε την παρέα του. Όταν σας μιλάει, σκύψτε προς το μέρος 
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του ή πλησιάστε για να δείξετε ότι προσέχετε. Κάντε του ερωτήσεις γι’ αυτά 
που σας λέει και τα οποία να αφορούν στον ίδιο.

• Να μιλάτε αρκετά δυνατά, να κάνετε συχνή βλεμματική επαφή και να έχετε 
σχετικά χαλαρή στάση σώματος (όχι σταυρωμένα χέρια και πόδια).

• Δουλέψτε μαζί με τους συμφοιτητές σας (αναλάβετε μαζί εργασίες κ.λπ.).
• Γενικώς προσπαθήστε να μοιράζεστε σκέψεις, συναισθήματα, απόψεις και 

δραστηριότητες με τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν.
Να θυμάστε: 

• Αρχικά όλοι οι άνθρωποι νιώθουν αμήχανα όταν κάνουν μία καινούργια 
γνωριμία. Αυτό είναι φυσικό και υποχωρεί καθώς γνωρίζουν καλύτερα 
τον άλλο.

• Όλοι κάποιες φορές αποτυγχάνουν. Σε κάθε προσπάθεια μιας νέας γνωριμίας, 
υπάρχει ο κίνδυνος της απόρριψης. Δεν μπορείτε να αρέσετε σε όλους.

• Το κλειδί είναι να εξασκείστε και να προσπαθείτε σε κάθε ευκαιρία.
Αν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε τα παραπάνω είναι σίγουρο ότι τα 

πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να απογοητευθείτε 
στην περίπτωση που δεν επιτύχετε όλα όσα θα θέλατε. Δεν θα σημαίνει ότι 
έχετε αποτύχει, αλλά ότι έχετε κάνει μία πολύ καλή αρχή στην αντιμετώπιση 
των δυσκολιών σας και ότι έχετε αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες. Αν νιώσετε 
την ανάγκη, μπορείτε πάντα να συνεργαστείτε με έναν ειδικό για να βοηθηθείτε 
περισσότερο.

?  Πώς μπορώ να προσεγγίσω κάποιο άτομο του αντίθετου φύλου;

  Οι «συμβουλές» που ακολουθούν αφορούν στο άτομο (ανεξαρτήτως φύλου) που 
θα πάρει την πρωτοβουλία, αλλά οπωσδήποτε έχουν αξία και για το άτομο που 
θα είναι αποδέκτης του ενδιαφέροντος ενός άλλου προσώπου. Θα περιοριστούμε 
σε κάποια πρακτικά ζητήματα, καθώς είναι αδύνατον να αναφερθούμε σε όλες 
τις όψεις της γνωριμίας με ένα πρόσωπο του άλλου φύλου.

Αρχικά μπορείτε να προτείνετε να κάνετε μαζί μία καθημερινή δραστη-
ριότητα (π.χ. να πάτε για καφέ μετά το μάθημα) αντί να ξεκινήσετε με κάτι 
πιο «επίσημο» (π.χ. να πάτε για φαγητό). Το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει 
θα νιώσει πολύ πιο άνετα να αποδεχθεί την πρότασή σας και έτσι θα έχετε 
μία ευκαιρία να γνωριστείτε.

Μιλήστε για κοινά σας βιώματα (π.χ. για τη ζωή στη σχολή, τα μαθήματα 
κ.λπ.) και μετά αναζητήστε κοινά ενδιαφέροντα. Μιλήστε για τα ενδιαφέροντά 
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σας, τα σχέδιά σας, τις δραστηριότητές σας. Κάντε γενικές ερωτήσεις (που 
να μην απαντώνται με ένα ναι ή ένα όχι) και αφήστε τον συνομιλητή σας να 
μιλήσει. Ακούστε με προσοχή τι προσπαθεί να σας πει. Αν θέλετε, μπορείτε 
να δώσετε έναν πιο προσωπικό τόνο στη συζήτηση, αναφέροντας τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά σας για κάποιο ζήτημα.

Αν τα πράγματα πάνε καλά στην πρώτη σας επαφή, μπορείτε να προ-
χωρήσετε σε κάτι πιο επίσημο. Σκοπός εδώ δεν είναι η πρόταση να γίνει 
αποδεκτή (όπως στην προηγούμενη περίπτωση), αλλά να εξερευνήσετε το 
ενδιαφέρον του άλλου προσώπου για εσάς.

Σχεδιάστε από πριν τι πρόκειται να πείτε και κάντε μία συγκεκριμένη 
πρόταση (π.χ. «Θέλεις να πάμε για φαγητό την Τετάρτη το βράδυ;» και όχι 
«Τι κάνεις αύριο το βράδυ;»). Είναι σημαντικό να αφήσετε κάποιο χρονικό 
περιθώριο και να μην προτείνετε κάτι για την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Με 
αυτό τον τρόπο, δίνετε την ευκαιρία στο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει είτε 
να αποδεχθεί είτε να απορρίψει την πρότασή σας, χωρίς να έλθει κανένας 
από τους δύο σε δύσκολη θέση. Αν αποδεχθεί, δεν θα δείξει ότι «κάνει 
σαν τρελός/ή για εσάς» και ότι άλλαξε όλο το πρόγραμμά του/ης για να 
συναντηθεί μαζί σας. Αν αρνηθεί, θα μπορεί να σας δώσει μία ευγενική 
δικαιολογία σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο (π.χ. «Λυπάμαι, αλλά την Τετάρτη 
το βράδυ γιορτάζει ο ξάδελφός μου»). Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να 
έχει όντως κάποια δέσμευση οπότε είτε θα σας προτείνει μόνος/η του/ης 
κάποια άλλη διευθέτηση είτε θα σας ζητήσει να προτείνετε κάτι άλλο (π.χ. 
«Δεν μπορούμε να τα πούμε κάποια άλλη ημέρα, γιατί την Τετάρτη έχω μία 
υποχρέωση που δεν μπορώ να αναβάλω;»). Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μη 
λεκτική επικοινωνία, όπως ο τόνος της φωνής, η έκφραση του προσώπου, 
η διάθεση κ.λπ., προκειμένου να καταλάβετε αν είστε αντιμέτωπος με μία 
αρνητική απάντηση ή με μία πρακτική δυσκολία.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ακόμη και αν αποδεχθεί το ραντεβού, δεν 
σημαίνει υποχρεωτικά ότι θέλει να είστε μαζί – μπορεί απλώς να θέλει να 
σας γνωρίσει καλύτερα προτού αποφασίσει. Σκοπός σας είναι να περάσετε 
και οι δύο ευχάριστα και όχι να τον/ην «πείσετε» να είστε μαζί.

Επίσης, αν το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει αρνηθεί, δεν σημαίνει ότι 
έχετε κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να περνάει μία δύσκολη περίοδο, να έχει 
κάποια άλλη δέσμευση, ή απλώς να μην ταιριάζετε κατά τη γνώμη του/ης. 
Σίγουρα και εσείς γνωρίζετε πολλά άτομα του άλλου φύλου που θεωρείτε 
ότι είναι «μία χαρά», αλλά παρ’ όλα αυτά δεν σας ελκύουν ερωτικά, ή που 
παρότι αρέσουν σε εσάς δεν αρέσουν σε φιλικά σας πρόσωπα.
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?  Πώς εξηγείται το να ιδρώνει κάποιος πολύ όταν βρίσκεται με άλλους;

  Αν το φαινόμενο του έντονου ιδρώματος περιορίζεται σε κοινωνικές περι-
στάσεις, είναι πολύ πιθανό να αποτελεί εκδήλωση κοινωνικού άγχους. Η 
υπερβολική αυτή εφίδρωση εξαιτίας του άγχους παρότι δεν είναι επιβλαβής 
είναι αναμενόμενο να προκαλεί αμηχανία στο πλαίσιο κοινωνικών συνα-
ναστροφών, όπως και άλλα συμπτώματα του άγχους που είναι πιθανόν 
να γίνουν αντιληπτά από τον συνομιλητή μας, π.χ. έντονο κοκκίνισμα του 
προσώπου, ο τρόμος των χεριών κ.λπ. Όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες 
περιπτώσεις ενεργοποιείται ένας φαύλος κύκλος, καθώς το άγχος προκαλεί 
εφίδρωση και ο φόβος ότι η εφίδρωση αυτή θα γίνει αντιληπτή από τον 
συνομιλητή μας μας προκαλεί εντονότερο άγχος, το οποίο με τη σειρά του 
αυξάνει την εφίδρωση, κ.ο.κ.

?  Πρέπει να πάρω φάρμακα για την κοινωνική φοβία και για πόσο;

  Η κοινωνική φοβία μπορεί να αντιμετωπιστεί ψυχοθεραπευτικά, με φαρμα-
κευτική αγωγή ή με συνδυασμό των δύο. Άρα, δεν είναι υποχρεωτικό να 
πάρετε φάρμακα. Ως προς τον κατάλληλο χρόνο διακοπής των φαρμάκων, 
δεν θα πρέπει να σας προβληματίζει από τη στιγμή που συνεργάζεστε με 
κάποιον ψυχίατρο, καθώς αυτός θα σας υποδείξει την κατάλληλη στιγμή, 
συνεκτιμώντας τη γενική πορεία σας.



Πανικός – Αγοραφοβία 

Ο πανικός αποτελεί την κορύφωση ενός έντονου και κατακλυσμιαίου άγχους και φόβου. 
Προκαλείται από καταστάσεις που το άτομο ερμηνεύει ως απειλητικές και συχνά, 
ως αποτέλεσμα, οδηγεί σε τάση φυγής ή σε αντίδραση «παγώματος» και ακινησίας.

Το άτομο ερμηνεύει κάποιο τυχαίο σωματικό σύμπτωμα άνευ σημασίας ή μία εντελώς 
φυσιολογική σωματική αλλαγή ως καταστροφικά. Ως αποτέλεσμα, κατακλύζεται από 
άγχος, το οποίο συνοδεύεται εξ ορισμού από σωματικές αλλαγές, με αποτέλεσμα τα 
συμπτώματά του να επιτείνονται. Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπου τα 
συμπτώματα και το άγχος οδηγούνται σε μία κορύφωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
το άτομο συνδέει αυτές τις κρίσεις έντονου άγχους με συγκεκριμένες καταστάσεις ή 
δραστηριότητες, τις οποίες αρχίζει να αποφεύγει στην προσπάθειά του να προληφθούν  
νέες κρίσεις πανικού. Όταν πρόκειται για μέρη, συνήθως πρόκειται για όσα δεν έχουν 
εύκολη διαφυγή, ή γενικώς για μέρη στα οποία είναι δύσκολο να λάβει βοήθεια. Έτσι, 
το άτομο μπορεί να καταλήξει να νιώθει ασφάλεια μόνο στο σπίτι του και μόνο με την 
παρουσία προσώπων που θα μπορούσαν να του προσφέρουν βοήθεια.

Συνήθη σωματικά συμπτώματα είναι: η δυσκολία στην αναπνοή, η ταχυκαρδία, 
το βάρος στο στήθος ή η αίσθηση πνιξίματος, το τρέμουλο στα χέρια ή και σε όλο το 
σώμα, η αίσθηση μη πραγματικού, η εφίδρωση, η ναυτία ή η στομαχική διαταραχή, τα 
μουδιάσματα στα χέρια και τα πόδια. Κατά κανόνα, τα συμπτώματα αυτά συνοδεύονται 
από σκέψεις και έντονο φόβο ότι το άτομο πεθαίνει, λιποθυμά, χάνει τον έλεγχο, ή 
τρελαίνεται. 

Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού πυροδοτούνται συνήθως από συγκε-
κριμένες καταστάσεις (π.χ. κλειστός χώρος, μέσα μαζικής μεταφοράς), οι οποίες 
εμφανίζουν ομοιότητες με την κατάσταση στην οποία εκδηλώθηκε η αρχική. Αυτό 
συμβαίνει διότι μετά την πρώτη κρίση πανικού το άτομο αναπτύσσει την έντονη 
ανησυχία ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό να ξανασυμβεί. Αυτή η αναμονή δημιουργεί 
μία κατάσταση σωματικής και γνωστικής επαγρύπνησης, η οποία ουσιαστικά κάνει 
πιθανό το να συμβεί η επόμενη κρίση πανικού. Επιπλέον, λόγω της επαγρύπνησης, 
πολλά αλλάζουν στη συμπεριφορά και την καθημερινότητα του ατόμου, με το να 
αποφεύγει καταστάσεις ή μέρη που υποθέτει ότι είναι πολύ πιθανό να του ξανασυμβεί 
μία κρίση πανικού. 
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Ως αποτέλεσμα, ενώ μία κρίση πανικού διαρκεί από λίγα λεπτά έως μισή ώρα, οι 
συνέπειες της εμπειρίας μπορεί να έχουν μακροχρόνια επίδραση στη ζωή του ατόμου. 
Η ανάμνηση του έντονου φόβου και των δυσάρεστων σωματικών συμπτωμάτων, 
κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πανικού, μπορεί να πλήξουν σοβαρά την αίσθηση 
εμπιστοσύνης στον εαυτό του και να το κάνουν να προσαρμόσει μεγάλο μέρος της 
καθημερινότητάς του γύρω από την προσπάθεια να αποφύγει τον πανικό. Έτσι, δύο 
κύριοι παράγοντες γίνονται καθοριστικοί στη διαιώνιση της κατάστασης: 
• Το άγχος αναμονής: Δηλαδή η αγχώδης αναμονή ότι πρόκειται να συμβεί μία 

επόμενη κρίση πανικού, λόγω της οποίας το άτομο δεν μπορεί να ηρεμήσει ούτε 
κατά τα διαστήματα που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 

• Οι αποφυγές: Το άτομο προσπαθεί να αποφύγει συγκεκριμένες καταστάσεις που 
πιστεύει ότι ευθύνονται για τα αρχικά επεισόδια πανικού. Επίσης, η αποφυγή 
μπορεί να αφορά σε μέρη και καταστάσεις από τα οποία κρίνει ότι θα είναι 
πολύ δύσκολο να διαφύγει σε περίπτωση που του συμβεί μία κρίση πανικού. Η 
τάση αυτή ενδυναμώνει τον φόβο και το άγχος του, αποδυναμώνει την αίσθηση 
αυτοαποτελεσματικότητας και μπορεί να οδηγήσει στην αγοραφοβία. 

Η αγοραφοβία είναι μορφή φοβίας που χαρακτηρίζεται από τον παθολογικό φόβο 
του ατόμου για δημόσιους χώρους, από τους οποίους είναι δύσκολο να διαφύγει σε 
περίπτωση ανάγκης. Στην πραγματικότητα, η αγοραφοβία αναπτύσσεται στη βάση του 
φόβου ότι είναι πιθανό να συμβεί μία κρίση πανικού σε μέρη ή καταστάσεις όπου η 
φυγή θα είναι δύσκολη ή αδύνατη και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης βοήθειας. 
Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη αποφυγής όλο και περισσότερων μερών (καταστήματα, 
μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιοι χώροι) και η αίσθηση ότι το μόνο μέρος που 
κανείς μπορεί να αισθάνεται ασφαλής είναι το σπίτι του. Ως αποτέλεσμα, το άτομο 
βιώνει έντονο άγχος κάθε φορά που πρέπει ή είναι αναγκαίο να απομακρυνθεί από 
το σπίτι του. Αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το αποφύγει, συνήθως νιώθει απαραίτητο 
να συνοδεύεται (συγγενή, φίλο, σύντροφο κ.λπ.). 

Είναι ευνόητο ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει έντονα και αρνητικά πολλούς τομείς 
της ζωής: εργασία, σπουδές, κοινωνικές επαφές και εξόδους, μετακινήσεις κ.λπ. Στην 
πραγματικότητα, το άτομο μπαίνει στη διαδικασία να προσαρμόσει όλη τη ζωή του 
στη φοβία του αυτή. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας. Είμαι 25 ετών και πριν από 2 χρόνια στη διάρκεια διακοπών 
παρουσίασα ταχυκαρδία, τρέμουλο και κολίτιδες. Πήγα στο Κέντρο Υγείας και 
ο γιατρός μού συνέστησε να ηρεμήσω και να απολαύσω τις διακοπές μου. Εγώ 
το μόνο που ήθελα ήταν να επιστρέψω σπίτι μου, όπου εκεί μόνο ξεπέρασα το 
πρόβλημά μου. Έκτοτε, και με εξαίρεση το περσινό καλοκαίρι, η ιδέα του ταξιδιού 
μού προκαλεί φόβο. Πέρα από αυτό, είμαι πολύ αγχώδης και τους τελευταίους 
μήνες το άγχος έχει κατακλύσει την καθημερινότητά μου κυριολεκτικά. Όταν 
μένω μόνη μου στο σπίτι (ζω με τους γονείς μου) νιώθω νευρικότητα και δεν το 
επιδιώκω καθόλου. Κάτι που παρουσιάστηκε, επίσης, το τελευταίο διάστημα είναι 
έντονος φόβος στον ύπνο και τη στιγμή της αφύπνισης, σαν να βρίσκομαι σε άλλο 
κόσμο, νιώθω ότι χρειάζεται να καλέσω κάποιον για βοήθεια, ένα δυσάρεστο 
συναίσθημα που την ημέρα δεν υπάρχει. Όταν ανακαλώ το βίωμα αυτό στη μνήμη 
μου ξεσπώ σε κλάματα. 

Είκοσι τρία χρόνια πέρασα μία φυσιολογική ζωή χωρίς κανένα πρόβλημα. Τα 
2 τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει όλα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ζωή μου θα 
συνεχιστεί έτσι. Τι να κάνω, να απευθυνθώ σε ειδικό; Τι είδους κατάσταση βιώνω; 
Να σχετίζεται με το τέλος των σπουδών και την αρχή ενός νέου κύκλου εύρεσης 
εργασίας, περισσότερων υποχρεώσεων (οικογένεια κ.λπ.), ή είναι κάτι σοβαρότερο; 
Χρειάζεται να απευθυνθώ σε ειδικό ή είναι κάτι που μπορεί να περάσει μόνο του; 
Είχα μία σχέση, τη διέλυσα θεωρώντας την ως αιτία των προβλημάτων, μάλλον 
λανθασμένα. Φοβάμαι να ξεκινήσω και άλλη με όλα αυτά που μου συμβαίνουν. 
Θεωρώ ότι δεν αξίζει κανείς να υπομένει τα δικά μου βάσανα, ξέχωρα από το ότι 
ντρέπομαι να τα μοιραστώ. Σας ευχαριστώ. 

❞
❝Γεια σας… Θα ήθελα να σας πω για το δικό μου πρόβλημα… εδώ και 3 
χρόνια έχω κρίσεις πανικού και αγοραφοβία! Με αποτέλεσμα να έχω αφήσει 
εδώ και 3 χρόνια τη σχολή, τη δουλειά και να είμαι συνέχεια μέσα… Μέσα σε 
αυτά τα χρόνια υπάρχουν περίοδοι που πάω ακόμη και σε κλαμπ και άλλες που 
δεν μπορώ να πάω ούτε στο περίπτερο… Πριν 6 μήνες ξεκίνησα τη σχολή… 
Έπρεπε να παίρνω το λεωφορείο και το μετρό… ΤΡΑΓΙΚΟΟΟΟ… και όμως 
κατάφερα και πήγα μόνη μου… Αφού είχα μαζί μου νερό και χυμό… Πήγα μία 
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εβδομάδα και τα παράτησα γιατί είχε αρκετή ορθοστασία η σχολή και έπρεπε 4 
ώρες να είμαι όρθια… Πόναγε η μέση μου και φοβόμουν μη λιποθυμήσω γιατί 
όταν ήμουν πιο μικρή είχα λιποθυμήσει στο λεωφορείο και πριν πέσω κάτω 
πονούσε η μέση μου… Οπότε, όταν πονάει με πιάνει ένα άγχος απίστευτο… 
Ενώ πήγαινα σε ψυχολόγο δεν κατάφερα τίποτα… Κι έτσι πήγα σε ψυχίατρο 
και μου έδωσε φαρμακευτική αγωγή. Τα πίνω πριν κοιμηθώ εδώ και ενάμιση 
μήνα… Το ένα από αυτά μού είπε να το παίρνω και όταν νιώθω άγχος, αλλά μία 
φορά το πήρα και δεν μπορούσα να κουνηθώ, ένιωθα πτώμα, και μου είπε πως 
είναι επειδή έχω συνηθίσει να είμαι στρεσαρισμένη και το χάπι με χαλαρώνει. 
Εγώ όμως νιώθω άσχημα… Σήμερα ξεκινάω και πάλι τη σχολή… Θα ήθελα 
να μου πείτε πώς μπορώ να καταφέρω να πηγαίνω μόνη μου στη σχολή που 
τόσο αγαπάω… Δεν αντέχω να την ξαναφήσω… Επίσης, τώρα στη σχολή θα με 
πηγαινοφέρνουν οι δικοί μου… με αμάξι… Θέλω, όμως, να σταθώ στα πόδια 
μου, να τα καταφέρω μόνη μου… Νιώθω ανάπηρη με αυτό το πράγμα που 
έχω… Σας παρακαλώ βοηθήστε με…

❞
❝Γεια σας. Θα ήθελα τη βοήθειά σας όσον αφορά τις κρίσεις πανικού και 
την αγοραφοβία. Ζω κι εγώ με αυτό το πρόβλημα και ειλικρινά έχει αλλάξει η 
ζωή μου. Δεν το αντέχω άλλο. Η πρώτη κρίση μού παρουσιάστηκε πριν από 
τρία χρόνια περίπου. Δεν υπήρχε κάποια αιτία, πέρα από κάποια ερωτική 
απογοήτευση. Υπάρχει περίπτωση να μου το προκάλεσε αυτό; Θέλω να 
επισημάνω ότι και ο μεγαλύτερος αδερφός μου έπασχε και εξακολουθεί να 
πάσχει σε πιο ήπια μορφή από αυτό το πρόβλημα. Αυτού του εμφανίστηκε 
πριν από 6 χρόνια περίπου. Είναι κληρονομικό ή απλά συμπτωματικό; Προτού 
παρουσιάσει ο αδερφός μου τις κρίσεις πανικού αγνοούσα παντελώς αυτή 
την “ασθένεια”. Τον παρακολουθούσε ψυχολόγος και παίρνει φαρμακευτική 
αγωγή. Θέλω να διώξω από τη ζωή μου την αγοραφοβία. Έχω κλειστεί στο 
σπίτι μου και στην ιδέα και μόνο να βγω για έναν καφέ, για παράδειγμα, με 
λούζει κρύος ιδρώτας. Ακόμη και στις πιο καθημερινές δραστηριότητες το 
πρόβλημα είναι μπροστά μου. Το να περιμένω στην ουρά του ταμείου, π.χ. 
του super market ή μιας τράπεζας, κάνει τα χέρια μου να ιδρώνουν και νομίζω 
ότι από λεπτό προς λεπτό θα χάσω τις αισθήσεις μου. Δεν μπορώ να βγω 
ούτε για ένα ποτό. Νομίζω ότι θα πάθω κάτι και ότι θα γίνω ρεζίλι. Η παρέα 
μου με αποκαλεί ξενέρωτη και όταν κάποια στιγμή βρήκα κουράγιο να τους 
μιλήσω για το θέμα που με απασχολεί, γέλασαν και μου είπαν ότι όλα είναι στο 
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μυαλό μου. Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι με πιάνουν πολλές φορές ζαλάδες. 
Όχι μόνο όταν είμαι έξω από την “ασφάλεια” του σπιτιού μου, αλλά ακόμη 
και μέσα. Αυτές οι ζαλάδες οφείλονται στο πρόβλημά μου; Να τονίσω ότι 
παλαιότερα ήμουν ένα κορίτσι που αν έμενα μία ημέρα μέσα θα έσκαγα. Δεν 
είχα κανένα πρόβλημα με τον κόσμο. Ξέρω ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται 
με ιατρική παρακολούθηση, όμως δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για 
να γίνει αυτό, ούτε θέλω να μιλήσω στους γονείς μου για να με βοηθήσουν 
αυτοί και στενοχωρηθούν πάλι όπως τότε, με τον αδερφό μου. Μπορώ να 
κάνω κάτι από μόνη μου; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

❞
❝Έχω χάσει τον πατέρα μου εννιά χρονών και ζω με τη μητέρα μου και την 
αδερφή μου, η οποία λόγω ψυχολογικών προβλημάτων (έχει αρκετά νεύρα) 
δημιουργεί προβλήματα στο σπίτι από πολύ μικρή. Πέρασα πολλές άσχημες 
καταστάσεις στο σπίτι. Φασαρία, ξύλο κ.λπ. Τη μητέρα μου την αγαπάω πολύ, 
τη θεωρώ ήρωα με όσα έχει τραβήξει. Το δικό μου πρόβλημα είναι ότι νιώθω 
εξαρτημένη από τη μητέρα μου. Πιστεύω ότι αν πεθάνει θα καταρρεύσει ο κόσμος 
κάτω από τα πόδια μου. Το πρόβλημα αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 3 και κάτι 
χρόνια. Δεν ήμουν έτσι πριν από αυτό. Ήμουν τελείως ανεξάρτητη. Δεν σκεφτόμουν 
ποτέ τέτοια πράγματα. Και το θέμα είναι ότι δεν φεύγω από το σπίτι για ημέρες. 
Φοβάμαι ότι αν πάθω κάτι δεν θα είναι η μητέρα μου εκεί. 

Έπαθα κρίση πανικού ένα βράδυ που είχα φύγει για ξενύχτι σε κάποια παραλία. 
Δεν φεύγω πλέον για βράδυ μακριά. Αυτό το πράγμα με έχει κουράσει και 
καταστρέψει. Επίσης, φοβάμαι να πάω να δουλέψω κάπου μακριά από το σπίτι. 
Έχει τύχει να βγω 6-7 φορές και παραπάνω μπορεί, αλλά ποτέ χωρίς το αγόρι 
μου. Είμαι μαζί του 3,5 χρόνια και μόνο με αυτόν αισθάνομαι κάποια ασφάλεια. 
Αλλά και πάλι όχι τόση για να μην πάθω κρίση πανικού. 

Καταλαβαίνω ότι όσο περισσότερο δεν κάνω τίποτα, χειροτερεύουν τα πράγματα. 
Δηλαδή, αισθάνομαι ότι όσο περισσότερο κάθομαι σπίτι και δεν δουλεύω ή δεν 
κάνω κάτι σταθερό χειροτερεύουν τα πράγματα. Σκέφτομαι, δηλαδή, ακόμη 
χειρότερα. Ενώ ξέρω ότι έχω τη δύναμη να τα καταφέρω μόνη, δεν μπορώ να 
τη βρω. Έχω, επίσης, και σπαστική κολίτιδα εδώ και 2 περίπου χρόνια και αυτό 
επιβαρύνει την προσπάθειά μου γιατί τώρα φοβάμαι μήπως με πιάσει η κοιλιά 
μου αν πάω κάπου, ή αν δεν είναι η μαμά μου μαζί μου το βράδυ. Οπότε αν είναι 
να πάει σε κανά χωριό, να καθίσει το βράδυ, πάω κι εγώ μαζί. Αποκλείεται να 
μείνω το βράδυ μόνη. 
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Το θέμα είναι ότι θέλω να βρω ξανά τον παλιό μου εαυτό γιατί είμαι 23 χρονών 
και αντί το Σαββατοκύριακο να είμαι με τους φίλους μου σε κάποια παραλία, 
είμαι σπίτι. Και επίσης ζω με έναν συνεχή φόβο μην πάθει τίποτα η μαμά μου. 
Σας παρακαλώ πείτε μου μία λύση. Συγγνώμη που μακρηγόρησα.

❞
❝Καλησπέρα. Πάντα ήμουν μία πολύ δυναμική κοπέλα που της άρεσε να 
βγαίνει μέχρι το πρωί και να πηγαίνει εκδρομές χωρίς να λογαριάζει τίποτα! 
Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ βρισκόμουν καθ’ οδόν με το αμάξι μου, έπεσα 
σε κίνηση και ενώ ήμουν μία χαρά άρχισα στα καλά του καθουμένου να μην 
μπορώ να αναπνεύσω… Πανικοβλήθηκα, άρχισα να ιδρώνω και ένιωθα πως θα 
σπάσει η καρδιά μου! Ήταν να μη γίνει η αρχή, γιατί εκείνο το καλοκαίρι ήταν 
από τα χειρότερά μου!

Επειδή μένω λίγο πιο έξω από την Αθήνα και αναγκάζομαι να πηγαίνω στη 
σχολή μου με το αμάξι, από εκείνη την ημέρα όποτε επιχειρούσα να πάω πάθαινα 
συνέχεια το ίδιο πράγμα, με αποτέλεσμα να χάσω την εξεταστική μου!

Από τότε έχει γίνει η ζωή μου ένα μαρτύριο… Αρνούμαι να πηγαίνω διακοπές, 
και σε περίπτωση που πάω θα πρέπει να υπάρχει νοσοκομείο εκεί κοντά. Δεν 
βγαίνω σε νυχτερινά μαγαζιά γιατί με πιάνει ταχυκαρδία, ιδρώνω, ζαλίζομαι και 
θέλω αμέσως να βγω έξω!

Είμαι 23 χρονών και η ζωή μου έχει καταστραφεί… Νομίζω ότι θα πεθάνω, 
φοβάμαι μη χάσω δικούς μου ανθρώπους, και το μεγαλύτερο μαρτύριό μου 
είναι οι νύχτες! Εκεί είναι που παθαίνω τα χειρότερα… Οι νύχτες για μένα είναι 
ανυπόφορες… Και αφορμή που σας γράφω είναι το βράδυ που μας πέρασε! 
Νύσταζα πολύ και αποφάσισα κατά τις 10 και μισή να πέσω για ύπνο.

Κατά τη μία και μισή, ξύπνησα, έπαθα κρίση, άρχισε να καίγεται το σώμα μου, 
ίδρωσα μέσα σε κλάσματα σε όλο μου το σώμα, ένιωθα να μου βάζουν φωτιά, 
άρχισε να πονάει το στομάχι μου και η καρδιά μου κόντευε να σπάσει!

Δεν αντέχω άλλο με αυτή την κατάσταση… Σας παρακαλώ, βοηθήστε με γιατί 
περνάω ένα μαρτύριο! Θέλω όλα αυτά να σταματήσουν και να γίνω η κοπέλα που 
δεν φοβόταν τίποτα! Να γίνω πάλι δυναμική και όχι κατά φαντασία άρρωστη! 
Ελπίζω να μη χρειαστώ φάρμακα, είναι το μόνο που δεν θέλω… Σας ευχαριστώ 
που υπάρχετε!

❞



Άγχος Πανικός - Αγοραφοβία

91

❝Γεια σας! Λόγω κάποιων λιποθυμικών επεισοδίων που είχα πριν από αρκετό 
καιρό, όχι ιδιαίτερα σοβαρών από σωματικής τουλάχιστον πλευράς, εδώ και 2 
χρόνια, μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, αγχώνομαι όταν πρέπει να πάω κάπου 
μόνη μου, είτε με τα πόδια είτε κυρίως με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς 
φοβάμαι ότι μπορεί κάτι να μου συμβεί και να μην έχω κάποιον να με βοηθήσει. 
Το ίδιο μου συμβαίνει όταν βρίσκομαι με μία παρέα που δεν γνωρίζω πολύ καλά, 
ή αν δεν βρίσκονται μαζί μου κάποια άτομα με τα οποία νιώθω πολύ άνετα. Τα 
πράγματα χειροτερεύουν όταν βρίσκομαι σ’ έναν χώρο κλειστό ή και με πολύ κόσμο 
(σούπερ μάρκετ, μπαράκι, αμφιθέατρο σχολής, εκκλησία, συναυλία, σινεμά, κ.λπ.). 

Αυτά που συνήθως νιώθω είναι σφίξιμο στο στομάχι και το κεφάλι, ζάλη, 
ιδρώνουν οι παλάμες μου και αρχίζω να ψάχνω από πού θα μπορέσω να φύγω. 
Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι ποτέ δεν έχω φθάσει να ξαναπάθω αυτό που πραγ-
ματικά φοβάμαι, να χάσω, δηλαδή, τις αισθήσεις μου, αλλά το άγχος αυτό μου 
δυσκολεύει τη ζωή. Δεν μπορώ να απολαύσω πράγματα που με ευχαριστούν 
χωρίς να σκεφτώ αν θα πάθω κάτι εκεί που θα πάω. Ωστόσο, δεν θέλω να με 
νικάει ο φόβος αυτός και προσπαθώ να μην αποφεύγω τις δραστηριότητες που με 
αγχώνουν. Και πάλι, όμως, δεν περνάω τόσο καλά όσο αν μπορούσα να βγάλω 
τις σκέψεις αυτές από το κεφάλι μου! 

Τους τελευταίους μήνες που ανακάλυψα την ιστοσελίδα σας διάβασα διάφορα 
για πανικό, αγοραφοβία, κοινωνικό άγχος κ.λπ. Στην αρχή, τρόμαξα ότι μπορεί 
να έχω κάτι από αυτά, τώρα δεν μου φαίνεται και τόσο φοβερό. Μάλιστα, πιο 
πριν θα ντρεπόμουν να μιλήσω για όλα αυτά ακόμη και σ’ έναν ειδικό, νομίζοντας 
ότι δεν θα θεωρούσε πως υπάρχει πραγματικά πρόβλημα! Επίσης, διάβασα 
αυτά που λέτε για σταδιακή έκθεση σε καταστάσεις που προκαλούν άγχος, κάτι 
που προσπαθώ να κάνω, αλλά αναρωτιόμουν πώς θα μπορούσε να βοηθήσει 
περισσότερο ο ειδικός; 

Ήλπιζα φέτος να αντιμετωπίσω, αν τελικά γίνεται, αυτό το πρόβλημα… Σας 
ευχαριστώ εκ των προτέρων!

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Τι είναι οι κρίσεις πανικού και πώς συνδέονται με την αγοραφοβία;

  Όλα τα συναισθήματα, όπως και το άγχος, συνοδεύονται από σωματικές 
εκδηλώσεις, ενώ σωματικές αισθήσεις συνοδεύουν και άλλες απολύτως 
φυσιολογικές καταστάσεις και λειτουργίες, όπως την κούραση, την αϋπνία, 
την πέψη κ.λπ. Αυτό που συμβαίνει σε γενικές γραμμές στη διαταραχή 
πανικού είναι ότι το άτομο παρερμηνεύει κάποιες φυσιολογικές σωματικές 
αισθήσεις ως ενδείξεις κάποιας πολύ αρνητικής κατάληξης (π.χ. ότι θα 
τρελαθεί, ότι θα χάσει τον έλεγχο, ότι θα πεθάνει κ.λπ.), με αποτέλεσμα να 
αγχώνεται περισσότερο. Η εμπειρία του άγχους συνοδεύεται από σωματικές 
αλλαγές (όπως η δυσκολία στην κατάποση), με αποτέλεσμα η αίσθηση που 
αρχικά είχε από το σώμα του να γίνεται πιο έντονη, ενώ παρουσιάζονται και 
άλλα σωματικά συμπτώματα, όπως η ταχυκαρδία. Οι εντονότερες αισθήσεις 
προκαλούν ακόμη περισσότερο άγχος, το περισσότερο άγχος εντονότερες 
αισθήσεις, κ.ο.κ.

Η κορύφωση του άγχους μέσω αυτού του φαύλου κύκλου οδηγεί σε 
ένα επεισόδιο με πολύ έντονες αρνητικές αισθήσεις και συναισθήματα που 
ονομάζουμε κρίση πανικού, η οποία διαρκεί 2 έως 30 λεπτά. Πέρα από τον 
παραπάνω μηχανισμό, το πρόβλημα συντηρείται και από άλλους παράγοντες, 
όπως η εστίαση της προσοχής στις σωματικές αισθήσεις κ.λπ. Πολλές φορές 
οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα σχετίζεται με το άγχος και 
αυτό είναι κατανοητό καθώς τα σωματικά συμπτώματα του πανικού (π.χ. 
δυσκολία στην αναπνοή, αίσθηση πνιγμού, σφίξιμο στο στήθος, τρέμουλο, 
εφίδρωση, μούδιασμα, αίσθημα παλμών, τάση για λιποθυμία, ζαλάδα, ναυτία, 
στομαχικές ενοχλήσεις κ.λπ.) τούς κάνουν να πιστεύουν ότι πάσχουν από 
κάποια σωματική ασθένεια.

Υπάρχουν περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων επεισοδίων πανικού, ενώ 
άλλες φορές εκδηλώνεται μόνο μία ή δύο έντονες κρίσεις πανικού και στη 
συνέχεια το άτομο αρχίζει να φοβάται μήπως εκδηλώσει και άλλες. Εν συνε-
χεία, υπάρχει περίπτωση να συνδέσει τις κρίσεις αυτές με αρχικώς ουδέτερα 
περιβάλλοντα (π.χ. μέρη με πολύ κόσμο), με αποτέλεσμα να αρχίσει να τα 
αποφεύγει, προκειμένου να μην εμφανίσει νέα επεισόδια πανικού. Με αυτό 
τον μηχανισμό εμφανίζεται η αγοραφοβία.
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?  Σε τι οφείλεται η κρίση πανικού;

  Πολλοί παράγοντες συνεπιδρούν στην εμφάνιση των κρίσεων πανικού. 
Μερικοί άνθρωποι είναι ευάλωτοι λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους ή εξαιτίας 
εμπειριών που είχαν κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Όταν τα άτομα αυτά 
εκτεθούν σε άμεσο στρες λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, εκδηλώνουν 
κρίσεις πανικού.

?  Φοβάμαι ότι θα πάθω κρίση πανικού και αποφεύγω κάποια μέρη.

  Δεν έχει σημασία αν θα σας «ξαναπιάσει κρίση πανικού», αλλά το ότι 
συνεχίζετε να φοβάστε πως μπορεί να έχετε μία τέτοια κρίση όταν βρίσκεστε 
μακριά από το σπίτι σας. Ο φόβος βασίζεται στην προσδοκία που συντηρείτε 
ότι θα συμβεί κάτι τρομερό στους χώρους που αποφεύγετε.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι αυτές καθεαυτές οι κρίσεις πανικού (οι 
οποίες άλλωστε όσο άσχημα και αν σας κάνουν να νιώθετε δεν αποτελούν 
απειλή για τη σωματική ή την ψυχική σας υγεία), αλλά η αποφυγή χώρων 
και καταστάσεων που σας αποκλείουν από ευχάριστες δραστηριότητες που 
επιθυμείτε πολύ. Ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν αυτές οι «αποφυγές» 
είναι η σταδιακή «έκθεση» στις καταστάσεις που σας προκαλούν άγχος. 
Παραμένοντας σε μία κατάσταση που αποφεύγετε, μέχρι να αρχίσει το άγχος 
σας να υποχωρεί, σιγά σιγά θα διαπιστώσετε βιωματικά ότι ο φόβος σας 
βασιζόταν σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, στην υπερεκτίμηση της επικιν-
δυνότητας της κατάστασης και στην υποτίμηση των δικών σας ικανοτήτων 
να την αντιμετωπίσετε.

Καλό θα ήταν να οργανώσετε την προσπάθειά σας, χρησιμοποιώντας κάποιο 
βιβλίο αυτοβοήθειας. Όμως, η άποψή μας είναι ότι θα σας ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιμη η συνεργασία με έναν ειδικό, γιατί, παρά το γεγονός ότι δεν έχετε 
συχνές κρίσεις πανικού, αναφέρετε πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς που 
σας καθιστούν ευάλωτο/-η σε μία πιθανή επιδείνωση. Το πρόβλημα που σας 
απασχολεί είναι πολύ συχνό και αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε ενεργά 
στη συνεργασία με έναν ειδικό, μπορείτε να προσδοκάτε ότι σύντομα θα 
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργικότητά σας.
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?  Μπορώ να είμαι σίγουρος ότι έχω κρίσεις πανικού και όχι κάτι σωματικό;

  Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει στον πανικό είναι ότι παρερμηνεύουμε 
μία εντελώς φυσιολογική σωματική αίσθηση ή ένα περιστασιακό σωματικό 
σύμπτωμα χωρίς σημασία ως καταστροφικό. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι 
ακριβώς το πού πηγαίνει το μυαλό σας και όχι η σωματική πραγματικότητα 
που βιώνετε. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που θα αρχίσετε να 
αναρωτιέστε τι είναι αυτό που σας συμβαίνει, αγχώνεστε και το άγχος 
συνοδεύεται πάντοτε από σωματικές αλλαγές, όπως αύξηση του καρδιακού 
ρυθμού (σκεφτείτε πώς νιώθετε όταν περιμένετε κάτι με μεγάλη αγωνία). 
Αυτό έχει ως συνέπεια να αρχίσετε να έχετε ακόμη πιο έντονες σωματικές 
αισθήσεις, με αποτέλεσμα να αγχώνεστε ακόμη πιο πολύ κ.ο.κ.

Βέβαια, η εμπειρία μιας κρίσης πανικού είναι εξαιρετικά δυσάρεστη και 
γι’ αυτό συνήθως δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε τις διαβεβαιώσεις των 
γιατρών. Μετά τις επισκέψεις σας σε διάφορους γιατρούς έχει έλθει η στιγμή 
να αντιμετωπίσετε την αιτία του προβλήματος, που είναι το νόημα το οποίο 
δίνετε στις αισθήσεις που έχετε από το σώμα σας. Προκειμένου να αλλάξετε 
αυτό το νόημα, δεν αρκεί να σας δώσει κανείς μία διάγνωση ή να σας 
διαβεβαιώσει. Απαιτείται μία συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με 
συγκεκριμένα βήματα, τα οποία θα σας επιτρέψουν σταδιακά και βιωματικά 
να πειστείτε για το γεγονός ότι δεν διατρέχετε κάποιο κίνδυνο.

?  Μπορεί να πάθω κάτι αν είμαι μόνος μου και έχω κρίση πανικού;

  Τα συμπτώματα του πανικού, παρότι είναι πολύ δυσάρεστα, δεν δημιουργούν 
πραγματικούς κινδύνους για τη σωματική σας υγεία. Η κρίση πανικού δεν 
μπορεί να επιφέρει κανενός είδους μόνιμη βλάβη, είτε στη σωματική είτε στην 
ψυχική σας υγεία. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται 
μαζί σας κάποιος για να σας βοηθήσει, γιατί ακόμη και αν παθαίνατε την 
κρίση σε μία εντελώς απομονωμένη περιοχή, μετά από λίγη ώρα θα περνούσε 
και δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα.
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?  Μπορεί να έχω κρίσεις πανικού ενώ όλα στη ζωή μου πηγαίνουν καλά;

  Δεν θα πρέπει να σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι παρουσιάζετε κρίσεις 
πανικού ενώ η ζωή σας πηγαίνει γενικώς καλά. Οι κρίσεις πανικού είναι 
ουσιαστικά μαθημένες αντιδράσεις σε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα 
(δηλαδή στις αισθήσεις του ίδιου μας του σώματος που ερμηνεύουμε με 
καταστροφικό τρόπο) και μπορεί να εμφανιστούν ανεξάρτητα από τη γενική 
κατάσταση της ζωής μας. Στο πλαίσιο αυτό, η γνώμη μας είναι ότι θα ήταν 
χρήσιμο να ζητήσετε εξειδικευμένη βοήθεια, την οποία δεν μπορείτε να 
λάβετε από τη θετική στάση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σας. 
Μπορείτε να προσπαθήσετε αρχικά μόνη σας χρησιμοποιώντας κάποια 
βιβλία αυτοβοήθειας. Έτσι, ακόμη και αν χρειαστεί να απευθυνθείτε σε 
κάποιον, θα έχετε κάνει μία πρώτη αρχή που θα διευκολύνει την περαιτέρω 
συνεργασία σας με τον ειδικό και θα έχετε αποκτήσει μία καλύτερη εικόνα 
του προβλήματος.

Όταν αναφερόμαστε σε μία καλύτερη εικόνα του προβλήματος, ουσιαστικά 
αναφερόμαστε στον μηχανισμό που κρύβεται πίσω από τις κρίσεις πανικού. 
Παρότι έχετε την αίσθηση ότι σας συμβαίνουν αδικαιολόγητα, στην πραγμα-
τικότητα είναι απόλυτα «δικαιολογημένες» στο πλαίσιο της καταστροφικής 
παρερμηνείας των σωματικών σας αισθήσεων (δηλαδή στην αίσθηση ότι θα 
πεθάνετε εξαιτίας των σωματικών συμπτωμάτων που εμφανίζετε).

?  Παθαίνω κρίσεις πανικού σε στιγμές που δεν έχω άγχος.

  Οι κρίσεις πανικού οφείλονται ακριβώς στον λανθασμένο προσδιορισμό του 
αιτίου των σωματικών αλλαγών που βιώνει το άτομο ανά πάσα στιγμή. Επειδή 
οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν αναμενόμενο να βιώνουν σωματικά την 
ταραχή τους σε στιγμές στρες, σε αυτές τις καταστάσεις δεν προχωρούν σε 
λανθασμένη απόδοση της αιτίας των σωματικών τους συμπτωμάτων. Αντίθετα, 
είναι ακριβώς σε στιγμές «ηρεμίας» που οποιαδήποτε σωματική αλλαγή 
μοιάζει «ανεξήγητη», οπότε και είναι πιο πιθανό να την παρερμηνεύσουν 
ως ένδειξη κάποιου σοβαρού προβλήματος.
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?  Οι κρίσεις πανικού είναι «στο μυαλό μας»;

  Όντως όλα λειτουργούν με το μυαλό μας, υπό την έννοια ότι οι κρίσεις πανικού 
βασίζονται στην εκτίμηση του ατόμου πως οι σωματικές αισθήσεις που βιώνει 
είναι ενδεικτικές κάποιου σοβαρού προβλήματος. Από τη στιγμή που το άτομο 
μπορέσει να εκτιμήσει με διαφορετικό τρόπο τις αισθήσεις από το σώμα του (ότι 
είναι φυσιολογικές, ότι οφείλονται στο άγχος ή σε κάποιον άλλο παράγοντα), 
όντως τα συμπτώματα υποχωρούν, καθώς δεν τροφοδοτούνται από το άγχος 
που προέρχεται από τις καταστροφικές εκτιμήσεις του (ότι πρόκειται να πάθει 
κάτι σοβαρό, να χάσει τον έλεγχο, να τρελαθεί κ.λπ.).

?  Οι κρίσεις πανικού σε έγκυο γυναίκα έχουν αρνητικές επιπτώσεις;

  Οι κρίσεις πανικού μπορεί να αποτελούν πολύ δυσάρεστες συναισθη-
ματικές εμπειρίες, αλλά δεν απειλούν τη σωματική σας υγεία. Έτσι, δεν 
πρόκειται να σας επηρεάσουν περισσότερο όταν θα είστε έγκυος απ’ ό,τι 
σας επηρεάζουν τώρα, αλλά ούτε και την υγεία του εμβρύου. Μάλιστα, οι 
ορμονικές αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
είναι πιθανό να λειτουργήσουν προστατευτικά ως προς την εμφάνιση 
κρίσεων πανικού.

Κατά συνέπεια, η ύπαρξη κρίσεων πανικού δεν θα πρέπει να σας επηρεά-
σουν ως προς την απόφασή σας να μείνετε έγκυος, εκτός και αν περνάτε μία 
περίοδο έξαρσης των κρίσεων, οπότε καλό θα ήταν να δώσετε προτεραιότητα 
στη θεραπεία σας. Μάλιστα, θεωρούμε ότι ανεξάρτητα από το θέμα της 
εγκυμοσύνης δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσετε να υποφέρετε. Είναι 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν προτείνεται η χρήση 
φαρμάκων, αλλά ούτως ή άλλως το άγχος και ο πανικός αντιμετωπίζονται 
αποτελεσματικά με γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία.

?  Έχω την αίσθηση ότι το περιβάλλον γύρω είναι λιγότερο «οικείο».

  Αν αναφέρεστε σε μία γενικότερη αίσθηση ότι τα αντικείμενα και οι άνθρωποι 
γύρω σας μοιάζουν μη πραγματικοί, απόμακροι, άχρωμοι, χωρίς ζωή κ.λπ. 
τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι βεβαίως και η αίσθηση αυτή μπορεί να 
συσχετίζεται με άγχος. Μία άλλη περίπτωση είναι η αίσθηση να ανακύπτει 
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στο πλαίσιο δυσκολιών που αφορούν στην ψυχολογική σας διάθεση. Θα 
άξιζε να εξετάσετε αν τα συμπτώματα εμφανίζονται σε περιόδους ιδιαίτερου 
άγχους ή κακής ψυχολογικής διάθεσης και υποχωρούν καθώς εκλείπουν τα 
συναισθήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η γνώμη μας είναι ότι δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να συνεχίσετε να εμφανίζετε συμπτώματα αυτού του είδους 
(τα οποία λόγω της φύσης τους είναι λογικό να σας προκαλούν ανησυχία) 
και θεωρούμε ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, 
προκειμένου να εντοπίσετε τα αίτιά τους και να τα αντιμετωπίσετε.

?  Πώς αντιμετωπίζεται ο πανικός και η αγοραφοβία;

  Το άγχος και ο πανικός μπορούν να θεραπευθούν μέσω ψυχοθεραπείας, μέσω 
φαρμακευτικής αγωγής, ή με τον συνδυασμό και των δύο. Όλες οι μορφές 
θεραπείας θεωρούνται αποτελεσματικές, με την ψυχοθεραπεία να πλεονεκτεί 
ως προς τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, δηλαδή ως προς 
την προφύλαξή σας από μελλοντικές επανεμφανίσεις του προβλήματος. Είναι 
θεωρητικά δυνατόν να ξεπεράσετε το πρόβλημα και μόνος σας ή χρησιμο-
ποιώντας κάποιο βιβλίο αυτοβοήθειας, αλλά θεωρούμε ότι το σημαντικό 
είναι να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα πλήρως και αποτελεσματικά και όχι να 
καταφέρετε να το επιτύχετε βασισμένος μόνο στις δικές σας δυνάμεις. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρείστε και αυτό που έχει σημασία είναι 
να αφήσετε το πρόβλημα πίσω σας και να συνεχίσετε τη ζωή σας.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι υποχρεωτική η λήψη 
φαρμακευτικής αγωγής, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται στα αρχικά στάδια, 
προκειμένου να μπορέσει το άτομο να είναι αρκετά λειτουργικό ώστε να 
ανταποκριθεί στις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Πάντως, ακόμη και αν 
χρειαστεί να λάβετε φάρμακα δεν θα πρέπει να ανησυχείτε, καθώς τα φάρμακα 
είναι απολύτως ασφαλή όταν λαμβάνονται υπό παρακολούθηση ψυχιάτρου. 
Η συνεργασία σας με έναν ειδικό θα σας βοηθήσει να συστηματοποιήσετε 
την προσπάθειά σας. Ο ειδικός θα σας κατευθύνει στα απαραίτητα βήματα, 
θα σας καθοδηγήσει στη σωστή εφαρμογή τους και θα σας υποδείξει πώς 
να τα επιτύχετε με μεγαλύτερη ευκολία και κατά τρόπο που ταιριάζει σε 
εσάς προσωπικά. Θα είναι ο σύμμαχός σας στην προσπάθειά σας, αλλά η 
τελική ευθύνη θα παραμείνει σε εσάς. Σε γενικές γραμμές, τα στάδια της 
συνεργασίας είναι τα ακόλουθα: (α) Κατανόηση της φύσης του πανικού και 
της αγοραφοβίας γενικά και των μηχανισμών εγκατάστασης και διατήρησης 
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σε ατομικό επίπεδο. (β) Εκπαίδευση σε τρόπους αντιμετώπισης των συμπτω-
μάτων του άγχους. (γ) Αμφισβήτηση και αλλαγή των αναποτελεσματικών 
τρόπων σκέψης. (δ) Σταδιακή έκθεση στις καταστάσεις που αποφεύγονται 
και στα σωματικά ερεθίσματα που προκαλούν τις κρίσεις. Με άλλα λόγια, η 
αντιμετώπιση συνίσταται στο να μάθει το άτομο να ελέγχει και στη συνέχεια 
να εμποδίζει τις κρίσεις πανικού και τον φόβο του.

?  Η διαταραχή πανικού μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά;

  Σήμερα, η διαταραχή πανικού αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την 
κατάλληλη θεραπεία, η οποία είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας που ονομάζεται 
γνωσιακή-συμπεριφοριστική και η οποία μπορεί να συνδυαστεί ή όχι με 
φαρμακοθεραπεία, ανάλογα με την περίσταση. Μάλιστα, η συγκεκριμένη 
μορφή ψυχοθεραπείας έχει αποτελέσματα που παρουσιάζουν πολύ καλή 
διατήρηση στον χρόνο. 

Ο λόγος είναι ότι η παρέμβαση ουσιαστικά συνίσταται στην εκπαίδευση 
του ατόμου να βλέπει με διαφορετικό τρόπο τις κρίσεις πανικού, αλλά και στην 
υιοθέτηση μεθόδων διαχείρισης και μείωσης του άγχους. Ορισμένοι άνθρωποι 
ωφελούνται πολύ από τη χρήση φαρμάκων, τα οποία βοηθούν στην πρόληψη 
των κρίσεων πανικού ή στη μείωση της συχνότητας και της έντασής τους.

Αυτό που είναι σημαντικό να γνωρίζετε είναι τι εννοούμε όταν λέμε αποτε-
λεσματική θεραπεία. Πολλά άτομα που υποφέρουν από κρίσεις πανικού, όταν 
ξεπεράσουν το στάδιο της εκδήλωσης συμπτωμάτων, διαμαρτύρονται για το 
γεγονός ότι ακόμη κάνουν σκέψεις «τύπου πανικού» που είναι αναγκασμένοι 
να πολεμήσουν για να μην εκδηλώσουν συμπτώματα. Παρότι τα καταφέρνουν, 
βρίσκουν τη διαδικασία βασανιστική και θεωρούν ότι δεν έχουν ξεπεράσει 
το πρόβλημα ολοκληρωτικά. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει είναι απολύτως 
φυσιολογικό. Η θεραπεία συνίσταται σε μία εντατική περίοδο εκπαίδευσης 
στην αντιμετώπιση του άγχους και σε μία λιγότερο εντατική περίοδο (όπου η 
επαφή με τον θεραπευτή είναι πολύ αραιή ή και ανύπαρκτη), κατά την οποία 
εγκαθιδρύονται οι νέες συμπεριφορές. Σε αυτή τη δεύτερη φάση, προοδευτικά 
η αντιμετώπιση των σκέψεων που οδηγούν στον πανικό γίνεται πιο εύκολα, 
μέχρι που κάποια στιγμή η διαδικασία αυτοματοποιείται εντελώς. Σε αυτό το 
αυτοματοποιημένο στάδιο βρίσκονται και όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν 
εκδηλώσει ποτέ διαταραχή πανικού. Ιδέες επικινδυνότητας περνούν από το 
μυαλό όλων μας, αλλά τις αντιμετωπίζουμε σχεδόν αυτόματα.
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?  Μπορώ να απαλλαγώ μόνος μου από τη διαταραχή πανικού;

  Το να προσπαθούμε μόνοι μας χωρίς να εκμεταλλευόμαστε κάθε διαθέσιμη 
βοήθεια είναι αντίθετο στην ευτυχία μας και υποδαυλίζει την πιθανότητα 
να επιτύχουμε τους στόχους μας. Μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις είναι 
απλώς ανέφικτο, καθώς υπάρχουν πολλές δυσκολίες στη ζωή μας που 
πολύ απλά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε μόνοι μας (από τον πόνο σε ένα 
δόντι, μέχρι το να σηκώσουμε ένα πολύ βαρύ αντικείμενο). Κάποιες φορές, 
οι ψυχολογικού τύπου δυσκολίες εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, 
ιδίως όταν μας απασχολούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποκτούν 
χρόνιο χαρακτήρα, αλλά και όταν έχουμε άλλου είδους πεποιθήσεις που 
μας εμποδίζουν να αναζητήσουμε και να λάβουμε βοήθεια, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που ξεπερνούν ψυχολογικά 
προβλήματα μόνοι τους.

Συμφωνούμε μαζί σας ότι πρέπει να βοηθήσετε τον εαυτό σας να ξεπεράσει 
τις κρίσεις πανικού που σας απασχολούν, αλλά διαφωνούμε με την απόφασή 
σας να παραιτηθείτε από κάθε προσπάθεια αναζήτησης εξωτερικής βοήθειας. 
Το να κάνετε ένα τόσο μεγάλο βήμα βασιζόμενος αποκλειστικά στη δύναμη 
της θέλησης, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μία κίνηση που θα σας 
προκαλέσει εξαιρετικά μεγάλο στρες.

?  Θα πρέπει να παίρνω πάντα φάρμακα για τις κρίσεις πανικού;

  Οι κρίσεις πανικού αντιμετωπίζονται σήμερα αποτελεσματικά και δεν υπάρχει 
λόγος να υποθέσει κανείς ότι θα έχετε ανάγκη μόνιμης φαρμακευτικής αγω-
γής. Μάλιστα, εάν η φαρμακευτική θεραπεία δεν σας κάλυψε πλήρως, ίσως 
θα σας ήταν χρήσιμο να δοκιμάσετε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. 
Η θεραπεία εκλογής για τις κρίσεις πανικού είναι η γνωσιακή-συμπεριφο-
ριστική ψυχοθεραπεία, η οποία όχι μόνο έχει πολύ καλά αποτελέσματα, 
αλλά ακριβώς επειδή βασίζεται στο να μάθετε να ελέγχετε τις σκέψεις και 
τα σωματικά συμπτώματα που οδηγούν στον πανικό, θα σας προσφέρει 
πολύ μεγαλύτερη προφύλαξη για την αποτροπή της επανεμφάνισης του 
προβλήματος.
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?  Διέκοψα τα φάρμακα και επέστρεψαν οι πανικοί.

  Κάποιες φορές συμβαίνει η διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής να επαναφέρει 
τα συμπτώματα άγχους, ειδικά όταν οι στρεσογόνοι παράγοντες συνεχίζουν 
να υπάρχουν στο περιβάλλον. Δεν υπάρχει, όμως, λόγος να απογοητεύεστε, 
καθώς οι κρίσεις πανικού σήμερα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και 
ψυχοθεραπευτικά, με παρεμβάσεις οι οποίες έχουν πιο σταθερά αποτελέ-
σματα στον χρόνο, καθώς δεν απευθύνονται μόνο στην αντιμετώπιση των 
συμπτωμάτων αλλά δίνουν έμφαση και σε όλους τους άλλους παράγοντες 
που δημιουργούν και συντηρούν το πρόβλημα.



❝
Προβλήματα 

Διάθεσης

❞



Κατάθλιψη 

Κατά διαστήματα, η πεσμένη διάθεση είναι μία συναισθηματική κατάσταση αρκετά 
φυσιολογική. Όταν, ωστόσο, κυριαρχούν το αίσθημα αβοηθητότητας και η απελπισία 
χωρίς να υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου, τότε μπορεί να υπάρχει κατάθλιψη. 
Πρόκειται για μία συναισθηματική διαταραχή που εμποδίζει το άτομο να λειτουργήσει 
ικανοποιητικά και να απολαύσει τη ζωή. Στη βαριά μορφή της, μπορεί ακόμη και 
κάτι απλό, όπως το να περάσει κανείς απλώς την ημέρα του, να φαίνεται δύσκολο, 
δίνοντας την αίσθηση ότι υπερβαίνει τις δυνάμεις του, ή και να σκέφτεται να θέσει 
τέρμα στη ζωή του. Παρότι η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλώνεται με διαφορετικό 
τρόπο από άτομο σε άτομο και από ηλικία σε ηλικία, εντούτοις στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων τα συνήθη συμπτώματά της είναι: 
• Αίσθημα απελπισίας και αβοηθητότητας: το άτομο τα «βλέπει όλα μαύρα», 

αισθάνεται ότι τίποτα δεν πρόκειται να πάει καλύτερα και δεν μπορεί να γίνει 
τίποτα για να βελτιωθεί η κατάστασή του.

• Απώλεια του ενδιαφέροντος για φίλους, δραστηριότητες και οτιδήποτε στο παρελθόν 
δημιουργούσε χαρά και ευχαρίστηση (π.χ. χόμπι, κοινωνικές δραστηριότητες, σεξ).

• Αίσθημα διαρκούς κόπωσης. 
• Αλλαγές στην όρεξη και αυξομειώσεις του σωματικού βάρους. 
• Αλλαγές στον ύπνο (είτε αϋπνία, ειδικά με τη μορφή της πολύ πρωινής αφύπνισης, 

είτε υπνηλία στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας).
• Δυσκολία στη συγκέντρωση και αίσθηση ότι είναι δύσκολο να διεκπεραιωθούν 

έργα και καθήκοντα που μέχρι πρότινος γίνονταν με ευκολία. Το άτομο δυσκολεύεται 
να εστιάσει την προσοχή του, να θυμηθεί πράγματα, ή να λάβει αποφάσεις.

• Καταιγισμός αρνητικών σκέψεων για τον εαυτό, τη ζωή και το μέλλον, τις οποίες 
το άτομο δεν μπορεί να ελέγξει.

• Θυμός ή ευερεθιστότητα (ειδικά στην περίπτωση των αντρών): το άτομο γίνεται 
ευερέθιστο, νευρικό και ευέξαπτο, βιώνει μία αίσθηση εσωτερικής ανησυχίας. 
Το επίπεδο ανοχής και ανεκτικότητάς του είναι χαμηλό, νιώθει ενόχληση από 
όλους και όλα. 

• Καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ, καπνίζει περισσότερο, προβαίνει σε 
απερίσκεπτες και επικίνδυνες συμπεριφορές.
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• Απώλεια ενέργειας: αίσθηση κόπωσης, βραδύτητα, σωματική εξασθένιση. Το 
άτομο μπορεί να νιώθει ότι ακόμη και ένα ασήμαντο έργο το εξαντλεί ή ότι του 
παίρνει πολύ παραπάνω χρόνο για την ολοκλήρωσή του.

• Αυτομομφή: ισχυρό αίσθημα αναξιότητας ή ενοχής. Το άτομο κρίνει αυστηρά τον 
εαυτό του για υποκειμενικώς αντιλαμβανόμενα λάθη και ελαττώματα. 

• Ανεξήγητοι πόνοι και σωματικές ενοχλήσεις: αύξηση των σωματικών ενοχλήσεων, 
όπως πονοκέφαλοι, πόνοι στην πλάτη, στο στομάχι και στους μυς. 

Η κατάθλιψη μπορεί να έχει διαβρωτική επίδραση στην καθημερινή ζωή του ατόμου, 
αλλά και των οικείων του. Οι σημαντικοί τομείς που επηρεάζονται είναι οι εξής: 
• Το κίνητρο. Η κατάθλιψη επηρεάζει τον βαθμό κινητοποίησης και το κίνητρο για 

δράση. Το άτομο νιώθει απάθεια, χωρίς να έχει τις δυνάμεις ή το ενδιαφέρον 
να εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Έχει την αίσθηση ότι δεν αξίζει να 
κάνει τίποτα, ότι όλα είναι ανούσια, άσκοπα και κάθε προσπάθεια μάταιη. Συχνά 
νιώθει σαν να «σέρνεται» και ότι πρέπει να πιέσει τον εαυτό του για να κάνει 
ακόμη και τα πιο απλά πράγματα.

• Τα συναισθήματα. Ένα από τα κύρια συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η ανη-
δονία, η οποία αφορά στην απώλεια της δυνατότητας βίωσης ευχαρίστησης. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και όταν το άτομο καταφέρει να βρεθεί σε μία 
κατάσταση που παλαιότερα του ήταν ευχάριστη (π.χ. έξοδος με παρέα), βυθίζεται 
σε μεγαλύτερη θλίψη επειδή συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να χαρεί τίποτα. Η 
ζωή φαίνεται εντελώς άδεια. Όμως, παρότι χάνει την ικανότητα βίωσης θετικών 
συναισθημάτων, τα αρνητικά συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, η απόγνωση, 
ο φθόνος και η ζήλια για τους άλλους που φαίνεται ότι είναι ή και ότι περνούν 
καλά, αυξάνονται και επικρατούν.

• Οι σκέψεις. Η κατάθλιψη επηρεάζει τις σκέψεις με δύο τρόπους. Κατ’ αρχάς, 
επηρεάζει τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Το άτομο δεν μπορεί να εστιάσει την 
προσοχή του ακόμη και σε απλά πράγματα (π.χ. να παρακολουθήσει μία εκπομπή 
στην τηλεόραση ή να διαβάσει). Επίσης, ξεχνά και δεν μπορεί να θυμηθεί ειδικά 
θετικά γεγονότα, ενώ θυμάται πολύ έντονα καθετί αρνητικό. Επιπλέον, επηρεάζει 
τις σκέψεις που κάνει για τον εαυτό, το μέλλον και τον κόσμο. Το άτομο έχει 
την τάση να βλέπει τον εαυτό του ως κατώτερο, ελλιπή, κακό και άχρηστο. Το 
μέλλον και ο κόσμος που το περιβάλλει μοιάζουν απειλητικά, καθώς θεωρούνται 
πρόσθετες και μόνιμες πηγές ματαιώσεων και απογοητεύσεων.

• Η συμπεριφορά. Το άτομο που πάσχει από κατάθλιψη έχει την τάση να κάνει όσο 
το δυνατόν λιγότερα και να ασχολείται με ελάχιστες μόνο δραστηριότητες. Νιώθει 
διαρκώς την ανάγκη να αποσυρθεί κοινωνικά και αποφεύγει δραστηριότητες και 
καταστάσεις που στο παρελθόν τού ήταν ευχάριστες.
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• Οι κοινωνικές σχέσεις. Οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται από την κατάθλιψη, 
καθώς το άτομο συστηματικά αποφεύγει δραστηριότητες ή καταστάσεις όπου 
υπάρχει η παρουσία άλλων ανθρώπων. Πολύ συχνά βρίσκει δικαιολογίες για 
να αρνηθεί προσκλήσεις και προτάσεις. 

Η κατάθλιψη, τέλος, αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου για αυτοκτονία. Η βαθιά 
απελπισία και η αίσθηση αβοηθητότητας που τη συνοδεύουν ενδέχεται να κάνουν 
το άτομο να νιώσει ότι η μόνη λύση και έξοδος διαφυγής από αυτή την ανυπόφορη 
κατάσταση είναι η αυτοκτονία. 

Σε πολλά μηνύματα θίγεται το θέμα του αυτοκτονικού ιδεασμού σε κάποιο 
αγαπημένο πρόσωπο. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ψυχοπιεστικό γεγονός, καθώς 
από τη μία πυροδοτείται το αίσθημα ευθύνης και η αγωνία να αποτραπεί μία τέτοια 
πράξη, και από την άλλη το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με τη συνειδητοποίηση της 
αδυναμίας του να αλλάξει γνώμη στο αγαπημένο πρόσωπο. 

Όσον αφορά στους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση κατάθλιψης, συνήθως 
επικρατεί ένας συνδυασμός βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. 
Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την εκδήλωση κατάθλιψης παίζουν οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, οι προσωπικές επιλογές αλλά και οι στρατηγικές αντιμετώπισης που έχει ή 
δεν έχει το άτομο. Μεταξύ αυτών των παραγόντων, η τελειοθηρία συνδέεται πολύ 
συχνά με προβλήματα διάθεσης. Αυτό συμβαίνει διότι πρόκειται για μία παγίδα που 
εγκλωβίζει το άτομο κάνοντάς το να νιώθει αδικαιολόγητα αποτυχημένο. Ειδικότερα, 
το άτομο θέτει υψηλούς στόχους και κριτήρια επίδοσης με αποτέλεσμα να πιέζει τον 
εαυτό του, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει να ικανοποιήσει 
τα κριτήρια αυτά, δεδομένου ότι ποτέ τίποτα δεν είναι τέλειο και πάντα υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης. Έτσι, είτε αποτυγχάνει είτε απλώς κατορθώνει να ικανοποιήσει 
τους στόχους που έθεσε. Ωστόσο, και σε μία τέτοια περίπτωση δεν βιώνει αυτό που 
κατόρθωσε ως επιτυχία, αλλά ως υποχρέωση ή καθήκον, καταλήγοντας να εγκλωβιστεί 
σε μία κατάσταση που είτε αποτυγχάνει είτε απλώς κάνει αυτό που πρέπει, χωρίς ποτέ 
τίποτα να θεωρείται προσωπική επιτυχία. 

Τέλος, στην περίπτωση της κατάθλιψης μπορεί να υπάρχει δυσκολία του ατόμου 
να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια, δεδομένου ότι εκλαμβάνει το πρόβλημα ως 
μία προσωπική αδυναμία την οποία απαιτεί από τον εαυτό του να την ξεπεράσει 
μόνο του. Ωστόσο, ακριβώς επειδή η κατάθλιψη επηρεάζει κάθε πλευρά της ζωής 
του, η προσδοκία αυτή είναι ανέφικτη. Έτσι, βρίσκεται παγιδευμένο σε έναν φαύλο 
κύκλο, όπου όσο προσπαθεί μόνο του τόσο απογοητεύεται, και όσο απογοητεύεται 
τόσο αποσύρεται από τους άλλους και από μία ενδεχόμενη βοήθεια και υποστήριξη, 
θεωρώντας ότι είναι ανάξιο αυτής. Ιδιαίτερα δύσκολη γίνεται η αναζήτηση βοήθειας 
σε κάποιες ειδικές συνθήκες όπου εκδηλώνονται προβλήματα διάθεσης, όπως αυτές 
της συνταξιοδότησης και της λοχείας, που θίγονται, επίσης, σε κάποια μηνύματα. 



Προβλήματα διάθεσης Κατάθλιψη

105

Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Δεν είμαι καλά. Αφήνω τη ζωή μου να περνάει κι εγώ δεν κάνω τίποτα. 
Δεν ξέρω τι έπαθα. Κουράστηκα, έτσι ήμουν πάντα; Δεν ξέρω… ή μάλλον ξέρω… 
ξέρω ότι δεν ήμουν έτσι πάντα. Κι αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο. Δύσκολο 
να αποδεχθώ αυτό τον καινούργιο εαυτό που δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με 
τίποτα, που μου γκρεμίζει όσα χρόνια ολόκληρα έχτιζα. Έχω αφήσει ουσιαστικά 
το μεταπτυχιακό μου, έχω απομακρυνθεί από όλους, νιώθω ότι δεν με ενδιαφέρει 
τίποτα. Στενοχωριέμαι γι’ αυτό – σκέφτομαι τον εαυτό μου μήνες πριν να τρέχει, 
να έχει άγχος και αγωνία, στόχους, να φαντάζομαι το μέλλον μου, να πετυχαίνω 
πράγματα, να γελάω… Και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Θέλω να γίνω όπως 
πριν, αλλά μένω στο να στενοχωριέμαι που πια δεν μπορώ να κάνω τίποτα. 
Νιώθω ότι δεν ήμουν ποτέ διαφορετική, ότι ποτέ δεν έκανα πράγματα, ότι αυτός 
ο άνθρωπος που νοσταλγώ και σχεδόν ζηλεύω δεν ήμουν εγώ. Πάνε τουλάχιστον 
6 μήνες που συμβαίνει αυτό. Ξεκίνησε με μία απογοήτευση και μία μακρά 
πιεστική περίοδο. Ένιωθα πολύ πιεσμένη για καιρό, ένιωθα ότι έχω ανάγκη από 
ένα διάλειμμα από όλους και όλα. Αυτό το διάλειμμα δεν το έκανα ποτέ. Ένιωθα 
πιεσμένη γιατί το πρόγραμμά μου ήταν πιεστικό για πολύ καιρό, ήμουν σε μία 
πόλη που δεν είχα φίλους και γενικώς στη ζωή μου είχα μόνο στόχους – στόχους, 
όμως, που η ενδεχόμενη επίτευξή τους με γέμιζε χαρά. Τόσο που όταν έβρισκα 
χρόνο ήμουν πολύ κοινωνική, χαρούμενη, και όλοι το παρατηρούσαν. Μετά 
ξεκίνησα να στενοχωριέμαι και να μην μπορώ. Τώρα τα έχω παρατήσει όλα και 
δεν έχω τίποτα. Θέλω να μου πείτε πώς να ξυπνήσω αύριο και να χαμογελάω. Να 
καθίσω στο γραφείο μου και να συνεχίσω να διαβάζω από εκεί που σταμάτησα 
και να είμαι χαρούμενη. Να βρω τον εαυτό που αν δεν έκανε κάτι για μία ημέρα 
ένιωθε ότι πήγε χαμένη. Αυτή τη στιγμή βλέπω τους μήνες να περνούν και λέω 
και τι έγινε… μόνο θεωρητικά στενοχωριέμαι. Δεν κάνω τίποτα. Δεν θέλω να είμαι 
έτσι. Αλλά δεν κάνω τίποτα για να το αλλάξω. Έχω παρατήσει πράγματα που δεν 
μου τα χάρισε κανένας. Χαράμισα όλους μου τους κόπους, όλες τις προσπάθειες. 
Νιώθω ότι είναι άδικο αυτό. Ότι δεν είχα δικαίωμα να το κάνω. Είναι σαν να 
είμαι εχθρός του εαυτού μου. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι έχω 
χάσει τόσο καιρό από τη ζωή μου. Ήμουν στο τέλος του μεταπτυχιακού μου και 
το παράτησα, είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται οι πιο υψηλοί μου στόχοι κι 
εγώ… δεν ξέρω τι έπαθα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να μου το συγχωρήσω ποτέ 
για να συνεχίσω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βάζω στο μυαλό μου ιδέες και πρόγραμμα 
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για να επανορθώσω, για να αρχίσω σιγά σιγά να επανακάμπτω, και δεν κάνω 
τίποτα. Πείτε μου τι να κάνω. Θα είμαι για πάντα έτσι; Αν στο μέλλον μού συμβεί 
μία πραγματική δυσκολία τι θα κάνω; Δεν θέλω να πάω σε ψυχολόγο. Δεν μπορεί 
να με βοηθήσει. Εγώ μόνο μπορώ να το κάνω. Πώς όμως; Δεν θέλω να χάσω 
άλλο χρόνο… Δεν θέλω η ζωή μου να είναι έτσι.

Θέλω να κλείσω τα μάτια μου κι όταν τα ανοίξω να είμαι όπως ήμουν πριν 
από 6 μήνες. Αγχωμένη και πιεσμένη μα με ενδιαφέροντα, στόχους, ανησυχίες 
για το μέλλον μου και όλα. Είναι σαν να παραιτήθηκα από τη ζωή μου την ίδια. 
Περνά η ζωή κι εγώ κάθομαι ατάραχη και σκέφτομαι πώς ξεκίνησε όλο αυτό, 
αλλά δεν κάνω τίποτα για να το αλλάξω. Και μου φαίνεται αδύνατο πια. Σαν να 
αποσύρθηκα από τη ζωή και να έγινα απλός παρατηρητής της. Δεν κοιμάμαι καλά, 
πετάγομαι και σκέφτομαι όλη την ώρα “είναι δυνατό να μην κάνω τίποτα, είναι 
δυνατό να κάθομαι έτσι; Εγώ που δεν προλάβαινα, εγώ που…” Και οι υποχρεώσεις 
περιμένουν. Μόνο σκέψεις, σκέψεις, όλη την ώρα σκέψεις… που προσπαθώ να 
σταματήσω και δεν μπορώ. Έπαψα να είμαι κοινωνική, γενικά έχω μετατραπεί σε 
έναν άνθρωπο που μόνο οίκτο μπορεί να μου προκαλέσει. Δεν είμαι εγώ αυτή. 
Δεν θέλω να είμαι.

❞
❝Νομίζω ότι οι συναισθηματικές μεταπτώσεις ήταν ένα από τα στοιχεία του 
χαρακτήρα μου… Η διάθεσή μου αλλάζει τόσο γρήγορα και αναπάντεχα, ώστε 
δυσκολεύομαι να προγραμματίσω πράγματα από τον φόβο ότι δεν θα είμαι σε 
θέση να τα φέρω σε πέρας… Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, οι 
μεταπτώσεις μου είναι πολύ έντονες, δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα, τις πέντε 
ημέρες έχω πλέον άσχημη διάθεση και τις άλλες προσπαθώ να την αλλάξω… 

Ήμουν και είμαι τελειομανής και προσπαθώ σχεδόν με πείσμα να στηρίζομαι 
στις δικές μου δυνάμεις και μέχρι τώρα τα έχω καταφέρει. Τον τελευταίο καιρό 
όμως νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσω τον εαυτό μου να βγει από 
αυτή την καταθλιπτική κατάσταση. Έχω όλα τα συμπτώματα που ορίζουν την 
κατάθλιψη, απώλεια δύναμης και ενέργειας, αρνητικά συναισθήματα, φόβο για 
το μέλλον, αίσθηση ανημπόριας, νιώθω ότι θέλω να κλαίω για ώρες, σπάνια 
βρίσκω πράγματα που νομίζω ότι θα μου έδιναν χαρά… και όταν πιέζομαι να βγω 
για καφέ ή να πάω σε ένα πάρτι, απογοητεύομαι περισσότερο γιατί δεν νιώθω 
τίποτα… δεν με γεμίζει ούτε κι αυτό. Δυο-τρεις φορές ένιωθα τόσο άσχημα και τα 
έβλεπα όλα τόσο μάταια, χωρίς δυνατότητα να ξεφύγω, που ήθελα να τελειώσω 
εκείνη τη στιγμή, δεν ήθελα πια να ζω έτσι, είχα κουραστεί να προσπαθώ, ήθελα 
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να παραιτηθώ… Κάτι μέσα μου, όμως, φαίνεται ότι με κρατάει ακόμη… και τότε 
η μόνη μου διέξοδος είναι ο ύπνος, η φυγή σε μία κατάσταση όπου δεν υπάρχει 
φόβος, ανασφάλεια, πόνος, χρόνος και όλα είναι απλά… 

Ξέρω ότι και οι κρίσεις υπερφαγίας που έχω όταν είμαι πολύ χάλια, οφείλονται 
στην ψευδαίσθηση ότι θα ηρεμήσω για λίγο και θα νιώσω καλά. Δεν ξέρω αν 
το γεγονός ότι σπουδάζω κοινωνικές επιστήμες και ότι γνωρίζω αρκετά από τα 
διαβάσματά μου μέχρι τώρα με βοηθάει ή με εμποδίζει από το να αντιμετωπίσω 
μόνη μου την κατάσταση αυτή… Θέλω να αποφύγω να πάω σε ειδικό, γιατί φοβάμαι 
ότι θα απογοητευτώ πολύ περισσότερο από τον εαυτό μου, αν συνειδητοποιήσω 
ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου… Το ξέρω ότι η οικογένειά μου είναι 
δύσκολο να με καταλάβει, τους στενοχωρώ με τη συμπεριφορά μου, τους λέω 
ότι δεν υπάρχει τρόπος να με βοηθήσουν, και αισθάνομαι χειρότερα όταν βλέπω 
ότι η διάθεσή μου επηρεάζει αρνητικά και τους άλλους… Οι αδελφικές μου φίλες 
μού λένε ότι κουράστηκα πολύ τελευταία και πίεσα τον εαυτό μου για να πετύχω 
(φέτος υπολογίζω να πάρω το δεύτερο πτυχίο, αφού έδωσα κατατακτήριες, 
συνεχώς γέμιζα τον χρόνο μου με δραστηριότητες, ξένες γλώσσες και εθελοντική 
προσφορά), ίσως εμμένω σε ένα “ιδανικό” εγώ, γι’ αυτό και αντιδρά με κατάπτωση 
ο οργανισμός μου. Μακάρι να είναι τόσο απλά τα πράγματα. 

Αποφάσισα να σας γράψω για να μιλήσω σε κάποιους που θα μπορούσαν να με 
καταλάβουν, με την ελπίδα να ακούσω κάτι ενθαρρυντικό… Έχω ανάγκη να νιώσω 
καλά και να κάνω μία καινούργια αρχή… να ζήσω πραγματικά! Σας ευχαριστώ.

❞
❝Εδώ και δέκα χρόνια πάσχω από κατάθλιψη. Κατά καιρούς παίρνω αντι-
καταθλιπτικά και νιώθω καλύτερα. Τώρα είμαι και πάλι σε φάση θεραπείας με 
φαρμακευτική αγωγή. Αισθάνομαι ότι η ζωή μου είναι ένα μεγάλο λάθος. Συνεχώς 
θέλω να κοιμάμαι και νιώθω ασφαλής μόνο μέσα στο σπίτι. Ένα συνεχές αίσθημα 
κόπωσης και κενού. Νιώθω τις δυνάμεις μου να με εγκαταλείπουν. Και η πιο 
μικρή απόφαση μου φαίνεται βουνό. Ακόμη και μία έξοδος με φίλους. Μόνο 
τύψεις και ενοχές κατοικούν στο μυαλό μου και αλλόκοτες σκέψεις χωρίς βάση. 
Έμμονες ιδέες που δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Ο ύπνος πραγματικά είναι 
λύτρωση, μόνο που και γι’ αυτό νιώθω ένοχη. Το μέλλον μού φαίνεται μαύρο και 
η ιδέα ότι θα παρακολουθώ τις ζωές γνωστών και φίλων με τρελαίνει. Νομίζω θα 
πεθάνω μόνη χωρίς παιδιά, χωρίς οικογένεια. Πιστεύω πως ο Θεός για κάποιον 
λόγο με τιμωρεί, αλλά δεν ξέρω γιατί. Μισώ όσους είναι ευτυχισμένοι και συχνά 
με πιάνω να εύχομαι τον θάνατο άλλων ανθρώπων. Μετά με πνίγουν οι τύψεις 
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και περιμένω μία ακόμη τιμωρία από τον Θεό. Σκέφτομαι ότι όσο καλά και αν 
νιώσω με τη θεραπεία, θα είναι κάτι τεχνητό και πως σύντομα θα ξανακυλήσω. 
Δηλαδή, μία ζωή φάρμακα. Με τρελαίνει. 

Ώρες ώρες σκέφτομαι πως όλα είναι μάταια, ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Όλα μοιάζουν 
να δρουν εναντίον μου. Νιώθω μόνη, περικυκλωμένη από φοβίες που δεν μπορώ 
να αντιμετωπίσω. Νιώθω να πνίγομαι στο σκοτάδι. Κάτι κακό έρχεται, κάτι θα πάθω. 
Νομίζω πως ξαναζώ μία κατάσταση που έχω ξαναπεράσει, και φοβάμαι ξέροντας ότι 
θα με στριμώξει, θα μου πάρει κάθε θετική ενέργεια, κάθε ελπίδα, και θα μου φέρει 
σκέψεις επικίνδυνες, σκέψεις που δεν μπορώ να χειριστώ. Θα με καταπλακώσει το 
άγχος και η στενοχώρια, μέχρι να μην μπορώ να αντισταθώ άλλο, μέχρι να ξεψυχήσω. 

Τρέμω το καθετί που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, είναι το αδύνατο σημείο 
μου, νιώθω εντελώς αδύναμη απέναντι σε δυσάρεστες σκέψεις, αφού δεν έχω 
από κάπου να πιαστώ, κάτι που θα με κάνει να νιώσω ευχάριστα, έστω για λίγο. 
Τόσο ώστε να δω το φως πέρα από το σκοτάδι, το φως που θα μου δείξει τον 
δρόμο, ώστε να νιώσω ότι υπάρχει διαφυγή, ότι μπορώ να πολεμήσω τις φοβίες 
μου χωρίς να χρειαστεί να ξαναπέσω σε κώμα, χωρίς να αδρανήσω ψυχικά. 

Δεν μπορώ άλλο, θέλω μία αλλαγή, βαρέθηκα να κοροϊδεύω τον εαυτό μου 
λέγοντας πως όλα θα καλυτερέψουν. Έχω απογοητευτεί, οι δυνάμεις μου στέρεψαν, 
όσο άντεξα άντεξα, ο κατήφορος έχει ξαναρχίσει και αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει 
κάτι να με σταματήσει, να με σώσει από τον χαμό. Χρειάζομαι βοήθεια, αλλά ξέρω 
πως δεν υπάρχει κάποιος να μου τη δώσει. Τα μόνα πράγματα που δίνονται απλόχερα 
είναι το ψέμα, η υποκρισία, η κακία και ο παραμερισμός. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω 
για να βγω από τον βούρκο. Κλείνομαι στον εαυτό μου και προσπαθώ να βρω 
λύση, αλλά τίποτα. Οι ίδιες σκέψεις, οι ίδιες στενοχώριες, τα ίδια χαμένα όνειρα. 
Νιώθω αδικημένη, κάποιος θέλει το κακό μου και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, 
δεν έχω τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση. Έχω γνωρίσει μόνο την κακή πλευρά των 
πραγμάτων, έχω εθιστεί με την απογοήτευση. Προσπαθώ να μην το βγάλω προς τα 
έξω, να κρατάω για μένα τη θλίψη, παίζοντας θέατρο. Θέλω να κρύψω τη μαυρίλα 
που έχω μέσα μου, με μία μαγική εικόνα που στήνω γύρω μου. 

❞
❝Είμαι πρωτοετής φοιτητής. Από τον Φλεβάρη έχω διαπιστώσει κάποια προβλήματα 
με τον εαυτό μου που με έχουν αναστατώσει. Όταν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής 
περιόδου πιέστηκα πολύ με το διάβασμα, άρχισαν να εμφανίζονται κάποιοι πολύ 
δυνατοί πονοκέφαλοι που διαρκούσαν σχεδόν όλη την ημέρα. Δεν είχα παρόμοια 
εμπειρία στο παρελθόν και σχεδόν πανικοβλήθηκα, χωρίς ωστόσο να πάω σε γιατρό. 
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Η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση μου δημιούργησε πολύ βαθιά θλίψη και 
άγχος. Άρχισα από τότε να σκέφτομαι όλο δυσάρεστα πράγματα και γενικά να 
είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά. Πρέπει εδώ να πω πως πάντοτε ήμουν πολύ 
μοναχικό άτομο και η μοναξιά μου αυτή άρχισε να με “πνίγει”. Όταν πήγαινα 
ακόμη στο λύκειο (δηλαδή μέχρι και πέρυσι), η κατάσταση αυτή (το γεγονός 
ότι δεν είχα μεγάλο κύκλο φίλων και το ότι δεν έβγαινα σχεδόν καθόλου από 
το σπίτι για διασκέδαση κ.λπ.) δεν με ενοχλούσε σχεδόν καθόλου διότι ήμουν 
πολλές ώρες στο σχολείο με τους φίλους, είχα απασχόληση συνεχή, αλλά κυρίως 
είχα ΕΛΠΙΔΑ για το μέλλον. Με ενοχλούσε, όμως, ενδόμυχα το γεγονός ότι δεν 
έβγαινα συχνά, ή και ακόμη ότι δεν έβρισκα μία κοπέλα για σχέση (μάλιστα, το 
ότι ενώ είχα ευκαιρίες στον τομέα αυτό τις “κλότσησα” για χάρη των μαθημάτων 
με θλίβει αφάνταστα τώρα πια). 

Γενικά, έβλεπα την είσοδό μου στο πανεπιστήμιο σαν μία τεράστια καμπή στη 
ζωή μου, η οποία ως εκ θαύματος θα με έκανε ευτυχισμένο και ολοκληρωμένο 
άνθρωπο. Οι δυσκολίες όμως που συνάντησα, το γεγονός ότι τον πρώτο καιρό (Α΄ 
εξάμηνο) δεν είχα βρει σχεδόν καθόλου φίλους, ούτε βέβαια και κάποια κοπέλα, 
με τσάκισαν. Ο φοβερός συνδυασμός της τραγικής διάψευσης των ελπίδων, 
της μοναξιάς, του άγχους για το διάβασμα και των ισχυρών πονοκεφάλων με 
διέλυσαν. Θυμάμαι πως ήθελα συνέχεια να κλαίω (αν και τις πιο πολλές φορές 
συγκρατιόμουν) και σκεφτόμουν τις περασμένες περιόδους της ζωής μου σαν 
έναν χαμένο για πάντα “παράδεισο”. Στο λεωφορείο που πήγαινα στη σχολή 
ένιωθα τόσο μόνος (!) ενώ ήμουν δίπλα στους ανθρώπους και αισθανόμουν σαν 
να μην είμαι τίποτα για τους άλλους, ανάξιος ακόμη και για ένα απλό βλέμμα 
ενός κοριτσιού. Ένιωθα πολύ παράξενα, σαν να μη βρισκόμουν πια στον κόσμο 
αυτό, να ήμουν στον κόσμο μου, σχεδόν έχανα επαφή με την πραγματικότητα 
(περίπου…). Είχα παράξενες ιδέες, αισθανόμουν σαν μην είμαι ο εαυτός μου. 
Άλλοτε, αισθανόμουν σαν να μην μπορώ να κάνω κάποια απλά πράγματα (να 
διαβάσω, π.χ.) καθώς το μυαλό μου ήταν εντελώς μπερδεμένο και συγχυσμένο. 
Η κατάσταση αυτή άρχισε κατά τα τέλη Φλεβάρη και χειροτέρευσε τον Μάρτη. 

Την περίοδο εκείνη έκανα πολλές αλλαγές στη ζωή μου, και συγκεκριμένα 
έγινα πολύ πιο κοινωνικός, έκανα πολλούς νέους φίλους από τη σχολή μου, ενώ 
αποκατέστησα τις επαφές μου με παλιούς μου φίλους από το σχολείο, πράγμα 
πάρα πολύ θετικό. Από τις αρχές του Απρίλη και μετά, η κατάσταση βελτιώθηκε 
σημαντικά χωρίς όμως να εξαφανιστεί. Συχνά είμαι πολύ άσχημα (μια τεράστια 
θλίψη με “πλακώνει” και γενικά ένα φοβερό αίσθημα ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ που όμως 
όταν βγαίνω έξω με τους φίλους μου εξαφανίζεται ως διά μαγείας). Υποθέτω πως 
μου έλειψε τραγικά η ανθρώπινη επαφή και τώρα το πληρώνω. 
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Κατάλαβα πως κατά πάσα πιθανότητα πάσχω από κατάθλιψη και έψαξα να 
μάθω γύρω από αυτήν. Πρέπει εδώ να πω ότι και η σκέψη ακόμη πως είμαι 
ψυχικά άρρωστος με πανικοβάλλει. Ποτέ δεν είχα ψυχολογικά προβλήματα στο 
παρελθόν, ούτε στην οικογένειά μου υπήρξε ποτέ τέτοια περίπτωση, και τώρα 
φοβάμαι πολύ. Μάλιστα, φοβάμαι πάρα πολύ (“τρέμω”!) όταν αναρωτιέμαι μήπως 
είμαι σοβαρά άρρωστος (η λέξη “σχιζοφρένεια” με τρομοκρατεί). 

Οι γονείς μου με στηρίζουν, ωστόσο πρέπει να πω πως παλαιότερα ο πατέρας 
μου με πίεζε πολύ στο θέμα του διαβάσματος, χωρίς ουσιαστικά λόγο αφού 
εγώ ήμουν πάντοτε πολύ επιμελής. Τώρα έχει καταλάβει το λάθος του και έχει 
αλλάξει. Πρέπει να πω πως η πίεση αυτή δεν ήταν άμεση, ωστόσο επηρέαζε το 
οικογενειακό κλίμα δημιουργώντας μία φοβερή ατμόσφαιρα άγχους για το πώς 
εγώ θα τα πάω στα μαθήματά μου – ο πατέρας μου, δηλαδή, μου μετέδιδε ένα 
“βουβό” άγχος που με πίεζε πάρα πολύ. 

Όλα αυτά βέβαια τα ανακαλύπτω εκ των υστέρων. Τότε ακόμη δεν με αναστά-
τωναν. Τώρα, όμως, δεν μπορώ να τα αντέξω πια. Η οικογένεια αποτελείται μόνο 
από τους γονείς μου και εμένα, ενώ οι υπόλοιποι συγγενείς μένουν μακριά από την 
περιοχή μας. Παρεμπιπτόντως, πάντοτε με ενοχλούσε αυτή η “απομόνωσή” μας, 
καθώς δεν έχουμε ούτε κάποιο χωριό να πάμε τις γιορτές, τις οποίες περνούσαμε 
πάντα μόνοι (πάντως να ξεκαθαρίσω: τους γονείς μου τους υπεραγαπώ). 

Τώρα είμαι, όπως και προηγουμένως είπα, καλύτερα, ωστόσο το άγχος λόγω 
των επικείμενων εξετάσεων επανέρχεται. Φοβάμαι μήπως τελικά χάσω τη χρονιά 
μου. Φοβάμαι μήπως τελικά τρελαθώ! Τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτώ ψυχο-
λόγο, κάτι που μάλλον άργησα να κάνω. Ξέρετε, αισθάνομαι τη φαντασία μου 
φτωχή και το μυαλό μου συγχυσμένο. Είμαι δυστυχισμένος και μπερδεμένος και 
κυρίως φοβισμένος. Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως εξελιχθεί η κατάστασή μου σε 
σχιζοφρένεια (μέχρι πριν από μερικούς μήνες δεν θα μπορούσα καν να φανταστώ 
πως θα συνέβαιναν σε μένα όλα αυτά…) και γενικά τι πρέπει να κάνω για να βγω 
από το αδιέξοδο. Θα με ενδιέφερε πολύ η άποψή σας. 

❞
❝Σας γράφω για τον εξής λόγο: εδώ και ένα διάστημα (έχει ξανασυμβεί όμως, 
δεν είναι η πρώτη φορά), νιώθω συνέχεια ότι θέλω να κλαίω. Κάποιες φορές δεν 
αντέχω και θέλω να πεθάνω, γιατί δεν μου αρέσει η ζωή. Η κατάσταση της ζωής 
μου γενικά έχει ως εξής: Μένω μόνη μου στην Αθήνα. Έχω πάρει το πτυχίο μου 
εδώ και 5 μήνες, αλλά πέρυσι δεν ήθελα να κάνω χαρτιά για μεταπτυχιακά. Φέτος 
έχω αλλάξει γνώμη και θέλω να φύγω για το εξωτερικό όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
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Δεν έχω σχέση. Έχω γνωρίσει ένα παιδί, αλλά αποφεύγω να τον παίρνω τηλέφωνο 
και αυτός δεν με παίρνει με τη σειρά του. Παρέες έχω, αλλά είναι όλοι σε φάση 
αναζήτησης, τι να κάνουν με τη ζωή τους, και δεν μπορούν να με “ανεβάσουν”. 
Το τελευταίο διάστημα έχω βαρεθεί να αδειάζω το τασάκι από τσιγάρα: καπνίζω 
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι παλαιότερα. Γενικά, νομίζω ότι δεν κάνω τίποτα στη 
ζωή μου, και η αδερφή μου επιμένει να μου το θυμίζει. Δεν θέλω να δω ειδικό. 
Προτιμώ τη γνώμη σας, ανώνυμα, και κάποιες οδηγίες αυτοβοήθειας, αν είναι 
δυνατό. Σας ευχαριστώ.

❞
❝Πώς μπορεί να στηρίξει κανείς έναν άνθρωπο που έχει τάσεις αυτοκτονίας; 
Όταν τα λόγια μας μοιάζουν να μην τον ωφελούν κι όταν καταρρέει μέσα στα 
χέρια μας κάθε προσπάθεια στήριξής του, τι να κάνουμε; Είναι αδύνατον να 
μπορέσουμε να τον αποτρέψουμε από το να προβεί στο απονενοημένο διάβημα; 
Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε στιγμή μόνο γιατί ενδέχεται για τόσο λίγο να 
τον χάσουμε. Πώς να το αντέξω αυτό το πράγμα; Νιώθω η ίδια να καταρρέω, 
νιώθω να μου φεύγουν οι αντοχές αλλά δεν μου είναι βάρος. Δεν θα ήθελα με 
τίποτε να τον αφήσω να “φύγει”. Δεν μπορώ να τον βλέπω να υποφέρει έτσι, 
όλοι όσοι είμαστε κοντά του έχουμε καμφθεί και εκείνος το έχει καταλάβει και 
αυτό χειροτερεύει την κατάστασή του. Νομίζω ότι είμαι σε αδιέξοδο. Δεν θέλω 
να απομακρυνθώ για να γλιτώσω, αλλά να βρω το κουράγιο να το αντιμετωπίσω. 
Νιώθω μέσα μου ένα άδειασμα. Ευχαριστώ.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πότε εμφανίζεται η κατάθλιψη;

  Η καταθλιπτική διάθεση πολλές φορές εμφανίζεται σε μεταβατικές περιόδους, 
ή όταν συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα στη ζωή του ατόμου. Ωστόσο, σε 
πολλές περιπτώσεις η χαμηλή διάθεση αποτελεί ένδειξη απορρύθμισης της 
συναισθηματικής ζωής, η οποία μπορεί να οφείλεται σε λιγότερο σημαντι-
κά γεγονότα που οδηγούν στην απώλεια της αυτοεκτίμησης. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, τα γεγονότα ή οι συνθήκες αυτές δεν υπόκεινται στον έλεγχο 
του ατόμου, ενώ άλλες φορές το άτομο απλώς δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει 
περιθώριο επιλογής ή δεν έχει το κουράγιο να αξιοποιήσει το περιθώριο 
επιλογής, για να επιφέρει αλλαγές στη ζωή του.

Η κατάθλιψη δεν είναι συνώνυμο της βαθιάς θλίψης ή της έντονης 
στενοχώριας. Όσο αρνητικά και αν είναι τα γεγονότα της ζωής μας, η 
κατάθλιψη δεν αποτελεί μία προσαρμοστική αντίδραση σε αυτά, καθώς 
μας κάνει να κατηγορούμε τον εαυτό μας, να στρέφουμε την προσοχή μας 
στις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να θεωρούμε 
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λύση ή βελτίωση, με αποτέλεσμα να 
απελπιζόμαστε. Βέβαια, όταν έχουμε καταθλιπτική διάθεση είναι δύσκολο 
να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι να δούμε τα 
πράγματα, αλλά αν προσπαθήσουμε είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε το 
πρόβλημα με τη συνεργασία ενός ειδικού.

?  Πώς μπορεί να γίνει η διάγνωση της κατάθλιψης;

  Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα άτομο πάσχει από κατάθλιψη, θα πρέπει 
να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τομείς, όπως αν:
• βιώνει αίσθημα απελπισίας και αβοηθητότητας και τα «βλέπει όλα μαύρα»,
• έχει χάσει το ενδιαφέρον για πράγματα που στο παρελθόν το ευχαριστούσαν 

(π.χ. χόμπι, κοινωνικές δραστηριότητες, σεξ),
• μειώθηκε ή αν αυξήθηκε το βάρος του τον τελευταίο καιρό, 
• αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου, 
• νιώθει ότι έχει χάσει την ενεργητικότητά του ή ότι κουράζεται εύκολα, 
• δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί,
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• ο νους του κατακλύζεται από αρνητικές σκέψεις τις οποίες δεν μπορεί να 
ελέγξει,

• νιώθει θυμό και ευερεθιστότητα.
Επίσης, σημασία έχει το διάστημα κατά το οποίο νιώθει έτσι, αλλά και οι 

προηγούμενες φορές που του συνέβη κάτι ανάλογο.

?  Τι είναι η επιλόχεια κατάθλιψη;

  Η επιλόχεια κατάθλιψη αναφέρεται στην εμφάνιση κατάθλιψης μετά τη 
γέννηση ενός παιδιού. Εμφανίζεται σε περίπου μία στις δέκα μητέρες και 
είναι από τις πιο συχνές επιπλοκές της λοχείας, αν και επειδή δεν είναι 
κοινωνικά αποδεκτό μία μητέρα να μην είναι πλημμυρισμένη από ευχάριστα 
συναισθήματα μετά τη γέννηση του παιδιού της, πολλές γυναίκες υποφέρουν 
σιωπηλά. Η επιλόχειος κατάθλιψη συνήθως εκδηλώνεται έναν περίπου μήνα 
μετά τον τοκετό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί μέχρι 
και 6 μήνες αργότερα.

Η αιτιολογία της επιλόχειας κατάθλιψης δεν είναι γνωστή και διερευνάται 
μία ποικιλία παραγόντων από ορμονικούς μέχρι περιβαλλοντικούς. Το 
σημαντικό είναι ότι δεν πρόκειται για μία διαταραχή που οφείλεται στο 
γεγονός ότι η γυναίκα που γέννησε δεν είναι «αρκετά καλή μητέρα» και 
γενικώς δεν είναι κάτι για το οποίο ευθύνεται η ίδια, αλλά μία ανεπιθύμητη 
επιπλοκή της λοχείας. Οι μητέρες που υποφέρουν από επιλόχεια κατάθλιψη 
δεν προξενούν σκόπιμα κακό στα παιδιά τους, παρότι περίπου οι μισές 
κάνουν τέτοιες σκέψεις και ανησυχούν πολύ γι’ αυτές.

Συχνά συμπτώματα της επιλόχειας κατάθλιψης είναι η «πεσμένη» διάθεση καθ’ 
όλη τη διάρκεια ή για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, η αδυναμία της μητέρας 
να ευχαριστηθεί με οτιδήποτε, η απώλεια του ενδιαφέροντος για τον εαυτό της 
και το μωρό της, η συχνή τάση για κλάμα, η συνεχής αίσθηση εκνευρισμού, 
συναισθήματα ενοχής, απόρριψης ή ανεπάρκειας και η αδυναμία συγκέντρωσης 
(π.χ. η μητέρα ξεχνά, ή χάνει πράγματα). Άλλα συμπτώματα είναι η μειωμένη 
ενεργητικότητα, οι διαταραχές στον ύπνο, η αυξημένη ή η μειωμένη όρεξη για 
φαγητό και η μείωση της σεξουαλικής διάθεσης, αλλά τα συμπτώματα αυτά 
είναι «φυσιολογικά» για μία σύντομη περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό, και 
κατά συνέπεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί η ύπαρξη 
επιλόχειας κατάθλιψης. Τα παραπάνω συμπτώματα επηρεάζουν σημαντικά την 
ικανότητα της μητέρας να εκτελέσει τις καθημερινές της δραστηριότητες.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλόχεια κατάθλιψη υποχωρεί εντός 
ενός διαστήματος που κυμαίνεται από μερικές εβδομάδες έως 2 περίπου 
χρόνια. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά τόσο ψυχοθεραπευτικά όσο και 
μέσω φαρμακευτικής αγωγής, οπότε και δεν υπάρχει κανένας λόγος για μία 
μητέρα να υποφέρει χωρίς βοήθεια.

Τέλος, η επιλόχεια κατάθλιψη δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη «μελαγ-
χολία» (τάση για κλάμα, άμβλυνση των συναισθημάτων, αβεβαιότητα για 
τον εαυτό) που εμφανίζεται την τρίτη ή την τέταρτη ημέρα μετά τον τοκετό 
στις μισές περίπου μητέρες και σύντομα υποχωρεί. 

?  Εδώ και μία εβδομάδα νιώθω χάλια. Έχω κατάθλιψη;

  Το διάστημα της μιας εβδομάδας δεν επαρκεί για να μιλήσουμε για καταθλιπτικό 
επεισόδιο, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
αφήσετε το πρόβλημα να εξελιχθεί. Είναι πιθανόν όντως να νιώσετε καλύτερα 
μετά από ένα διάστημα χωρίς βοήθεια, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
προσπαθήσετε να ξεπεράσετε το πρόβλημα μόνη σας.

Η γνώμη μας είναι ότι θα σας ήταν χρήσιμο να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό 
προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. 

?   Νιώθω ότι βρίσκομαι σε αδιέξοδο και κάνω σκέψεις αυτοκτονίας.

  Θα σας προτρέπαμε να συνεργαστείτε με κάποιον ειδικό, προκειμένου να 
εντοπιστεί η δυσκολία που αντιμετωπίζετε και κατά συνέπεια να μπορέσετε να 
καταλάβετε τους λόγους που προέκυψε. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να συνεχίσετε να υποφέρετε και, επιπλέον, το γεγονός ότι κάνετε 
σκέψεις αυτοκτονίας καθιστά τη συνεργασία με έναν ειδικό επιβεβλημένη. Οι 
σκέψεις αυτές αποτελούν προϊόν της αρνητικής σας διάθεσης και πραγματικά 
θα ήταν άδικο για τον εαυτό σας να στερηθείτε της δυνατότητας να βγείτε 
από το αδιέξοδο και να αντιμετωπίσετε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.
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?  Πολλές φορές νιώθω ότι θέλω να πεθάνω.

  Το γεγονός και μόνο ότι κάνετε τέτοιου είδους σκέψεις καθιστά επιβεβλημένη 
την άμεση συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Οι σκέψεις αυτού του 
είδους σχετίζονται με συγκεκριμένου τύπου ψυχολογικές καταστάσεις, οι 
οποίες όταν υποχωρήσουν, υποχωρούν και οι σκέψεις αυτές.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο για εσάς από το να 
λάβετε την απόφαση να κάνετε κακό στον εαυτό σας κατά τη διάρκεια μιας 
τέτοιας παροδικής ψυχολογικής κατάστασης. Την παροδική αυτή φύση 
μπορείτε να την καταλάβετε μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δεν θέλετε 
όλες τις στιγμές να πεθάνετε, αλλά μόνο κάποιες στιγμές. Σε ένα γενικότερο 
επίπεδο, αν λάβετε την κατάλληλη βοήθεια θα παρέλθει η ψυχολογική 
κατάσταση που σας ωθεί σε τέτοιου είδους σκέψεις και θα δώσει τη θέση 
της σε μία άλλη κατάσταση ψυχολογικής λειτουργίας, όπου τέτοιου είδους 
σκέψεις δεν θα έχουν θέση.

Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί να σας κάνουν 
να διστάζετε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, αλλά πιστεύουμε ότι θα 
συμφωνήσετε μαζί μας πως ο μόνος βέβαιος τρόπος για να μην επιτρέψετε 
στον εαυτό σας να αφήσει πίσω του τη συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση 
είναι να κάνετε κακό στον εαυτό σας. Το βέβαιο είναι ότι οι σκέψεις αυτές 
ανέκυψαν στο πλαίσιο μιας επιβαρυντικής για εσάς κατάστασης και θεωρούμε 
ότι είναι απόλυτο δικαίωμά σας να λάβετε βοήθεια, προκειμένου να την 
αντιμετωπίσετε, οπότε η συμβουλή μας θα ήταν να απευθυνθείτε άμεσα σε 
έναν ειδικό.

?  Έχω καταφέρει σημαντικά πράγματα στον επαγγελματικό και τον ακαδημαϊκό 
τομέα, αλλά δεν εκτιμώ τον εαυτό μου.

  Η έλλειψη εκτίμησης για τον εαυτό σας κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με 
την ψυχολογική σας διάθεση. Δεν θα πρέπει να σας προξενεί εντύπωση το 
γεγονός ότι πιθανώς έχει επηρεαστεί η ψυχολογική σας διάθεση επειδή έχετε 
σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στον επαγγελματικό και τον ακαδημαϊκό 
τομέα, καθώς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλές φορές προβλήματα διάθεσης 
ανακύπτουν και στην περίπτωση ατόμων που δεν αντιμετωπίζουν κανένα 
αντικειμενικό πρόβλημα. Ο λόγος είναι ότι η ψυχολογική μας διάθεση δεν 
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εξαρτάται τόσο από την αντικειμενική πραγματικότητα στην οποία ζούμε, αλλά 
περισσότερο από το προσωπικό νόημα που αποδίδουμε σε όσα συμβαίνουν 
γύρω μας.

Η γνώμη μας είναι ότι θα σας βοηθούσε πολύ η συνεργασία με έναν 
ειδικό, προκειμένου να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες στη διάθεσή σας, αλλά 
και να διερευνήσετε τα θέματα που αφορούν στην έλλειψη αυτοεκτίμησης. 

?  Έχω ενοχές για τα πάντα.

  Όταν η διάθεσή μας δεν είναι καλή, συχνά θεωρούμε ότι κάναμε κακό ή 
πληγώσαμε κάποιο άλλο πρόσωπο και θέλουμε να επανορθώσουμε. Ωστό-
σο, όταν συμπεριφερόμαστε άσχημα (κάτι που κάνουν όλοι οι άνθρωποι) 
είναι χρήσιμο να μην αφηνόμαστε σε γενικές σκέψεις αυτομομφής, αλλά 
να εστιάζουμε στη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πρέπει να ρωτήσουμε 
τον εαυτό μας αν θα μπορούσαμε να είχαμε πράξει διαφορετικά και 
ποιες ήταν οι συνθήκες που μας ώθησαν να συμπεριφερθούμε με τον 
συγκεκριμένο τρόπο. Αν κατακλυστούμε από τα συναισθήματα ενοχής 
και στραφούμε εναντίον του εαυτού μας, περιορίζουμε την πιθανότητα 
να εντοπίσουμε τα αίτια της συμπεριφοράς μας και να επανορθώσουμε 
αν αυτό απαιτείται.

?  Είναι σωστό να νιώθω θλίψη όταν άλλοι έχουν σοβαρότερα προβλήματα;

  Αν προεκτείνουμε αυτή τη σκέψη θα έπρεπε κανένας άνθρωπος να μην 
έχει δικαίωμα να θλίβεται παρά μόνο αν ήταν σίγουρος ότι δεν υπάρχει 
κανένας που να αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτόν. Δηλαδή, 
μία μητέρα που θα είχε χάσει το ένα από τα δύο παιδιά της δεν θα είχε το 
δικαίωμα να βιώσει αρνητικά συναισθήματα από τη στιγμή που υπήρχε 
μία άλλη μητέρα που είχε χάσει και τα δύο της παιδιά κ.ο.κ. Σε ένα πιο 
ρεαλιστικό επίπεδο, κανένας άνθρωπος στον δυτικό κόσμο δεν θα είχε 
δικαίωμα στη θλίψη, εφόσον το βιοτικό μας επίπεδο είναι τέτοιο που δεν 
αντιμετωπίζουμε δυσκολίες επιβίωσης ανάλογες με εκείνες των φτωχότερων 
περιοχών του πλανήτη. Αντίθετα, εμείς πιστεύουμε ότι ο καθένας από εμάς 
έχει το δικαίωμα να θλίβεται για τα προβλήματά του, χωρίς να μπαίνει σε μία 
διαδικασία σύγκρισης με τα προβλήματα των άλλων. Από τη στιγμή που η 
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ζωή μας δεν εξελίσσεται όπως θα θέλαμε, έχουμε δικαίωμα να αντιδράσουμε 
συναισθηματικά και να προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε, και δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τα συναισθήματά μας εξαιτίας κάποιας άνισης 
σύγκρισης.

?  Να κάνω σχέση ή να περιμένω να περάσει η καταθλιπτική διάθεσή μου;

  Δεν θα πρέπει να προσδοκάτε ότι μέσα από τη σύναψη μιας σχέσης θα λυθούν 
αυτομάτως όλα τα προβλήματα, αλλά είναι σημαντικό να είστε λειτουργικός 
σε όσους περισσότερους τομείς της ζωής σας μπορείτε, προκειμένου να 
απαλλαγείτε από την αρνητική σας διάθεση. Μόνη αντένδειξη για τη σύναψη 
σχέσης είναι το να έχετε ακόμη τόσο αρνητική διάθεση που θα σας ήταν 
αδύνατον να λειτουργήσετε ερωτικά. Ωστόσο, μόλις νιώσετε ότι με προσπάθεια 
θα μπορούσατε να τα καταφέρετε, θα πρέπει να προχωρήσετε σε αυτό το 
βήμα, καθώς η σύναψη σχέσης αποτελεί μέσο για να αισθανθείτε καλύτερα, 
δεδομένου ότι οι ερωτικές σχέσεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της 
ζωής μας.

?  Γιατί κάποιος που βγήκε στη σύνταξη εμφανίζει κατάθλιψη;

  Είναι γεγονός ότι συχνά εκδηλώνονται ψυχολογικά συμπτώματα σε αν-
θρώπους που συνταξιοδοτούνται, ιδίως αν προηγουμένως διατηρούσαν 
ένα υψηλό επίπεδο δραστηριοποίησης. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει 
είναι ότι η συνταξιοδότηση αποτελεί μία μεταβατική περίοδο, ανάλογη 
με την πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας, την είσοδο στο πανεπιστήμιο 
κ.λπ. Μάλιστα, φαίνεται ότι στην κοινωνία μας δεν έχει γίνει κάποια ειδική 
πρόβλεψη για τη διευκόλυνση αυτής της μετάβασης, με αποτέλεσμα άνθρωποι 
που προηγουμένως ήταν δραστήριοι να καλούνται να ανατρέψουν άμεσα 
το προηγούμενο πρόγραμμα της ζωής τους και να αρχίσουν να ζουν ως 
«απόμαχοι». Αυτή η απότομη ανατροπή του καθημερινού προγράμματος 
αλλά και του επιπέδου δραστηριοποίησης συχνά δημιουργεί προβλήματα 
ψυχολογικής διάθεσης, τα οποία μπορεί να εκδηλωθούν με σωματικούς ή 
ψυχολογικούς όρους.

Ίσως να ήταν πολύ βοηθητικό για έναν άνθρωπο που εμφανίζει 
κατάθλιψη λόγω συνταξιοδότησης να εμπλακεί σε μία ψυχοθεραπευτική 
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διαδικασία, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή του στις νέες 
συνθήκες της ζωής του, αλλά και να αναζητηθούν πρακτικές διέξοδοι 
που θα του επιτρέψουν να διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο δρα-
στηριοποίησης.

?  Πώς να συμπεριφερθώ σε έναν φίλο με κατάθλιψη;

  Πρέπει να είστε καλός ακροατής για τα προβλήματά του και να τον ενθαρ-
ρύνετε να εκφράζεται. Περάστε χρόνο μαζί, αλλά μην τον πιέζετε. Ενθαρ-
ρύνετέ τον να μιλάει και κάντε μαζί τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες 
και ευχάριστα πράγματα. Αν θέλετε μπορείτε να προσπαθήσετε να τον 
καθησυχάσετε υπενθυμίζοντάς του ότι πρόκειται για μία ψυχική κατάσταση 
από την οποία μπορεί να βγει, αλλά να γνωρίζετε ότι ίσως χρειαστεί να 
επαναλάβετε πάρα πολλές φορές τις επιβεβαιώσεις σας. Βοηθήστε τον να 
μείνει μακριά από το αλκοόλ και τις παράνομες ουσίες, να φροντίζει σωστά 
τον εαυτό του και να μην εμπλέκεται σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 
(π.χ. ριψοκίνδυνη οδήγηση κ.λπ.). Δεχθείτε τα συναισθήματά του, μην του 
λέτε ότι όλα θα φτιάξουν και μη δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να 
τηρήσετε. Επίσης, μην του δίνετε συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει 
να κάνει στη ζωή του.

Η παρουσία σας δίπλα του είναι εξαιρετικά σημαντική από την άποψη 
της συναισθηματικής στήριξης. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να πέσετε 
στην παγίδα να αναλάβετε την ευθύνη της εξέλιξης της κατάστασης που 
αντιμετωπίζει και ο ρόλος σας θα πρέπει να είναι λιγότερο «παρεμβατικός» 
και περισσότερο «υποστηρικτικός».

Η κατάθλιψη είναι μία περίπλοκη ψυχολογική κατάσταση και δεν είναι 
πάντοτε εύκολο να προσφέρουμε «απτή» βοήθεια σε ένα άτομο που έχει 
καταθλιπτική διάθεση. Προσπαθήστε να μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις 
από τον εαυτό σας και αφήστε αυτό το έργο στους ειδικούς. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βοηθήσετε, αλλά ότι η βοήθειά σας πρέπει να 
έχει διαφορετική μορφή.

Θα ήταν σημαντικό να του προτείνετε να επισκεφτεί έναν ειδικό και να 
προσφερθείτε να τον συνοδεύσετε στην πρώτη του επίσκεψη. Επίσης, μπορείτε 
να του προτείνετε να διαβάσει κάποιο βιβλίο αυτοβοήθειας.

Αν όλα τα παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα και η κατάστασή του χειροτε-
ρέψει, θα πρέπει να ενημερώσετε τους δικούς του. Επίσης, αν δυσκολεύεται 
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να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, θα μπορούσε να επισκεφτεί 
κάποιον άλλο ειδικό στον οποίο έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όπως, για 
παράδειγμα, τον οικογενειακό του γιατρό.

?  Νομίζω ότι ο φίλος μου σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

  Ρωτήστε τον φίλο σας ευθέως αν σκέφτεται να αυτοκτονήσει ή αν θα ήθελε 
να πεθάνει για να σταματήσει να υποφέρει. Συζητήστε μαζί του τις σκέψεις 
του και τα συναισθήματά του χωρίς να δείχνετε ότι σοκάρεστε στη σκέψη 
της αυτοκτονίας. Δεχθείτε αυτά που θα σας πει χωρίς να κρίνετε αν είναι 
σωστά ή λάθος και μη δεσμευθείτε ότι θα κρατήσετε μυστικά αυτά που θα 
σας πει. Αν ο φίλος σας αυτοκτονήσει και είστε ο μόνος που γνώριζε τις 
σκέψεις του, θα έχετε αφόρητες τύψεις. Στοιχείο ιδιαίτερης ανησυχίας είναι 
να έχει καταστρώσει σχέδιο για το πώς θα διαπράξει αυτοκτονία. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να υποστηρίξετε ότι δεν είναι σε θέση να διαπράξει 
απόπειρα αυτοκτονίας. Αν διαπιστώσετε ότι ο φίλος σας όντως κάνει τέτοιες 
σκέψεις, δείτε το ερώτημα σχετικά με το πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

?  Μπορώ να βοηθήσω μία φίλη που έκανε απόπειρες αυτοκτονίας;

  Η συναισθηματική στήριξη αυτού του είδους αποτελεί έργο των ειδικών 
και δεν θα πρέπει να νιώθετε υπεύθυνη για πράγματα που πιθανότατα δεν 
μπορείτε να επηρεάσετε. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να αναλάβετε τον ρόλο 
του θεραπευτή, ενώ παράλληλα κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο 
από τη στιγμή που η φίλη σας έχει ήδη κάνει κάποιες απόπειρες. Ωστόσο, 
κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή έχετε εμπλακεί και θα επιθυμούσατε να 
βοηθήσετε με έναν τρόπο που να σας προστατεύει και εσάς από συναισθη-
ματικής άποψης, αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι συχνά οι προσπάθειες των 
προσώπων του περιβάλλοντος του πάσχοντος δεν είναι αρκετές για να τον 
κάνουν να αλλάξει γνώμη.

Δεν θα πρέπει ούτε για μία στιγμή να σκεφτείτε ότι ο άνθρωπός σας θέλει 
να «φύγει» δικαιολογημένα. Οι τάσεις αυτοκτονίας αποτελούν προϊόν κάποιων 
ψυχικών καταστάσεων και κατά συνέπεια υποχωρούν όταν αυτές αλλάξουν. 
Πρόκειται για ψυχικές καταστάσεις που είναι παθολογικές και είναι δυνατόν 
να αλλάξουν με την κατάλληλη παρέμβαση. Κατά συνέπεια, η πλέον τραγική 
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έκβαση είναι να υλοποιήσει το άτομο τις σκέψεις αυτοκτονίας που έχει, 
καθώς με τον τρόπο αυτό στερεί από τον εαυτό του τη δυνατότητα να βγει 
από την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και να αντιμετωπίσει 
τη ζωή με πιο θετικό τρόπο.

Κύριος σκοπός σας θα πρέπει να είναι να την πείσετε να συνεργαστεί 
με έναν ειδικό και να του μιλήσει για τα συγκεκριμένα περιστατικά, καθώς 
όταν υπάρχουν σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας η συνεργασία με έναν ειδικό 
είναι απολύτως επιβεβλημένη. Εξηγήστε της πώς η συνεργασία με τον ειδικό 
θα τη βοηθήσει να ξεπεράσει το πρόβλημά της, να νιώσει καλύτερα και να 
συνεχίσει τη ζωή της. 

Στην περίπτωση που συνεχίσει να αρνείται να συνεργαστεί με έναν ειδικό, 
θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε σε κάποιο μέλος της οικογένειάς της, 
εξηγώντας του την κατάσταση και προτρέποντάς τον να ζητήσει τη βοήθεια 
ειδικού. Μπορεί να αισθάνεστε ότι αν κάνετε κάτι τέτοιο θα έχετε προδώσει 
την εμπιστοσύνη της, αλλά σκεφτείτε πόσο άσχημα θα νιώσετε αν κάνει τελικά 
κακό στον εαυτό της. Αν επιμείνει στην άρνησή της, θα πρέπει χωρίς δεύτερη 
σκέψη να ενημερώσετε τα συγγενικά της πρόσωπα, αποκαλύπτοντας όλες 
τις πληροφορίες που γνωρίζετε, προκειμένου να λάβει τη βοήθεια κάποιου 
ειδικού. Οι οικείοι της θα πρέπει να φροντίσουν να μην την αφήσουν μόνη 
της και να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να ζητήσουν εισαγγελική 
εντολή για υποχρεωτική εξέτασή της και πιθανόν νοσηλεία της. Σίγουρα η 
λύση αυτή θα έχει σημαντική συναισθηματική επιβάρυνση για όλους τους 
εμπλεκόμενους, αλλά οι συνέπειές της θα είναι πολύ μικρότερες από την 
πιθανή απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου. Ένας ειδικός ψυχικής υγείας 
μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση στα απαραίτητα βήματα και να βοηθήσει 
να ληφθούν οι αποφάσεις που απαιτούνται.

Αν όλα πάνε καλά και αρχίσει να συνεργάζεται ενεργά με τον ειδικό, 
μπορείτε να συνεχίσετε να βρίσκεστε σε επαφή μαζί της με συχνότητα 
που δεν θα σας κάνει να αισθάνεστε πίεση. Θα πρέπει να την αφήνετε να 
εκφράζει τα συναισθήματά της χωρίς να της κάνετε πρακτικές υποδείξεις 
για το πώς να χειριστεί την κατάσταση, αλλά οι έξοδοί σας δεν θα πρέπει 
να έχουν χαρακτήρα ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας. Προσπαθήστε να 
κάνετε μαζί ευχάριστα πράγματα και να μη συζητάτε αποκλειστικά για το 
συγκεκριμένο θέμα.



Προβλήματα διάθεσης Κατάθλιψη

121

?  Είναι δύσκολη η σχέση με κάποιον που έχει κατάθλιψη;

  Η σχέση με έναν άνθρωπο που πάσχει από κατάθλιψη είναι δύσκολη, υπό 
την έννοια ότι δεν έχετε να αντιμετωπίσετε μόνο τις συνήθεις δυσκολίες μιας 
σχέσης, αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από την κακή ψυχολογική 
διάθεση. Ένας άνθρωπος με κατάθλιψη βλέπει τα πράγματα μαύρα, νιώθει 
άσχημα για τον εαυτό του, τον κόσμο και το μέλλον και οπωσδήποτε δεν 
αποτελεί έναν εύκολο σύντροφο. Παρ’ όλα αυτά, έχετε απόλυτο δικαίωμα 
να διεκδικείτε την εκπλήρωση των αναγκών σας (εντός λογικών ορίων) σε 
μία σχέση και δεν θα ήταν δυνατό να συμπεριφέρεστε συνέχεια με τον τρόπο 
που θέλει ο σύντροφός σας προκειμένου να μην «πάθει κατάθλιψη».

?  Τι είναι το «σύνδρομο αρωγής»;

  Στην ψυχολογία, «σύνδρομο αρωγής» (helper syndrome) ονομάζουμε το 
συναίσθημα κατά το οποίο νιώθουμε υπεύθυνοι για πράγματα που δεν 
μπορούμε να επηρεάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζουμε και 
να βοηθούμε τους φίλους μας, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας 
υπεύθυνο για τη «θεραπεία» τους, γιατί απλούστατα θα έχουμε θέσει έναν 
στόχο που είναι σχεδόν αδύνατον να επιτευχθεί με τις δικές μας προσπάθειες 
και μόνο.

?  Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάθλιψη;

  Όταν η διάθεσή μας είναι καταθλιπτική, επηρεάζεται ο βαθμός κινητοποίησής 
μας και είναι πιθανό να νιώθουμε ότι δεν έχουμε τις δυνάμεις να καταπια-
στούμε με τις δραστηριότητες που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους 
σκοπούς μας. Η ενασχόλησή μας με κάποια μικρά πράγματα, παρότι μας 
βοηθά να νιώσουμε καλύτερα, δεν μας απαλλάσσει εντελώς από αυτή την 
επίδραση. Το ότι η διάθεσή μας μας επιτρέπει να καταπιαστούμε με μικρά 
πράγματα δεν σημαίνει ότι μας είναι εξίσου εύκολο να κυνηγήσουμε στόχους 
που απαιτούν μακροπρόθεσμη συστηματική προσπάθεια, προκειμένου να 
επιτύχουμε «μεγάλες αλλαγές».

Ένας τρόπος για να προχωρήσετε στην αντιμετώπιση της καταθλιπτικής 
σας διάθεσης και να συνεχίσετε να χτίζετε πάνω στα μικρά πράγματα που 
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καταφέρνετε κάθε φορά, είναι να κάνετε επιμέρους βήματα που θα σας 
φέρουν πιο κοντά στην επίτευξη ενός μεγαλύτερου στόχου. Ακόμη και όταν 
έχουμε καλή διάθεση, είναι σχετικά δύσκολο να επιτύχουμε μεγάλες αλλαγές 
μονομιάς. Όμως, και όταν η διάθεσή μας είναι κάπως πεσμένη, μπορούμε 
να κάνουμε μικρά βήματα που σιγά σιγά θα οδηγήσουν στη μεγάλη αλλαγή.

Έτσι, σας προτείνουμε να χωρίσετε τον γενικό στόχο σε μικρά επιμέρους 
βήματα, τα οποία είστε σε θέση να ολοκληρώσετε. Στη συνέχεια, οργανώστε 
εκ των προτέρων και συστηματικά την εκτέλεση καθενός από αυτά, καθώς 
είναι πολύ πιθανό ότι ο απώτερος στόχος που θέλετε να επιτύχετε να σας 
φαίνεται πολύ δύσκολος και να σκέφτεστε ότι αποκλείεται να τα καταφέρετε.

Πριν προχωρήσετε στα παραπάνω θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά 
τους γενικότερους στόχους και τις αλλαγές που θέλετε να επιτύχετε. Όταν τα 
ιδανικά, οι ελπίδες μας και οι προσδοκίες μας δεν έχουν ρεαλιστική βάση, 
παγιδευόμαστε στα δίχτυα της απογοήτευσης. Αντί να δεχθούμε τον εαυτό μας 
όπως είναι, προσπαθούμε να τον προσαρμόσουμε σε ένα ιδανικό πρότυπο. 
Οι στόχοι μας τότε είναι πολύ υψηλοί, αλλά δύσκολα το παραδεχόμαστε γιατί 
προκαλεί πόνο, και τότε εμφανίζεται αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν «χάσμα 
της απογοήτευσης». Το χάσμα –η απόσταση– μεταξύ του ιδανικού εαυτού 
και του πραγματικού εαυτού είναι το αίτιο της απογοήτευσής μας, αλλά είναι 
αδύνατον να το εκμηδενίσουμε γιατί ο ιδανικός μας εαυτός δεν είναι κάτι που 
πραγματικά μπορεί να υπάρξει. Ίσως μία από τις πιο μεγάλες δυσκολίες στη 
ζωή είναι ο συμβιβασμός με τις αλήθειες που μας προκαλούν απογοήτευση.

Οι ψυχολογικές καταστάσεις αυτού του είδους είναι πολύ συχνές και 
σήμερα έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικοί τρόποι θεραπείας. Πολλές φορές, 
όμως, είναι δύσκολο να βγούμε από αυτή την κατάσταση μόνο με τις δικές 
μας δυνάμεις, και τότε πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας 
προκειμένου να λάβουμε πιο συστηματική βοήθεια. Η κατάθλιψη σήμερα 
αντιμετωπίζεται επιτυχώς τόσο φαρμακευτικά όσο και μέσω ψυχοθεραπείας, 
ή και σε συνδυασμό των δύο. Αν αποφασίσετε να συνεργαστείτε με έναν 
ειδικό ψυχικής υγείας, η επαφή μαζί του θα σας επέτρεπε να εκφράσετε 
τα συναισθήματά σας και να τα επεξεργαστείτε μέσω των σκέψεων που 
τα προκαλούν. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το να είναι η 
ψυχολογική μας διάθεση πεσμένη μπορεί να είναι πολύ επώδυνο, αλλά 
αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία ψυχολογική 
κατάσταση από την οποία μπορούμε να βγούμε. 
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?  Είμαι τελειομανής και θέλω να ξεπεράσω μόνη μου την κατάθλιψη.

  Η τελειοθηρία συνδέεται πολύ συχνά με προβλήματα διάθεσης. Ο λόγος 
είναι ότι πολύ απλά η τελειοθηρία αποτελεί μία παγίδα, η οποία μας κάνει 
να νιώθουμε αδικαιολόγητα αποτυχημένοι. Αυτό που συνήθως συμβαίνει 
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι το άτομο θέτει πολύ υψηλούς στόχους και 
κριτήρια επίδοσης, με αποτέλεσμα να πιέζει υπερβολικά τον εαυτό του, αλλά 
παρ’ όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει να ικανοποιήσει τα κριτήρια 
αυτά. Ποτέ τίποτα δεν είναι τέλειο και πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, 
καθώς και το θεωρητικό περιθώριο να πιέσουμε ακόμη περισσότερο τον εαυτό 
μας. Έτσι, το άτομο είτε αποτυγχάνει είτε απλώς κατορθώνει να ικανοποιήσει 
τους στόχους που έθεσε. Και σε αυτές όμως τις περιπτώσεις, δεν βιώνει αυτό 
που κατόρθωσε ως επιτυχία, αλλά ως υποχρέωση ή καθήκον. Έτσι, συχνά 
μπαίνει σε μία κατάσταση που είτε αποτυγχάνει είτε απλώς κάνει αυτό που 
πρέπει – δεν υπάρχει ποτέ τίποτα το οποίο να θεωρεί επιτυχία και να αποτελεί 
πηγή θετικών συναισθημάτων.

Στη δική σας περίπτωση, ο τρόπος που σκέπτεστε δείχνει να περιλαμβάνει 
και την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτού καθαυτού του τρόπου σκέψης, 
δηλαδή έχετε την απαίτηση από τον εαυτό σας να ξεπεράσετε μόνη σας ένα 
πρόβλημα ψυχολογικής διάθεσης. Αυτό θα ήταν από κάθε άποψη επιθυμητό 
και σίγουρα δεν είναι θεωρητικά αδύνατον, αλλά το πρόβλημα αρχίζει 
από τη στιγμή που νιώθετε ότι αν τελικά δεν τα καταφέρετε θα υπάρξουν 
συνέπειες στον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας. Τα αντεπιχειρήματα που θα 
μπορούσε να σας αντιτάξει κανείς κινούνται σε πολλά επίπεδα. Σε ένα πρώτο 
και επιφανειακό επίπεδο, δείχνετε να πιστεύετε ότι μία ψυχολογική δυσκολία 
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από κάθε άλλη κατάσταση της ζωής μας. Θα 
συμφωνήσουμε μαζί σας ότι η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία είναι κάτι 
διαφορετικό από την επίσκεψη σε έναν οδοντίατρο (είμαστε σίγουροι ότι 
δεν έχετε από τον εαυτό σας την απαίτηση να κάνετε μόνη σας σφραγίσματα 
στα δόντια σας), υπό την έννοια ότι συνεργαζόμενοι με έναν ειδικό ψυχικής 
υγείας ουσιαστικά λαμβάνουμε καθοδήγηση και συμπαράσταση για να 
αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τα προβλήματά μας. Ωστόσο, αυτό δεν διαφέρει 
πολύ από τα μαθήματα οδήγησης. Ο δάσκαλος μας δίνει πληροφορίες για 
το τι πρέπει να κάνουμε και είναι δίπλα μας ενώ προσπαθούμε, αλλά τελικά 
εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να εκτελέσουμε σωστά τους χειρισμούς για να 
οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Σίγουρα είναι θεωρητικά δυνατόν να μάθουμε 
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να οδηγούμε μόνοι μας, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν πολύ πιο 
εύκολο να λάβουν συστηματική βοήθεια κατά τη διαδικασία της εκμάθησης. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις; Ότι τελικά είναι 
ο δάσκαλος που οδηγεί το αυτοκίνητο;

Μερικές φορές στη ζωή μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις 
που δύσκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στηριζόμενοι αποκλειστικά στις 
δικές μας δυνάμεις, όπως τα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχολογική 
μας διάθεση. Στις περιπτώσεις αυτές, η ικανότητά μας δεν κρίνεται από 
το κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να ταλαιπωρηθούμε προκειμένου να 
δώσουμε μία λύση μόνοι μας, αλλά από τις επιλογές που θα κάνουμε ώστε να 
προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στον εαυτό μας ώστε να συνεχίσουμε τη 
ζωή μας. Υπό την έννοια αυτή, η συνεργασία με έναν ειδικό αποτελεί ένδειξη 
δύναμης και κατάλληλης αντιμετώπισης του προβλήματος και όχι αδυναμίας. 
Σε τελική περίπτωση, η απόφαση να επισκεφτείτε έναν ειδικό αποτελεί δική 
σας ενέργεια και οπωσδήποτε η συμμετοχή σας στην ψυχοθεραπευτική 
συνεργασία είναι κάτι που θα καταφέρετε με τις δικές σας δυνάμεις. Τέλος, 
αν δεν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με έναν ειδικό, υπάρχουν κάποια βιβλία 
αυτοβοήθειας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 

?  Μπορώ μόνο με ένα βιβλίο αυτοβοήθειας να ξεπεράσω την κατάθλιψη;

  Τα βιβλία αυτοβοήθειας μπορεί να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα, αλλά δεν 
υποκαθιστούν τη βοήθεια του ειδικού. Ωστόσο, αν επιλέξετε να ξεκινήσετε 
με ένα βιβλίο αυτοβοήθειας, το κατά πόσο θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν 
ειδικό εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο είστε σε θέση να ακολουθήσετε 
τα βήματα του βιβλίου, αλλά και τον βαθμό που το βιβλίο καλύπτει τα θέματα 
που σας απασχολούν. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια που κάνετε μόνος σας 
θα αξιοποιηθεί σε μία μελλοντική συνεργασία, ενώ αν νιώθετε ότι παρότι 
μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βήματα του βιβλίου θα επιθυμούσατε πιο 
γρήγορη πρόοδο και πιο συστηματική βοήθεια, μπορείτε ανά πάσα στιγμή 
να απευθυνθείτε στον ειδικό.
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?  Μπορεί κάποιος να θεραπευθεί πλήρως από την κατάθλιψη;

  Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κατάθλιψης και συνεπώς είναι δύσκολο 
να απαντήσουμε στο ερώτημά σας με κατηγορηματικό τρόπο. Ορισμένες 
μορφές κατάθλιψης είναι πιο σοβαρές, όπως η περίπτωση που οι περίοδοι 
καταθλιπτικής διάθεσης εναλλάσσονται με περιόδους έντονα ανεβασμένης 
διάθεσης, ή η περίπτωση που εμφανίζονται και παράδοξες μη ρεαλιστικές 
πεποιθήσεις. Ανάλογα με το είδος της κατάθλιψης, καθορίζεται και η ανα-
γκαιότητα της φαρμακευτικής αγωγής, αν και σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί 
να βοηθήσει και να συνδυαστεί με την ψυχοθεραπεία. Επίσης, ανάλογα με το 
είδος καθορίζεται και η πιθανή έκβαση της θεραπείας. Στις ηπιότερες μορφές, 
είναι πολύ πιθανό να υπάρξει πλήρης θεραπεία, ενώ στις πιο σοβαρές μορφές 
μιλάμε μάλλον για διαχείριση του προβλήματος παρά για πλήρη θεραπεία. 

?  Έχω κατάθλιψη και παίρνω φάρμακα αλλά δεν νιώθω καλύτερα.

  Στον βαθμό που η μέθοδος αυτή δεν απέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
στη δική σας περίπτωση, θα σας προτείναμε να συνδυάσετε τη φαρμακευτική 
αγωγή με κάποια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, η οποία σύμφωνα με κλινικές 
έρευνες πλεονεκτεί ως προς τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. 
Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι δεν βασίζεται σε κάποιον εξωτερικό παράγοντα 
(δηλαδή σε μία ουσία), αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μία συνεργατική 
εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο θεραπευόμενος ενεργεί για τη δική του 
θεραπεία. 

?  Εκτός από τα φάρμακα, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάθλιψη;

  Η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη 
και κατά κανόνα παρατηρούνται καλύτερα αποτελέσματα και με μεγαλύτερη 
διάρκεια στον χρόνο όταν συνδυαστεί με ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία 
πλεονεκτεί ως προς τη διατήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων γιατί 
προφυλάσσει καλύτερα το άτομο από μελλοντικές επανεμφανίσεις του 
προβλήματος, και ουσιαστικά του διδάσκει τρόπους να αντιμετωπίζει τις 
παγίδες της σκέψης που το οδηγούν στην αρνητική διάθεση, με αποτέλεσμα 
να είναι σε θέση να τις χειρίζεται σε κάθε νέα επανεμφάνισή τους.
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Υπάρχει ευρεία ερευνητική υποστήριξη ότι η γνωσιακή-συμπεριφοριστική 
θεραπεία αποτελεί αποτελεσματική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της 
κατάθλιψης. 

?  Κάνω ψυχοθεραπεία για την κατάθλιψη αλλά νιώθω λίγο «περίεργα».

  Είναι αναμενόμενο να νιώθετε «περίεργα» κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας 
αλλαγής σαν και αυτήν που επιχειρείτε, και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί το 
φαινόμενο αυτό. Από τη στιγμή που έχετε μπει στη διαδικασία αμφισβήτησης 
των σκέψεων που συντελούν στο πρόβλημα, αναμένεται να συνεχιστεί η 
βελτίωση που παρατηρείτε, με απαραίτητη προϋπόθεση να συνεχίσετε τη 
συνεργασία σας με τον ειδικό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, θα μάθετε 
τεχνικές και τρόπους αμφισβήτησης των σκέψεων που δημιουργούν το πρό-
βλημα που θα σας επιτρέψουν να αποφύγετε το ενδεχόμενο να «ξαναπέσετε», 
αλλά και θα σας θωρακίσουν απέναντι σε ανάλογες δύσκολες καταστάσεις στο 
μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, μη διστάσετε να συζητήσετε τα συναισθήματά 
σας για την ψυχοθεραπευτική διαδικασία με τον θεραπευτή σας. 

?  Κάνω πολλά χρόνια θεραπεία για την κατάθλιψη χωρίς αποτέλεσμα.

  Ως χρήστης υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχετε δικαιώματα και μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται και η επιλογή μιας μεθόδου βοήθειας που να σας καλύπτει. 
Καταλαβαίνουμε πόσο έντονη είναι η απογοήτευση που νιώθετε μετά το 
πολύ μεγάλο διάστημα που βρίσκεστε σε θεραπεία, αλλά θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι έχετε αρκετές επιλογές όσον αφορά στη θεραπευτική μέθοδο 
προκειμένου να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Μάλιστα, από τη στιγμή 
που νιώθετε ότι η θεραπεία σας έχει περιέλθει σε τέλμα, αλλά και εξαιτίας 
του πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει χωρίς να 
απαλλαγείτε από το πρόβλημα, πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή να δοκιμάστε 
μία άλλη προσέγγιση. 
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?  Κοντεύω να κόψω τα φάρμακα και τα συμπτώματα επέστρεψαν.

  Το γεγονός ότι τα παλιά συμπτώματα ξαναγύρισαν δεν σημαίνει ότι θα 
ξαναμπείτε σε μία δοκιμασία αντίστοιχη με εκείνη που περάσατε μέχρι τώρα. 
Υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας προσωρινής επιδείνωσης και της πλήρους 
επανεγκατάστασης του προβλήματος και πιθανότατα με τους κατάλληλους 
χειρισμούς θα επανέλθετε γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση. Υπάρχουν 
δύο πιθανά αίτια γι’ αυτό που σας συμβαίνει: η πρώτη πιθανότητα είναι 
να οφείλεται στη μείωση της φαρμακευτικής δόσης. Η δεύτερη είναι η 
αντίδρασή σας να οφείλεται στη διακοπή της υποστήριξης που λαμβάνατε 
από τον ψυχίατρό σας. Είναι πιθανόν η διακοπή της συνεργασίας να ήταν 
κάπως πρόωρη για εσάς και να είχατε ανάγκη την υποστήριξη του ψυχιάτρου 
σας για μεγαλύτερο διάστημα. Ό,τι από τα δύο και αν συμβαίνει, πρέπει 
να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατό με τον ψυχίατρό σας, να του 
περιγράψετε ακριβώς τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν και τον χρόνο 
εμφάνισής τους και να συζητήσετε μαζί του το ενδεχόμενο να συνεχίσετε τη 
συνεργασία σας, ή να ρυθμίσετε διαφορετικά τη φαρμακευτική δόση.

?  Πώς μπορώ να σιγουρευτώ ότι δεν θα ξαναπέσω σε κατάθλιψη;

  Μία περίοδος έντονα πεσμένης ψυχολογικής διάθεσης αποτελεί ένα από τα 
πιο δυσάρεστα βιώματα που μπορούμε να έχουμε, και στο πλαίσιο αυτό 
είναι κατανοητός ο φόβος σας μήπως ξαναβρεθείτε σε ανάλογη κατάσταση. 
Δυστυχώς, σε μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνετε ποτέ 
καλά. Αντίθετα, αν έχετε ήδη καταφέρει να ξεπεράσετε με απόλυτη επιτυχία 
ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, καταπολεμώντας στη ρίζα τις σκέψεις που σας 
ώθησαν σε αυτό, ο τρόπος που αντιδράσατε τότε πρέπει να αποτελέσει οδηγό 
για το πώς θα συμπεριφερθείτε τώρα.

Θυμηθείτε ότι δεν είχατε πάντοτε κατάθλιψη, άρα η κατάθλιψη είναι απλώς 
μία ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρεθήκατε κάποια στιγμή στη ζωή 
σας και την ξεπεράσατε. Αν στο μέλλον τύχει να αντιμετωπίσετε μία παρόμοια 
κατάσταση, σκεφτείτε ότι μπορεί να τη διαχειριστείτε πιο αποτελεσματικά διότι, 
λόγω της προηγούμενης εμπειρίας, τώρα θα αναγνωρίσετε τα προειδοποιητικά 
σημάδια και θα αντιδράσετε προτού εγκαθιδρυθεί το πρόβλημα. Γνωρίζετε 



Προβλήματα διάθεσης Κατάθλιψη

128

ήδη ότι το να υποφέρετε σιωπηλά και το να προσπαθείτε να «προσπεράσετε» 
το πρόβλημα αντί να ασχοληθείτε μαζί του και να προσπαθήσετε να το 
επιλύσετε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.

Αξιοποιήστε την προηγούμενη εμπειρία σας για να κατανοήσετε πώς 
οδηγηθήκατε στην κατάθλιψη. Κάντε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν, 
δείχνοντας στον εαυτό σας κατανόηση, χωρίς αυτομομφές. 

Είναι σημαντικό να σας επισημάνουμε ότι η ψυχοθεραπεία προφυλάσσει 
καλύτερα το άτομο από μελλοντικές επανεμφανίσεις του προβλήματος, διότι 
ουσιαστικά του διδάσκει τρόπους να αντιμετωπίζει τις παγίδες της σκέψης 
που το οδηγούν στην αρνητική διάθεση, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση 
να τις χειρίζεται σε κάθε νέα επανεμφάνισή τους.

Αν είχατε συνεργασία με κάποιον ειδικό στο παρελθόν, μη διστάσετε 
να τον επισκεφτείτε και πάλι για επιπλέον βοήθεια. Μέσω της συνεργασίας 
αυτής, θα ανασύρετε τις προσαρμοστικές στρατηγικές που χρησιμοποιήσατε 
στο παρελθόν και θα μπορέσετε να απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες σκέψεις 
και τα συναισθήματα πριν αυτά εγκαθιδρυθούν.



Μεταβολές της διάθεσης 

Η πλειονότητα των ανθρώπων βιώνει έντονα συναισθήματα ως αντίδραση-απόκριση 
στα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά. Ωστόσο, κάποιοι βιώνουν τόσο έντονα 
και δραματικά σκαμπανεβάσματα και μεταβολές στη διάθεσή τους ώστε καθίσταται 
δύσκολο να απολαύσουν την καθημερινότητά τους και να έχουν μία καλή ποιότητα 
ζωής. Αυτές οι δραματικές και έντονες μεταβολές της διάθεσης μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα της αντίδρασης του ατόμου στα εξωτερικά γεγονότα της ζωής του, ή να 
προκαλούνται από εσωτερικές αλλαγές στη βιοχημεία του εγκεφάλου. Πρόκειται για 
μία παθολογική κατάσταση στην οποία επικρατούν διαστήματα έντονα κακής διάθεσης 
που εναλλάσσονται με διαστήματα έντονα καλής διάθεσης. 

Κατά τα χρονικά διαστήματα της κακής διάθεσης το άτομο μπορεί να υποφέρει από: 
• διαταραχές του ύπνου (αϋπνία ή υπνηλία για μεγάλα διαστήματα της ημέρας), 
• διαταραχές της όρεξης (μειωμένη ή αυξημένη όρεξη για φαγητό) με συνακόλουθη 

μείωση ή αύξηση του σωματικού βάρους, 
• αίσθημα αναξιότητας, 
• επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις και σκέψεις για τον θάνατο.

Κατά τα χρονικά διαστήματα της καλής διάθεσης, το άτομο βρίσκεται σε μία φάση 
συνεχούς υπερθυμίας, κατά την οποία παρουσιάζει: 
• μειωμένη ανάγκη για ύπνο, 
• υπερβολική αναζήτηση ικανοποίησης (π.χ. σεξουαλική υπερδραστηριότητα, 

αλόγιστη σπατάλη χρήματος και παρορμητικές αγορές κ.λπ.),
• λογόρροια, 
• υπέρμετρη αυτοπεποίθηση και ιδέες μεγαλείου. 

Παλαιότερα χρησιμοποιείτο ο όρος «μανιοκατάθλιψη» για να περιγραφεί αυτό 
που σήμερα ονομάζουμε «Διπολική Διαταραχή». Πρόκειται για μία διαταραχή της 
διάθεσης που χαρακτηρίζεται από περιόδους υπερδραστηριότητας με ανεβασμένη 
διάθεση (το άτομο δεν κοιμάται, μιλάει πολύ γρήγορα, οι σκέψεις του τρέχουν, 
ξοδεύει υπερβολικά, εμφανίζει σεξουαλική υπερδραστηριότητα κ.λπ.), οι οποίες 
εναλλάσσονται με απολύτως αντίθετες περιόδους έντονης απελπισίας και θλίψης. 
Ακριβώς λόγω αυτής της εναλλαγής της διάθεσης, από τον έναν πόλο (μανία) στον 
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άλλο (κατάθλιψη), ονομάστηκε αυτή η διαταραχή διπολική. Υπάρχουν δύο μορφές 
διπολικής διαταραχής που διακρίνονται ως προς το πόσο έντονα είναι τα επεισόδια 
μανίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι φάσεις κατάθλιψης και μανίας εναλλάσσονται με 
ενδιάμεσες περιόδους φυσιολογικής διάθεσης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το άτομο 
μεταπίπτει απευθείας από τη μία φάση στην άλλη. 

Η διπολική διαταραχή είναι μία χρόνια πάθηση που μπορεί να ρυθμιστεί με την 
κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που δίνει ελπίδες στους πάσχοντες, οι 
οποίοι, λόγω των έντονων εναλλαγών στη διάθεση με τη μορφή καταθλιπτικών και 
μανιακών επεισοδίων, συχνά βρίσκονται σε σύγχυση. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, 
το γεγονός της χρονιότητας μπορεί να δημιουργεί συναισθήματα απογοήτευσης, 
ματαίωσης και κόπωσης από την προσπάθεια. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας… Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να καταλάβεις 
αν πάσχεις από διπολική διαταραχή… Δηλαδή, πρέπει να απευθυνθείς σε κάποιον 
ειδικό; Έχω διαβάσει άπειρα άρθρα και είμαι πεπεισμένη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει με 
μένα. Μία ζωή με θυμάμαι να έχω απίστευτες ψυχολογικές μεταπτώσεις. Στην εφηβεία 
όλοι μου έλεγαν ότι ήταν φυσιολογικό. Αλλά 5 χρόνια μετά, μόνο χειρότερη βλέπω 
την κατάσταση παρά καλύτερη. Νόμιζα ότι υπέφερα από κατάθλιψη, γιατί μπορεί να 
κλειστώ σπίτι και στον εαυτό μου επί μέρες, αλλά είναι άλλες μέρες που θα είμαι η 
ψυχή της παρέας, θα βγαίνω, θα διαβάζω 10ωρα, δεν θα κοιμάμαι καθόλου γιατί 
νιώθω ότι σπαταλάω τον χρόνο μου. Και είναι κάτι μέρες που νιώθω μία απίστευτη 
θλίψη να με πλακώνει και να μην μπορώ να την αντιμετωπίσω. Άσχημα πράγματα 
δεν μου έχουν συμβεί ποτέ στην οικογένειά μου και στο φιλικό μου περιβάλλον… 
Έχω βαρεθεί να καταπιέζομαι όταν δεν έχω όρεξη και όλοι να με ρωτάνε τι έχω και 
τι έχω… Μερικές φορές νιώθω όλα να είναι μαύρα… και ότι σκέφτομαι και αναλύω 
τα πάντα, και το μυαλό μου δεν μπορεί να ηρεμήσει. Όταν πίνω πολύ, συνήθως 
καταλήγω να κλαίω με λυγμούς, και μετά όταν όλοι πέφτουν πάνω μου, αισθάνομαι 
τόσο άσχημα που να μη θέλω να ξαναβγώ ποτέ. Και αισθάνομαι ότι κανείς δεν με 
καταλαβαίνει. Και ότι απλά είμαι totally messed up. Και ότι δεν υπάρχει καμία λύση 
στο πρόβλημά μου… Γιατί θα πρέπει να είμαι έτσι; Γιατί να μην είμαι φυσιολογική; 
Έχω σκεφτεί άπειρες φορές να επισκεφτώ κάποιον ειδικό, αλλά ντρέπομαι. Και δεν 
αισθάνομαι άνετα να μιλήσω face-to-face με κάποιον ειδικό… Αλλά δεν βλέπω να 
μου περνάει και νιώθω ότι με κρατάει πίσω και μου έχει στερήσει πολλά πράγματα 
από τη ζωή μου… Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω…

❞❝Βρήκα το site σας μέσω google, ψάχνοντας πληροφορίες σχετικά με τη 
μανιοκατάθλιψη. Ένας πολύ καλός παιδικός μου φίλος πρόσφατα φαίνεται να 
πάσχει από τη νόσο αυτή. Τον επισκέφτηκα σε μία κλινική που νοσηλεύεται για 
λίγες εβδομάδες και πραγματικά δεν τον αναγνώρισα… Λίγα λόγια: Ανέκαθεν 
ήταν πολύ κινητικός και κοινωνικός. Είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής σχολής 
και από εύρωστη οικογένεια. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έκανε χρήση ναρκωτικών 
ουσιών (χασίς και μετέπειτα LSD και έκσταση). Προσπάθησε να εργαστεί, αλλά 
όπως μου είπε σύντομα το βρήκε πολύ βαρετό και αποφάσισε ότι του αρέσει να ζει 
μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Δεν μετανιώνει που έκανε χρήση χαπιών 
και τολμά να λέει ότι θα το ξανακάνει γιατί αυτό που ένιωσε ήταν μοναδικό… 
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Πριν νοσηλευτεί, για κάποιες μέρες είχε τάσεις αυτοκτονίας, αλλά και κάποιες 
άλλες απίστευτη διάθεση και ευφορία, δηλαδή ουσιαστικά μία κατάσταση των 
άκρων. Ενώ μιλάει λογικά, κάποιες φορές αισθάνεται ότι η αντίληψή του είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με όλους εμάς και ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες δυνάμεις 
(δηλαδή, πως οτιδήποτε θελήσει ή σκεφτεί μπορεί να υλοποιηθεί…). 

Βρίσκει την καθημερινότητα πεζή, ανούσια και βαρετή και θέλει να ξεφεύγει. 
Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν καταλαβαίνει την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται. Νομίζει ότι είναι καλά και ότι δεν έχει την ανάγκη των γιατρών… 
Μπορείτε να μου πείτε από τι πραγματικά πάσχει και πώς μπορώ να βοηθήσω 
σε αυτή την κατάσταση; Ευχαριστώ πολύ.

❞❝…Δώστε μου σας παρακαλώ πληροφορίες για τη μανιοκατάθλιψη… Πρόσφατα 
έμαθα πως ταλαιπωρεί –επί σειρά χρόνων– ταυτόχρονα με κρίσεις πανικού… 
άνθρωπο που εκτιμώ και αγαπώ πολύ… Είναι μόνο 30 χρονών και εδώ και καιρό 
δηλώνει σχεδόν απών από τα εγκόσμια –μόνο δουλεύει (επιτυχώς, μέχρι στιγμής)–, 
πίνει πολύ τα βράδια και έγινε απαισιόδοξος (έως αυτοκαταστροφικός, ώρες ώρες). 

Δυστυχώς δεν ξέρω να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι πριν από 
λίγο καιρό αγνοούσα και την ύπαρξη σχεδόν αυτής της λέξης. Τώρα θέλω να 
ενημερωθώ γιατί έχω πλήρη άγνοια για το θέμα… και αυτό που με ενδιαφέρει 
πολύ είναι να μπορέσω να “καταλάβω” και να του σταθώ όσο το δυνατόν καλύτερα 
και χωρίς λάθος κινήσεις… Να είστε καλά… 

❞❝Καλησπέρα. Το θέμα που με απασχολεί αφορά σε έναν φίλο μου. Ο συ-
γκεκριμένος είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική πριν από αρκετά χρόνια, με 
διάγνωση διπολική διαταραχή. Γιατρεύτηκε και δέκα χρόνια τώρα ζει φυσιολογικά 
και ισορροπημένα, αν και σε κάποιες περιόδους έχει την ανάγκη απομόνωσης, 
όμως σε φυσιολογικά πλαίσια. Το πρόβλημα είναι ότι η μητέρα του είναι ψυχικά 
άρρωστη, νομίζω μανιοκαταθλιπτική. Αυτό τον καιρό την έχει πάρει στο σπίτι του 
για να την προσέχει και τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται μαζί της. Πιέζεται, 
αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αναρωτιέμαι αν λόγω της προϊστορίας 
του είναι επικίνδυνο γι’ αυτόν να αρρωστήσει πάλι. Υπάρχει κάτι που μπορώ 
να κάνω για να τον βοηθήσω; Μιλάμε κυρίως από το τηλέφωνο αφού όλα τα 
απογεύματά του πρέπει να είναι με τη μητέρα του. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Υπάρχει θεραπεία στη μανιοκατάθλιψη (διπολική διαταραχή);

  Δυστυχώς τα ακριβή αίτια της διπολικής διαταραχής δεν είναι γνωστά, αλλά 
υπάρχουν ενδείξεις ότι παίζει κάποιο ρόλο η κληρονομικότητα. Σε γενικές 
γραμμές, αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαταράσσεται η χημική ισορροπία 
του εγκεφάλου, γεγονός που οδηγεί σε εναλλαγές της διάθεσης που το άτομο 
δεν μπορεί να ελέγξει.

Η διπολική διαταραχή είναι μία χρόνια πάθηση που είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστεί επιτυχώς με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, μιλάμε μάλλον 
για ρύθμιση, παρά για πλήρη θεραπεία, όπως στην περίπτωση του διαβήτη 
με την ινσουλίνη. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το άτομο δεν μπορεί 
να απαλλαγεί από το πρόβλημα με τη δύναμη της θέλησής του, ή με την 
υποστήριξη φιλικών του προσώπων: πρέπει να λάβει φαρμακευτική αγωγή 
για να μπορέσει να ρυθμίσει τη διάθεσή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 
πάσχων δεν φέρει καμία ευθύνη για την εξέλιξη των πραγμάτων. Πρέπει να 
συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση της διαταραχής (πράγμα που απαιτεί 
να μάθει ορισμένα πράγματα γι’ αυτή), να συνεργαστεί με έναν ψυχίατρο 
και να παρακολουθεί την εξέλιξη της διάθεσής του. Στον εντοπισμό των 
μεταπτώσεων της διάθεσης μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά σημαντική 
βοήθεια και τα άτομα του περιβάλλοντός του.
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?  Πώς να βοηθήσω έναν φίλο που πάσχει από διπολική διαταραχή;

  Ως προς τη δική σας στάση, δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε άμεσα 
για το ίδιο το πρόβλημα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
στηρίξετε συναισθηματικά τον φίλο σας στις δύσκολες στιγμές που περνάει. 
Θα σας ήταν χρήσιμο να διαβάσετε τις πληροφορίες για τη στάση που θα 
πρέπει να κρατήσετε κατά τις περιόδους που η διάθεσή του είναι πολύ χαμηλή 
στην ενότητα της κατάθλιψης. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε το κομμάτι της 
προστασίας του δικού σας εαυτού.



Θάνατος – Απώλεια 

Η οριστική απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, δηλαδή ο θάνατός του, προκαλεί 
πολύ έντονα συναισθήματα, φέρνοντας τους ανθρώπους αντιμέτωπους και με τη 
φιλοσοφική όψη του νοήματος της ζωής. 

Η συναισθηματική αντίδραση που έπεται μιας τέτοιας απώλειας ονομάζεται 
πένθος και παρότι είναι μία μακρά και πολύ οδυνηρή εμπειρία, αποτελεί μία απόλυτα 
φυσιολογική διεργασία, καθώς και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής. Σκοπός αυτής της 
διαδικασίας είναι να αποδεχθεί το άτομο την απώλεια και να συνεχίσει τη ζωή του, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ξεχάσει το πρόσωπο που έφυγε, ή ότι θα σταματήσει 
να το απασχολεί ο χαμός του. 

Η διεργασία του πένθους για να ολοκληρωθεί απαιτεί κάποιο χρόνο και διαφέρει 
από άτομο σε άτομο. Επίσης, όσο πιο σημαντική η απώλεια, τόσο πιο έντονο το 
πένθος. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του πένθους οι 
περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν μία σειρά από συναισθήματα, τα οποία ακολουθούν 
μία πορεία σταδίων, που είναι: η άρνηση, ο θυμός, η διαπραγμάτευση, η κατάθλιψη 
και, τελικά, η αποδοχή. 

Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της άρνησης και αφορά στη δυσκολία του ατόμου να 
αποδεχθεί την απώλεια. Ο μηχανισμός αυτός μπαίνει σε λειτουργία προκειμένου να 
έχει περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί πριν βρεθεί αντιμέτωπο με την κατάσταση 
και συνήθως σιγά σιγά υποχωρεί, καθώς συνειδητοποιεί το τι συνέβη. Είναι ένα 
απόλυτα φυσιολογικό στάδιο της διαδικασίας του πένθους και αποτελεί πρόβλημα 
μόνο στις περιπτώσεις που το άτομο επιμένει να αρνείται την πραγματικότητα για 
μήνες, καθώς με αυτό τον τρόπο παραμένει επ’ αόριστο στη διαδικασία του πένθους 
και δεν προχωρά στην επίλυσή του. 

Και ενώ η λογική πρώτη αντίδραση του ατόμου είναι να προστατευθεί συναι-
σθηματικά αρνούμενο την πραγματικότητα, εντούτοις σκοπός του πένθους δεν είναι 
η εξάλειψη των αρνητικών συναισθημάτων ή της ανάμνησης της απώλειας, αλλά η 
ψυχολογική αναδιοργάνωση που θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη ζωή του (αποδοχή). 
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από τη διεργασία του πένθους, καθώς το άτομο έχει 
την ευκαιρία να βιώσει τον συναισθηματικό πόνο της απώλειας, περνώντας από τα 
υπόλοιπα στάδια που χαρακτηρίζονται από τη βίωση και την επεξεργασία δύσκολων 
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συναισθημάτων, όπως ο θυμός και η θλίψη, μέχρις ότου φτάσει να προσαρμοστεί 
στη νέα πραγματικότητα και να αποδεχτεί την απώλεια, κρατώντας την ανάμνηση του 
αγαπημένου προσώπου. 

Κάθε άνθρωπος πενθεί με διαφορετικό τρόπο που εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες, όπως: την προσωπικότητά του και τον προσωπικό τρόπο αντιμετώπισης 
δυσκολιών, προηγούμενες εμπειρίες ζωής, τη θρησκευτική πίστη, τη φύση της 
απώλειας κ.λπ. Επίσης, η χρονική διάρκεια του πένθους ποικίλλει, δεδομένου ότι η 
ανάκαμψη συμβαίνει σταδιακά και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 
Κάποιοι νιώθουν καλύτερα μέσα σε κάποιες εβδομάδες ή μήνες, ενώ για άλλους το 
πένθος κρατά χρόνια. 

Τα συμπτώματα του πένθους μοιάζουν με εκείνα του καταθλιπτικού συνδρόμου και 
περιλαμβάνουν: αισθήματα κατήφειας, απώλεια ενδιαφέροντος για τον υπόλοιπο κόσμο, 
αισθήματα ενοχής για τον θανόντα, μείωση της δραστηριότητας και της πρωτοβουλίας, 
κόπωση, απώλεια ή αύξηση του σωματικού βάρους, αϋπνίες, κοινωνική απόσυρση, 
παραμέληση εαυτού κ.λπ. Όταν τα συμπτώματα αυτά επιμένουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ειδικά αν το άτομο προσπαθεί να αποφύγει τα συναισθήματά του (άρνηση), 
ή καθηλώνεται σε κάποια από τα στάδια της διεργασίας του πένθους (π.χ. θυμός ή 
κατάθλιψη), τότε ενδέχεται να παρουσιάσει διάφορες επιπλοκές, όπως κατάθλιψη, 
άγχος, χρήση ουσιών και παθολογικά προβλήματα υγείας. 

Ανεπίλυτο πένθος: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, μετά από μία σοβαρή απώλεια, 
το άτομο να νιώθει θλίψη, μούδιασμα ή θυμό. Αλλά όσο ο καιρός περνά και το ίδιο 
προχωρά στην καθημερινότητά του και αποδέχεται την απουσία του αγαπημένου 
προσώπου, τα συναισθήματα αυτά θα πρέπει να γίνονται όλο και λιγότερο έντονα. 
Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα συναισθήματα δεν υποχωρούν και, αντίθετα, 
το άτομο νιώθει χειρότερα, παρότι έχουν περάσει χρόνια από την απώλεια. Υπάρχουν 
πολλοί λόγοι που συμβάλλουν στην επιμήκυνση του πένθους, όπως η αίσθηση του 
ατόμου ότι αν συνεχίσει τη ζωή του «προδίδει» τη μνήμη αυτού που χάθηκε, ενώ 
επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία κατά την οποία συμβαίνει η απώλεια. Σε 
κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελεί σημάδι ότι το πένθος έχει εξελιχθεί 
σε ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, όπως το περιπλεγμένο πένθος ή τη μείζων κατάθλιψη. 

Περιπλεγμένο πένθος: Η θλίψη που προκαλείται από την απώλεια ενός αγαπημένου 
προσώπου μπορεί να μην περάσει ποτέ οριστικά, αλλά, ωστόσο, είναι αναμενόμενο 
να μην παραμείνει για πάντα στο προσκήνιο της ζωής ενός ανθρώπου. Αν ο πόνος 
για την απώλεια παραμένει επίμονος και έντονος σε σημείο που να παρεμποδίζει 
το άτομο να συνεχίσει τη ζωή του, τότε μπορεί να αντιμετωπίζει μία κατάσταση που 
ονομάζεται περιπλεγμένο πένθος, κατά το οποίο το άτομο εγκλωβίζεται σε έναν διαρκή 
και έντονο θρήνο. Μπορεί να δυσκολεύεται σοβαρά να αποδεχθεί τον θάνατο ή να 
απασχολείται διαρκώς με τη σκέψη του αγαπημένου προσώπου που έφυγε, σε σημείο 
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που διαταράσσεται σοβαρά η καθημερινή ζωή και η ρουτίνα του και υπονομεύονται 
οι σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. 

Τα συμπτώματα του περιπλεγμένου πένθους είναι: 
• Έντονη επιθυμία, λαχτάρα και αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου. 
• Παρεισφρητικές σκέψεις και εικόνες. 
• Άρνηση ή αμφιβολία για το γεγονός του θανάτου (το άτομο μπορεί να φαντάζεται 

ότι το αγαπημένο πρόσωπο ζει).
• Αποφυγή πραγμάτων και καταστάσεων που συνδέονται με την ανάμνηση του 

αγαπημένου προσώπου. 
• Ακραίου βαθμού θυμός και πικρία για την απώλεια. 
• Παρατεταμένη αίσθηση ότι η ζωή είναι άδεια και χωρίς νόημα. 

Μείζων κατάθλιψη: Αντίθετα με το φυσιολογικό πένθος στο οποίο το άτομο έχει 
καλές και κακές ημέρες, αλλά και ημέρες στις οποίες μπορεί να περάσει όμορφα και 
να ξεχαστεί, στη μείζονα κατάθλιψη τα έντονα αρνητικά συναισθήματα είναι διαρκή, 
καταβάλλοντας το άτομο, το οποίο:
• Νιώθει έντονη και επίμονη αίσθηση ενοχής. 
• Σκέφτεται να κάνει κακό στον εαυτό του. 
• Αισθάνεται αβοηθητότητα και απελπισία. 
• Δεν μπορεί να είναι λειτουργικό στο σπίτι ή την εργασία και αδυνατεί να φέρει 

εις πέρας συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του. 
• Αισθάνεται ότι δεν αξίζει να ζει.
• Εύχεται να είχε πεθάνει το ίδιο στη θέση του αγαπημένου προσώπου. 
• Κατηγορεί τον εαυτό του για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον θάνατο 

του αγαπημένου προσώπου. 
• Νιώθει μουδιασμένο και αποκομμένο από τους άλλους για πολλές εβδομάδες. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρότι συνήθως συνδέουμε το πένθος με 
τον θάνατο ενός αγαπημένου ανθρώπου, ωστόσο, πένθος προκαλούν και άλλες 
απώλειες, όπως η αποβολή κατά τη διάρκεια της κύησης ή η έκτρωση και η απώλεια 
ενός αγαπημένου κατοικίδιου. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, μα είναι κάτι που μου συνέβη πριν μία 
εβδομάδα και με έχει ταράξει πολύ. Έχασα έναν φίλο μου και για την ακρίβεια 
τον καλύτερό μου φίλο. Ήταν το στήριγμά μου… Ήταν τα πάντα. Ίσως το έχω 
πάρει έτσι επειδή δεν πήγα στην κηδεία του καθότι ο αρραβωνιαστικός μου είναι 
πολύ ζηλιάρης και θα είχα πρόβλημα. Δεν ήθελα όμως και να τον δω. Δεν θέλω 
να το πιστέψω, μοιάζει με ψέμα. Όταν το σκέφτομαι παθαίνω κάτι και νιώθω 
περίεργα και μετά λέω στον εαυτό μου ότι έχει πάει στην κοπελιά του στην πόλη 
που σπουδάζει και αμέσως νιώθω καλύτερα. Τι να κάνω για να το χωνέψω και να 
ζήσω φυσιολογικά; Πώς να κάνω τον πόνο πιο λίγο; Πώς να ξεπεράσω τον χαμό 
του; Είμαι συνέχεια μελαγχολική και είναι συνέχεια στο μυαλό μου. 

❞Τρεις μήνες μετά…

❝Κατ’ αρχάς, συγχαρητήρια για την υπέροχη και σημαντική προσφορά σας στους 
ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Πριν περίπου τρεις μήνες είχα ξαναδιατυπώσει το 
πρόβλημά μου που αφορούσε τον θάνατο του καλύτερου φίλου μου και συνάμα της 
πρώτης μου αγάπης. Το πήρα πολύ βαριά και παρόλο που προσπάθησα να ακολουθήσω 
τη συμβουλή σας με το να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί, δεν τα κατάφερα. 

Πήγα σπίτι του, το μόνο που κατάφερα ήταν να δω τα συντρίμμια της ψυχής 
του στο πάτωμα του δωματίου του όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Δεν 
μπορώ να τον ξεχάσω. Είναι αδύνατον. Όσο για να ξεπεράσω τον χαμό του, αυτό 
είναι απίθανο. Έπαθα αρκετά τον καιρό αυτό και ίσως γι’ αυτό δυσκολεύομαι. 
Τον σκέφτομαι συνέχεια και πείθω τον εαυτό μου ότι είναι ψέματα. Όταν όμως 
έχω την ανάγκη να του μιλήσω, διαπιστώνω ότι πλέον δεν μπορώ. 

Δεν πήγα στην κηδεία του, δεν άντεχα. Νιώθω τρομερές τύψεις γι’ αυτό. Δεν 
τον έχω δει καθόλου στο όνειρό μου και νομίζω ότι είναι επειδή δεν πήγα να 
τον δω την τελευταία του “φορά”. Πονάω αφόρητα και μάλιστα από τότε είμαι 
με ηρεμιστικά γιατί επιδεινώθηκε το πρόβλημα της καρδιάς μου. Δεν υπάρχει 
τρόπος να το ξεπεράσω, το γνωρίζω, μα θέλω με κάποιον τρόπο να λυτρώσω την 
ψυχή μου από αυτό τον απαίσιο πόνο και θυμό που έχω που δεν με χαιρέτησε. 

Πονάω πολύ. Τι μπορώ να κάνω για έναν θάνατο που στοιχειώνει τη ζωή μου; 
Τι μπορώ να κάνω που έχασα το στήριγμά μου; Όλα μοιάζουν μάταια. Χάνομαι μες 
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στις σκέψεις μου και ζαλίζω το μυαλό μου με άπειρες ερωτήσεις… Γιατί να φύγει 
αυτός; Τα 21 χρόνια του είναι δυσβάσταχτος πόνος. Τώρα κοντεύουν τρεις μήνες 
και η απόγνωσή μου μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Τι να κάνω; Υποτίθεται 
ότι ο χρόνος επουλώνει τις πληγές μας… Εμένα γιατί χειροτερεύει; 

Τόση αδικία πού βρέθηκε; Τόσος πόνος πώς είναι δυνατόν να υπάρχει; 
Είμαι απογοητευμένη από όλους και όλα. Ιδίως από τη ζωή μου, που μέσα σε 
δευτερόλεπτα έχασε το νόημά της. Το μόνο που εύχομαι είναι να γυρίσω τον 
χρόνο πίσω… Μόνο έτσι θα τον σώσω. Είχαμε χωρίσει και ήμασταν αχώριστοι 
φίλοι. Όταν εγώ αρραβωνιάστηκα, εκείνος μου εξομολογήθηκε ότι με θέλει και 
με ήθελε πάντα όπως πρώτα. Μου ζήτησε να είμαστε μαζί και παρόλο που τον 
αγαπούσα τρελά αρνήθηκα γιατί ήμουν ερωτευμένη με τον αρραβωνιαστικό μου. 

Από τότε πήρε τον κατήφορο… Έμπλεξε άσχημα με τα ναρκωτικά. Του μίλησα 
μα μου κρυβόταν. Έδειχνε πως είναι καλά. Ώσπου τελικά “έφυγε” ξαφνικά. Νιώθω 
υπεύθυνη για τον θάνατό του. Αν ήμουν μαζί του θα ζούσε. Εγώ φταίω για όλα 
και αυτό είναι που θα με βασανίζει μέχρι να αφήσω την τελευταία μου πνοή. 
Υπάρχει λύτρωση;

❞
❝Πριν από σχεδόν 7 χρόνια δημιούργησα την πρώτη μου σχέση με ένα παιδί 
λίγα χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Τον γνώριζα πολλά χρόνια πριν κάνουμε σχέση 
γιατί οι οικογένειές μας είχαν στενές φιλικές επαφές. Μετά από 6 μήνες σχέσης (και 
ενώ δεν ήξερε κανείς γι’ αυτό τον δεσμό) μαθαίνω ότι το αγόρι μου έχει καρκίνο. 
Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, το πίστεψα όμως όταν άρχισε θεραπεία. 
Η νόσος εξελίχθηκε γρήγορα και μετά από 9 μήνες έφυγε… 

Όλο αυτό το διάστημα μιλούσαμε καθημερινά στο τηλέφωνο, αλλά σπάνια 
συναντιόμασταν. Η κατάστασή του δεν επέτρεπε να επιβαρύνεται. Έχουν περάσει 
σχεδόν 5 χρόνια και εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Στα 17 μου έφυγα από το σπίτι 
λόγω σπουδών, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσω μία νέα 
σχέση, ξεπερνώντας το παρελθόν. Έκανα όμως λάθος. Ακόμη τον σκέφτομαι, ακόμη 
δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη. Κάποιες φορές πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτομαι 
ότι αν ήταν κοντά μου, πώς θα ήμασταν, κάποιες άλλες ζητάω εξηγήσεις από τον Θεό 
γιατί πήρε εκείνον κοντά του και όχι εμένα. Ζητάω απαντήσεις που δεν θα πάρω ποτέ!

Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω γι’ αυτό 
το θέμα. Την πρώτη μίλησα σε μία φίλη μου, χωρίς να της πω πολλά πράγματα 
γιατί ίσως και εγώ δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει, αν και είχαν περάσει 3 χρόνια 
από τότε, μόνο που εμένα μου φαινόταν ότι είχαν συμβεί χθες. Είπα να κάνω 
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υπομονή και ότι κάποια στιγμή θα το ξεπεράσω, ο χρόνος λένε είναι γιατρός, 
αλλά όχι για μένα. Το δικό μου ρολόι σταμάτησε πριν 5 χρόνια. 

Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι μπορώ να κάνω για να βοηθηθώ; Τι μπορώ να 
κάνω για να το ξεπεράσω; Ίσως είναι δύσκολο αυτό που σας ζητάω, αλλά για 
μένα είναι πιο δύσκολο αυτό που ζω. Σας ευχαριστώ. 

❞
❝Γεια σας. Νιώθω πραγματικά μεγάλο κενό μέσα μου, γιατί έχασα πριν λίγο 
καιρό το αγαπημένο μου κατοικίδιο. Μπορεί να ακούγεται “χαζό” σε πολλούς, 
αλλά πραγματικά με έχει πάρει πολύ από κάτω. Και δεν είμαι μόνο εγώ έτσι, και η 
μάνα μου και ο αδερφός μου είναι χάλια. Η μητέρα μου δεν μπορεί να συνέλθει, 
κλαίει συνεχώς και νιώθουμε όλοι χάλια στο σπίτι. Μας λείπει πολύ και πιστεύω 
πως νιώθουμε και τύψεις που δεν τον προλάβαμε. 

Τώρα, που ο χειμώνας θα μπει, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα και δεν 
ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Λένε πως ο χρόνος γιατρεύει τον πόνο, αλλά 
εγώ, όσο περνάει ο καιρός, νιώθω και πιο μόνη μου. Το είχα σαν αδελφάκι μου 
και το λάτρευα. Ξέρω πως σας ακούγονται υπερβολικά, αλλά έτσι νιώθω. Από 
μικρή αγαπούσα πάρα πολύ τα ζώα. Τι μπορώ να κάνω;

Έχω πάει σε αρκετές σελίδες, και ελληνικές και ξένες, για υποστήριξη ύστερα από 
χαμό κάποιου, αλλά τίποτα. Νιώθω πολύ χάλια ακόμη. Σκεφτήκαμε να πάρουμε 
άλλο ζωάκι, αλλά δεν νιώθω έτοιμη. Ξέρω πως όλα αυτά τα συναισθήματα είναι 
φυσιολογικά, αλλά πονάω πολύ και ώρες ώρες νομίζω πως θα τρελαθώ. Δεν έχω 
πολλούς φίλους, ούτε αγόρι, και το ζωάκι αυτό ήταν για μένα πραγματικός φίλος 
και στήριγμα. Μήπως έχω πάθει κατάθλιψη; Υπάρχει κάποιο βιβλίο αυτοβοήθειας; 
Χίλια ευχαριστώ. 

❞
❝Πρόσφατα, η καλύτερή μου φίλη είχε ένα “ατύχημα” με το αγόρι της και 
αναγκάστηκε να κάνει έκτρωση. Από τότε είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση, πιστεύει ότι διέπραξε έγκλημα και έχει σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία. 
Καθώς είναι ανήλικη και έχει άσχημες σχέσεις με τους γονείς της, δεν μπορούσε 
ούτε να το κρατήσει, αλλά και ούτε να πει στους γονείς της τι έκανε. Πέρα από τις 
συμβουλές, πώς μπορώ να τη βοηθήσω;

❞
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❝Είμαι στο τελευταίο έτος των σπουδών μου. Πριν από έναν χρόνο έχασα τον 
πατέρα μου από καρκίνο. Η ασθένειά του κράτησε 8 μήνες. Οι σχέσεις μου μαζί 
του ήταν πάντα σε ένταση. Τον είχα απορρίψει και τον θεωρούσα υπεύθυνο για 
πολλά προβλήματα μέσα στο σπίτι. Από τη στιγμή που αρρώστησε… όλα άλλαξαν. 
Μέσα μου εξαγνίστηκε. Απελευθερώθηκε η αγάπη μου για εκείνον και έδωσα τα 
πάντα όχι για να μπορέσω να τον κρατήσω στη ζωή –αυτό δεν εξαρτιόταν από 
μένα– αλλά για να μη νιώσει μόνος του στον αγώνα, να μην εγκαταλείψει τη μάχη. 
Μαζί. Όλα μαζί. Ήμασταν μία γροθιά. Τον συγχώρεσα και τον αγάπησα όσο ποτέ. 
Ζούσα για εκείνον. Για να του δίνω δύναμη. Δεν ήθελα να μου φύγει. Κι εκείνος, 
όσο δύσκολος χαρακτήρας κι αν ήταν, μας αγαπούσε πολύ, μας λάτρευε. 

Το πρόβλημά μου είναι ότι από τότε που αρρώστησε και μέχρι σήμερα –έναν 
χρόνο μετά το θάνατό του– δεν ξέρω πού βαδίζω. Όσο ζούσε πάλευα μαζί του 
για τη ζωή. Τώρα; Δεν έχω διάθεση να παλέψω για τίποτα. Έχω μείνει πίσω στη 
σχολή… γιατί δεν μπορώ να διαβάσω… δεν αποδίδω, δεν συγκεντρώνομαι. 
Έχει χαλάσει η σχέση με τη μητέρα μου με την οποία ήταν πάντα άριστη. Έχω 
απομακρυνθεί από τον αδερφό μου, με τον οποίο ποτέ δεν ήμασταν ιδιαίτερα 
κοντά, αλλά πλέον είμαστε τυπικοί. Δεν θέλω να είμαι πολύ πολύ μαζί τους. Θέλω 
να είμαι μόνη μου, αλλά αν εκείνοι δεν ασχοληθούν μαζί μου… πληγώνομαι. 

Βλέπω τη μητέρα μου να κλαίει για τον πατέρα μου… και εκνευρίζομαι! Πάει 
κόντρα στη δική μου άμυνα. Είμαι τυχερή γιατί έχω καλές φίλες. Και αυτές όμως 
άρχισα να τις διώχνω. Τις πληγώνω – τις πρόδωσα. Κάνω κακό στους πιο σημα-
ντικούς ανθρώπους της ζωής μου. Νιώθω ότι με ανέχονται. Νιώθω ότι τίποτα δεν 
μου πάει καλά και ότι δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Δεν είμαι ικανή να βάλω 
στόχους. Με κούρασε η ζωή και είμαι ακόμη στην αρχή. Κι όταν μέσα μου νιώθω… 
κενό… πώς να προσπαθήσω; Πώς να πιάσω το ρημάδι το βιβλίο και να διαβάσω; 
Έχω απογοητεύσει τους πάντες… ακόμη κι εκείνον που με κοιτά από ψηλά. Ούτε 
εγώ δεν πιστεύω πλέον στον εαυτό μου. Θέλω να αλλάξει η πραγματικότητά μου. 
Θέλω να αλλάξω εγώ γιατί αυτό που έχω γίνει… δεν το αντέχω. 

❞
❝Έπειτα από την απώλεια του θείου μου πριν από έναν μήνα, προσπαθούμε 
να στηρίξουμε τις ξαδέρφες μου. Η μεγαλύτερη, 16 ετών, έχει εκδηλώσει μία 
συμπεριφορά απάθειας και δεδομένου ότι ανέκαθεν οι σχέσεις με τη μητέρα της 
ήταν πολύ κακές, τώρα είναι ακόμη χειρότερες. Ακόμη και όταν ο θείος μου ήταν 
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στο νοσοκομείο, έδειχνε να αδιαφορεί. Η απόδοσή της στο σχολείο ήταν κακή 
(και πριν από την ασθένεια), η ανευθυνότητα σε όλους τους τομείς επίσης. Από 
τη μία σκεφτόμαστε ότι είναι μία αντίδραση αυτή η συμπεριφορά σε όλα όσα 
συμβαίνουν, από την άλλη παρατηρούμε ότι έτσι φερόταν ανέκαθεν. 

Η μικρότερη, 12 ετών, εκδηλώνεται περισσότερο. Κλαίει τα βράδια, θέλει να 
πηγαίνει στο κοιμητήριο συνέχεια και συμπαραστέκεται πολύ στη μητέρα της, 
σε αντίθεση με την αδερφή της, η οποία αγνοεί τελείως την οικογένειά της. Δεν 
ξέρουμε πώς να φερθούμε στα παιδιά και ιδιαιτέρως στη μεγάλη ξαδέρφη, η οποία 
είναι απρόβλεπτη και χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης πιστεύουμε. Επιβαρύνει 
περισσότερο την κατάσταση η φοβία των παιδιών ότι θα πεθάνουν από την ίδια 
ασθένεια. 

❞
❝Γεια σας. Τον Φεβρουάριο έχασα μία φίλη μου, αυτοκτόνησε. Έχασα τη 
γη κάτω από τα πόδια μου! Δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πιστέψω αυτό που 
συνέβη! Δεν γνώριζε κανείς ότι είχε κατάθλιψη και πως έκανε υπεράνθρωπες 
προσπάθειες να γίνει καλά! Αυτά τα έμαθα μετά το τραγικό συμβάν. Το θέμα είναι 
ότι τη σκέφτομαι κάθε μέρα, κάθε ώρα, ξεχνιέμαι κάτι φορές, αλλά μου λείπει 
πολύ! Ό,τι και να κάνω είναι στο μυαλό μου μέσα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα 
πλέον και στενοχωριέμαι που δεν ήξερα πόσο άσχημα ήταν και τι περνούσε. Τι 
μπορώ να κάνω;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Δυσκολεύομαι να ξεπεράσω τον θάνατο του φίλου μου.

  Μία από τις πλέον δύσκολες όψεις της ζωής είναι ότι συχνά κατά τη διάρκειά της 
οι νέοι άνθρωποι έρχονται σε πρώτη επαφή με τον θάνατο. Ο θάνατος από τη 
φύση του προκαλεί πολύ έντονα συναισθήματα, καθώς αφορά στην οριστική 
απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου, αλλά μας φέρνει αντιμέτωπους και 
με τη φιλοσοφική όψη του νοήματος της ζωής. Η συναισθηματική αντίδραση 
που ακολουθεί μία τέτοια απώλεια ονομάζεται πένθος και παρότι είναι μία 
μακρά και πολύ οδυνηρή εμπειρία, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
μας. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να αποδεχθούμε τελικά την απώλεια 
και να συνεχίσουμε τη ζωή μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε το 
πρόσωπο που έφυγε, ή ότι θα σταματήσει να μας ενδιαφέρει ο χαμός του. 
Μπορεί αυτή τη στιγμή να σας φαίνεται πολύ δύσκολο να συνεχίσετε τη ζωή 
σας και να βιώνετε έντονο συναισθηματικό πόνο, αλλά αν βοηθήσετε τον 
εαυτό σας λίγο τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται πιο εύκολα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του πένθους βιώνουμε μία σειρά από 
συναισθήματα, όπως θυμό, μελαγχολία κ.λπ. Αρχικά δυσκολευόμαστε να 
αποδεχθούμε την απώλεια και την αρνούμαστε. Η άρνηση αυτή, παρότι αρχικά 
μας προστατεύει ψυχολογικά, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παράταση της 
διαδικασίας του πένθους και να μας εμποδίσει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε 
τη ζωή μας. Αρνούμενοι ψυχολογικά το γεγονός, ουσιαστικά στερούμε από 
τον εαυτό μας την ευκαιρία να προσαρμοστεί σε αυτό. 

Ανάλογες δυσκολίες ανακύπτουν και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης 
της απώλειας. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε ότι η ζωή μας και 
ο κόσμος γύρω μας χαρακτηρίζονται από κανόνες και ότι υπάρχει μία σχέση 
αίτιου-αιτιατού στα όσα συμβαίνουν. Τέτοια γεγονότα, όμως, μας φέρνουν 
αντιμέτωπους με αυτήν ακριβώς την έλλειψη δικαιοσύνης και κανονικότητας 
στη ζωή μας και αυτός είναι ο λόγος που μας προκαλούν τόσο μεγάλο 
ψυχολογικό πόνο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος γι’ αυτό που συνέβη, ή αν 
υπήρξε αυτός είναι έξω από την κατανόησή μας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να επιμηκύνουν μία αντίδραση 
πένθους, όπως η αίσθηση ότι αν συνεχίσουμε τη ζωή μας «προδίδουμε» 
τη μνήμη αυτού που χάθηκε, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία κατά 
την οποία βιώνουμε την απώλεια. Όμως, στην πραγματικότητα, επιθυμητή 
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κατάληξη της διαδικασίας πένθους δεν είναι να «ξεχάσουμε» το άτομο 
που έφυγε, αλλά να μπορέσουμε να αποδεχθούμε την απώλειά του και να 
προχωρήσουμε κρατώντας την ανάμνησή του. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε 
ότι θα σας ήταν χρήσιμη η συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. 
Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να επεξεργαστείτε κάποια θέματα προκειμένου να 
αντιμετωπίσετε την απώλεια που βιώσατε και ότι θα πρέπει να προσφέρετε 
στον εαυτό σας κάθε διαθέσιμη βοήθεια.

Θα πρέπει, επίσης, να σας επισημάνουμε ότι, παρότι η λογική πρώτη 
αντίδραση του ατόμου είναι να προστατευθεί συναισθηματικά, αρνούμενο 
την πραγματικότητα, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει τα αρνητικά του 
συναισθήματα και να τα εκφράσει. Σκοπός του πένθους δεν είναι η εξάλειψη 
των αρνητικών συναισθημάτων ή της ανάμνησης της απώλειας, αλλά η 
ψυχολογική αναδιοργάνωση που θα επιτρέψει στο άτομο να θεωρήσει ότι 
η απώλεια ήταν ένα σημαντικό γεγονός της ζωής του, αλλά όχι το κεντρικό 
γύρω από το οποίο περιστρέφεται η ζωή του. Στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει 
κάποιος τρόπος να κάνετε τον πόνο πιο λίγο, πέρα από το να αφήσετε τον 
εαυτό σας να βιώσει τα αρνητικά συναισθήματα που σας προκάλεσε το 
γεγονός και να του δώσετε αρκετό χρόνο ώστε να κάνει τις απαραίτητες 
προσαρμογές. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσετε όσο μπορείτε τις καθη-
μερινές σας δραστηριότητες, να προσέξετε πάρα πολύ να μην εμπλακείτε 
σε αυτοκαταστροφικές συνήθειες και να μιλήσετε σε κάποια κοντινά σας 
πρόσωπα για τα συναισθήματά σας.

?  Πώς μπορώ να ξεπεράσω τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου;

  Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου φέρει δυσκολίες σε όλους τους 
ανθρώπους. Η φάση από την οποία περνάτε δεν είναι ένδειξη αδυναμίας αλλά 
μία υγιής προσαρμοστική αντίδραση – ένας φόρος τιμής στο πρόσωπο που 
χάθηκε. Πρέπει να δείξετε υπομονή καθώς απαιτείται χρόνος για να αποδε-
χθείτε την απώλεια. Στο διάστημα αυτό, προσπαθήστε να έχετε ρεαλιστικές 
προσδοκίες από τον εαυτό σας και τη δυνατότητά σας να ανταποκριθείτε 
στα σχέδιά σας. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας διαφέρει από άνθρωπο 
σε άνθρωπο και εν μέρει εξαρτάται από τη φύση της απώλειας (αν ήταν 
αναπάντεχη ή αναμενόμενη κ.λπ.).

Παρότι πρόκειται για μία διαδικασία από την οποία αναγκαστικά περνάμε 
όλοι μας, ο καθένας από εμάς αντιδρά με διαφορετικό τρόπο, που εξαρτάται 
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από τις προηγούμενες εμπειρίες μας και την προσωπικότητά μας. Υπάρχουν 
ορισμένες κοινές αντιδράσεις (δεν έχουμε διάθεση να προσπαθήσουμε για 
τίποτα, όλα μας φαίνονται χωρίς νόημα, δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε, 
κατακλυζόμαστε από συναισθήματα απελπισίας), ωστόσο το σημαντικό είναι 
ότι πρέπει να αποδεχθείτε πως αυτό που βιώνετε είναι ο προσωπικός σας 
τρόπος αντίδρασης στην απώλεια.

Ανεξάρτητα από τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο 
καθένας τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, υπάρχουν ορισμένοι 
γενικοί κανόνες που καθιστούν πιο γόνιμη ολόκληρη την επεξεργασία του 
πένθους. Ίσως ο πιο σημαντικός είναι να προσπαθήσετε να διατηρήσετε 
μία ισορροπία μεταξύ των υποχρεώσεών σας, του ελεύθερου χρόνου που 
αφιερώνετε στη διασκέδαση και του χρόνου που αφιερώνετε σε ανάπαυση. 
Μην έχετε παράλογες απαιτήσεις από τον εαυτό σας και μην πιέζεστε να κάνετε 
πράγματα που νιώθετε ότι δεν είστε σε θέση να φέρετε σε πέρας. Από την 
άλλη, μην αφήνεστε στην αρνητική σας διάθεση και κάντε ό,τι μπορείτε για 
να συμμετάσχετε σε ευχάριστες δραστηριότητες. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν 
πρόκειται να αντλήσετε ευχαρίστηση από αυτές, αλλά αν υπερνικήσετε την 
αρχική αδράνεια θα δείτε ότι θα σας βοηθήσουν να ξεχαστείτε.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι οι σχέσεις με τους άλλους, μέσα 
από τις οποίες θα αντλήσετε δύναμη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει 
να αποκοπείτε από αυτές. Είναι πιθανό να προτιμάτε να μείνετε μόνη σας 
κάποιες στιγμές, αλλά δοκιμάστε να πείτε στα πρόσωπα του περιβάλλοντός 
σας τι σας βοηθά. Οι περισσότεροι κοντινοί σας άνθρωποι θα είχαν κάθε 
διάθεση να σας συμπαρασταθούν, αν γνώριζαν με ποιον τρόπο να το κάνουν.

Ωστόσο, αν νιώθετε ότι δυσκολεύεστε να διανύσετε τα στάδια του πένθους 
μόνη σας ή με τη βοήθεια των συγγενών και των φίλων σας, θα ήταν χρήσιμο 
να συνεργαστείτε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Μέσω της συνεργασίας 
αυτής, θα μπορέσετε να επεξεργαστείτε κάποιες όψεις των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζετε. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όσο άσχημα και αν νιώθετε, 
είναι δυνατόν να ξεπεράσετε τις όποιες δυσκολίες και να συνεχίσετε τη ζωή 
σας – απλώς χρειάζεστε βοήθεια.
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?  Νιώθω υπεύθυνη για τον θάνατο του συντρόφου μου.

  Συναισθήματα, όπως η άρνηση του γεγονότος, οι τύψεις για τη συμπεριφορά 
σας, η αίσθηση αδικίας και απόγνωσης, αποτελούν απολύτως φυσιολογικές 
αντιδράσεις στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Ωστόσο, στη δική 
σας περίπτωση φαίνεται να περιπλέκονται από το γεγονός ότι θεωρείτε 
τον εαυτό σας υπεύθυνο για τον θάνατο του φίλου σας, με αποτέλεσμα η 
διαδικασία πένθους να συναντά εμπόδια στην πορεία της ολοκλήρωσής της.

Έχετε αναρωτηθεί σχετικά με το κατά πόσο όντως εσείς ήσασταν η απο-
κλειστική αιτία που ο σύντροφός σας οδηγήθηκε στον θάνατο; Μήπως είναι 
πολύ πιθανό οι λόγοι να ήταν πιο σύνθετοι; Θεωρείτε ότι ο καθένας από 
εμάς θα έπρεπε να μένει όλη του τη ζωή με έναν σύντροφο που υπάρχει 
περίπτωση να προβεί, για παράδειγμα, σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές 
σε περίπτωση χωρισμού; Φαντάζεστε πώς θα ήταν η ζωή μας; Να μην έχουμε 
το δικαίωμα επιλογής συντρόφου, να μην μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τον 
άνθρωπο που είμαστε ερωτευμένοι, γιατί ο πρώην σύντροφός μας μπορεί 
να κάνει κάτι ακραίο; Φαντάζεστε πώς θα ήταν η ζωή μας αν αντιμετωπίζαμε 
κάθε άνθρωπο σαν να επρόκειτο να τον χάσουμε από στιγμή σε στιγμή; Θα 
μπορούσαμε να ζήσουμε με ένα τέτοιο ενδεχόμενο συνεχώς στη σκέψη μας; Θα 
μπορούσαμε να εκφράσουμε έστω και μία επιθυμία μας ή να διεκδικήσουμε 
την προσωπική μας ευτυχία;

Με άλλα λόγια, δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι απολύτως βέβαιο πως 
εσείς είστε υπεύθυνη για τον θάνατο του συντρόφου σας, ότι ακόμη και αν 
είστε υπεύθυνη θα έπρεπε να είχατε θυσιάσει τη δική σας ζωή για να τον 
προστατεύσετε, και ότι ακόμη και αν ήσασταν διατεθειμένη να κάνετε μία 
τέτοια θυσία θα μπορούσατε να γνωρίζετε την εξέλιξη των γεγονότων και 
να αντιδράσετε ώστε να τα προλάβετε. Χρειάζεται αρκετός χρόνος για να 
επεξεργαστεί κανείς όλα αυτά τα θέματα και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι ίσως να 
σας ήταν χρήσιμη η συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, προκειμένου 
να λάβετε συστηματική βοήθεια για να ξεκαθαρίσετε όλα αυτά τα ζητήματα.
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?  Πώς να βοηθήσω την έφηβη φίλη μου που πέθανε ο γονιός της;

  Είναι γεγονός ότι για πολλούς ανθρώπους η απώλεια ενός γονέα είναι ένα 
τραυματικό γεγονός, ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία θα συμβεί. 
Ωστόσο, φαίνεται να είναι ακόμη πιο έντονο όταν συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένων κρίσιμων φάσεων της ζωής. Οι διαφορετικές αντιδράσεις 
μεταξύ των νέων ανθρώπων οφείλονται, αφ’ ενός, στις διαφορές στην 
προσωπικότητά τους και, αφ’ ετέρου, στο διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο 
στο οποίο βρίσκονται. 

Ειδικά για τους εφήβους, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το πένθος 
μπορεί να μοιάζει με το πένθος των ενηλίκων, αλλά περιπλέκεται από 
ζητήματα που σχετίζονται με την ίδια την εφηβεία, όπως οι σωματικές 
αλλαγές που προκαλούν αναστάτωση και η αναζήτηση αυτονόμησης από τη 
γονεϊκή οικογένεια. Οι έφηβοι έχουν την τάση να νιώθουν ότι οι άλλοι δεν 
τους καταλαβαίνουν, ενώ ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν και πολλά 
αναπάντητα ερωτήματα που τους απασχολούν. Θα επιθυμούσαν να έχουν 
υποστήριξη και καθοδήγηση, αλλά δεν ξέρουν από πού να την αναζητήσουν. 
Κάθε προσπάθεια να τους αντιμετωπίσει κανείς στο ίδιο πλαίσιο με τους 
γονείς τους είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί στις περιπτώσεις αυτές 
νιώθουν προδομένοι. Οι έφηβοι θέλουν να βοηθήσουν τους γονείς τους, 
αλλά νιώθουν ότι το προσωπικό τους πένθος απαιτεί ειδική προσοχή και 
ότι είναι άδικο να προσφέρουν φροντίδα στους γονείς τους.

Για τους παραπάνω λόγους, ίσως είναι καλύτερο η έφηβη φίλη σας να 
προσεγγίσει κάποιο άτομο της ίδιας ή συναφούς ηλικίας, προκειμένου να 
μην ενεργοποιηθούν οι συμπεριφορές αντίδρασης απέναντι στους ενήλικες. 
Ίσως θα μπορούσατε να αναλάβετε αυτό τον ρόλο προσωπικά, φροντίζοντας 
να δώσετε έναν τόνο προσωπικής μεταχείρισης και σχέσης που διαφοροποιεί 
την έφηβο από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Επίσης, σημαντική είναι 
και η βοήθεια που θα λάβει από τις σχέσεις της με συνομηλίκους της, αν 
διατηρεί ένα κατάλληλο υποστηρικτικό δίκτυο, και θα πρέπει να ενθαρρύνετε 
τέτοιου είδους συναναστροφές σε λογικά πλαίσια, ακόμη και αν δείχνουν να 
μην έχουν τον «πρέποντα» χαρακτήρα για ένα άτομο σε πένθος.
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?  Ο φίλος μου έχασε τον γονιό του και φοβάται ότι θα πεθάνει και ο ίδιος. 
Πώς να τον βοηθήσω;

  Κύριο χαρακτηριστικό της στάσης σας οφείλει να είναι ο σεβασμός της ψυχο-
λογικής διαδικασίας που περνάει και του βαθύτατου πόνου του. Σεβαστείτε 
τα συναισθήματά του και δείξτε έμπρακτα την υποστήριξή σας, ακούγοντας 
όσα έχει να πει και παραμένοντας δίπλα του κατά τις συναισθηματικές του 
αντιδράσεις. Υποστηρίξτε τον σε πρακτικά ζητήματα, αλλά μην προσπαθήσετε 
να του δώσετε έτοιμες λύσεις ή συμβουλές. Αποδεχθείτε τα συναισθήματά 
του και μην τα ακυρώνετε με κοινοτυπίες του τύπου «όλα θα πάνε καλά». 
Δώστε του χρόνο να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση της ζωής του και 
αποδεχθείτε ότι αυτό γίνεται με διαφορετικό ρυθμό για κάθε άνθρωπο.

?  Ένα αγαπημένο μου πρόσωπο προχωρημένης ηλικίας πρόκειται να πεθάνει. 
Σκέφτομαι διαρκώς τον επικείμενο θάνατό του. 

  Με το να επικεντρώνεστε στη στιγμή που θα χάσετε ένα αγαπημένο σας 
πρόσωπο, στερείτε από τον εαυτό σας τον χρόνο που μπορείτε ακόμη να 
μοιραστείτε μαζί του. Χρησιμοποιήστε αυτό τον χρόνο για να του εκφράσετε 
όλα όσα έχετε να του πείτε, το πόσο σημαντικό είναι για εσάς, το πόσο 
εκτιμάτε τα όσα έχει κάνει για εσάς. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που 
παραλείπετε και μιλήστε μαζί του όσες φορές χρειάζεται, ώστε να νιώσετε σε 
όλο τους το βάθος τα συναισθήματα που έχετε απέναντί του. Με αυτό τον 
τρόπο, όχι μόνο θα μπορέσετε να πείτε ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που 
σας στάθηκε και να του προσφέρετε πολύ μεγάλη χαρά, αλλά θα δώσετε και 
σε εκείνον την ευκαιρία να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα.

Οι πιο οδυνηρές εμπειρίες απώλειας είναι οι αιφνίδιες, ακριβώς γιατί δεν 
υπάρχει χρόνος για την παραπάνω διαδικασία συναισθηματικής έκφρασης. 
Συχνά, όμως, έχουμε την ευκαιρία το πρόσωπο που αγαπάμε να είναι πλήρες 
ημερών και ταυτόχρονα να έχουμε τον χρόνο να του μιλήσουμε για όσα 
νιώθουμε. Δυστυχώς, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να μη χάσουμε ποτέ κάποιον 
που αγαπάμε πολύ και θα πρέπει να περιορίσουμε τις προσδοκίες μας στο να 
αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Γι’ αυτό, θα πρέπει 
να αποδεχθείτε ότι κανενός είδους προετοιμασία δεν αναστέλλει εντελώς τα 
αρνητικά συναισθήματα της απώλειας και να προσπαθήσετε να βρείτε τη δική 
σας ισορροπία όταν θα έλθετε αντιμέτωπη με αυτή την όψη της ύπαρξής μας.
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?  Η φίλη μου αναγκάστηκε να κάνει έκτρωση και είναι άσχημα ψυχολογικά.

  Είναι γεγονός ότι μία έκτρωση δεν είναι ευχάριστο γεγονός για καμία 
γυναίκα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρούνται σοβαρά 
συναισθηματικά προβλήματα. Για έναν μικρό αριθμό γυναικών, που υπολο-
γίζεται περίπου στο 3%, η εμπειρία της έκτρωσης δείχνει να έχει πιο έντονες 
συνέπειες με συναισθήματα ενοχής που διαρκούν για μεγάλο διάστημα. 
Φαίνεται, όμως, ότι η έκτρωση αποτελεί μόνο ένα από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αυτές στη ζωή τους, η οποία γενικώς δεν πηγαίνει 
καλά. Είναι πιθανόν η φίλη σας να ανήκει σε αυτή την κατηγορία, κυρίως 
αν είναι ανήλικη ή έχει κακές σχέσεις με τους γονείς της.

Το σημαντικό είναι ότι ακόμη και για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν 
γενικότερα προβλήματα στη ζωή τους, τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται 
ότι αν δεν είχαν κάνει την έκτρωση τα πράγματα θα εξελίσσονταν ακόμη 
χειρότερα. Δυστυχώς, οι εκτρώσεις δείχνουν να είναι ένα αναγκαίο κακό, 
αφού υπολογίζεται ότι περίπου το ένα τρίτο των γυναικών θα έχουν υποβληθεί 
σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να φθάσουν στην ηλικία των 45 ετών. Ως 
προς το ηθικό ζήτημα που αφορά στο κατά πόσο η έκτρωση είναι έγκλημα, 
ουσιαστικά πρόκειται για ένα θέμα που σχετίζεται με το πώς ορίζεται η ζωή, 
αν το έμβρυο έχει συνείδηση κ.λπ. Πάντως, είναι γενικώς παραδεκτό ότι 
το έμβρυο δεν νιώθει πόνο μέχρι την ηλικία των 24 πρώτων εβδομάδων.

Είναι πολύ θετικό ότι προσπαθείτε να συμπαρασταθείτε στη φίλη σας και 
σίγουρα θα άξιζε τον κόπο να μοιραστείτε μαζί της κάποιες από τις πληροφορίες 
που αναφέραμε παραπάνω, αλλά το σημαντικό είναι η γενική στάση που θα 
κρατήσετε. Θα πρέπει να την ενθαρρύνετε να σας μιλήσει για τα συναισθήματά 
της, τα οποία θα αποδεχθείτε χωρίς να προσπαθήσετε να τα ακυρώσετε. Μην 
προσπαθήσετε να της «επιβάλετε» τη δική σας ερμηνεία για το γιατί νιώθει 
έτσι, αλλά μπορείτε να της μιλήσετε για τα δικά σας συναισθήματα και για το 
πόσο άσχημα νιώθετε για όσα περνάει. Μην της πείτε ότι ξέρετε πώς νιώθει, 
γιατί δεν ξέρετε. Σίγουρα μπορείτε να φανταστείτε, αλλά πολλές φορές η στάση 
αυτή αποσκοπεί στο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τα αρνητικά συναι-
σθήματα που βιώνουμε και λιγότερο να βοηθήσουμε τον άλλον. Προσπαθήστε 
πραγματικά να την καταλάβετε και μη θεωρείτε ότι η φίλη σας σκέπτεται όπως 
εσείς. Τέλος, κάποιες φορές είναι σημαντικό να μπορείτε να είστε εκεί χωρίς 
να λέτε τίποτα. Προσφερθείτε να συνοδεύσετε τη φίλη σας στις απαραίτητες 
επισκέψεις στον γιατρό κ.λπ. και περάστε χρόνο μαζί της χωρίς να την πιέζετε.
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?  Δεν μπορώ να ξεπεράσω τον θάνατο του κατοικιδίου μου.

  Το πρόβλημά σας δεν είναι καθόλου «χαζό» και είναι γεγονός ότι πολλοί 
άνθρωποι αναπτύσσουν σημαντικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τα 
κατοικίδιά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η αντίδρασή μας στον χαμό τους 
είναι ανάλογη με την αντίδραση στον χαμό ενός ανθρώπου με τον οποίο 
έχουμε στενούς συναισθηματικούς δεσμούς. Είναι σημαντικό να καταλάβετε 
ότι τα συναισθήματα που νιώθετε είναι φυσιολογικά, ανεξάρτητα από το 
πόσο δυσάρεστα είναι. Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσετε είναι ότι 
μπορεί να συνεχίσετε να έχετε τα συναισθήματα αυτά (σε κάποιον βαθμό) 
για ένα διάστημα μηνών και ότι λόγος ανησυχίας συντρέχει μόνο αν σας 
οδηγήσουν στο να μην μπορείτε να λειτουργήσετε στην καθημερινότητά 
σας, ή να σας εμποδίσουν να συνεχίσετε τη ζωή σας για μεγάλο διάστημα.

Δεν ξέρουμε πόσο πρόσφατη είναι η απώλειά σας, αλλά αυτό που θα πρέπει 
να κάνετε αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα περίπου μιας εβδομάδας είναι 
να επιστρέψετε σταδιακά στις προηγούμενες καθημερινές σας δραστηριότητες 
και να βεβαιωθείτε ότι φροντίζετε αρκετά καλά τον εαυτό σας. Δεν θα πρέπει 
να νιώθετε ενοχές ότι ξεπερνάτε «γρήγορα» την απώλεια του κατοικιδίου σας, 
γιατί σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προστατεύσετε τον εαυτό σας 
και να συνεχίσετε τη ζωή σας και όχι να «ξεχάσετε» ή να «προσπεράσετε» 
την απώλειά του.



❝
Σεξουαλικές 

Δυσκολίες

❞



Θέματα ανατομίας 

Είναι συχνό φαινόμενο, οι νέοι άνθρωποι να νιώθουν ανασφάλεια για την εξωτερική 
τους εμφάνιση. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η ανασφάλεια μπορεί να επικεντρώνεται 
στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Έτσι, πολλοί νέοι άντρες ανησυχούν ιδιαίτερα 
για την υποκειμενικά εκτιμώμενη ανατομική επάρκεια των γεννητικών τους οργάνων, 
και κυρίως για το μέγεθος και το σχήμα τους. Το θέμα αυτό φαίνεται να επηρεάζει 
άμεσα την αυτοεκτίμησή τους στο πλαίσιο των διαφυλικών σχέσεων, καθώς είναι 
συνδεδεμένο με: 
• την αίσθηση προσωπικής επάρκειας,
• την ανταπόκριση σε κοινώς αποδεκτά κοινωνικά στάνταρντ για το αντρικό σώμα, 
• τον φόβο μη ικανοποίησης της συντρόφου κατά τη σεξουαλική επαφή, 
• τον φόβο γελοιοποίησης,
• τον φόβο απόρριψης. 

Η υποκειμενική αξιολόγηση ότι τα γεννητικά όργανα δεν είναι ικανοποιητικά ως 
προς την ανατομία τους (μέγεθος, σχήμα κ.λπ.) πυροδοτεί στο άτομο άγχος, αισθήματα 
ανεπάρκειας και μειονεξίας, φόβο γελοιοποίησης και απόρριψης. Και παρότι είναι ένα 
θέμα που απασχολεί μεγάλο αριθμό νέων αντρών, η πληροφόρηση είναι ελλιπής, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει και μεγάλος δισταγμός για αναζήτηση πληροφοριών. Αυτό το 
είδος προβλημάτων αναδεικνύει τις δυσκολίες που προκύπτουν στην ερωτική ζωή 
των νέων ανθρώπων, όταν η πληροφόρησή τους για το σεξ βασίζεται ή επηρεάζεται 
από τους μύθους που επικρατούν σε σχέση με αυτό.

Πολλοί νεαροί άντρες δεν γνωρίζουν τι συνιστά ένα φυσιολογικό μέγεθος και σχήμα 
των γεννητικών οργάνων, θεωρώντας ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα 
στάνταρντ ως προς το μέγεθος, το σχήμα ή την κλίση του πέους κ.λπ. Ανησυχούν 
έντονα για το κατά πόσο το μέγεθος ή και το σχήμα των γεννητικών οργάνων είναι 
δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ερωτική επαφή και την ευχαρίστηση της συντρό-
φου. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ανησυχία είναι τόσο έντονη που πολλοί στρέφονται 
στην αναζήτηση τρόπων βελτίωσης του μεγέθους και του σχήματος των γεννητικών 
οργάνων. Έτσι, εναγωνίως αναζητούν πληροφορίες για ιατρικές παρεμβάσεις που 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιμηκύνουν το αντρικό μόριο, αλλά και τη χρήση 
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σκευασμάτων (κρέμες, συσκευές κ.λπ.) που υποστηρίζουν ότι βοηθούν στην αύξηση 
του μεγέθους του πέους.

Ουσιαστικά, εγκλωβισμένοι σε αυτό τον φαύλο κύκλο, παραβλέπουν το γεγονός 
ότι το άγχος για την επάρκεια των γεννητικών οργάνων είναι δυνατόν να επηρεάσει 
την ποιότητα των σεξουαλικών επαφών τους, και όχι αυτή καθεαυτή η ανατομία τους.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας. Είμαι 17,5 ετών και έχω κάποιο πρόβλημα με το πέος μου. Ενώ 
βρίσκεται σε στύση, η κλίση του είναι προς τα κάτω. Δεν έχω πρόβλημα με το 
μέγεθος. Αλλά το παραπάνω γεγονός δεν αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος και 
δεν μου δίνει και ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση να ολοκληρώσω μία σχέση μου. Τι θα 
μπορούσα να κάνω; Κάποια εγχείριση ίσως (ή και κάτι απλούστερο); Και αν ναι, 
θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια πράγματα γι’ αυτήν; Ευχαριστώ.

❞
❝Κατ’ αρχάς, συγχαρητήρια για το έργο σας. Στην περίπτωση ενός άντρα με, 
κατά το μέσο όρο, φυσιολογικό πέος (σε μέγεθος και λειτουργία), αν υπάρχει η 
ανασφάλεια του μεγέθους (όπως στην περίπτωση των body builders – ανεπτυγμένοι 
μύες άρα και πέος για λόγους αισθητικής αρμονίας) και η επιθυμία για βελτίωση 
του μεγέθους, υπάρχει ασφαλής και επιστημονική μέθοδος επιμήκυνσης; Πώς 
γίνεται και πού πρέπει να απευθυνθεί;

❞
❝Είμαι 24 ετών και πρόσφατα είχα μία ερωτική επαφή με μία γυναίκα αρκετά 
μεγαλύτερή μου. Ερώτημα 1ο: Μετά από μερικά προκαταρκτικά, όταν έρχεται η 
ώρα για τη διείσδυση και ενώ είμαι σε στύση τελειώνω σχεδόν κατευθείαν και 
νιώθω και έναν μικρό πόνο, και παρατήρησα ότι έχει κοπεί λίγο το πετσάκι. Έχει 
σχέση αυτό με τη διάρκεια; Ερώτημα 2ο: Το πετσάκι πώς θα το κόψω, χωρίς 
επίπονες διαδικασίες, ποια θα είναι η διαφορά και σε τι γιατρό θα πρέπει να 
απευθυνθώ; 3ο: Η περιτομή αξίζει να γίνει ή είναι τσάμπα ο κόπος; Ποια είναι τα 
υπέρ και ποια τα κατά; Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς μπορώ να ξεπεράσω τη μειονεξία που νιώθω για το μέγεθος του πέους 
μου;

  Ακόμη και στην περίπτωση που το πέος είναι μικρότερο από τον μέσο όρο, 
δεν σημαίνει ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να είναι αποθαρρυντικό για να 
συνάψουμε ερωτικές σχέσεις. Αν στο παρελθόν βιώσατε περιστατικό αρνητικής 
αντίδρασης της ερωτικής συντρόφου σας αναφορικά με το μέγεθος του πέους 
σας, αυτή η αρνητική εμπειρία δεν συνεπάγεται ότι είναι προβλεπτική όλων 
των υπόλοιπων εμπειριών που θα έχετε. Τα παραπάνω βεβαίως ισχύουν 
και στην περίπτωση που φοβάστε μία πιθανή αρνητική αντίδραση, χωρίς 
απαραίτητα να έχετε βιώσει μία ανάλογη εμπειρία. Μία συνεργασία με έναν 
ειδικό ψυχικής υγείας θα βοηθούσε, προκειμένου να προετοιμαστείτε για 
ένα νέο πείραμα σχετικά με την πιθανή αντίδραση μιας γυναίκας στη θέα 
του πέους σας.

Στην περίπτωση της ανασφάλειας για την ανατομία των γεννητικών 
οργάνων, δημιουργείται το εξής παράδοξο: πολλοί άντρες αποδίδουν τον 
χωρισμό από μία γυναίκα, με την οποία είχαν σχέση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, στο μέγεθος του πέους τους, αγνοώντας ότι το μέγεθος δεν είχε 
παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο στην ερωτική τους ζωή πριν χωρίσουν. Και σε 
αυτή την περίπτωση, η συνεργασία με τον ειδικό θα μπορούσε να βοηθήσει 
στην εξέταση και άλλων παραμέτρων που ενδεχομένως έπαιξαν ρόλο στην 
αρνητική έκβαση της σχέσης.

?  Μπορεί να αυξηθεί το μέγεθος του πέους;

  Δεν υπάρχει κάποια επιστημονική μέθοδος επιμήκυνσης του πέους, ακριβώς 
όπως δεν υπάρχει κάποια επιστημονική μέθοδος αύξησης του σωματικού 
ύψους. Σε περιπτώσεις ανατομικής ή λειτουργικής ανωμαλίας γίνονται κάποιες 
χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες ως μόνο σκοπό έχουν την αποκατάσταση 
του προβλήματος. Τα διάφορα προϊόντα που διαφημίζονται (κρέμες, συσκευές 
κ.λπ.) δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 
οδηγήσουν ακόμη και σε αυτοτραυματισμούς.
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?  Το μέγεθος του πέους επηρεάζει τον οργασμό μιας γυναίκας;

  Το μέγεθος του πέους δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση ή αποτρεπτικό 
παράγοντα για την επίτευξη του οργασμού της συντρόφου σας. Οι μύες 
του αιδοίου προσαρμόζονται στο μέγεθος και το σχήμα του πέους και από 
τη στιγμή που υπάρχει η κατάλληλη γωνία εισόδου στον κόλπο οι βασικές 
προϋποθέσεις για την επίτευξη οργασμού καλύπτονται.

?  Αντιμετωπίζεται ιατρικά η κλίση του πέους;

  Σε περιπτώσεις ανατομικής ή λειτουργικής ανωμαλίας στο πέος γίνονται κάποιες 
χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες ως μόνο σκοπό έχουν την αποκατάσταση 
του προβλήματος. Ωστόσο, οι επεμβάσεις αυτές ενδείκνυνται μόνο όταν 
η ανατομική ανωμαλία οδηγεί σε λειτουργικές δυσκολίες, δηλαδή στην 
περίπτωση που δεν μπορείτε να έχετε ολοκληρωμένη συνουσία λόγω της 
κλίσης του πέους σας. Θεωρούμε ότι θα σας ήταν χρήσιμη μία επίσκεψη σε 
έναν ουρολόγο, ο οποίος θα σας ενημερώσει αντικειμενικά για την έκταση 
του προβλήματος, αλλά και για τις δυνατότητες αποκατάστασής του, καθώς 
συχνά νέοι άντρες βασανίζονται χωρίς να έχουν πραγματικό πρόβλημα, λόγω 
των μύθων σχετικά με το μέγεθος, την κλίση, το χρώμα, τη σκληρότητα κ.λπ. 
του πέους.

?  Είναι φυσιολογικό το δέρμα του πέους να έχει ένα «αντιαισθητικό» χρώμα;

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν δερματολόγο και αν εκείνος δεν δια-
γνώσει την ύπαρξη κάποιου προβλήματος, τότε θα πρέπει να αποδεχθείτε 
ότι αυτή είναι η «κανονική μορφή του δέρματός σας». Πολλοί νέοι άντρες 
ανησυχούν ιδιαίτερα για το μέγεθος, το σχήμα, ή το χρώμα του πέους τους, 
αλλά τις περισσότερες φορές οι ανησυχίες τους δεν επαληθεύονται από τρίτα 
πρόσωπα.
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?  Πώς αντιμετωπίζεται η αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου του πέους;

  Το φαινόμενο αυτό, το οποίο ονομάζεται φίμωση, είναι πολύ συνηθισμένο 
και αποκαθίσταται με μία απλή επέμβαση. Πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν 
ουρολόγο (ή και στον οικογενειακό σας γιατρό, αν σας είναι πιο εύκολο), 
προκειμένου να σας εξετάσει και να λάβετε μία έγκυρη διάγνωση. Το να 
απευθυνθείτε στον γιατρό σας για ένα τέτοιο θέμα είναι η λογική κίνηση 
και δεν θα πρέπει να νιώσετε καμία ντροπή, καθώς όπως καταλαβαίνετε 
έχετε κάθε δικαίωμα να απαλλαγείτε από τη συγκεκριμένη δυσκολία και να 
αρχίσετε να απολαμβάνετε τη σεξουαλική σας ζωή.

?  Πώς καταλαβαίνει ένας άντρας ότι δεν είναι παρθένος;

  Δεν παρατηρείται κάποια ανατομική αλλαγή, όταν ένας άντρας κάνει για 
πρώτη φορά σεξ.

?  Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σεξουαλική λειτουργία αν κοπεί το πετσάκι;

  Η επέμβαση στην οποία αναφέρεστε είναι η περιτομή και παλαιότερα εφαρ-
μοζόταν για λόγους υγιεινής. Σήμερα, κρίνεται απαραίτητη στην αντιμετώπιση 
διαφόρων ουρολογικών διαταραχών. Σε περίπτωση που κοπεί το πετσάκι, 
δεν πρόκειται να αλλάξουν οι διαστάσεις του πέους ή να έχετε προβλήματα 
στη σεξουαλική σας ζωή. Αν κάποιος επιθυμεί να κόψει το πετσάκι, θα 
πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ουρολόγο και όχι να προσπαθήσει να το 
αφαιρέσει μόνος του.
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Σεξουαλική επίδοση

Πολλοί νέοι άνθρωποι ανησυχούν για το κατά πόσο αποδίδουν ικανοποιητικά στο 
πλαίσιο των σεξουαλικών τους σχέσεων. Κάποιοι ανησυχούν ιδιαιτέρως, καθώς 
θεωρούν ότι η επίδοσή τους κατά την επαφή με τους ερωτικούς συντρόφους είναι μη 
ικανοποιητική, ή ακόμη και ανεπαρκής. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πρόκειται 
για νεαρούς άντρες, οι οποίοι υποφέρουν από άγχος επίδοσης, ενώ επίσης υπάρχουν 
και κάποιες περιπτώσεις νεαρών γυναικών που φοβούνται τη σεξουαλική συνεύρεση 
λόγω της έκθεσης του σώματός τους στο βλέμμα του ερωτικού συντρόφου, δεδομένου 
ότι οι ίδιες το κρίνουν παχύ και αντιαισθητικό. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται άγχος 
για την επίδοση του ατόμου κατά τη σεξουαλική συνεύρεση, το οποίο μπορεί να 
εμποδίσει την τέλεση της σεξουαλικής πράξης ή αν συμβεί να μην είναι ικανοποιητική. 

Ειδικότερα στην περίπτωση των αντρών, το άγχος επίδοσης αφορά στην έντονη 
ανησυχία του ατόμου πριν ή και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής σχετικά 
με την επίτευξη ικανοποιητικής στύσης, ολοκλήρωσης της σεξουαλικής πράξης και 
ικανοποίησης της ερωτικής συντρόφου. 

Το άγχος επίδοσης οδηγεί το άτομο σε μία εκ των προτέρων ανησυχία για την 
έκβαση της σεξουαλικής συνεύρεσης, καθώς και σε διαρκή επαγρύπνηση και αρνητική 
αξιολόγηση της επίδοσής του κατά τη διάρκειά της. Η κατάσταση αυτή προκαλεί 
σημαντικού βαθμού ένταση και ανησυχία, επηρεάζοντάς το αρνητικά τόσο σε σωμα-
τικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα μειωμένη επίδοση ή αδυναμία 
ολοκλήρωσης της σεξουαλικής πράξης. 

Ιδιαίτερα έντονο είναι το άγχος νεαρών αντρών που βρίσκονται στην αρχή της 
σεξουαλικής ζωής τους, οι οποίοι, λόγω έλλειψης εμπειρίας, είναι σύνηθες να ενη-
μερώνονται από άλλους συνομηλίκους τους που ενδέχεται να αναπαράγουν μύθους 
σχετικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των αντρών. Αυτές οι συζητήσεις καταλήγουν να 
δημιουργούν πολύ υψηλά πρότυπα σεξουαλικών επιδόσεων, τα οποία ούτως ή άλλως 
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης εμπειριών, 
οι νεαροί άντρες τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, καταδικάζοντας τον εαυτό τους εκ 
των προτέρων στην αποτυχία. 
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Στην περίπτωση των νεαρών γυναικών, το άγχος επίδοσης δημιουργείται σε 
συνάρτηση με διάφορες πεποιθήσεις σχετικά με το γυναικείο σώμα και τη σημασία 
του σωματικού βάρους και των ιδανικών σωματικών αναλογιών, προκειμένου να 
είναι μία γυναίκα επιθυμητή σεξουαλικά. Το άγχος τους πυροδοτείται συνήθως από 
κοινωνικά στάνταρντ σχετικά με τις ιδανικές αναλογίες του γυναικείου σώματος, 
αλλά και από προσωπικές πεποιθήσεις οι οποίες υπαγορεύουν ότι για να κάνει ένα 
κορίτσι σεξ θα πρέπει να έχει πολύ ωραίο σώμα. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μία 
εσωτερική ένταση και ανασφάλεια κατά την προσέγγιση ενός υποψήφιου ερωτικού 
συντρόφου, η οποία καταλήγει στην αποφυγή της ερωτικής πράξης. Με τον τρόπο αυτό, 
η νεαρή γυναίκα από τη μία κατευνάζει το άγχος της, αλλά από την άλλη διαιωνίζει τις 
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις της σχετικά με τη σημασία του ιδανικού σωματότυπου, 
προκειμένου να επιτρέψει στον εαυτό της να έχει ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές 
και να ικανοποιείται σεξουαλικά. 

Η κατάσταση αυτή, μακροπρόθεσμα, μπορεί να οδηγήσει σε:
• ολοένα και αυξανόμενο άγχος κατά το φλερτ και την ερωτική προσέγγιση,
• συστηματική αμφισβήτηση των προθέσεων των υποψήφιων ερωτικών συντρόφων 

και ως εκ τούτου μείωση της πιθανότητας σύναψης σχέσης, 
• τάση προσκόλλησης σε έναν σύντροφο μόνο και μόνο επειδή υποτίθεται ότι 

ανέχεται τα υποκειμενικώς αντιλαμβανόμενα σωματικά ελαττώματα. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Φοβάμαι μήπως δεν ικανοποιήσω την κοπέλα μου την πρώτη φορά που 
θα έρθουμε σε ερωτική επαφή… Τι να κάνω;

❞
❝Γεια σας. Είμαι 21 χρονών και είμαι ακόμη παρθένος (δυστυχώς ή ευτυχώς). 
Ως τώρα μου έχουν παρουσιαστεί αρκετές ευκαιρίες θα έλεγα. Απλά εγώ λόγω 
φόβου δεν τις εκμεταλλεύτηκα. Ίσως ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχω πολλή 
αυτοπεποίθηση και είμαι κάπως άτολμος σε αυτό, αλλά και σε άλλα θέματα. 
Μάλλον κακώς με αγχώνει τόσο πολύ, απλά θέλω να ξεφύγω σύντομα από αυτή 
την “κατηγορία” (μιας και πιστεύω επίσης ότι μάλλον γι’ αυτό έχω αδικαιολόγητα 
νεύρα τελευταία). Θέλω να ρωτήσω ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να το 
αντιμετωπίσω (στην οικογένειά μου και γενικά στο περιβάλλον μου δεν έχω 
αποκαλύψει κάτι εγώ ο ίδιος, αλλά βέβαια όλο και κάτι θα ’χουν καταλάβει).

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο άντρας το άγχος της πρώτης ερωτικής 
επαφής;

  Είναι γεγονός ότι η πρώτη ερωτική συνεύρεση προκαλεί σε όλους τους 
ανθρώπους το έντονο άγχος της επαφής με κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχει όμως 
περίπτωση το «φυσιολογικό» άγχος της πρώτης φοράς να γίνει ακόμη πιο 
έντονο μέσα από δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης. Όσο αυτοί οι τρόποι 
σκέψης που τροφοδοτούν το άγχος είναι παρόντες, τόσο η σεξουαλική 
λειτουργικότητα δεν είναι καλή. Αν καταφέρουμε να δούμε τα πράγματα 
διαφορετικά, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το άγχος της πρώτης 
φοράς και να λειτουργήσουμε.

Για παράδειγμα, πολλοί άντρες νιώθουν άσχημα όταν θεωρούν ότι συγκρί-
νονται με τους προηγούμενους ερωτικούς συντρόφους της κοπέλας. Πιστεύουν 
ότι η επίδοσή τους, το μέγεθος του πέους τους ή κάποιο άλλο στοιχείο που κατά 
τη γνώμη τους επηρεάζει την ποιότητα της σεξουαλικής επαφής, θα υστερεί σε 
σχέση με τις προηγούμενες εμπειρίες της κοπέλας, και ουσιαστικά μετατρέπουν 
την ερωτική συνεύρεση σε μία διαδικασία αξιολόγησης. Μάλιστα, είναι βέβαιοι 
εκ των προτέρων ότι θα αποτύχουν σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και 
ως φυσικό επακόλουθο νιώθουν πολύ έντονο άγχος.

Οι σκέψεις αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό ανυπόστατες. Για παράδειγμα, 
είναι γεγονός ότι η σεξουαλική συνεύρεση έχει και μία πρακτική πλευρά, στην 
οποία οι δύο σύντροφοι γίνονται καλύτεροι όσο αποκτούν εμπειρία. Όμως, η 
σεξουαλική επαφή με κάθε σύντροφο αποτελεί μία διαφορετική εμπειρία και 
ουσιαστικά απαιτείται κάποιος χρόνος για να «μάθουμε» τον συγκεκριμένο 
σύντροφο, ανεξάρτητα από το επίπεδο των γενικών σεξουαλικών μας γνώσεων.

Πολλοί άντρες θεωρούν γενικά ότι η σύντροφός τους θα λειτουργήσει 
ερωτικά ως αξιολογητής τους. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι θέλει να 
συνευρεθεί ερωτικά μαζί τους επειδή νιώθει έλξη γι’ αυτούς και όχι για 
να τους βαθμολογήσει. Αν ήταν τόσο καλυμμένη από κάποιον από τους 
προηγούμενους συντρόφους της, δεν θα παρέμενε μαζί του;

Το κυριότερο ίσως επιχείρημα είναι ότι δεν μπορείτε να επιτύχετε καταπληκτικές 
επιδόσεις στο σεξ χωρίς να αποκτήσετε κάποια εμπειρία. Καλώς ή κακώς την 
εμπειρία αυτή δεν την έχετε και δεν θα την αποκτήσετε όσο η έλλειψη εμπειρίας 
σάς εμποδίζει να προσπαθήσετε. Στην παγίδα αυτή πέφτουν πολλοί άντρες και 
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οφείλεται στις απαιτήσεις που έχουν από τον τρόπο που θα λειτουργήσουν 
σεξουαλικά. Σκοπός, όμως, της συνεύρεσης δεν είναι να εντυπωσιάσετε τη 
σύντροφό σας, αλλά να περάσετε και οι δύο καλά. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ 
αυτό είναι να αφεθείτε να λειτουργήσετε ελεύθερα. Για να το καταλάβετε καλύτερα 
σκεφτείτε πάλι αντίστροφα: Θα θέλατε η σύντροφός σας να είναι μαζί σας για να 
σας αποδείξει πόσο καταπληκτική είναι στο σεξ εφαρμόζοντας ειδικές τεχνικές, 
ή θα προτιμούσατε να είναι μαζί σας γιατί σας θέλει, και να είναι ελεύθερη από 
άγχος για να απολαύσει τις στιγμές που θα περάσετε μαζί;

?  Δεν έχω κάνει έρωτα με άντρα λόγω του σώματός μου. Πώς να το αντιμε-
τωπίσω;

  Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας σκέψεις και πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν 
να ζήσουμε όπως θα θέλαμε. Μάλιστα, όταν οι σκέψεις αυτές μας εμποδίζουν 
ακόμη και από το να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε, 
δημιουργείται μία κατάσταση όπου είναι πολύ δύσκολο να τις αμφισβητήσουμε. 
Στη δική σας περίπτωση, μία τέτοια σκέψη είναι: «Πρέπει να έχω πολύ ωραίο 
σώμα για να κάνω έρωτα με κάποιο αγόρι». Η σκέψη αυτή είναι δυσλειτουργική 
για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς, υπάρχει πρόβλημα να ορίσουμε τι είναι το 
«πολύ ωραίο σώμα». Από ποιο επίπεδο σώματος και πάνω δικαιούται μία 
γυναίκα να κάνει έρωτα; Έχουν όλες οι γυναίκες με ενεργό σεξουαλική ζωή ένα 
τέτοιο «πολύ ωραίο σώμα»; Όλοι οι άντρες έχουν τα ίδια γούστα και υπάρχει 
ένα γενικώς αποδεκτό «πολύ ωραίο σώμα»;

Ακόμη, όμως, και αν καταφέρουμε να δώσουμε έναν ορισμό, το δεύτερο 
ερώτημα έχει να κάνει με το γιατί μία γυναίκα πρέπει να έχει «πολύ ωραίο 
σώμα» για να κάνει έρωτα. Αν αυτό σχετίζεται με την πιθανή αντίδραση του 
σεξουαλικού της συντρόφου, τότε το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να 
ελέγξουμε την ορθότητα αυτής της υπόθεσης. Από τη στιγμή που μία γυναίκα 
πιστεύει ότι δεν έχει «πολύ ωραίο σώμα» και κατά συνέπεια δεν συνάπτει 
σχέσεις με άντρες, δεν έχει ποτέ την ευκαιρία να διαψεύσει την πεποίθησή 
της στην πράξη, δηλαδή μέσα από την αντίδραση του συντρόφου της να 
νιώσει επιθυμητή έτσι όπως είναι.

Το κλειδί στην αντιμετώπιση πεποιθήσεων αυτού του είδους είναι η λογική 
προετοιμασία, ώστε να βρούμε το κουράγιο να δοκιμάσουμε στην πράξη αυτό 
που φοβόμαστε. Σκοπός δεν είναι να «πειστούμε» λογικά εκατό τοις εκατό. 
Αρκεί να φθάσουμε σε τέτοιο σημείο αμφισβήτησης του αρχικού τρόπου που 
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βλέπαμε τα πράγματα, ώστε να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε. Η πλήρης 
αποδοχή μιας εναλλακτικής ερμηνείας των πραγμάτων και η αναδόμηση 
των παλαιών πεποιθήσεων γίνεται μόνο μέσα από την εμπειρία μας, δηλαδή 
μέσα από την έμπρακτη διάψευσή τους. Στη δική σας περίπτωση, η έμπρακτη 
αυτή διάψευση θα ερχόταν μέσα από τις αντιδράσεις των συντρόφων σας.

Αρχικά μπορεί να θεωρούσατε παράδοξη την προτίμηση που σας έδειχναν, 
να αμφισβητούσατε την ειλικρίνειά τους, ή να πιστεύατε ότι βρίσκεστε 
μπροστά σε μία μεμονωμένη περίπτωση (και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να 
«κολλήσετε» στον πρώτο άντρα που θα σας αποδεχθεί). Σταδιακά, όμως, 
και όσο θα ενθαρρύνατε τον εαυτό σας να συμπεριφέρεται διερευνητικά, 
θεωρώντας ότι οι πεποιθήσεις σας αποτελούν περισσότερο υποθέσεις προς 
επιβεβαίωση και λιγότερο απόλυτες αλήθειες, θα συσσωρευόταν ένας 
όγκος εμπειριών που δεν θα μπορούσατε να αγνοήσετε και οι οποίες θα 
αποδείκνυαν το αντίθετο.

?  Πώς μπορώ να φέρω σε οργασμό τη σύντροφό μου;

  Το σημαντικό είναι να σκέφτεστε το σεξ ως μία ευχάριστη δραστηριότητα και 
όχι ως ένα «αγώνισμα» στο οποίο πρέπει να έχετε ικανοποιητική επίδοση. 
Όταν απασχολούμαστε με την επίδοσή μας, το σεξ παύει να αποτελεί πηγή 
ευχαρίστησης και μετατρέπεται σε πηγή στρες, το οποίο είναι και ο μεγαλύτερος 
εχθρός της σεξουαλικότητας. Προσπαθήστε να αφεθείτε και να απολαύσετε 
τις στιγμές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σας συμβουλεύουμε να πάψετε να 
ενδιαφέρεστε για την ικανοποίηση της συντρόφου σας. Για να το καταλάβετε 
αυτό καλύτερα, σκεφτείτε τι θα προτιμούσατε ο ίδιος: Η σύντροφός σας να 
προσπαθεί με κάθε τίμημα να σας ικανοποιήσει, ή να απολαμβάνει το γεγονός 
ότι βρίσκεται σεξουαλικά μαζί σας;

Από τη στιγμή που έχετε όλη την καλή διάθεση να ασχοληθείτε με τη 
σύντροφό σας, αυτό που μένει να κάνετε είναι να προσεγγίσετε χαλαρά την 
όλη διαδικασία και να την αφήσετε να σας καθοδηγήσει με τις αντιδράσεις 
της στις πρακτικές που βρίσκει πιο ευχάριστες. Μάλιστα, δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να θεωρείτε υποχρεωτικό να φθάσει η σύντροφός σας σε οργασμό 
πριν από εσάς. Αν αυτό που σας δυσκολεύει είναι ότι δεν μπορείτε να έχετε 
άμεσα στύση μετά τον δικό σας οργασμό (όπως είναι αναμενόμενο), μπορείτε 
πάντοτε να συνεχίσετε να ασχολείστε μαζί της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
βρίσκει ευχάριστο μέχρι να ολοκληρώσει και εκείνη.
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Στύση 

Το θέμα της απώλειας της στύσης –της παροδικής, δηλαδή, αύξησης των διαστάσεων 
του πέους, της σκλήρυνσης και ανόρθωσής του, ύστερα από φυσική ή ψυχική διέ-
γερση– φαίνεται να απασχολεί αρκετούς άντρες. Στο πλαίσιο αυτών των δυσκολιών, 
πιο σπάνια παρουσιάζεται το πρόβλημα των ανεπιθύμητων στύσεων.

Η απώλεια της στύσης πριν από τη διείσδυση είναι ένα πρόβλημα διέγερσης 
και αφορά στην επίμονη ή επαναλαμβανόμενη αδυναμία απόκτησης ή διατήρησης 
ικανοποιητικής στύσης έως την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής. Σε (σπάνιες) 
περιπτώσεις που ένας άντρας δεν είχε ποτέ στύση σε βαθμό που να του επιτρέπει να 
διεισδύσει στον κόλπο της ερωτικής συντρόφου του, πρόκειται για ισόβια διαταραχή 
στύσης. Πιο συνηθισμένη είναι η επίκτητη διαταραχή της στύσης, κατά την οποία ένας 
άντρας που λειτουργούσε καλά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια 
δεν μπορεί να αποκτήσει ή να διατηρήσει μία ικανοποιητική στύση ώστε να επιτύχει 
την κολπική διείσδυση. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η καταστασιακή διαταραχή 
στύσης που συμβαίνει όταν ένας άντρας μπορεί να επιτύχει ικανοποιητική στύση 
μόνο υπό ορισμένες συνθήκες (π.χ. με μία ιερόδουλη). 

Σε μεγάλο μέρος των περιπτώσεων η απώλεια της στύσης προκαλείται ή επηρεάζεται 
από το άγχος επίδοσης, δηλαδή την εκ των προτέρων ανησυχία του άντρα για την έκβαση 
της σεξουαλικής επαφής, λόγω της οποίας νιώθει σωματική και ψυχολογική πίεση, 
η οποία επηρεάζει την ποιότητα της στυτικής λειτουργίας. Όπως είναι ευνόητο, κάτω 
από συνθήκες έντονου άγχους, είναι σχεδόν αδύνατον για έναν άντρα να λειτουργήσει 
ικανοποιητικά. Ως αποτέλεσμα, μία εμπειρία αποτυχίας αυξάνει το άγχος και ως εκ 
τούτου αυξάνει και την πιθανότητα απώλειας της στύσης σε επόμενες επαφές, κ.ο.κ.

Όπως είναι ευνόητο, η διαταραχή στύσης είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί 
στο άτομο έντονα αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό και κυρίως μία αίσθηση 
προσωπικής ανεπάρκειας, μειονεξίας και προβληματικότητας. Επιπλέον, δημιουργεί σε 
σημαντικό βαθμό άγχος σχετικά με το ενδεχόμενο να υποκρύπτεται ένας ομοφυλόφιλος 
σεξουαλικός προσανατολισμός. Τέλος, επηρεάζει το κλίμα της ερωτικής σχέσης και 
δημιουργεί προβληματισμό και στις ερωτικές συντρόφους. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Το πρόβλημά μου είναι ότι, όταν βρίσκομαι σε σεξουαλική επαφή με τη 
φίλη μου, δεν έχω τη στύση που θέλω και καμιά φορά και καθόλου. Νιώθω πολύ 
αγχωμένος και ενώ θέλω πολύ να κάνω σεξ μαζί της δεν μπορώ και δεν είναι ότι 
ντρέπομαι, απλά δεν μπορώ από το άγχος. Και ενώ θέλω να είμαι χαλαρός, έτσι 
ώστε να μπορώ να κάνω σεξ μαζί της, τελικά δεν μπορώ. Αυτό το πρόβλημα το 
έχω καιρό και δεν ξέρω τι να κάνω. Αν μπορείτε βοηθήστε με, είναι κρίσιμη η 
κατάστασή μου, σοβαρά μιλάω, δεν ξέρω τι να κάνω…

❞
❝Γεια σας… Είμαι 22 ετών και μέχρι τώρα δεν έχω έλθει σε σεξουαλική 
επαφή με γυναίκα… Πήγα σε έναν οίκο ανοχής, αλλά δυστυχώς δεν είχα στύση… 
Γενικότερα οι ερωτικές μου φαντασιώσεις είναι και με άντρες και με γυναίκες… 
Αλλά όταν πήγα στον οίκο ανοχής δεν είχα στύση… είμαι ομοφυλόφιλος; Βασικά 
είχα και πολύ άγχος γενικότερα…

❞
❝Είμαι φοιτητής σε μεταπτυχιακό και έχω πρόβλημα που θα μπορούσα να 
το χαρακτηρίσω ερωτικό, αλλά διατρέχει ολόκληρη τη ζωή μου και την επηρεάζει 
καταλυτικά. Από τα 19 ως τα 23 είχα σχέση με μία κοπέλα η οποία τελείωσε πριν 
2 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω γνωρίσει μία άλλη κοπέλα η οποία θα έλεγα 
ότι είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από την πρώτη και γεμάτη συγκινήσεις.

Το πρόβλημά μου είναι ότι νιώθω μειονεκτικά όσον αφορά τις επιδόσεις μου 
στο σεξ. Με την κοπέλα μένουμε μαζί κάποια χρονικά διαστήματα και υπάρχουν 
ημέρες που έχω πολύ μικρή στύση και δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί της, 
ενώ άλλες φορές μπορώ να εκσπερματώσω 1 έως 2 φορές το μέγιστο (πάντα 
με προφυλακτικό), αλλά και τότε η στύση μου είναι χαλαρή. Η κοπέλα αυτή 
προσπαθεί να με συγκινεί ερωτικά, σε αντίθεση με την προηγούμενη σχέση μου, 
όποτε στεναχωριέμαι πολύ που δεν μπορώ να έρθω σε κανονική επαφή μαζί της. 
Νιώθω δυστυχισμένος, ανίκανος και φοβάμαι πολύ για τη σεξουαλικότητά μου, 
ειδικά όταν σε συζητήσεις με γνωστούς συμπεραίνω ότι μπορούν και κάνουν 
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έρωτα με μεγαλύτερη συχνότητα και ευχαρίστηση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι 
αυτή μου η ανικανότητα θα με στιγματίσει για όλη μου τη ζωή, θέλω να κάνω 
έρωτα χωρίς άγχος, να είμαι ευτυχισμένος και να αποδίδω.

Ένα επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι όταν έκανα με την πρώτη 
μου σχέση έρωτα η επαφή και μόνο αρκούσε ώστε να ολοκληρώνω, ενώ τώρα 
που η κοπέλα μου κι εγώ συνήθως επινοούμε ερωτικά παιχνίδια, δοκιμάζουμε 
νέες στάσεις και φαντασιώσεις, συνειδητοποιώ ότι οι επιδόσεις μου είναι πεσμένες. 
Σημαίνει αυτό ότι σταδιακά χάνω τον ανδρισμό μου, ότι δεν μπορώ πια να λειτουργώ 
ερωτικά; Σημαντική λεπτομέρεια του ιστορικού μου είναι ότι είχα στο παρελθόν 
κρίσεις πανικού που σχετίζονταν με τον φόβο του θανάτου και τις ξεπέρασα 
χάρη στη βοήθεια ψυχολόγων από μία μονάδα θεραπείας συμπεριφοράς, με 
συνεδρίες που κράτησαν λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Είμαι δυστυχισμένος 
και θέλω πάνω απ’ όλα να μου απαντήσετε: γιατί δεν μπορώ να είμαι και εγώ ένας 
φυσιολογικός άνθρωπος; Γιατί να έχω χαθεί σε αυτό τον λαβύρινθο;

❞
❝Είμαι 21 χρονών και δεν είχα ποτέ σεξουαλική σχέση. Γνώρισα μία κοπέλα η 
οποία είχε πολλές εμπειρίες πριν από μένα. Ενώ στα προκαταρκτικά μαζί της είχα 
κανονικά στύση, την ώρα της διείσδυσης την έχασα, λόγω του άγχους της πρώτης 
φοράς. Αυτό με γέμισε με πρόσθετο άγχος και τώρα μου έχει γίνει σχεδόν εμμονή: 
αποφεύγω το σεξ μαζί της επειδή φοβάμαι ότι πρόκειται να μου ξανασυμβεί και 
ντρέπομαι πολύ. Έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου. Σας φαίνεται φυσιολογικό; 
Έχετε κάποιες πρακτικές συμβουλές να μου δώσετε για να το ξεπεράσω;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Το πρόβλημα στύσης οφείλεται σε ψυχολογικά ή παθολογικά αίτια;

  Αν η δυσκολία στύσης εμφανίζεται μόνο όταν βρίσκεστε με μία νέα σύντροφο 
και μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, συνοδεύεται από έντονο άγχος 
και δεν παρατηρείται σε άλλες περιπτώσεις, σπάνια θα υποπτευόταν κανείς 
κάποιου είδους πρόβλημα οργανικής αιτιολογίας. Όμως, για μία πιο ασφαλή 
διάγνωση, ειδικά στις περιπτώσεις που το πρόβλημα γενικεύεται και εμμένει 
στον χρόνο, κρίνεται απαραίτητη η κλινική εξέταση από ουρολόγο.

?  Ποια είναι τα βασικά ψυχολογικά αίτια στο πρόβλημα της στύσης;

  Το άγχος επίδοσης είναι ίσως ο μεγαλύτερος εχθρός της αντρικής σεξουα-
λικότητας. Η συνεχής αξιολόγηση της επίδοσης κατά τη διάρκεια της σεξουα-
λικής επαφής, ή η εκ των προτέρων ανησυχία για την έκβαση της σεξουαλικής 
συνεύρεσης, μας φέρνουν σε κατάσταση (σωματικά και ψυχολογικά) που 
ουσιαστικά είναι ασύμβατη με τη σεξουαλική λειτουργικότητα. Με άλλα 
λόγια, όσο πιο πολύ ένας άντρας ασχολείται με τις σεξουαλικές επιδόσεις 
του τόσο μεγαλύτερο εμπόδιο βάζει στον εαυτό του στον τομέα αυτό.

Το άγχος επίδοσης τροφοδοτείται από διάφορους παράγοντες. Ο πρώτος 
αφορά στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται πάνω στο θέμα μεταξύ των 
αντρών. Η πλειοψηφία των αντρών δηλώνει εξαιρετικά υψηλή συχνότητα 
και ποιότητα σεξουαλικών επαφών, η οποία σύμφωνα με έρευνες στις 
οποίες λαμβάνονται πληροφορίες και από τους δύο συντρόφους είναι 
μάλλον υπερβολικά αισιόδοξη. Ενώ φαινομενικά αυτό αποτελεί μία άκακη 
πρακτική, στην ουσία συμβάλλει στη δημιουργία πολύ υψηλών προτύπων 
επίδοσης τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ένα από τα 
σημεία που συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη είναι η επίδραση της ηλικίας, 
με την πάροδο της οποίας η σεξουαλικότητα των αντρών αλλάζει. Με άλλα 
λόγια, η σεξουαλικότητα ενός άντρα 19 ετών είναι διαφορετική από τη 
σεξουαλικότητα ενός άντρα 35 ετών.

Ο άλλος παράγοντας και ίσως ο πιο σημαντικός αφορά στο άγχος. Ορισμένοι 
άνθρωποι αναπτύσσουν μέσα από τις εμπειρίες τους την προδιάθεση να 
αγχώνονται. Ο κόσμος γύρω τους μοιάζει γεμάτος απαιτήσεις, οι ίδιοι θεωρούν 
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ότι λόγω κάποιας προσωπικής μειονεξίας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
σε αυτές τις απαιτήσεις τόσο καλά όσο οι άλλοι και, τέλος, πιστεύουν ότι η 
αδυναμία τους αυτή να ανταποκριθούν θα τους οδηγήσει στο χειρότερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Η προδιάθεση αυτή έχει τον χαρακτήρα μιας συνήθειας της σκέψης, 
ενός τρόπου με τον οποίο έχουν την τάση να βλέπουν τα πράγματα. Όλοι οι 
άνθρωποι αν σκέπτονταν με ανάλογο τρόπο θα εμφάνιζαν έντονο άγχος.

?  Βάσει ποίων κριτηρίων ορίζεται το πρόβλημα της στυτικής λειτουργίας;

  Στη σεξουαλική ζωή του άντρα η ποιότητα της στύσης δεν αποτελεί μία 
σταθερή μεταβλητή, αλλά αντίθετα παρουσιάζονται διακυμάνσεις στον χρόνο. 
Κατά συνέπεια, εμφανίζονται κάποιες περίοδοι μειωμένης στύσης ή έλλειψης 
όρεξης για σεξ, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν πρόβλημα. Το 
βασικό στοιχείο που ορίζει την ποιότητα της στύσης, και κατ’ επέκταση την 
ύπαρξη πιθανού προβλήματος, καθορίζεται βάσει της λειτουργικότητας του 
πέους, από το αν, δηλαδή, ένας άντρας μπορεί να διατηρήσει τη στύση του 
μέχρι να μπορέσει να ολοκληρώσει.

?  Πώς αντιμετωπίζονται τα ψυχολογικά αίτια στο πρόβλημα της στύσης;

  Είναι γεγονός ότι το άγχος για επίδοση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της 
αντρικής σεξουαλικής λειτουργικότητας και από μόνο του είναι απολύτως 
αρκετό για να δικαιολογήσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι «ψυχολογικό» και ότι «όλα βρίσκονται 
στο κεφάλι μας» δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο υπαρκτό, ή ότι τα έντονα 
αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί είναι λιγότερο γνήσια. Κατανοούμε 
την πιθανή «απόγνωσή» σας, αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι αυτός είναι 
και ο κύριος λόγος διαιώνισης του προβλήματος. Ως νέος άντρας, είναι 
απολύτως λογικό να έχετε άγχος κατά τις πρώτες επαφές, όπως είναι λογικό 
και να έχουμε άγχος μπροστά σε κάθε νέα εμπειρία. Αν κανείς σκέφτεται 
ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, μπορεί να αγχωθεί και για τις επόμενες 
συνευρέσεις του, με αποτέλεσμα να βιώνει περισσότερο άγχος κατά τη 
διάρκειά τους και να καθίσταται λιγότερο πιθανή η επιτυχής έκβασή τους. 
Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο άγχους, αδυναμίας 
επίδοσης, περισσότερου άγχους κ.ο.κ. 
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Πιστεύουμε ότι θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα το γεγονός ότι η 
δυσκολία αυτή αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας με κάποιες 
μεθόδους ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά 
φαρμακευτική αγωγή (π.χ. χάπια, ενέσεις κ.λπ.). Καταλαβαίνουμε ότι ίσως 
νιώθετε αμηχανία στο ενδεχόμενο να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για ένα 
ζήτημα τέτοιας φύσης, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μη συνεχίσετε να 
υποφέρετε χωρίς βοήθεια. Η δυσκολία που αναφέρετε είναι πολύ συχνή 
και ο ειδικός που θα απευθυνθείτε θα σας αντιμετωπίσει με τη δέουσα 
διακριτικότητα.

?  Πώς μπορώ να βοηθήσω τον φίλο μου που έχει πρόβλημα στύσης;

  Η στυτική δυσλειτουργία στους άντρες είναι ένα φαινόμενο που μπορεί 
να σχετίζεται με ψυχολογικούς αλλά και με βιολογικούς παράγοντες. Το 
πρώτο που πρέπει να αποκλειστεί είναι η περίπτωση ο σύντροφός σας να 
αντιμετωπίζει κάποιο οργανικό πρόβλημα. Σε περίπτωση που αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο οργανικού προβλήματος, η διερεύνηση θα στραφεί σε θέματα 
άγχους επίδοσης, καθώς πολλοί άντρες έχουν έντονο άγχος στην πρώτη τους 
συνεύρεση με μία νέα κοπέλα και το άγχος αυτό αυξάνεται όταν πιστεύουν 
ότι η παρτενέρ τους είναι πιο έμπειρη από αυτούς και θα τους συγκρίνει με 
τους προηγούμενους συντρόφους της.

Το πρώτο και κύριο είναι να του δώσετε αρκετό χρόνο χωρίς να τον 
πιέσετε, καθώς ένα διάστημα κάποιων ημερών ή και μερικών εβδομάδων 
είναι σχετικά σύντομο και είναι πολύ πιθανό τα πράγματα να βελτιώνονται 
καθώς ο σύντροφός σας θα αποκτά μεγαλύτερη άνεση μαζί σας. Από εκεί 
και πέρα, είναι σημαντικό να του αφήσετε την πρωτοβουλία των κινήσεων, 
ώστε να μην μπει σε έναν φαύλο κύκλο δυσλειτουργικών σκέψεων ότι δεν 
ικανοποιεί τις επιθυμίες σας, και δεν καλύπτει τις ανάγκες σας με αποτέλεσμα 
να αγχώνεται ακόμη περισσότερο.

Σε πρακτικό επίπεδο, θα μπορούσατε να προχωρήσετε σε ερωτικές 
περιπτύξεις έχοντας ξεκαθαρίσει ευθύς εξαρχής ότι δεν πρόκειται να 
προχωρήσετε σε ολοκληρωμένη πράξη. Για παράδειγμα, μπορείτε να του 
πείτε: «Σήμερα το μόνο πράγμα που θέλω να κάνουμε είναι να ξαπλώσουμε 
μαζί αγκαλιά και να φιλιόμαστε, δεν έχω όρεξη για σεξ». Με τον τρόπο 
αυτό, θα αφαιρέσετε από τη συνεύρεσή σας τους παράγοντες που τον 
αγχώνουν και θα του επιτρέψετε σταδιακά να εξοικειωθεί μαζί σας. Στη 
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συνέχεια, μπορείτε να περάσετε σε πιο έντονα ερωτικά παιχνίδια, εξαιρώντας 
πάντοτε ευθύς εξαρχής την ολοκληρωμένη συνουσία, η οποία συνήθως 
προκαλεί και το περισσότερο άγχος, αλλά και κάθε άλλη πρακτική που 
υποπτεύεστε ότι θα «εξέθετε» την απειρία του συντρόφου σας. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των παιχνιδιών, ενθαρρύνετέ τον να εξερευνήσει το σώμα 
σας και δείξτε την ικανοποίησή σας από τα χάδια του, ώστε να αρχίσει να 
αποκτά αυτοπεποίθηση. 

Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, να μην οδηγηθείτε σε πρόωρα συμπεράσματα 
και κυρίως μην αναλάβετε τις ευθύνες για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν το 
πρόβλημα δεν παρουσιάζει βελτίωση, είναι χρήσιμο να προτρέψετε τον φίλο 
σας να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό και να είστε έτοιμη να συνεισφέρετε 
σε αυτή την προσπάθεια αν σας ζητηθεί.

?  Χάνω τη στύση μου λίγο πριν από τη διείσδυση.

  Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με το άγχος επίδοσης, καθώς στο μυαλό 
πολλών αντρών η διείσδυση αποτελεί το πραγματικό τεστ για την επίδοσή 
τους. Έτσι, ενώ έχουν κανονική στύση κατά τα προκαταρκτικά, τη χάνουν 
ακριβώς τη στιγμή της διείσδυσης οπότε και κορυφώνεται το άγχος τους.

?  Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανεπιθύμητης στύσης;

  Το πρόβλημα αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε αγόρια μικρότερης 
ηλικίας και σπάνια ανησυχεί άντρες μεγαλύτερης ηλικίας. Η δυσκολία δεν 
διαφοροποιείται από τη δυσκολία ενός ανθρώπου που φοβάται ότι δεν θα 
έχει στύση την κατάλληλη στιγμή, με αποτέλεσμα όντως να δυσκολεύεται να 
έχει στύση. Ουσιαστικά και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για φόβο απώλειας 
του ελέγχου της στύσης. Συνήθως ένας ενήλικας άντρας είναι σε θέση να 
ελέγξει σε σημαντικό βαθμό το πότε έχει στύση. Σε περίπτωση που υπάρχει 
κάποια δυσκολία ως προς το θέμα αυτό, ο άντρας μπορεί να βοηθηθεί από 
ειδικές ασκήσεις ελέγχου της αισθητηριακής του ενημερότητας, τις οποίες 
μπορεί να κάνει σε συνεργασία με έναν ειδικό.
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?  Μία επίσκεψη σε οίκο ανοχής θα βοηθούσε στην επίλυση του προβλήματος 
της στύσης;

  Θεωρούμε ότι το τυπικό περιβάλλον ενός οίκου ανοχής δεν είναι τέτοιο 
που να χαλαρώσει έναν νέο άντρα στην εποχή μας και να του επιτρέψει 
να λειτουργήσει. Ειδικά, μάλιστα, όταν η επίσκεψή μας σε αυτόν γίνεται 
προκειμένου να τεστάρουμε τον εαυτό μας και να αποκτήσουμε εμπειρίες 
ώστε να μην εκτεθούμε στην κοπέλα μας, τότε η όλη εμπειρία μάλλον γεννά 
άγχος παρά το καταπολεμά. Η επαφή που θα έχετε με την κοπέλα σας θα 
σας προσφέρει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον προκειμένου να λειτουργήσετε. 
Βέβαια, προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις από 
τον εαυτό σας και από τη σεξουαλική σας επίδοση κατά την πρώτη φορά.

?  Τι θα πρέπει να γνωρίζω για τις στυτικές κρέμες;

  Υπάρχει μία οδηγία να μη χρησιμοποιούνται τέτοια προϊόντα επειδή δεν είναι 
εύκολο να ελεγχθούν από τη στιγμή που δεν παράγονται από φαρμακευτικές 
εταιρείες. Έχουν αναφερθεί πολλά προβλήματα κυρίως δερματολογικής 
φύσεως, ενώ δεν υπάρχει και αποδεδειγμένη ευεργετική δράση από τη 
χρήση τους και σε μεγάλο βαθμό η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από 
τον βαθμό αυθυποβολής του χρήστη. Σε περίπτωση χρήσης, θα πρέπει να 
απευθυνθείτε σε κάποιον δερματολόγο αν νιώθετε κνησμό ή κάποιου άλλου 
είδους δερματολογική ενόχληση.



Σεξουαλική επιθυμία

Το πρόβλημα της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας επιβαρύνει, κατά κανόνα, τις 
γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, και επηρεάζει σημαντικά τόσο τις ίδιες όσο και τους 
ερωτικούς συντρόφους τους. Πρόκειται για τη σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος 
για σεξ σε όλες τις εκφάνσεις του, ακόμη και σε επίπεδο σκέψεων, ερωτικών φαντα-
σιώσεων, αλλά και αυτοϊκανοποίησης, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ερωτική ζωή 
και προκαλεί συναισθηματική δυσφορία και απογοήτευση. 

Τα αίτια της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας είναι πολλά και συνήθως ευθύνεται 
ένας συνδυασμός σωματικών και ψυχολογικών παραγόντων. Τα κυριότερα είναι: 
• προβλήματα με τον ερωτικό σύντροφο και έλλειψη συναισθηματικής ικανοποίησης 

από τη σχέση, 
• κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, όπως εργασιακό στρες και οικονομικές 

δυσκολίες, 
• κοινωνικά στάνταρντ που υπαγορεύουν άκαμπτους κανόνες σχετικά με τις ιδανικές 

σωματικές αναλογίες,
• ορμονικά προβλήματα, 
• προβλήματα υγείας, 
• φαρμακευτική αγωγή, 
• γήρανση. 

Η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία είναι, επίσης, ένα από τα συνηθέστερα προβλή-
ματα των μακροχρόνιων σχέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ο χρόνος που 
περνά ενισχύει το βάθος των συναισθημάτων και τη συναισθηματική εγγύτητα των 
συντρόφων, οδηγεί εντούτοις σε μειωμένη επιθυμία για ερωτικές συνευρέσεις, ειδικά 
αν η ερωτική ζωή του ζευγαριού χαρακτηρίζεται από μονοτονία και προβλεψιμότητα. 

Στις περιπτώσεις αυτές, το ένα ή και τα δύο μέλη της σχέσης διαπιστώνουν ότι με 
την πάροδο του χρόνου έχουν χάσει το ερωτικό ενδιαφέρον για τον σύντροφό τους, 
για τον οποίο όμως, κατά κανόνα, βιώνουν βαθιά συναισθήματα και η σχέση κρίνεται 
καλή και ικανοποιητική. Η αντίφαση αυτή προκαλεί προβληματισμό και ερωτήματα 
σχετικά με τους λόγους που συμβαίνει, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισής της. Έτσι, 
είναι δυνατόν να επικρατήσει αμφισβήτηση για τη γνησιότητα των συναισθημάτων 
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προς τον σύντροφο, δεδομένου ότι επικρατεί η σκέψη: «Μήπως δεν τον/την αγαπώ 
πια τόσο πολύ, αφού δεν θέλω να κάνω σεξ μαζί του/της;». 

Η ίδια κατάσταση δημιουργεί προβληματισμό στο άλλο μέλος της σχέσης που 
ανησυχεί σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο/η σύντροφος δείχνει να αποφεύγει 
άμεσα ή έμμεσα τις σεξουαλικές συνευρέσεις, και προσπαθεί να βρει τρόπους που 
θα μπορούσαν να τονώσουν το ερωτικό ενδιαφέρον και να ξεπεραστεί το πρόβλημα 
της μειωμένης επιθυμίας. 

Η μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
συχνότερα οι γυναίκες και μία από τις συνηθέστερες αντιδράσεις τους όταν το συνει-
δητοποιούν είναι να θεωρήσουν τον εαυτό τους υπεύθυνο και να προσπαθήσουν να 
αποκρύψουν την αλήθεια από τον σύντροφό τους, φοβούμενες ότι:
• ο σύντροφος θα το πάρει προσωπικά και θα στενοχωρηθεί, 
• θα θεωρήσει πως υπάρχει ερωτικό ενδιαφέρον για άλλο άντρα,
• θα τις απορρίψει και θα οδηγηθούν στον χωρισμό.

Έτσι, δεν είναι σπάνιο να προσπαθήσουν να πιέσουν τον εαυτό τους προκειμένου 
να έλθουν σε σεξουαλική επαφή και να υποκριθούν ευχαρίστηση και ολοκλήρωση. 
Ωστόσο, η επιλογή αυτή οδηγεί σε ακόμη λιγότερο ικανοποιητικές ερωτικές συνευρέσεις 
και, μακροπρόθεσμα, ενισχύει τη μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας. Δημιουργείται 
τότε ένας φαύλος κύκλος, όπου όσο η γυναίκα προσποιείται ευχαρίστηση για να 
ικανοποιήσει τον σύντροφό της, τόσο αποδυναμώνει τη δική της σεξουαλική επιθυμία 
και, ως εκ τούτου, την επόμενη φορά πρέπει να πιέσει τον εαυτό της ακόμη περισσότερο 
και να υποκριθεί εκ νέου προκειμένου να μην παραδεχθεί ανοιχτά το πρόβλημα. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Εδώ και 4 σχεδόν χρόνια έχω μία σχέση με ένα αγόρι στην ηλικία μου. Είμαστε 
πολύ αγαπημένοι και πολύ δεμένοι. Δεν έχουμε χωρίσει ποτέ και σπάνια (έως ποτέ) 
τσακωνόμαστε. Η συμπεριφορά του απέναντί μου είναι άψογη. Το παράδοξο είναι ότι 
δεν έχουμε ολοκληρωμένες σχέσεις! Στην αρχή το απέφευγα εγώ, παρότι το ήθελα 
πολύ. Πίστευα ότι θα ήταν λάθος να γίνει σύντομα. Όταν αρχίσαμε να προσπαθούμε 
(μετά από 8 μήνες περίπου), δεν μπορούσα να αποδώσω. Είχα πολύ άγχος!

Μεγάλωσα σ’ ένα περιβάλλον αρκετά συντηρητικό, μ’ έναν πατέρα που ποτέ δεν 
άπλωσε χέρι πάνω μου, αλλά που πάντα φοβόμουν (και ομολογώ πως ακόμη με 
επηρεάζει πολύ, παρότι δεν συμφωνώ με την κοσμοθεωρία του). Όταν άρχισα να είμαι 
πιο ήρεμη, δεν μπορούσε αυτός, παρότι πριν από τη σχέση μας είχε ολοκληρωμένες 
σχέσεις. Μάλλον του είχα μεταδώσει το άγχος μου! Γενικώς… δεν μπορέσαμε!

Το όλο θέμα δεν μας έχει χωρίσει. Αντίθετα, συνεχίζουμε να είμαστε τρομερά 
δεμένοι και να περνάμε πολλές ώρες μαζί. Τον αγαπάω πολύ και δεν μπορώ να 
με φανταστώ μακριά του! Το ίδιο δείχνει και αυτός. Μου αρκεί όταν είμαστε μαζί 
να μ’ αγκαλιάζει. Δεν νιώθω την ίδια ανάγκη που είχα στην αρχή να κάνουμε 
έρωτα. Μήπως αυτό δείχνει ότι δεν είμαι πια το ίδιο ερωτευμένη; Δεν θέλω να 
συμβαίνει αυτό. Ξέρω πως όλα αυτά ακούγονται αστεία. Θα ήθελα τη γνώμη 
σας. Είναι υγιής αυτού του είδους η σχέση; Υπάρχει λύση; Τι προβλέπετε ότι θα 
συμβεί; Ευχαριστώ πολύ!

❞
❝Είμαι με τον φίλο μου σχεδόν 2 χρόνια. Όσο περνάει ο καιρός δένομαι 
όλο και περισσότερο μαζί του, μοιράζομαι συνεχώς περισσότερα συναισθήματα. 
Το κακό είναι ότι έχω παρατηρήσει πως όσο περνάει ο καιρός, παρόλο που τον 
νιώθω πιο κοντά μου, χάνω σταδιακά το σεξουαλικό μου ενδιαφέρον γι’ αυτόν. 
Δεν θέλω να το παραδεχθώ, όμως είναι η αλήθεια, εδώ και έναν χρόνο κοντά 
στρουθοκαμηλίζω, έχω βρει έναν σωρό λόγους για να το δικαιολογήσω στον εαυτό 
μου (π.χ. άγχος, ορμόνες, έλλειψη σιδήρου), αλλά η κατάσταση αυτή ακολουθεί 
σταθερή πορεία με μικρές αποκλίσεις. Στενοχωριέμαι γιατί όλα τα υπόλοιπα μεταξύ 
μας συνεχώς βελτιώνονται, αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω τον σεξουαλικό τομέα. 
Τι μπορώ να κάνω για να αναστείλω αυτή την κατάσταση;

❞
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❝Γεια σας. Ανήκω στις τυχερές γυναίκες που πάντα είχαν οργασμό, τόσο μόνη 
μου όσο και με το εκάστοτε αγόρι μου. Πάντα τελείωνα κανονικά.

Εδώ και κάποιους μήνες όμως ξεκίνησε το πρόβλημα. Άρχισα σιγά σιγά να 
ελαττώνω τις φορές που τελείωνα μόνη μου. Πέρναγαν 3 ή 4 μήνες χωρίς να έχω 
τελειώσει ούτε μία φορά, το ξέχναγα τελείως, δεν το σκεφτόμουν καν. Με το αγόρι 
μου άρχισα να δυσκολεύομαι να έρθω σε οργασμό, αλλά πιεζόμουν να τελειώσω 
για να μην του δείξω τίποτα. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να τελειώσω, απλά δεν έχω 
όρεξη να το κάνω. Πιστεύω ότι ένας λόγος είναι ότι τα έχουμε εδώ και 4 χρόνια 
και πλέον έχει φύγει το πάθος μεταξύ μας. Έχει φύγει η ερωτική έλξη μεταξύ μας 
και έχει μείνει μόνο η αγάπη. Έτσι κι εγώ όταν είμαι μόνη μου δεν έχω πλέον κάτι 
να φαντασιωθώ, δεν έχω καινούργιες παραστάσεις ή καινούργιες εικόνες για να 
μπορέσω να φαντασιωθώ, να ξυπνήσουν την επιθυμία μέσα μου. Γενικά το έχω 
αποβάλει το σεξ από το μυαλό μου. Ίσως, απ’ την άλλη, να φταίνε και διάφορα 
άλλα προβλήματα που έχω επαγγελματικής φύσης.

Τι να κάνω για να μου ξαναέλθει η όρεξη και να μην το κάνω απλά μηχανικά; 
Έχω ακούσει ότι στις γυναίκες, σε αντίθεση με τους άντρες, με τα χρόνια φεύγει 
η όρεξη για σεξ και από μία ηλικία και πέρα παύουν να το σκέφτονται τελείως. 
Ισχύει κάτι τέτοιο; Προβληματίζομαι ως προς το ότι αν στα 4 χρόνια σχέσης έχει 
ήδη φύγει η όρεξη… στα 20 χρόνια τι θα γίνει;

❞
❝Γεια σας. Είμαι 23 χρονών. Αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό ένα πρόβλημα 
με τη σύντροφό μου. Είναι 20 χρονών και έχουμε σχέση εδώ και 2 χρόνια. Το 
πρόβλημά μας έχει να κάνει με την ερωτική επαφή και συγκεκριμένα με την άρνησή 
της για ερωτική επαφή το τελευταίο διάστημα. Ο λόγος αυτής της απομάκρυνσης 
από τον έρωτα δεν είναι γνωστός. Ούτε η ίδια δεν μπορεί να ξέρει από πού 
προέρχεται. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μας είχε ξανασυμβεί φέτος το καλοκαίρι. 
Στις διακοπές μας, περνώντας χρόνο μαζί, εξαφανίστηκε. 

Τώρα, όμως, ήλθε και πάλι στη σχέση μας. Από κουβέντες που έχουμε κάνει, 
και οι δυο μας συμφωνούμε πως όλα στη σχέση μας είναι εξαιρετικά (εκτός 
του ερωτικού). Και οι δύο φοβόμαστε πως ακόμη και να το ξεπεράσουμε για 
άλλη μία φορά, αυτό ίσως κάποια στιγμή να εμφανιστεί και πάλι. Οπότε πρέπει 
αυτή τη φορά να το αντιμετωπίσουμε γιατί υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και 
διάθεση και από τους δύο να διατηρήσουμε τη σχέση μας. Από την πλευρά μου, 
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η ερωτική επιθυμία υπάρχει, αλλά με αυτό που συμβαίνει, με έχει επηρεάσει. Η 
καθημερινότητά μας είναι σχεδόν όπως όλων των άλλων. Ξεκλέβουμε 2-3 φορές 
την εβδομάδα από το πρόγραμμά μας για να βρεθούμε και η συνάντησή μας 
είναι για λίγες ώρες. 

Ένα από τα καρφιά της σχέσης μας είναι η έλλειψη ιδιωτικού χώρου. Η συνεύ-
ρεσή μας γίνεται στο δωμάτιό μου, όπου και εκεί σκέφτεσαι την παρουσία τρίτων 
(των γονιών μου). Οπότε θεωρητικά είμαστε μόνοι στο δωμάτιο, όμως ποτέ δεν 
χαλαρώνουμε και δεν αφήνουμε έστω και στο πίσω μέρος του μυαλού την ιδέα 
ότι μπορεί κάποιος να μπει ή κάποιος μπορεί να μας ακούσει. Η εναλλακτική 
λύση είναι το αυτοκίνητο, αλλά εκεί ο φόβος είναι μεγαλύτερος. Μία ακόμη αιτία 
που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ίσως κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής δεν 
υπάρχει συγχρονισμός στην ολοκλήρωση. Οπότε ο καθένας θέλει μετά τον χρόνο 
του και ίσως αυτό να κουράζει περισσότερο την κοπέλα μου. 

Ένα πρόβλημα που ήλθε να με απασχολήσει ακόμη παραπάνω, είναι ότι 
σκέφτεται τον λόγο ή τους λόγους που μπορεί να έχει άρνηση ερωτικής επιθυμίας. 
Μου ανέφερε, λοιπόν, πως σκέφτεται διάφορα και ότι φοβάται πως είναι σε τόση 
μικρή ηλικία και η ερωτική της επιθυμία έχει μειωθεί. Οπότε σκέφτεται μήπως 
πρέπει να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους [Πως ίσως γι’ αυτή είμαι δεδομένος 
και σταθερός στη σχέση μας. Είναι κάτι που δεν το έχει πει, αλλά αυτό εισπράττει 
με τη συμπεριφορά μου.] Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς φταίει και είμαι 
αρκετά μπερδεμένος. Ενώ όλα είναι καλά στη σχέση μας (εκτός του ερωτικού αυτό 
τον καιρό), έρχεται πάντα αυτό το θέμα να μας απασχολεί.

Δεν ξέρω με ποιο τρόπο να την προσεγγίσω και με ποιον τρόπο να τη βοηθήσω. 
Συμφωνήσαμε να απέχουμε για λίγο από τις ερωτικές μας επαφές, έως ότου 
μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η κοπέλα μου, όμως, είναι απόμακρη 
και προσπαθώ να την κάνω να αισθανθεί καλύτερα. Αυτό τον καιρό νιώθω λες 
και είμαστε δυο φίλοι… Ποια άραγε είναι η θέση που πρέπει να κρατήσω; Ξέρω 
πως είναι δύσκολο να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα απ’ όλα αυτά. Έγραψα τα πιο 
σημαντικά που ίσως να μπορέσουν να σας βοηθήσουν για να μου δώσετε τη 
γνώμη σας. Σας ευχαριστώ.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πού οφείλεται και πώς αντιμετωπίζεται η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία 
στις γυναίκες;

  Η έλλειψη ή η μείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος είναι το πιο συχνά 
παρατηρούμενο σεξουαλικό πρόβλημα στις γυναίκες και συχνά σχετίζεται 
με γενικές δυσκολίες στην ερωτική σχέση ή με προβλήματα διάθεσης και 
άγχος. Οργανικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο κυρίως σε γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η μειωμένη επιθυμία είναι 
γενικευμένη, ενώ σε άλλες περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο σύντροφο ή 
σε μία συγκεκριμένη σεξουαλική δραστηριότητα (π.χ. μόνο στη συνουσία 
αλλά όχι στον αυνανισμό).

Στον βαθμό που δεν υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που θα μπορούσαν 
να αιτιολογούν τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε (π.χ. έλλειψη κατάλληλων 
συνθηκών για τη σεξουαλική συνεύρεση, μη ικανοποιητική διάρκεια των 
προκαταρκτικών κ.λπ.) και το πρόβλημα δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στον 
σύντροφο, είναι πολύ πιθανό η μειωμένη ερωτική επιθυμία να οφείλεται 
σε ψυχολογική πίεση. 

Έτσι, αυτό που θα σας συμβουλεύαμε είναι να προσπαθήσετε να εντοπίσετε 
με πιο συγκεκριμένο τρόπο την πηγή της πίεσης και του άγχους σας, αλλά 
και να αξιολογήσετε όσο καλύτερα μπορείτε τη γενική ποιότητα της σχέσης. 
Δείτε τι αλλαγές μπορείτε να επιφέρετε στους τομείς αυτούς και παρατηρήστε 
πώς επηρεάζεται η σεξουαλική σας επιθυμία από τη γενικότερη ψυχολογική 
σας κατάσταση.

Αν, παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα συνεχίσει να υφίσταται, μπορείτε να 
απευθυνθείτε και σε έναν ειδικό προκειμένου να λάβετε περισσότερη ψυ-
χολογική βοήθεια. Η εξέταση των ψυχολογικών παραγόντων μέσα από μία 
ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα μπορούσε να επιφέρει πολλαπλά οφέλη.

?  Σταδιακά χάνω το ερωτικό ενδιαφέρον για τον/τη σύντροφό μου.

  Το φαινόμενο αυτό ανακύπτει σε πολλές μακροχρόνιες σχέσεις. Παρότι η 
σχέση και τα συναισθήματα μεταξύ των δύο συντρόφων συνεχίζουν να 
βαθαίνουν, η σεξουαλική τους ζωή προοδευτικά χάνει το ενδιαφέρον της. 
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Το φαινόμενο αυτό είναι διαφορετικό από τις περιπτώσεις όπου η άτονη 
σεξουαλική ζωή αντανακλά το γενικότερο άτονο συναισθηματικό κλίμα 
της σχέσης. Η διατήρηση μιας ενδιαφέρουσας σεξουαλικής ζωής αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διατήρηση μιας καλής ερωτικής σχέσης, αλλά ευτυχώς 
όταν και οι δύο σύντροφοι το επιθυμούν είναι σχετικά εύκολο να βελτιωθεί 
η ερωτική ζωή του ζευγαριού.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον/τη φίλο/η σας 
και να διερευνήσετε και τα δικά του/της συναισθήματα σχετικά με το θέμα. 
Είναι πολύ πιθανό να έχει και εκείνος/η ανάλογα συναισθήματα αν κάνετε 
σεξ πάντοτε την ίδια ημέρα της εβδομάδας, στο ίδιο μέρος και με τον ίδιο 
τρόπο. Η λύση που μπορείτε να του/της προτείνετε είναι να δοκιμάσετε νέες 
μεθόδους και πρακτικές που έχετε σκεφτεί ότι θα σας άρεσαν.

Δεν υπάρχει τίποτα το διεστραμμένο ή το λάθος με το να πειραματιζόμαστε 
στο σεξ μαζί με τον/τη σύντροφό μας, από τη στιγμή που είναι επιλογή και των 
δύο. Επιλέξτε μία φαντασίωση που σας ικανοποιεί, προετοιμαστείτε και επιλέξτε 
να την πραγματοποιήσετε σε περιστάσεις που θα έχετε τον απαραίτητο χρόνο. 
Τα περισσότερα ζευγάρια όταν ξεκινούν αυτή τη διαδικασία εξερεύνησης 
της σεξουαλικότητάς τους τη βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα και μπαίνουν 
στη λογική της αναζήτησης νέων ερωτικών παιχνιδιών και φαντασιώσεων 
που θα επιθυμούσαν να δοκιμάσουν.

?  Πώς μπορώ να βοηθήσω τον/τη σύντροφό μου με μειωμένη ερωτική 
επιθυμία;

  Είναι καλό να συζητήσετε με τον/τη σύντροφό σας το συγκεκριμένο θέμα 
με έναν άμεσο και ειλικρινή τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να 
μιλάμε απότομα ή ότι δεν μας ενδιαφέρει αν θα πληγώσουμε τον άλλον. 
Είναι σημαντικό να αναφερθείτε στο γεγονός ότι είστε ικανοποιημένος/η από 
τους υπόλοιπους τομείς της σχέσης, ενώ πάντοτε μπορείτε να αναφερθείτε 
στο θέμα όχι ως δικό σας παράπονο, αλλά ως ένα θέμα που σας δημιουργεί 
ανησυχία για το πώς εκείνος/η βιώνει την παρούσα κατάσταση. Τέλος, μέσα 
από μία τέτοια συζήτηση πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος 
άλλος λόγος που τον/τη δυσκολεύει σχετικά με το σεξ, πέραν της γενικότερης 
αρνητικής συναισθηματικής του/της κατάστασης. 



Οργασμός 

Η κορύφωση της σεξουαλικής διέγερσης και επαφής, τόσο στον άντρα όσο και στη 
γυναίκα, εκδηλώνεται με συσπάσεις των μυών της γενετήσιας περιοχής, προκαλώντας 
αίσθημα ευχαρίστησης και απελευθέρωσης της έντασης. Οι διάφορες διαταραχές του 
οργασμού συνίστανται στη μη ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής και μπορεί να 
εκδηλωθούν σε άτομα και των δύο φύλων. 

Στην περίπτωση των γυναικών, το κύριο πρόβλημα ονομάζεται οργασμική διαταραχή 
και αφορά στη σημαντική καθυστέρηση, σπανιότητα ή απουσία οργασμού. Πρόκειται για 
την επίμονη ή επαναλαμβανόμενη αδυναμία βίωσης οργασμού μετά από μία κανονική 
φάση σεξουαλικής διέγερσης. Η συγκεκριμένη δυσκολία μπορεί να απασχολεί μία 
γυναίκα από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής της (ισόβια) ή να εμφανίζεται μετά από 
μια περίοδο σχετικά φυσιολογικής σεξουαλικής λειτουργίας (επίκτητη). 

Πολλές γυναίκες ανησυχούν μήπως αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δεδομένου ότι 
φτάνουν σε οργασμό μόνο με ταυτόχρονο ερεθισμό της κλειτορίδας κατά τη σεξουαλική 
επαφή ή μόνο μέσω συγκεκριμένων πρακτικών, όπως ο στοματικός έρωτας. Ωστόσο, 
πρόκειται για φυσιολογικές παραλλαγές της γυναικείας σεξουαλικής αντίδρασης και 
δεν συνιστούν πρόβλημα. 

Στην περίπτωση των αντρών, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αφορούν στην καθυ-
στερημένη εκσπερμάτιση και την πρόωρη εκσπερμάτιση. Η καθυστερημένη εκσπερμάτιση 
αφορά τη σημαντική καθυστέρηση, σπανιότητα ή και απουσία εκσπερμάτισης. Η πρόωρη 
εκσπερμάτιση αφορά στην εκσπερμάτιση που συμβαίνει επίμονα και επανειλημμένα ένα 
περίπου λεπτό μετά την κολπική διείσδυση και πριν ο άντρας το επιθυμήσει. Και οι δύο 
δυσκολίες μπορεί να συμβαίνουν είτε από τότε που το άτομο ξεκίνησε να είναι σεξουαλικά 
ενεργό είτε μετά από μια περίοδο σχετικά φυσιολογικής σεξουαλικής λειτουργίας. Τέλος, 
και οι δύο δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται με γενικευμένη μορφή, δηλαδή ανεξάρτητα 
από το είδος διέγερσης, την κατάσταση και τη σύντροφο ή να εμφανίζονται μόνο με 
ορισμένες μορφές διέγερσης, σε συγκεκριμένες καταστάσεις και με μία σύντροφο.

Ανεξαρτήτως φύλου, αυτές οι δυσκολίες προκαλούν στο άτομο έντονο άγχος, 
απογοήτευση και ντροπή. Επίσης, συνδέονται με προβλήματα στην ερωτική σχέση ή 
καταλήγουν να δημιουργούν προβλήματα στη σχέση, αν ο/η σύντροφος δεν αντιμετω-
πίσει με ενδιαφέρον και κατανόηση τη δυσκολία. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα:

❝Είμαι 25 χρονών και στη σεξουαλική μου ζωή έχει υπάρξει μόνο ο άνθρωπος 
με τον οποίο είμαστε εδώ και 6 μήνες μαζί. Συναισθηματικά, η κάλυψη είναι 
αμοιβαία, ερωτικά όμως και παρά τη συχνή επαφή έχω αδυναμία να ολοκληρώσω. 
Στην αρχή, το άγχος μου να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου κάλυπτε την ανάγκη 
αυτήν. Έπειτα, όταν αυτό υποχώρησε, εξακολούθησε να υπάρχει ένας ανασταλτικός 
παράγοντας, χωρίς να μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση. Πολλές φορές νιώθω 
μεγαλύτερο πόθο γι’ αυτόν όταν τον σκέφτομαι παρά όταν τον έχω στην αγκαλιά 
μου. Ο σύντροφός μου ασχολείται και δίνεται κατά την επαφή, κάτι που δεν μπορώ 
πάντα να απολαύσω. Αυτό με θλίβει, τον αδικεί και γενικά φοβάμαι για το πώς 
μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μας.

❞
❝Έχω σοβαρή σχέση με τον φίλο μου εδώ και πεντέμισι χρόνια. Η σεξουαλική 
μας σχέση είναι μία χαρά, απλώς έχω μία απορία. Είναι φυσιολογικό που δεν 
μπορώ να έλθω σε οργασμό την ώρα που είναι μέσα μου; Ο μόνος τρόπος να 
μου έλθει είναι όταν μου κάνει στοματικό έρωτα. Είναι φυσιολογικό; Και τι θα 
μπορούσα να κάνω για να αλλάξει αυτό;

❞
❝Η ερώτησή μου είναι απλή. Θέλω να μάθω εάν ο συχνός αυνανισμός μου 
και ότι εκσπερματώνω γρήγορα (με μία κοπέλα έχω πάει μόνο) έχουν σχέση, 
και εάν μειώσω ή κόψω τον αυνανισμό για λίγο καιρό με βοηθήσει, γιατί έχω 
ακούσει ότι ο αυνανισμός χειροτερεύει την κατάσταση (ψυχολογικά είναι όλα 
τέλεια, έχουμε καλή επικοινωνία και έχω αυτοπεποίθηση). 

❞
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❝O σύντροφός μου αργεί πολύ να τελειώσει και κάποιες φορές κατόπιν 
μεγάλης προσπάθειας δεν τελειώνει. Γιατί συμβαίνει αυτό;

❞
❝Γεια σας… είμαι μπερδεμένη… Αφού, λοιπόν, όταν τελειώνει μία γυναίκα 
δεν βγάζει απαραίτητα υγρά, τότε τι είναι αυτό που σηματοδοτεί ότι μία γυναίκα 
τελειώνει; Μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά πώς το καταλαβαίνεις ότι τελείωσες; 
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Τι είναι και τι μορφές έχει η γυναικεία οργασμική διαταραχή; 

  Η γυναικεία οργασμική διαταραχή αφορά στη σημαντική καθυστέρηση, 
σπανιότητα ή απουσία οργασμού, καθώς και στη σημαντικά μειωμένη 
ένταση της αίσθησης οργασμού σε όλες ή σε σχεδόν όλες τις σεξουαλικές 
δραστηριότητες της γυναίκας. Μπορεί να εμφανίζεται ως γενικευμένη, υπό 
την έννοια όταν δεν περιορίζεται μόνο σε ορισμένους τύπους διέγερσης, 
καταστάσεις ή συντρόφους, ή ως καταστασιακή, δηλαδή να συμβαίνει μόνο 
με ορισμένους τύπους διέγερσης, καταστάσεις ή συντρόφους. 

?  Ποια είναι τα πιθανά αίτια της γυναικείας οργασμικής διαταραχής και πώς 
αντιμετωπίζεται; 

  Η δυσκολία αυτή είναι δυνατόν να οφείλεται αποκλειστικά σε ψυχολογικούς 
παράγοντες, αποκλειστικά σε οργανικούς παράγοντες, ή σε συνδυασμό 
αυτών, αν και τις περισσότερες φορές οι οργανικοί παράγοντες επηρεάζουν 
κυρίως τη δυνατότητα διέγερσης και όχι της ολοκλήρωσης.

Υπάρχει σύνολο παραγόντων που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση 
του προβλήματος, όπως η μη ύπαρξη ενός κατάλληλου τόπου και του 
απαραίτητου χρόνου για τη σεξουαλική συνεύρεση. Επίσης, σημαντικό 
ρόλο παίζει το γενικό συναισθηματικό κλίμα και η ποιότητα της σχέσης, 
αλλά και το κατά πόσο οι πρακτικές που ακολουθούνται επιτρέπουν την 
επίτευξη οργασμού (ικανοποιητικός χρόνος προκαταρκτικών, συνέχιση του 
ερωτικού παιγνιδιού μετά την ολοκλήρωση ενός από τους δύο συντρόφους 
προκειμένου να φθάσει σε οργασμό και ο άλλος, κ.λπ.). Βέβαια, είναι 
γεγονός ότι κατά τις πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες συνήθως εμπλέκονται 
διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η επιθυμία να ανταποκριθούμε 
στις απαιτήσεις, ο φόβος εγκυμοσύνης, το ηθικό σύστημα αξιών, η απώλεια 
ελέγχου κ.λπ.

Γενικά, οι περισσότερες γυναίκες είναι σε θέση να φθάσουν ευκολότερα 
σε οργασμό καθώς αποκτούν εμπειρίες από ένα μεγαλύτερο εύρος ερωτικών 
παιχνιδιών και μαθαίνουν καλύτερα το σώμα τους. Επιπλέον, η δυνατότητα 
επίτευξης οργασμού αυξάνεται με την ηλικία, ενώ είναι μάλλον δύσκολο μία 
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γυναίκα που κατορθώνει να φθάσει σε οργασμό να χάσει την ικανότητα αυτή 
αν δεν υπάρξει κάποιος σημαντικός λόγος.

Ως προς την αντιμετώπιση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή 
που έχει το πρόβλημα. Αν δεν μπορεί η γυναίκα να ολοκληρώσει ούτε μόνη 
της, θα πρέπει να αναζητήσει τη συνεργασία ενός ειδικού και αν κριθεί 
απαραίτητο να κάνει όλες τις απαραίτητες οργανικές εξετάσεις. Αν αυτό 
δεν ισχύει, θα πρέπει να εξετάσει τις σεξουαλικές της εμπειρίες σχετικά με 
τους άλλους παράγοντες που περιγράφουμε και να εντοπίσει όσο καλύτερα 
μπορεί τι είναι αυτό που τη δυσκολεύει ώστε να βεβαιωθεί ότι στο μέλλον 
θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες για τον εαυτό της. Και σε αυτή την 
περίπτωση, όμως, η συνεργασία με έναν ειδικό θα μπορούσε να βοηθήσει 
σε μία πιο άμεση επίλυση του προβλήματος.

?  Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν φθάνω σε «κολπικό οργασμό»;

  Παρά την κοινή πεποίθηση ότι υπάρχουν δύο είδη γυναικείου οργασμού, ο 
κλειτοριδικός και ο κολπικός, ήδη από το 1966 αποδείχθηκε ότι ο γυναικείος 
οργασμός είναι ενιαίος. Μάλιστα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 60% 
των γυναικών μπορούν να φθάσουν σε οργασμό μόνο με άμεσο ερεθισμό 
της κλειτορίδας και συνεπώς δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Ως 
διαταραχή ορίζεται μόνο η ολική απουσία οργασμού.

Μπορεί να έχετε ακούσει ή να έχετε διαβάσει ότι ο κολπικός οργασμός είναι 
βαθύτερος, αλλά η πεποίθηση αυτή αποτελεί έναν διαδεδομένο μύθο που 
βασίζεται περισσότερο σε ψυχολογικούς και όχι σε οργανικούς παράγοντες. 
Είναι άλλωστε λογικό, όταν μία γυναίκα είναι τόσο ερεθισμένη που καταφέρνει 
να ολοκληρώσει χωρίς άμεσο κλειτοριδικό ερεθισμό, να έχει έναν βαθύτερο 
και πιο ποιοτικό οργασμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο οργασμός αυτός 
διαφοροποιείται σε οργανικό επίπεδο.

Αυτό που σας προτείνουμε εμείς είναι να σταματήσετε να περιμένετε 
να σας συμβεί μία τέτοια εμπειρία. Με τον καιρό είναι δυνατόν να βιώσετε 
οργασμό και χωρίς άμεσο κλειτοριδικό ερεθισμό, καθώς θα γνωρίσετε 
σταδιακά καλύτερα το σώμα σας, θα αυξηθεί η σεξουαλική σας εμπειρία 
κ.λπ. Το να πιέζετε τον εαυτό σας ή να αγχώνεστε για το θέμα αυτό σίγουρα 
δεν πρόκειται να σας διευκολύνει, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο τρόπος 
που ολοκληρώνετε αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα φυσιολογικός.
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?  Υπάρχουν ανοργασμικές γυναίκες;

  Δεν είναι γενικά σπάνιο νέες γυναίκες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
ολοκλήρωση. Σε περίπτωση που η αδυναμία ολοκλήρωσης είναι γενικευμένη, 
δηλαδή υπάρχει και κατά τον αυνανισμό, υπάρχει περίπτωση πράγματι να 
εμπλέκονται οργανικοί παράγοντες και η επίσκεψη σε έναν γυναικολόγο να 
είναι αναγκαία. Εάν η γυναίκα ολοκληρώνει κατά τον αυνανισμό, υπάρχει 
περίπτωση στην αδυναμία να ολοκληρώσει με τον σύντροφό της να παίζουν 
ρόλο άλλοι παράγοντες, όπως το γενικό κλίμα της σχέσης, η καταλληλότητα 
και η επάρκεια των προκαταρκτικών, αλλά και η γνώση του σώματος και των 
λειτουργιών του, ενώ η δυνατότητα ολοκλήρωσης συνήθως αυξάνεται με 
την ηλικία και την εμπειρία. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών 
μπορούν να φθάσουν σε οργασμό μόνο με άμεσο ερεθισμό της κλειτορίδας. 
Στην περίπτωση, λοιπόν, που δεν εμπλέκονται οργανικοί παράγοντες, αυτό 
που μία γυναίκα μπορεί να κάνει, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι να σταματήσει 
να έχει αγωνία σχετικά με το αν θα κατορθώσει να έλθει σε οργασμό ή όχι και 
να προσπαθήσει να ανακαλύψει περισσότερο τι της αρέσει και τι όχι, καθώς 
και να ενσωματώσει τις όποιες πρακτικές χρησιμοποιεί στον αυνανισμό αλλά 
και τις φαντασιώσεις της στην ερωτική της ζωή με τον σύντροφό της. Σε κάθε 
περίπτωση και εάν το πρόβλημα παραμένει, μπορεί να απευθυνθεί σε μία 
από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών 
δυσκολιών.

?  Μπορούμε να θεωρήσουμε οργασμό το μούδιασμα και τρέμουλο σε όλο 
το σώμα;

  Η κάθε γυναίκα βιώνει και περιγράφει τον οργασμό με διαφορετικό τρόπο. 
Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία στην ερωτική επαφή είναι και οι δύο 
σύντροφοι να νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση, χωρίς να χρειάζεται 
να βάζουν «ταμπέλες» σε αυτό που νιώθουν εκείνη τη στιγμή.
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?  Τι μορφές έχει το πρόβλημα της καθυστερημένης εκσπερμάτισης στους 
άντρες;

  Σε γενικές γραμμές, η δυσκολία της καθυστερημένης εκσπερμάτισης αφορά 
στην αξιοσημείωτη καθυστέρηση εκσπερμάτισης, τη σπανιότητα ή και την 
απουσία της.

Οι άντρες που αντιμετωπίζουν την πιο συχνή μορφή αυτού του προ-
βλήματος δεν μπορούν να φθάσουν σε οργασμό (εκσπερμάτιση) κατά τη 
διάρκεια της συνουσίας, αλλά μπορούν να εκσπερματίσουν με στοματικό 
έρωτα ή με χάδια στα γεννητικά όργανα (καταστασιακός τύπος). Σε άλλες 
περιπτώσεις, μπορούν να εκσπερματίσουν κατά τη συνουσία μόνο αν έχει 
προηγηθεί παρατεταμένη και έντονη διέγερση που δεν προέρχεται από 
συνουσία, ή μπορούν να εκσπερματίσουν μόνο αυτοϊκανοποιούμενοι. 
Λιγότερο συνηθισμένη είναι η περίπτωση που ο άντρας δεν μπορεί να φθάσει 
σε οργασμό με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους (γενικευμένος τύπος).

?  Ποια είναι τα πιθανά αίτια και πώς αντιμετωπίζεται η καθυστερημένη 
εκσπερμάτιση στους άντρες;

  Λόγω του γεγονότος ότι αναμένεται από τον άντρα να ολοκληρώσει κατά την 
ερωτική επαφή, τυχόν δυσκολία προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και άγχος 
τα οποία είναι ο χειρότερος εχθρός του σεξ. Με άλλα λόγια, το άγχος της 
επίδοσης και η προσδοκία για μία ολοκληρωμένη ερωτική επαφή είναι ίσως 
ο σημαντικότερος παράγοντας για τη συγκεκριμένη διαταραχή. Μαθημένες 
συμπεριφορές, όπως να έχει συνδεθεί η εκσπερμάτιση με συγκεκριμένες 
συμπεριφορές και ερωτικές φαντασιώσεις οι οποίες είτε δεν εκφράζονται 
είτε καταπιέζονται, μπορούν επίσης να εμποδίσουν τον άντρα να φθάσει 
σε οργασμό. Συνηθισμένοι λόγοι είναι ακόμη ο φόβος εγκυμοσύνης ή της 
δέσμευσης. Οι ιατρικοί παράγοντες, αν και είναι λιγότερο συχνοί, θα πρέπει 
να ελεγχθούν. Επίσης, έχει βρεθεί πως το πρόβλημα μπορεί να σχετίζεται με 
τη λήψη κάποιων φαρμάκων.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα εμμένει στον χρόνο ή είναι γενικευμένου 
τύπου και δεν εντοπιστεί οργανική αιτιολογία, η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση 
κρίνεται απαραίτητη για τη διερεύνηση των παραπάνω παραγόντων.
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?  Ποια είναι τα ψυχολογικά αίτια του προβλήματος της πρόωρης εκσπερ-
μάτισης;

  Η δυσκολία αυτή είναι αρκετά συνηθισμένη, ιδίως σε άντρες που έχουν τις 
πρώτες ολοκληρωμένες σεξουαλικές εμπειρίες τους. Συχνά, οι πρώτες αυτές 
εμπειρίες συνοδεύονται από έντονο ενθουσιασμό για την εκπλήρωση μιας 
χρόνιας επιθυμίας, αλλά και από άγχος σχετικά με την επίδοση. Σε αυτές 
ακριβώς τις προσδοκίες σχετικά με την επίδοση και την απόδοση κατά τη 
σεξουαλική συνεύρεση οφείλονται οι δυσκολίες αυτού του τύπου, καθώς 
το άγχος είναι ο χειρότερος εχθρός της σεξουαλικής λειτουργικότητας.

Πιο ειδικά, το θέμα της διάρκειας της ερωτικής επαφής είναι περισσότερο 
θέμα επίγνωσης και ελέγχου των διαδικασιών που σχετίζονται με την εκ-
σπερμάτιση και λιγότερο θέμα σεξουαλικού ερεθισμού, αν δηλαδή κάποιος 
άντρας ερεθίζεται εύκολα ή έντονα. Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη 
διάρκεια από μέρους σας, πρέπει να μπορέσετε να αποκτήσετε καλύτερο 
έλεγχο, ώστε να παραμείνετε σε ένα υψηλό επίπεδο διέγερσης μέχρι να 
αποφασίσετε να «αφεθείτε» και να ολοκληρώσετε.

?  Πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της πρόωρης εκσπερμάτισης;

  Η συνήθης αντιμετώπιση της πρόωρης εκσπερμάτισης περιλαμβάνει μία σειρά 
ασκήσεων που ονομάζονται ασκήσεις αισθητικής ενημερότητας. Αυτές έχουν 
να κάνουν με την αύξηση του ελέγχου και της επίγνωσης της λειτουργίας της 
εκσπερμάτισης. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και η εφαρμογή τους είναι 
σχετικά εύκολη, ιδίως αν υπάρχει μία σταθερή σύντροφος. Αυτό συνεπάγεται 
ότι στη σχέση θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί οι κατάλληλες συνθήκες για να 
συζητήσετε με άνεση το όλο θέμα με τη σύντροφό σας, ώστε να της ζητήσετε 
να συμμετέχει σε μία τέτοια προσπάθεια.

Κεντρικό σημείο της συγκεκριμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος είναι μία περίοδος «γνωριμίας» του ζευγαριού, κατά την οποία 
επιτρέπονται οι ερωτικές περιπτύξεις αλλά όχι η διείσδυση, προκειμένου να 
εξοικειωθείτε με τις αισθήσεις του σώματός σας.

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα χωρίς 
τη συνεργασία κάποιου ειδικού, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τις κατάλληλες 
συνθήκες για την ερωτική πράξη (απομονωμένο περιβάλλον, διαθέσιμος 
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χρόνος κ.λπ.). Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε πως η άποψη ότι σεξ είναι μόνο 
η διείσδυση και ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να φέρετε 
σε οργασμό τη σύντροφό σας, αποτελεί μύθο. Μπορείτε να παρατείνετε τα 
προκαταρκτικά παιχνίδια ώστε να προετοιμάσετε καλύτερα τη σύντροφό 
σας, αλλά και να αναζητήσετε εναλλακτικούς τρόπους να της προσφέρετε 
ικανοποίηση (π.χ. στοματικό σεξ) μετά τη δική σας εκσπερμάτιση.

Είναι πιθανό το πρόβλημα να ξεπεραστεί σταδιακά με τον καιρό, αλλά στην 
περίπτωση που οι προσπάθειές σας δεν έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα, 
ίσως θα πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιον ειδικό προκειμένου να απο-
φύγετε έναν μεγάλο αριθμό αποτυχημένων προσπαθειών που λειτουργούν 
ψυχοτραυματικά για τον νέο άντρα. 

?  Ολοκληρώνω σε λίγα λεπτά αλλά η κοπέλα μου δεν ολοκληρώνει.

  Το σεξ δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τη διείσδυση και αυτός δεν είναι ο 
μοναδικός τρόπος να φέρετε σε οργασμό τη σύντροφό σας. Αντίθετα, η σεξου-
αλική επαφή περιλαμβάνει οτιδήποτε απολαμβάνουν και οι δύο σύντροφοι 
(χάδια, φιλιά κ.λπ.), αλλά και τη συναισθηματική τους επαφή. Επομένως, 
μπορείτε να παρατείνετε τα προκαταρκτικά παιχνίδια ώστε να προετοιμάσετε 
καλύτερα τη σύντροφό σας, αλλά και να αναζητήσετε εναλλακτικούς τρόπους 
να της προσφέρετε ικανοποίηση αφού εσείς ολοκληρώσετε.



Πληροφόρηση 

Παρότι, στη σύγχρονη εποχή, η ροή της πληροφόρησης είναι αδιάκοπη, οι νέοι 
άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν ερωτήματα και απορίες σχετικά με θέματα σε-
ξουαλικής φύσης και σχέσεων. Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα 
της έλλειψης ποιότητας και εγκυρότητας στις πληροφορίες που κυκλοφορούν γύρω 
από την ανθρώπινη σεξουαλική συμπεριφορά, αλλά και των μύθων που επικρατούν. 

Έτσι, φαίνεται ότι οι νέοι έχουν απορίες και ερωτήματα για θέματα, όπως: 
• Η επίσκεψη σε ειδικό για γυναικολογικά θέματα.
• Η διαχείριση του άγχους και οι απορίες σχετικά με την πρώτη σεξουαλική επαφή. 
• Οι φαντασιώσεις και το περιεχόμενο αυτών. 
• Ο αυνανισμός (αν επηρεάζει την επιθυμία για σεξ, αν υποδηλώνει προβλήματα 

στη σχέση, αν επηρεάζει την ποιότητα του σπέρματος). 
• Το πρωκτικό σεξ (κυρίως αν υποδηλώνει ομοφυλοφιλικές τάσεις). 
• Οι αιτίες του πόνου ή του τσουξίματος στα γεννητικά όργανα. 
• Η αντισύλληψη. 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη πληροφόρησης 
και ενημέρωσης, κυρίως των νέων, για θέματα που αφορούν στις σεξουαλικές σχέσεις. 
Επιπλέον, φαίνεται να εξακολουθούν να επικρατούν μύθοι και εσφαλμένη πληροφό-
ρηση ειδικά για σεξουαλικές συμπεριφορές και πρακτικές, όπως οι φαντασιώσεις και 
ο αυνανισμός, γεγονός που αυξάνει το άγχος αλλά και την ντροπή. Ως αποτέλεσμα, 
πολλοί άνθρωποι θεωρούν την αναζήτηση ενημέρωσης στο διαδίκτυο περισσότερο 
ασφαλή απ’ ό,τι το να απευθυνθούν σε έναν ειδικό.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Είναι φυσιολογικό την πρώτη φορά που θα κάνεις έρωτα να μην έχεις 
καθόλου αίμα;

❞
❝Καλησπέρα. Τι είναι το σημείο “G” που λένε όλοι; Και πού είναι; Εγώ δεν 
το έχω βρει πάντως. Ευχαριστώ. 

❞
❝Τα πρώτα υγρά του άντρα πριν από την εκσπερμάτωση είναι επικίνδυνα 
για σύλληψη;

❞
❝Όταν θα κάνεις πρώτη φορά σεξ, τι πρέπει να κάνεις; Να το παίξεις άνετα 
και δεν τρέχει κάτι; Δεν ξέρω πού πάνε τα τέσσερα και είμαι 20… Ντρέπομαι που 
δεν έχω ιδέα και που δεν ξέρω τι να κάνω… Ή θα γίνω ρόμπα… Δεν ξέρω αν 
είμαι έτοιμη, αν το θέλω σίγουρα, αλλά νιώθω μία πίεση ότι πρέπει να γίνει… 
Δεν ξέρω… Δεν έχω ιδέα ειλικρινά. 

Εντάξει θα φιληθούμε, ωραία μέχρις εκεί, αλλά μετά; Εγώ πρωτοβουλία να πάρω 
δεν μπορώ γιατί δεν ξέρω, αλλά και γιατί σκαλώνω… Θα ήθελα να πατήσω ένα 
κουμπί να τελειώνει το θεματάκι γιατί με πνίγει… Επίσης, την πρώτη φορά πονάς 
τόσο όσο λένε και όσο ακούγεται; Γιατί αν είναι έτσι, δεν θέλω να κάνω σεξ… 
Δεν με νοιάζει και ποτέ να μην κάνω αν είναι να πονέσω… Βοηθήστε μεεεεεε… 
Ευχαριστώ πολύ, καλή μέρα να έχετε… Φιλιά… 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Υπάρχει κάποιος «οδηγός» για το πώς ένας άντρας κάνει σεξ;

  Το μόνο που χρειάζεστε είναι να ακολουθήσετε την κοινή λογική, προκειμένου 
η εμπειρία να είναι ευχάριστη τόσο για εσάς όσο και για τη σύντροφό σας. 
Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε σας επαφή χρησιμοποιείτε προφυλακτικό (για 
τη σωστή χρήση του διαβάστε τις οδηγίες που περιέχονται και αν θέλετε 
πειραματιστείτε μόνος σας ώστε να μην έχετε άγχος εκείνη τη στιγμή) και 
ξεκινήστε τη διερεύνηση της σεξουαλικότητάς σας με οδηγό τις αισθήσεις 
του σώματός σας, αλλά και την ανατροφοδότηση που θα πάρετε από τη 
σύντροφό σας.

Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα πρέπει να κάνετε πέρα από το 
να προσπαθήσετε να ευχαριστηθείτε την εμπειρία. Σταδιακά θα αρχίσετε να 
μαθαίνετε τι σας αρέσει και τι αρέσει στη σύντροφό σας και δεν υπάρχει ένας 
συγκεκριμένος οδηγός για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, ούτε 
και κάποιος τρόπος για να αποκτήσετε αυτή τη γνώση χωρίς πειραματισμό. 
Πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν άγχος σχετικά με την επίδοσή τους κατά την 
πρώτη τους σεξουαλική συνεύρεση, αλλά αυτό βλάπτει τη σεξουαλική μας 
δραστηριότητα αντί να την ευνοεί.

?  Μετά από την ερωτική επαφή με τον σύντροφό μου νιώθω ένα τσούξιμο. 
Τι να κάνω;

  Παρότι δεν είναι πιθανό να έχει προκληθεί κάποια βλάβη από την απλή 
επαφή με τον σύντροφό σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν γυναικολόγο 
προκειμένου να ελέγξει το «τσούξιμο» που νιώθετε. Ούτως ή άλλως, η τακτική 
παρακολούθηση από έναν γυναικολόγο συνιστάται σε κάθε νέα γυναίκα με 
ενεργό σεξουαλική ζωή.
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?  Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πόνος ή το τσούξιμο στη βάλανο του 
πέους;

  Υπάρχουν διάφορα οργανικά προβλήματα που επιφέρουν το τσούξιμο ή τον 
πόνο, τα οποία, παρότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι σοβαρά, 
απαιτούν ιατρική φροντίδα. Η απόδοση των παραπάνω συμπτωμάτων 
σε ψυχολογικά αίτια είναι πολύ σπάνια στους άντρες και κάθε σκέψη για 
ψυχολογική διερεύνηση του προβλήματος θα πρέπει να γίνει μετά την 
ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων.

?  Μπορεί να αιμορραγήσει το πέος ύστερα από μία ερωτική επαφή;

  Σε γενικές γραμμές, συμβαίνει κάποιες φορές να υπάρξει περιορισμένη 
αιμορραγία από το σημείο του δέρματος που ενώνει το κεφάλι του πέους 
αν υπάρξει έντονη καταπόνηση κατά τη συνουσία (π.χ. ελλιπής ύγρανση 
του κόλπου), αλλά η υπεύθυνη στάση εκ μέρους σας είναι να επισκεφτείτε 
τον γιατρό σας και να συζητήσετε μαζί του το πρόβλημα, προκειμένου να 
αποκλείσετε την πιθανότητα ύπαρξης κάποιας παθολογικής αιτίας.

?  Είναι φυσιολογικό να έχει το πέος μικρά σπυράκια;

  Τα σπυράκια στο πέος πιθανότατα δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά η μόνη 
κατάλληλη κίνηση που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να εξεταστείτε από 
έναν δερματολόγο. Κατανοούμε την ενδεχόμενη αμηχανία σας σχετικά με μία 
εξέταση στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η επαφή 
σας με τον γιατρό θα είναι απόλυτα εμπιστευτική και ότι ως επαγγελματίας 
υγείας θα θεωρήσει πολύ λογικό το γεγονός ότι ζητήσατε να εξεταστείτε 
στη συγκεκριμένη περιοχή από τη στιγμή που αντιμετωπίζετε πρόβλημα. 
Είναι απόλυτα κατανοητό να μην μπορείτε να δώσετε μία απάντηση μόνος 
σας και νομίζουμε ότι δικαιούστε την ανακούφιση που θα σας προσφέρει 
η αντιμετώπιση του προβλήματος.
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?  Ποια είναι τα βασικά βήματα για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών 
δυσκολιών;

  Η κλινική εξέταση από τον ουρολόγο/γυναικολόγο και οι εξετάσεις που θα 
σας υποδείξει αποτελούν το πρώτο βήμα για μία πλήρη διερεύνηση πιθανής 
οργανικής αιτιολογίας του προβλήματος. Η απόδοση της δυσκολίας σε 
ψυχολογικά αίτια γίνεται δι’ αποκλεισμού στην περίπτωση που τα ευρήματα 
των ιατρικών εξετάσεων είναι αρνητικά. Η διερεύνηση των ψυχολογικών 
αιτίων, ιδίως αν υπήρξε κάποιο ψυχοπιεστικό γεγονός κατά την περίοδο 
εκδήλωσής του (π.χ. αποτυχημένη σεξουαλική συνεύρεση ή ψυχολογικές 
δυσκολίες άλλου είδους κ.λπ.), είναι το επόμενο σημαντικό βήμα.

?  Ο συχνός αυνανισμός συνιστά πρόβλημα;

  Είναι γεγονός ότι κυκλοφορούν πολλοί μύθοι σχετικά με τον αυνανισμό, 
οι οποίοι απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, δεν 
υπάρχει κάποια ηλικία που θα πρέπει να διακόψει κανείς τη συνήθεια 
να αυνανίζεται. Ο αυνανισμός είναι μία απολύτως φυσιολογική πράξη 
ερωτισμού, μέσα από την οποία ερχόμαστε σε επαφή με τη σεξουαλικότητά 
μας και την εξερευνούμε με τη βοήθεια της φαντασίας μας. Δεν έχει καμία 
βλαβερή συνέπεια και αποτελεί πρόβλημα μόνο όταν το άτομο νιώθει την 
καταναγκαστική ανάγκη να αυνανιστεί υποχρεωτικά, ακόμη και όταν δεν 
έχει την ανάλογη διάθεση. Για παράδειγμα, κάποιοι άντρες χρησιμοποιούν 
τον αυνανισμό προκειμένου να ελέγξουν την ποιότητα της στύσης τους ή 
γενικώς για να «τεστάρουν» τον εαυτό τους. Μάλιστα, ακόμη και στις εν λόγω 
περιπτώσεις λόγος ανησυχίας υπάρχει μόνο όταν οι καταναγκασμοί αυτοί 
εκδηλώνονται συχνά και προκαλούν δυσφορία στο άτομο ή επηρεάζουν 
τη λειτουργικότητά του.

?  Αν αυνανίζεται ο φίλος μου σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τη 
σχέση μας;

  Ο αυνανισμός είναι μία απολύτως φυσιολογική σεξουαλική πρακτική και 
γι’ αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον διακόψει κάποιος εάν δεν το 
επιθυμεί, εκτός αν πρόκειται για συμπεριφορά που έχει καταναγκαστικό 
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χαρακτήρα. Μπορούμε να καταλάβουμε το γεγονός ότι αυτές οι συμπερι-
φορές μπορεί να σας δυσαρεστούν καθώς τις συσχετίζετε με το πώς νιώθει 
ο φίλος σας για εσάς, αλλά θα πρέπει να σας πούμε ότι τα παραπάνω 
δεν σημαίνουν ότι σας βαριέται, ειδικά αν δεν έχετε σχετικές ενδείξεις. 
Εφόσον δεν επηρεάζεται η δική σας σεξουαλική και συναισθηματική ζωή, 
δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβληματίζεστε περαιτέρω. Θεωρούμε, 
δηλαδή, ότι δεν θα πρέπει να συσχετίσετε το γεγονός ότι ο σύντροφός σας 
συνεχίζει να αυνανίζεται με το πόσο σας θέλει και πόσο ικανοποιημένος 
είναι από τη σχέση, από τη στιγμή που σας διαβεβαιώνει ότι αυτό ισχύει 
και δεν έχετε ενδείξεις για το αντίθετο. 

?  Η διατροφή ή ο συχνός αυνανισμός επηρεάζουν τη γονιμότητα του σπέρματος;

  Η ερώτηση συχνά αφορά σε έναν άντρα που ενδιαφέρεται να αποκτήσει παιδί 
και μετά από αποτυχημένες προσπάθειες έχει υποβληθεί σε ειδική εξέταση 
που ονομάζεται σπερμοδιάγραμμα, μέσω της οποίας τεκμηριώθηκε ότι η 
κινητικότητα του σπέρματός του δεν είναι επαρκής για τεκνοποίηση. Πολλοί 
νέοι άντρες δείχνουν να προβληματίζονται χωρίς λόγο για τέτοιου είδους 
ζητήματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο σύγχρονος τρόπος διατροφής είναι 
τόσο πλούσιος που δεν χρειάζεται να καταφύγετε σε ειδικές τροφές για να 
εξασφαλίσετε τη γονιμότητά σας, ενώ δεν θα πρέπει να σας απασχολεί ούτε 
η συχνότητα του αυνανισμού.

?  Τα πρώτα υγρά του άντρα πριν από την εκσπερμάτιση είναι επικίνδυνα 
για σύλληψη;

  Επειδή και στα προσπερματικά υγρά υπάρχουν σπερματοζωάρια, η πιθανότητα 
εγκυμοσύνης είναι υπαρκτή. Προκειμένου να αποφύγετε την πιθανότητα 
σύλληψης πρέπει να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ερωτικής επαφής.
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?  Πού μπορεί να οφείλεται το διάφανο χρώμα του σπέρματος;

  Το διαφανές υγρό που παρατηρείτε χρησιμεύει για τη διευκόλυνση της 
σεξουαλικής επαφής και γίνεται αντιληπτό όταν η ποσότητα του σπέρματος 
είναι περιορισμένη λόγω των συνεχών εκσπερματίσεων. Το φαινόμενο αυτό 
είναι εντελώς φυσιολογικό και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε.

?  Είναι φυσιολογικές οι συχνές ονειρώξεις;

  Το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να σας 
ανησυχεί. Αν για σας είναι ένα πρόβλημα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι 
εκσπερματίσεις που έχετε κατά τη διάρκεια του ύπνου σας είναι ενδεικτικές 
πως η σεξουαλική σας ζωή δεν είναι τόσο ενεργή όσο έχετε ανάγκη. Θεωρούμε 
ότι θα πρέπει να αναζητήσετε την αντιμετώπιση του ζητήματος στη βελτίωσή 
της.

?  Τι θα πρέπει να γνωρίζω για την ερωτική επαφή με μία παρθένα κοπέλα;

  Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε για τη σύντροφό σας και 
θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς να χειριστείτε την κατάσταση. Η 
πρώτη επαφή για μία κοπέλα είναι μία σημαντική εμπειρία, αλλά από τη στιγμή 
που θα επικρατήσει η κοινή λογική δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος. 
Κοινή λογική σε μία τέτοια περίπτωση (όπως και σε κάθε σεξουαλική πράξη) 
σημαίνει ότι δεν κάνουμε ενέργειες που προκαλούν έντονο πόνο και αφήνουμε 
το σώμα μας (ή εδώ το σώμα της συντρόφου μας) να μας καθοδηγήσει. Να 
έχετε στο μυαλό σας ότι δοκιμάζετε κάτι καινούργιο, οπότε βεβαιωθείτε ότι οι 
κινήσεις σας έχουν διερευνητικό χαρακτήρα και ότι δεν είναι απότομες ή πολύ 
δυνατές. Μην αγχωθείτε ότι θα πρέπει να καταφέρετε πλήρη διείσδυση από την 
πρώτη φορά, καθώς μπορεί να απαιτηθούν παραπάνω από μία προσπάθειες.

Δύο θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι αυτό της αντισύλληψης 
και εκείνο του συναισθηματικού κλίματος. Παρά τα όσα μπορεί να έχετε 
ακούσει, μία γυναίκα είναι δυνατόν να μείνει έγκυος ακόμη και κατά την 
πρώτη επαφή της, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε προφυλακτικό. 
Αν είναι η πρώτη σεξουαλική επαφή και για εσάς, διαβάστε προσεκτικά τις 
οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία σχετικά με τη σωστή τοποθέτηση 
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και ελέγξτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι το προφυλακτικό είναι σε 
καλή κατάσταση, ή αλλιώς αντικαταστήστε το.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του συναισθηματικού κλίματος μέσα στο 
οποίο θα λάβει χώρα η επαφή. Είναι λογικό να είστε και οι δύο αγχωμένοι, αλλά 
θα πρέπει να θυμάστε ότι αυτό που κάνετε είναι μία πράξη συναισθηματικής 
εγγύτητας την οποία θα πρέπει να ευχαριστηθείτε. Με αυτό δεν εννοούμε 
ότι θα πρέπει να έχετε οργασμό, καθώς κάτι τέτοιο είναι δύσκολο τις πρώτες 
φορές, αλλά ότι ο χαρακτήρας των προσπαθειών σας πρέπει να είναι αυτός 
της εξερεύνησης του σώματός σας και της σεξουαλικότητάς σας και όχι μιας 
δουλειάς που πρέπει να γίνει. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να αισθανθείτε και 
οι δύο άνετα, δοκιμάστε για όσο χρόνο σάς είναι ευχάριστο και βεβαιωθείτε 
ότι οι ρυθμοί που ακολουθείτε είναι αποδεκτοί και από τους δύο.

?  Η ρήξη του παρθενικού υμένα προκαλεί αιμορραγία;

  Κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαστικά απαραίτητο και θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι και στις περιπτώσεις που τρέχει αίμα μιλάμε για μικρές ποσότητες που 
κάποιες φορές δεν γίνονται αντιληπτές. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων, η πλήρης διείσδυση σημαίνει ότι υπάρχει ρήξη του παρθενικού 
υμένα και είναι εξαιρετικά σπάνιο το φαινόμενο ο παρθενικός υμένας να 
παραμείνει στον κόλπο και να χρειαστεί να αφαιρεθεί μέσω επέμβασης.

?  Τι είναι το σημείο G και πού βρίσκεται;

  Το σημείο G είναι ένας αμφιλεγόμενος όρος που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή μιας περιοχής του γυναικείου κόλπου που μπορεί να περιέχει 
μία ερωτογενή ζώνη, η οποία όταν διεγερθεί μπορεί να προκαλέσει υψηλά 
επίπεδα σεξουαλικής διέγερσης και έντονο οργασμό. Πολλές γυναίκες, 
κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής, αναλώνονται στην αναζήτηση του 
σημείου G, γεγονός που τους δημιουργεί άγχος, με αποτέλεσμα να μην 
απολαμβάνουν την επαφή. Το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει κανείς 
είναι να σταματήσει την αναζήτησή του, να χαλαρώσει, να ακούει το σώμα 
του κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής και να ενεργεί σύμφωνα με τις 
επιθυμίες του, προκειμένου η ερωτική επαφή να είναι μία στιγμή απόλαυσης 
και για τους δύο και όχι μία διαδικασία αναζήτησης.
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?  Ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για εξετάσεις για τα αφροδίσια νοσήματα;

  Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κατάλληλος χρόνος εξέτασης 
είναι οι 6 εβδομάδες μετά την επαφή, προκειμένου να αναπτυχθούν τα 
αντισώματα που ανιχνεύουν οι εν λόγω εξετάσεις.

?  Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην τεστοστερόνη και την αντρική σεξουαλική 
λειτουργία;

  Η τεστοστερόνη είναι μία ορμόνη που παράγεται στους όρχεις και σχετίζεται 
με την ανάπτυξη και τη διατήρηση των αντρικών σωματικών χαρακτηριστικών. 
Κατά την προγεννητική περίοδο, συμβάλλει στην ανάπτυξη των αντρικών 
γεννητικών οργάνων, ενώ κατά την εφηβεία στη διαμόρφωση του αντρικού 
σώματος (τριχοφυΐα, μυϊκή διάπλαση, βάθυνση φωνής κ.λπ.). Στους ενήλικες 
άντρες, επηρεάζει την επιθυμία για σεξ, και την παραγωγή σπέρματος, αλλά 
και παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με το σεξ, όπως η ψυχολογική 
διάθεση και η γενικότερη ενεργητικότητα. Κατά συνέπεια, τα χαμηλά επίπεδα 
τεστοστερόνης σε έναν ενήλικα άντρα μπορεί να προκαλέσουν μειωμένη 
σεξουαλική επιθυμία, στυτικές δυσλειτουργίες, μυϊκή αδυναμία, απώλεια 
τριχών, αλλά και διαταραχές της ψυχολογικής διάθεσης.

?  Υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος έχει επίμονες ή και «ανεπίτρεπτες» ερωτικές 
φαντασιώσεις;

  Ένα από τα κύρια σημεία που θα σας επιτρέψουν να αξιολογήσετε το κατά 
πόσο υπάρχει πρόβλημα είναι οι επιπτώσεις που έχει η ενασχόλησή σας 
αυτή στο γενικότερο πλαίσιο της ζωής σας. Επηρεάζει τη λειτουργικότητά 
σας; Έχει επιπτώσεις στην απόδοσή σας σε άλλους τομείς της ζωής σας, όπως 
οι ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις; Επηρεάζει την κοινωνικότητά σας;

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει με τον έλεγχο που έχετε σε αυτή 
την ενασχόληση. Έχετε παρατηρήσει ότι ασχολείστε ολοένα και περισσότερο και 
ότι συνεχώς έχετε μία αίσθηση ανικανοποίητου; Δημιουργούνται προστριβές 
με άτομα του περιβάλλοντός σας λόγω της συνεχούς ενασχόλησής σας; Έχετε 
παρατηρήσει ότι καταλήγετε να ασχολείστε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχατε 
καθορίσει αρχικά, έχοντας το αίσθημα ότι δεν μπορείτε να σταματήσετε;
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Οι παραπάνω ερωτήσεις αποσκοπούν στο να διαπιστώσετε εάν η ενα-
σχόλησή σας έχει καταναγκαστικό χαρακτήρα ή στοιχεία εξάρτησης, αν 
δηλαδή έχετε την αίσθηση ότι είναι «υποχρεωτικό» να ασχοληθείτε με το 
συγκεκριμένο θέμα, ή αν έχετε την αίσθηση ότι δεν ελέγχετε την έκταση 
αυτής της ενασχόλησης. Αν απαντάτε θετικά στα παραπάνω, τότε θα πρέπει 
να αναζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού.

Το γεγονός ότι το φαινόμενο ίσως σας προκαλεί αρνητικά συναισθήματα 
σίγουρα αποτελεί πρόβλημα, αλλά αν δεν ικανοποιούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, αν δηλαδή είστε πλήρως λειτουργικός στις υποχρεώσεις σας 
και στην κοινωνική σας ζωή και παράλληλα νιώθετε ότι είστε σε θέση να 
διακόψετε αυτή την ενασχόληση αν το επιθυμείτε, τότε η κύρια δυσκολία 
έγκειται στο γεγονός ότι δεν θεωρείτε αποδεκτή την ενασχόλησή σας αυτή. 
Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα να ασχολείστε με ό,τι 
σας αρέσει και σε όποιο βαθμό σας αρέσει, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν 
βλάπτετε τον εαυτό σας ή κάποιον άλλο. Οι ερωτικές φαντασιώσεις έχουν τον 
χαρακτήρα «παιχνιδιού της σκέψης», δεν έχουν κάποιο συμβολικό χαρακτήρα 
και αποτελούν έκφραση δημιουργικής ερωτικής φαντασίας.

?  Τι θα πρέπει να γνωρίζω για τον πρωκτικό έρωτα;

  Θα πρέπει να έχετε σαν οδηγό για τη διάρκεια και τη συχνότητα των πρω-
κτικών επαφών με τον σύντροφό σας τις αισθήσεις από το σώμα σας. Κάθε 
σεξουαλική πράξη που συνοδεύεται από πόνο θα πρέπει να διακόπτεται, ενώ 
ο πρωκτός όπως και ο κόλπος υπόκεινται σε ερεθισμό κατά τη σεξουαλική 
επαφή και όταν ο ερεθισμός αυτός καθίσταται δυσάρεστος θα πρέπει να 
διακόπτεται η επαφή. Αναφορικά με πιθανή ρήξη του σφιγκτήρα, θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι το ενδεχόμενο αυτό σχετίζεται περισσότερο με την άσκηση 
έντονης μηχανικής πίεσης στην περιοχή (π.χ. λόγω της χρήσης ενός πολύ 
μεγάλου αντικειμένου, ή λόγω της μη κατάλληλης λίπανσης) και λιγότερο 
με τη συχνότητα ή τη διάρκεια των επαφών.

Προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
η καλή λίπανση της περιοχής ώστε να διευκολυνθεί η διείσδυση και να 
περιοριστεί η μηχανική ένταση των κινήσεων. Η χρήση προφυλακτικού 
είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας μας από AIDS και άλλα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όταν δεν γνωρίζουμε τον σύντροφό 
μας αρκετό καιρό ή δεν διατηρούμε μία αμοιβαία πιστή μονογαμική σχέση 
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μαζί του. Σε διαφορετική περίπτωση, η χρήση προφυλακτικού δεν είναι 
απαραίτητη και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ολοκληρώσει ο σύντροφός 
σας μέσα στον πρωκτό σας καθώς δεν τίθεται θέμα εγκυμοσύνης. Γενικώς, 
αν τηρούνται οι συνήθεις κανόνες υγιεινής (πλύσιμο μετά την επαφή), το 
πρωκτικό σεξ δεν είναι επικίνδυνο. Το μόνο που θα πρέπει οπωσδήποτε να 
αποφύγετε είναι η εναλλασσόμενη διείσδυση από τον πρωκτό στον κόλπο 
(να εισχωρήσει, δηλαδή, ο σύντροφός σας πρώτα στον πρωκτό και μετά στον 
κόλπο σας χωρίς προηγουμένως να έχει πλύνει το πέος του), καθώς με τον 
τρόπο αυτόν είναι δυνατόν να μεταφερθούν κολοβακτηρίδια που μπορεί 
να προκαλέσουν λοιμώξεις στον κόλπο σας.

?  Ο ερεθισμός από την ψηλάφηση του πρωκτού υποδηλώνει ομοφυλοφιλικές 
τάσεις;

  Είναι γεγονός ότι στον άντρα τόσο η είσοδος του πρωκτού όσο και ο προστάτης 
που μπορεί κανείς να ψηλαφίσει εισχωρώντας το δάκτυλο μέσα στον πρωκτό, 
έχουν νευρικές απολήξεις και αποτελούν ερωτογενείς ζώνες. Επομένως, είναι 
φυσιολογικό να βρίσκετε ευχάριστη την αίσθηση των χαδιών στον πρωκτό 
σας και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχετε ομοφυλοφιλικές τάσεις. 

?  Ο μαζοχισμός είναι πρόβλημα και αν ναι, θεραπεύεται;

  Ο μαζοχισμός ως σεξουαλικό πρόβλημα αφορά σε έντονες διεγερτικές φα-
ντασιώσεις, σεξουαλικές παρορμήσεις και συμπεριφορές στις οποίες το άτομο 
ταπεινώνεται, δένεται κ.λπ. με τρόπο που το κάνουν να υποφέρει. Τα άτομα που 
εκδηλώνουν μαζοχισμό βρίσκουν διεγερτικές τις καταστάσεις αυτές, αν και ο 
μηχανισμός που βρίσκεται πίσω από αυτή τη σύνδεση διαφέρει από άτομο σε 
άτομο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ ότι προκειμένου να χαρακτηριστεί 
ο μαζοχισμός πρόβλημα θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο φαινόμενο με διάρκεια 
μεγαλύτερη των 6 μηνών και να προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα στο άτομο, 
ή να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργικότητά του στον επαγγελματικό, τον 
κοινωνικό, ή τον ερωτικό τομέα. Συνεπώς, όταν ο μαζοχισμός έχει παροδικό 
χαρακτήρα, όταν έχει τον χαρακτήρα του ερωτικού παιχνιδιού, ή όταν δεν 
κάνει το άτομο να νιώθει άσχημα, δεν θεωρείται «πρόβλημα» και εντάσσεται 
στο πλαίσιο των σεξουαλικών προτιμήσεων και επιλογών.
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?  Ποιες είναι οι παγίδες της ερωτικής συνεύρεσης με τρίτα άτομα;

  Το κύριο σημείο κατά το οποίο ανακύπτουν δυσκολίες σε μία τέτοια σεξουαλική 
πρακτική είναι τα συναισθήματα ζήλιας που πιθανόν να δημιουργηθούν 
στους δύο συντρόφους. Αυτό που ουσιαστικά πλήττεται είναι η ψευδαίσθηση 
μοναδικότητας που νιώθουν οι δύο σύντροφοι κατά τη σεξουαλική πράξη, 
δηλαδή η αίσθηση ότι ορισμένες εκδηλώσεις της σεξουαλικότητας του 
συντρόφου τους προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της μεταξύ 
τους σχέσης. Πολλές φορές μπορεί να υποθέτουμε ότι ο σύντροφός μας 
έβρισκε ευχαρίστηση και ανταποκρινόταν ερωτικά και με τους προηγούμενους 
συντρόφους του, αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να το βλέπουμε 
μπροστά μας. Η έμπρακτη αυτή συνειδητοποίηση είναι δυνατόν να οδηγήσει 
σε συγκρίσεις και να μας πληγώσει συναισθηματικά, αν δεν είμαστε βέβαιοι 
για τα συναισθήματα του συντρόφου μας ή αν δεν έχουμε μία αρκετά ώριμη 
θεώρηση της σεξουαλικότητας του συντρόφου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσετε 
αναλυτικά με τον σύντροφό σας το πώς ακριβώς φαντάζεστε τη συνεύρεση 
αυτή, τα όρια που θα θέσετε, αλλά και τις προσδοκίες σας. Εξερευνήστε 
τις πιθανές αντιδράσεις σε όσα θα δείτε και θα κάνετε και συζητήστε πολύ 
αναλυτικά για τα πιθανά συναισθήματά σας. Φτιάξτε σενάρια με τη φαντασία 
σας και δείτε πώς σας κάνουν να νιώθετε. Από εκεί και πέρα, ίσως θα ήταν 
καλό να θέσετε κάποια πιο περιοριστικά όρια στις πρώτες εμπειρίες που θα 
έχετε, προκαθορίζοντας σε τι βαθμό θα αλληλεπιδράσετε με τα τρίτα άτομα 
και σε ποιες σεξουαλικές πρακτικές θα επιδοθείτε. Τέλος, φανταζόμαστε ότι 
δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσουμε τις πρακτικές ασφαλούς σεξ που θα 
πρέπει να τηρήσετε απαράβατα, ιδίως υπό το καθεστώς σεξουαλικής διέγερσης 
που θα σας προκαλέσει η καινοφανής εμπειρία που προγραμματίζετε.



Πόνος κατά τη σεξουαλική πράξη

Μεταξύ των προβλημάτων που επηρεάζουν την ερωτική ζωή των γυναικών είναι και 
αυτό του πόνου ή του φόβου για τον πόνο κατά τη σεξουαλική πράξη, οδηγώντας, 
τελικά, σε φόβο διείσδυσης. Η δυσκολία αυτή μπορεί να είναι είτε ισόβια, δηλαδή 
συμβαίνει πάντα σε κάθε προσπάθεια για σεξουαλική δραστηριότητα, είτε επίκτητη, 
εμφανίζεται, δηλαδή, μετά από μία περίοδο φυσιολογικής σεξουαλικής λειτουργίας. 

Ο φόβος πολλών γυναικών για τη διείσδυση οφείλεται συχνά σε υπαρκτές οργανικές 
ενοχλήσεις που τους κάνουν να υποθέτουν ότι η αίσθηση της διείσδυσης θα είναι 
εξαιρετικά οδυνηρή. Γι’ αυτό τον λόγο, η εξέταση από κάποιον γυναικολόγο είναι 
απαραίτητη.

Αν η γυναικολογική εξέταση δεν δείξει κάποιο εύρημα, τότε το πρόβλημα είναι 
δυνατόν να οφείλεται και σε ψυχολογικά αίτια. Στην περίπτωση αυτή, γενεσιουργός 
αιτία του πόνου κατά τη σεξουαλική πράξη είναι η ακούσια σύσπαση των μυών της 
μήτρας, που συμβαίνει ως αποτέλεσμα ψυχολογικών παραγόντων, όπως, για παρά-
δειγμα, προηγούμενες εμπειρίες σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης, επώδυνες 
σεξουαλικές εμπειρίες κατά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, προβλήματα στη σχέση, 
φόβος εγκυμοσύνης, αυστηρή ανατροφή και αυστηρές θρησκευτικές αντιλήψεις για 
τις σεξουαλικές σχέσεις, έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Επιπλέον, σημαντικό 
ρόλο φαίνεται να παίζουν οι εσφαλμένες αντιλήψεις για την ανατομία των γεννητικών 
οργάνων των δύο φύλων. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πρόκειται για πόνο κατά τη διείσδυση ή 
ακόμη και στη σκέψη της διείσδυσης, δηλαδή κατά την προκαταρκτική φάση των 
σεξουαλικών παιχνιδιών και της διέγερσης. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις ο πόνος 
ενδέχεται να εμφανίζεται και κατά τον αυνανισμό. 

Όπως είναι ευνόητο, αυτή η κατάσταση οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο φόβου και 
άγχους για τη σεξουαλική πράξη. Συγκεκριμένα, ο πόνος ή ο φόβος του πόνου οδηγεί 
σε προσπάθειες αποφυγής της σεξουαλικής πράξης γενικά, αλλά και κάθε στοιχείου 
που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή, όπως τα ερωτικά παιχνίδια. Το γεγονός αυτό μπορεί 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από τον Ευθύμιο Βεντίκο.
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να οδηγήσει σε μείωση της σεξουαλικής διέγερσης και σε αποτυχία απόλαυσης και 
ευχαρίστησης, που με τη σειρά τους οδηγούν σε μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας. 
Προοδευτικά, η σκέψη της γυναίκας κυριαρχείται από τη βεβαιότητα ότι η σεξουαλική 
επαφή πρόκειται να προκαλέσει πόνο, και έτσι ενδέχεται να επιδιώξει την πλήρη 
αποφυγή της και την αποχή από αυτή, γεγονός που διαιωνίζει τις συνθήκες που 
ευνοούν τον φόβο για τη διείσδυση.

Αυτή η κατάσταση προκαλεί στη γυναίκα πολλά προβλήματα:
• Κατ’ αρχάς, πολλές αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα για τον εαυτό της (π.χ. 

αίσθηση προσωπικής ανεπάρκειας και μειονεξίας, ντροπή κ.λπ.). 
• Έλλειψη ερωτικής ικανοποίησης και απόλαυσης που μπορεί να την κάνει να νιώθει 

εξαιρετικά προβληματική. 
• Φόβο για τους άντρες και τα αντρικά γεννητικά όργανα. Συχνά, στην προσπάθεια 

εξήγησης των αιτιών των δυσκολιών της, καταλήγει ότι ενδεχομένως κάτι φταίει 
στην ανατομία των γεννητικών οργάνων των δύο φύλων. Για παράδειγμα, το 
αντρικό γεννητικό όργανο είναι πολύ μεγάλο ή έχει μεγάλη κλίση, γεγονός που 
προκαλεί πόνο κατά την κολπική διείσδυση. Έτσι, δημιουργούνται εικόνες που 
ενισχύουν τον φόβο (π.χ. το αντρικό μόριο περιγράφεται ως «πράγμα» ή ως 
«αυτό που μπαίνει μέσα»).

• Ενοχές, ειδικά αν ο φόβος διείσδυσης συμβαίνει στο πλαίσιο μιας συναισθηματικής 
σχέσης που είναι αμοιβαία ικανοποιητική. Στην περίπτωση αυτή, η γυναίκα μπορεί 
να νιώσει πολύ άσχημα που δεν ευχαριστείται, ή ακόμη και αποφεύγει την επαφή 
με έναν σύντροφο που είναι πολύ τρυφερός και καλός μαζί της. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας! Έχω σχέση 1,5 χρόνο. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη, έχουν 
γίνει βέβαια πολλά προκαταρκτικά και έχει κάνει ο ένας τον άλλον να τελειώσει. 
Το πρόβλημα είναι στη διείσδυση. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, 
προσπαθούμε συνέχεια, μπαίνει το πέος του μέχρι ένα σημείο και νιώθω πολύ 
ωραία! Όταν όμως επιχειρεί να προχωρήσει πιο βαθιά, με πιάνει ένας φόβος, δεν 
μπορώ να το περιγράψω, που με κάνει να θέλω να σταματήσω εκείνη τη στιγμή. 
Δεν ξέρω αν έχω κάποιο οργανικό πρόβλημα, δεν έχω κάνει εξετάσεις. Μπορεί 
να οφείλεται σε αυτό ο πόνος; Αν και πιστεύω ότι έχω ψυχολογικό πρόβλημα! 
Το αγόρι μου δείχνει απίστευτη κατανόηση, τόσο που κάποιες φορές απορώ! 
Θέλει να με βοηθήσει, θέλει να ολοκληρώσουμε, το ίδιο και εγώ! Κάνω κάποιες 
ασκήσεις με το μυαλό μου για να χαλαρώσω και να μη σκέφτομαι ότι θα πονέσω 
και βοηθάει. Σας παρακαλώ, πείτε μου τι κάνω λάθος! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

❞
❝Το δικό μου πρόβλημα δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένο. Είμαι 22 χρονών και 
κάθε φορά που έχω προσπαθήσει να ολοκληρώσω το αναιρώ για την επομένη… 
Ο φίλος μου δεν έχει πρόβλημα. Περιμένει χρόνια, απλά τώρα το θέλουμε και οι 
δύο να ολοκληρώσουμε επιτέλους. Κάθε φορά που προσπαθεί να κάνει κίνηση 
και να γίνει αυτό που θέλουμε, με πιάνει πανικός και τον σταματάω. Αγχώνομαι 
τρελά και ξενερώνω. Θέλω να εξαφανιστώ και πάντα βρίσκω δικαιολογίες. Νομίζω 
ότι είμαι ανίκανη γυναίκα, επειδή φοβάμαι να το κάνω… Ενώ όλα πάνε καλά και 
μας αρέσουν όλα όσα κάνουμε… Τη στιγμή που αυτό το “πράγμα” πρέπει να μπει 
μέσα μου με πιάνει φοβία… Και το βάζω στα πόδια. Ξέρω ότι του αρέσω, όπως 
και αυτά που κάνουμε, αλλά δεν ξέρω γιατί το φοβάμαι τόσο. Προσπαθεί σιγά 
σιγά, αλλά πονάω πολύ και δεν ξέρω αν όλοι πονάνε το ίδιο. Όλες οι φίλες μου το 
έχουν κάνει και μου είπαν ότι πονάει λίγο… Όταν πήγε να μου βάλει το… (πειράζει 
αν το πω…) δάχτυλο, πάλι πονάει… Τι να κάνω; Δεν χαλαρώνω με τίποτα. Έχω 
γίνει ρεζίλι! Την πρώτη φορά, αλλά και γενικά, το πέος χωράει ολόκληρο μέσα 
στη γυναίκα; Τι να κάνω για να μην πονέσω; Υπάρχει κάποιο χάπι ή φάρμακο 
να πάρω και να μπει μέσα μου την πρώτη φορά και να μη νιώθω πόνο; Ισχύει 
αυτό που λένε ότι την πρώτη φορά δεν το ευχαριστιέται η γυναίκα; Πειράζει αν 
του πω να μπει απότομα μέσα μου και ας πονέσω. Ή είναι καλύτερα να μπει σιγά 
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σιγά και ας πονάω, απλά να μην τον σταματήσω; Please… Πείτε μου τι να κάνω 
πρακτικά… Ίσως και κάποια κίνηση/στάση που πονάει λιγότερο… Τουλάχιστον 
για την πρώτη φορά… Δεν ξέρω τι να κάνω… Θέλω πολύ να το κάνω, αλλά ο 
φόβος του πόνου που έχω προσπαθήσει κάποιες φορές είναι μεγάλος… Νιώθω 
ότι κάτι πάει να μπει μέσα μου και είναι πολύ άβολο. Όλοι έτσι νιώθουν; Κάθε 
συμβουλή σας είναι χρήσιμη.

❞
❝Εδώ και 3 χρόνια έχω σχέση. Είμαστε μία χαρά με το παιδί, με αγαπά και 
τον αγαπώ πολύ, περνάμε καλά… αλλά έχουμε πρόβλημα στη σεξουαλική μας 
ζωή. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη, αν και μένουμε μαζί. Αυτός έχει γρήγορη 
εκσπερμάτιση και εγώ φοβάμαι να ολοκληρώσω γιατί θα πονέσω, και όταν 
φθάνουμε λίγο πριν γίνει το «μοιραίο» σταματάω κλαίγοντας. Αυτός δεν θέλει 
να με πιέσει. Επίσης, για να μου έλθει όρεξη, χρειάζομαι πολλά προκαταρκτικά, 
με αποτέλεσμα να τελειώνει ο σύντροφός μου χωρίς να γίνει τίποτα ουσιαστικό.

❞
❝Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμη όταν αυνανίζομαι. Αυνανίζομαι με δύο τρόπους. 
Ή έρχομαι σε οργασμό καθώς ερεθίζω την κλειτορίδα μου, ή όταν έχω όρεξη για 
να ψαχτώ ξεκινάω να βάζω τα δάχτυλά μου στον κόλπο μου. Όμως με αυτό τον 
τρόπο πονάω πολύ παρόλο που υπάρχει η κατάλληλη διέγερση και ο ερεθισμός. 
Είναι φυσιολογικό αυτό εφόσον δεν έχω ολοκληρώσει; Με αυτό τον τρόπο δεν 
νιώθω κάποια ικανοποίηση και ούτε απόλαυση. Αυτό που με ικανοποιεί είναι ο 
πρώτος τρόπος όπου και τελειώνω, πιστεύω. Μήπως αυνανίζομαι λάθος; Γιατί 
πονάω με τον άλλο τρόπο και πώς τελικά είναι ο σωστός τρόπος να αυνανιστείς; 
Θέλω να κάνω έρωτα με κάποιο παιδί, αλλά φοβάμαι τους άντρες, φοβάμαι να με 
πλησιάζουν και να με ακουμπούν. Δεν ξέρω γιατί. Κάποια τραυματική εμπειρία 
δεν είχα. Γιατί όμως νιώθω έτσι; Ευχαριστώ.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μία γυναίκα τον φόβο που έχει για τη διείσδυση;

  Ο φόβος πολλών γυναικών για τη διείσδυση συχνά οφείλεται σε υπαρκτές 
οργανικές ενοχλήσεις που τους κάνουν να υποθέτουν ότι η αίσθηση της 
διείσδυσης θα είναι εξαιρετικά οδυνηρή. Γι’ αυτό τον λόγο, η εξέταση από 
κάποιο γυναικολόγο είναι απαραίτητη.

Αν η γυναικολογική εξέταση δεν δείξει κάποιο εύρημα, θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι το πρόβλημα είναι δυνατόν να οφείλεται και σε ψυχολογικά 
αίτια. Στην περίπτωση που ο φόβος σας δημιουργήθηκε μετά από μία ή 
περισσότερες αποτυχημένες προσπάθειες, το συχνότερο αίτιο είναι η σύσπαση 
των μυών της περιοχής, με αποτέλεσμα η διείσδυση να καθίσταται επίπονη. 
Αν, από την άλλη, ο φόβος σας εξαρχής ήταν τόσο έντονος που σας εμπόδισε 
ακόμη και από το να προσπαθήσετε, είναι πολύ πιθανό οι υποθέσεις σας 
για τις πιθανές συνέπειες της διείσδυσης να έχουν τον χαρακτήρα φοβίας.

Συχνοί παράγοντες που σχετίζονται με την εγκαθίδρυση των ψυχολογικών 
μορφών της συγκεκριμένης δυσκολίας είναι προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες, 
υπερβολικά αυστηρή διαπαιδαγώγηση ως προς τη σεξουαλικότητα, φόβος 
για μία ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, ή πολύ απλά παραπληροφόρηση για τη 
σεξουαλική πράξη και την πρώτη σεξουαλική επαφή που βασίζεται στους 
πολύ διαδεδομένους μύθους που κυκλοφορούν γύρω μας. Προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι ψυχολογικές μορφές του προβλήματος θα πρέπει να 
απευθυνθείτε σε μία εξειδικευμένη υπηρεσία.

?  Η αδυναμία διείσδυσης είναι δυνατόν να οφείλεται σε ανατομική ασυμφωνία;

  Η υπόθεση της ανατομικής ασυμφωνίας δεν είναι εξαιρετικά πιθανή. Ο 
κόλπος μιας γυναίκας αποτελεί έναν «δυνητικό» χώρο υπό την έννοια ότι 
απουσία διέγερσης τα τοιχώματα του κόλπου ακουμπούν. Όταν υπάρξει η 
κατάλληλη διέγερση, τα τοιχώματα ανοίγουν και προσαρμόζονται στο εκάστοτε 
αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στον κόλπο, το οποίο κυμαίνεται από ένα 
δάκτυλο έως το κεφάλι ενός μωρού. Κατά συνέπεια, ο κόλπος της γυναίκας 
θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο μέγεθος του πέους του συντρόφου της.
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?  Μπορεί η κλίση του πέους να προκαλεί πόνο κατά την ερωτική επαφή;

  Από τη στιγμή που νιώθετε πόνο κατά τη συνουσία, θα πρέπει να επισκεφτείτε 
έναν ουρολόγο ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο ο πόνος αυτός σχετίζεται 
με την κλίση του πέους σας ή με κάποιο άλλο θέμα, και να αντιμετωπιστεί 
κατάλληλα.



❝
Σεξουαλικός 

Προσανατολισμός

❞



Σεξουαλικός προσανατολισμός 

Ως σεξουαλικός προσανατολισμός ορίζεται το σταθερό πρότυπο συναισθηματικής, 
ερωτικής ή και σεξουαλικής έλξης προς άντρες, γυναίκες, προς και τα δύο φύλα ή 
και κανένα φύλο. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα κύρια θέματα που δημιουργούν προβληματισμό και ερωτήματα 
είναι: 
• Η αναζήτηση πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το θέμα του σεξουαλικού 

προσανατολισμού. 
• Οι ερωτικές φαντασιώσεις και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. 
• Η πιθανότητα θεραπευτικής αντιμετώπισης της ομοφυλοφιλίας.

Πρόκειται για θέματα που δυσκολεύουν το άτομο να τα εκφράσει και να μιλήσει γι’ 
αυτά. Μάλιστα, μπορεί να νιώθει την κατάσταση ως «ιδιαίτερη» ή «με ιδιαιτερότητες» 
και προβληματική. Αυτό συμβαίνει, κατά κύριο λόγο, διότι η κοινωνική προκατάληψη 
απέναντι στην ομοφυλοφιλία ή και την αμφιφυλοφιλία ενδέχεται να κάνει έναν άνθρωπο 
που ανακαλύπτει τον σεξουαλικό προσανατολισμό του να θεωρήσει ότι οι προτιμήσεις του 
είναι απαράδεκτες. Αυτό φαίνεται να ισχύει και σήμερα πολύ έντονα, παρότι η επιστημονική 
άποψη είναι διαφορετική, και ήδη από το 1973 η ομοφυλοφιλία και η αμφιφυλοφιλία 
έπαψαν να θεωρούνται ψυχικές παθήσεις. Όμως, για πολλούς ανθρώπους, τα επιστημονικά 
δεδομένα και τα συμπεράσματα δεν κρίνονται ικανοποιητικά ή καθησυχαστικά. 

Πιο αναλυτικά, μπορεί να υπάρχουν απορίες για το τι είναι σεξουαλικός προσα-
νατολισμός και πώς εκδηλώνεται, προκειμένου το άτομο να καταλήξει σε κάποιο 
συμπέρασμα για το ίδιο. Στο πλαίσιο αυτό, μία συνήθης απορία αφορά στο πώς μπορεί 
κανείς να διαπιστώσει αν έλκεται από το ίδιο, από το αντίθετο, ή και από τα δύο φύλα. 

Απορίες και ερωτήματα εκφράζονται, επίσης, σε σχέση με πιθανούς παράγοντες που 
θα μπορούσαν να επηρεάζουν ή και να προκαλούν την εκδήλωση ομοφυλόφιλης έλξης 
(είτε σε επίπεδο φαντασιώσεων είτε στην πράξη), όπως ο αυνανισμός, η πορνογραφία 
και οι ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Μάλιστα, φαίνεται να επικρατεί η σκέψη ότι 
αν η ομοφυλόφιλη έλξη επηρεάζεται ή προκαλείται από έναν εξωτερικό παράγοντα 
που μπορεί να ελεγχθεί, τότε μπορεί να ελεγχθεί και η ίδια η έλξη.

Το θέμα του ελέγχου του σεξουαλικού προσανατολισμού κυριαρχεί στη σκέψη πολλών 
ανθρώπων που δεν αποδέχονται τις προσωπικές προτιμήσεις τους. Η ανακάλυψη των 
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ομοφυλοφιλικών ή αμφιφυλικών τάσεων ενδέχεται να είναι μία κατάσταση κοινωνικά 
δύσκολη και κατακριτέα, σε σημείο που το άτομο να μη θέλει να την αποδεχθεί. Αυτό 
συμβαίνει διότι, πιθανώς, κατά την ανατροφή του έχει υιοθετήσει πεποιθήσεις που 
καταδικάζουν ως μη φυσιολογικές τάσεις την ομοφυλοφιλία ή την αμφιφυλοφιλία. 

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονα αρνητικά συναισθήματα. Το άτομο μπορεί να νιώθει 
σύγχυση ως προς το ποιος είναι, όπως επίσης μίσος, θυμό και απογοήτευση από τον εαυτό 
του. Ταυτόχρονα, κυριαρχεί ο φόβος της κοινωνικής κατακραυγής και απόρριψης. Έτσι, 
μπορεί να καταλήξει ότι η λύση είναι να υποκριθεί πως ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
του είναι διαφορετικός, προκειμένου να μην υποστεί απόρριψη από το κοινωνικό, φιλικό 
και οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, η διάθεσή του να υποκριθεί και να καταπνίξει τις 
σεξουαλικές επιθυμίες του φαίνεται να είναι περισσότερο μία προσπάθεια να επιβληθεί στον 
εαυτό του για να ελέγξει τη φύση του την οποία το ίδιο δεν αποδέχεται. Ως αποτέλεσμα, 
μπορεί να σκέφτεται ότι προτιμά να ζήσει στερημένο από σεξουαλική ικανοποίηση και ότι 
είναι διατεθειμένο να υποδυθεί έναν ρόλο (ακόμη και να κάνει οικογένεια) προκειμένου 
να μην απογοητεύσει τους οικείους του ή και τον εαυτό του.

Αυτή η δυσκολία αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού, στην ακραία μορφή 
της, εκφράζεται ως διερεύνηση της πιθανότητας για λήψη φαρμακευτικής αγωγής που 
θα διορθώσει ή θα καλύψει το πρόβλημα. Το άτομο μπορεί να σκέφτεται να λάβει 
ορμονοθεραπεία (π.χ. τεστοστερόνη), ώστε να θεραπευθεί, ή να χρησιμοποιήσει 
φάρμακα που θα αυξήσουν τη στυτική λειτουργία, προκειμένου να μπορέσει να 
λειτουργήσει σύμφωνα με τα κοινωνικώς αποδεκτά στάνταρντ.

Την ίδια συναισθηματική αναστάτωση προκαλεί το θέμα των σεξουαλικών φαντασι-
ώσεων με ομοφυλόφιλο ή αμφιφυλόφιλο περιεχόμενο. Ειδικότερα, πολλοί άνθρωποι 
είναι προβληματισμένοι σχετικά με το εάν η ύπαρξη ομοφυλόφιλων ή αμφιφυλόφιλων 
φαντασιώσεων συνιστά ή όχι ένδειξη ομοφυλόφιλου ή αμφιφυλόφιλου σεξουαλικού 
προσανατολισμού. Αυτό συμβαίνει διότι η φαντασίωση εξισώνεται με την πρόθεση 
για δράση και, ως εκ τούτου, αποτελεί πηγή άγχους και συναισθηματικής δυσφορίας 
καθώς το περιεχόμενο κρίνεται ως μη αποδεκτό. 

Το θέμα των σεξουαλικών φαντασιώσεων μπορεί να προκαλέσει μεγάλης έντασης 
συναισθηματική αναστάτωση στο άτομο, καθώς φοβάται ότι το περιεχόμενό τους καθορίζει 
οριστικά και αμετάκλητα τον σεξουαλικό προσανατολισμό του. Αυτό ισχύει ακόμη και 
αν στην πράξη επιλέγει αμιγώς ετεροφυλόφιλες ερωτικές σχέσεις. Το ίδιο παρατηρείται 
στην περίπτωση που είχε μία και μοναδική ομοφυλόφιλη ερωτική εμπειρία. Το άτομο 
δεν δίνει στον εαυτό του χρόνο να επεξεργαστεί με ηρεμία το θέμα των προτιμήσεών 
του και πανικοβάλλεται για τη σημασία τους. Αυτός ο πανικός φαίνεται να σχετίζεται με 
την άκαμπτη και απόλυτη σκέψη ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι υποχρεωτικά 
ομοφυλοφιλικός ή ετεροφυλοφιλικός. Δηλαδή, δεν υπάρχει αποδοχή των ενδιάμεσων 
αμφιφυλοφιλικών αποχρώσεων, είτε στην πράξη είτε σε επίπεδο φαντασιώσεων. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας, το πρόβλημά μου αφορά στη σεξουαλική μου ζωή. Είναι ένα θέμα 
ταμπού για εμένα, γι’ αυτό και έχω μερικές δυσκολίες στο να σας το μεταφέρω 
καθώς ομολογουμένως η φύση του προβλήματός μου είναι αρκετά ιδιότυπη.

Πρέπει να τονίσω πως πάντοτε ήμουν ευαίσθητος και εσωστρεφής γενικά. 
Ήμουν πάντοτε περήφανος που ήμουν αγόρι (τι φαλλοκρατική δήλωση!), κάτι 
που πηγάζει από τη γενικότερη υπερηφάνεια του πατέρα μου για εμένα. Στην 
εφηβεία μου, άρχισε να με προσελκύει το αντίθετο φύλο (κάτι που με έκανε 
περισσότερο υπερήφανο, καθώς θα έβγαζα τον πατέρα μου “ασπροπρόσωπο”), 
αλλά ταυτόχρονα είχα περίεργες ομοφυλοφιλικές σκέψεις για τους φίλους μου 
(κάτι που ποτέ δεν παραδεχόμουν στον εαυτό μου). Είχα αρκετές επιτυχίες με 
τα κορίτσια (ή τουλάχιστον όσες μπορεί να έχει ένας έφηβος) και ήμουν ένας 
από τους καλύτερους μαθητές στο σχολείο – θα έλεγε κανείς ότι ήμουν ένα 
απόλυτα ολοκληρωμένο και ως εκ τούτου ευτυχισμένο άτομο. Τα φαινόμενα 
όμως απατούν και συχνά είχα καταθλιπτικές τάσεις, πιστεύοντας ότι δεν αξίζω 
τίποτα, και αναρωτιόμουν τι σημασία έχει η ζωή για εμένα. Αυτά προέρχονταν 
από τις ομοφυλοφιλικές μου φαντασιώσεις, αλλά ευτυχώς δεν κρατούσαν πολύ.

Σήμερα είμαι 20 ετών, έχω περάσει στη σχολή που πάντοτε ήθελα, έχω αναπτύξει 
κοινωνικές επαφές και έχω διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες (αν και ποτέ δεν 
είχα εξαιρετικά πολλούς φίλους) και έχω κάνει και μία σχέση με μία συνομήλικη 
κοπέλα. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο οι καταθλιπτικές τάσεις μου άρχισαν να 
πολλαπλασιάζονται. Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι άρχισα να αισθάνομαι 
ένα έντονο άγχος σε σχέση με την “ομοφυλοφιλική μου πλευρά”. Αισθάνομαι ένα 
συνεχές μπέρδεμα για το ποιος είμαι στην πραγματικότητα, συχνά πιστεύω πως η 
ύπαρξή μου δεν είναι αληθινή και έχω χαμηλό αυτοσυναίσθημα. Τον τελευταίο 
χρόνο διάβασα αρκετά βιβλία και ενημερώθηκα για ζητήματα σεξουαλικής ζωής, 
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι πιθανόν είμαι αμφιφυλόφιλος. Είναι κάτι που δεν 
μπορώ να αποδεχθώ καθώς μειώνει την αυτοεκτίμησή μου και συχνά σκέφτομαι 
πως αυτό με κάνει λιγότερο άντρα, αλλά πώς αλλιώς μπορώ να εξηγήσω τη 
διέγερση που νιώθω και για τα δύο φύλα;

Όλη αυτή η αναζήτηση έχει όμως και τον αντίκτυπό της. Τον τελευταίο καιρό 
έχω αναπτύξει συμπτώματα κοινωνικής φοβίας. Αποφεύγω να κυκλοφορώ, η 
έξοδος από το σπίτι μου είναι ένα καθημερινό άγχος. Ζω έναν εφιάλτη κάθε 
φορά που πρόκειται να βγω με τους φίλους μου, καθώς όταν βρίσκομαι έξω και 
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περιστοιχίζομαι από κόσμο βιώνω ένα αφάνταστο άγχος που το συνοδεύουν 
ταχυκαρδίες και αδυναμία να περπατήσω. Πρέπει να τονίσω ότι τα συμπτώματα 
αυτά είναι χειρότερα όταν περπατάω μόνος παρά όταν βρίσκομαι με φίλους ή 
με την κοπέλα μου. Η ζωή μου έχει γίνει πλέον δυσλειτουργική και όλα αυτά 
προέρχονται από το άγχος μου ότι οι άλλοι θα καταλάβουν την ιδιαιτερότητά 
μου και γενικά θα με απορρίψουν. Ό,τι και να κάνω, στο πίσω μέρος του μυαλού 
μου με ακολουθεί το “πρόβλημά” μου. Έχω σκεφτεί να πάω σε ειδικό, αλλά 
αισθάνομαι ντροπή και άγχος στην ιδέα ότι και κάποιος άλλος θα γνωρίζει κάτι 
που ούτε εγώ δεν έχω εξακριβώσει καλά καλά (εξάλλου διατρέχω τον κίνδυνο 
να με απορρίψει και αυτός!), ωστόσο το μαρτύριό μου έτσι παρατείνεται. Πλέον 
δεν μπορώ να χαρώ τίποτα, ακόμη και τα πιο απλά πράγματα (όπως το να πάω 
για καφέ) είναι για εμένα ένα βασανιστήριο. Η μόνη μου παρηγοριά είναι η σχέση 
μου. Αγαπώ την κοπέλα μου και με αγαπά και εκείνη, αλλά ταυτόχρονα φοβάμαι 
για το μέλλον. Μπορεί η ερωτική μας ζωή να πλησιάζει το τέλειο, όμως φοβάμαι 
για τον εαυτό μου. Ίσως τελικά της αξίζει κάποιος άλλος πιο ειλικρινής μαζί της 
και με πιο φυσιολογικές προτιμήσεις.

Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θα εκτιμούσα πολύ τη συμβουλή σας 
καθώς θέλω να βγω από το μαρτύριό μου!

❞
❝Από πολύ μικρός είχα συνειδητοποιήσει ότι είμαι ομοφυλόφιλος. Κατάλαβα 
όμως και ότι έπρεπε να το κρατήσω κρυφό. Η απόρριψη που δέχονται οι gay 
στην κοινωνία είναι τρομακτική, και δεν έχω καμία διάθεση να μου γυρίσουν 
την πλάτη οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Ένιωθα έλξη απέναντι στο αντρικό 
σώμα και αδιαφορία για το γυναικείο.

Μέχρι τώρα –που είμαι 18– δεν είχα καμία σχέση, δεν είχα φιλήσει καν, αν 
και επεδίωκα σχέσεις με κοπέλες. Πρόσφατα όμως μετά από ένα σύντομο φλερτ, 
μία κοπέλα (που έχει δεσμό με άλλον) μου έδωσε να καταλάβω ότι με ήθελε για 
ένα one night stand. Κι εγώ το ήθελα. Πίστευα ότι θα κατάφερνα να “φτιαχτώ” 
μόνος μου και δεν θα είχα πρόβλημα. Όμως, μου ήταν αδύνατο να πετύχω στύση.

Αγχώθηκα πάρα πολύ και τώρα είμαι σε περίεργη κατάσταση… Εκείνη το πήρε 
ήρεμα, αλλά εγώ νιώθω πολύ άσχημα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσω έτσι. 
Πάντως, θέλω να μη μάθει κανείς για τις προτιμήσεις μου, να ζήσω υποκρινόμενος, 
να έχω σχέσεις με γυναίκες, να κάνω οικογένεια κ.λπ. Όμως, το γεγονός ότι τελικά 
δεν είχα στύση με γυναίκα με προβληματίζει πολύ…

❞
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❝Είμαι φοιτητής 21 ετών και μάλλον πάρα πολύ δυστυχισμένος. Ποιο είναι 
το πρόβλημά μου; Πρέπει, κατ’ αρχάς, να σας τονίσω πως όχι μόνο δεν μπορώ 
να μιλήσω σε κανέναν γι’ αυτό, αλλά και για να μπορέσω να σας το γράψω 
σκέφτομαι ότι περιγράφω το πρόβλημα ενός άλλου. Όλα ξεκίνησαν περίπου στα 
13 μου, όταν μετά από ένα συνηθισμένο καλοκαιρινό μπάνιο παρατήρησα στην 
παραλία γύρω μου πως μου άρεσε να βλέπω αντρικά σώματα. Τότε δεν έδωσα 
σημασία… Τώρα, μετά από 8 χρόνια, ξέρω καλά τι είμαι… Επίσης, αισθάνομαι 
πολύ οργισμένος με τη φύση γιατί με αδίκησε. Ναι, είναι (είμαι) ομοφυλόφιλος. 
Με το να κλαίω, να μισώ τον εαυτό μου, να βρίζω την τύχη μου και να παρακαλάω 
τον Θεό να με σώσει, ξέρω πως δεν λύνεται το πρόβλημα. Μη μου γράψετε πως 
δεν είναι ανωμαλία, ότι από το 1973 θεωρείται προτίμηση κ.λπ… Τα ξέρω αυτά. 

Πριν από 5 ημέρες έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου sex με κορίτσι. Υπόψη πως 
ποτέ δεν είχα σχέση με αγόρι, αν και θα είναι ψέμα να πω ότι δεν θέλω. Τώρα, το πώς 
ένιωσα, ούτε ζέστη ούτε κρύο, απλά θα έλεγα πως “οριακά” μου άρεσε. Φαντάζομαι 
πως το sex είναι πιο απολαυστικό. Περίπου έχουμε σχέση με το κορίτσι, ειδικά όταν 
τη γνώρισα στους γονείς μου ενθουσιάστηκαν που επιτέλους δραστηριοποιήθηκα. 
Τώρα σκέφτομαι τι να κάνω. Να παίζω σε όλη μου τη ζωή έναν ρόλο; 

Αυτό που με προβληματίζει είναι πόσο ακόμη θα κρατιέμαι μακριά από τα 
ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΑ κρεβάτια, που γράφει και ο Καβάφης. Τι να κάνω; Αχ, γιατί να το 
πάθω εγώ αυτό; Η κοπέλα μου –ας πούμε–, αν και γνωριζόμαστε 1 εβδομάδα, με 
αγαπάει σαν τρελή. Και εγώ την αγαπάω, με κάνει ευτυχισμένο καθημερινά, ΑΛΛΑ 
δεν με ικανοποιεί σεξουαλικά. Σας παρακαλώ, εάν πάω σε έναν ενδοκρινολόγο να 
μου γράψει τεστοστερόνη (ενέσεις, κάψουλες, κάτι τέλος πάντων) δεν θα με βοηθήσει; 

Το να το πω στους γονείς μου πως είμαι ομοφυλόφιλος αποκλείεται. Ο πατέρας 
μου έχει την καρδιά του και θα πάθει έμφραγμα. Προτιμώ (και το ξεκαθαρίζω 
αυτό) να είμαι στερημένος σε αυτό τον τομέα, παρά να στείλω κανέναν άνθρωπο 
στον τάφο από στενοχώρια και να γίνω δολοφόνος. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, κάποια 
άλλη λύση λίγο πιο ανώδυνη; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων… 

Υ.Γ. 1: Αν και έχω αυτές τις τάσεις, δεν είμαι αναξιοπρεπής άνθρωπος, απόβρασμα 
της κοινωνίας κ.λπ., είμαι σοβαρός! 

Υ.Γ. 2: Αν μου απαντήσετε αρνητικά, που μάλλον αυτό θα κάνετε, θα ήθελα να 
μου πείτε έναν τρόπο (ίσως έναν ειδικό γιατρό), που να μου τονώσει έστω λίγο 
την επιθυμία για σεξ με την κοπέλα μου. ΔΕΝ μπορεί η επιστήμη να σηκώνει τα 
χέρια σε αυτό το θέμα. Να πάρω VIAGRA;

❞



Σεξουαλικός προσανατολισμός Σεξουαλικός προσανατολισμός  

212

❝Χαίρεται… Από μικρό που με θυμάμαι πάντα μου άρεσαν τα κορίτσια. 
Όταν άρχισα να αυνανίζομαι στην ηλικία των 12 ετών και μέχρι τα 18 είχα 
πάντα ετεροφυλικές φαντασιώσεις. Θυμάμαι ότι στην ηλικία των 12 και μέχρι 
τα 15, είχα μία πολύ καλή φίλη στο χωριό μου. Πήγαινα 4-5 φορές τον χρόνο. 
Είχαμε διάφορες ερωτικές περιπτύξεις χωρίς όμως να υπάρχει διείσδυση ή 
προκαταρκτικά, παρά μόνο ας πούμε μερικά χουφτώματα και χαϊδέματα στο 
στήθος, στα οπίσθια και στα δικά μου μέρη. Θυμάμαι ότι αρκετές φορές είχα 
‘’τελειώσει” λόγω της έντασης της στιγμής. Τότε αυνανιζόμουν είτε σκεπτόμενος 
αυτή είτε με πορνοπεριοδικά με γυναίκες. Μεγαλώνοντας, αυτή έφυγε και δεν 
την ξαναείδα. Από τότε και μέχρι τα 18 πάντα μου άρεσαν τα κορίτσια. Είχα 
ερωτευτεί, μάλιστα, μία συμμαθήτριά μου, αλλά όταν της το είπα μετά από 1,5 
χρόνο περίπου με θεωρούσε πια φίλο της. Γνώρισα ένα κορίτσι στην παραλία, 
πήγα και της μίλησα, για την ακρίβεια χωρίς να την ξέρω, αλλά και πάλι αν και 
ήθελα να προχωρήσουμε δεν έγινε κάτι λόγω απόστασης. Γενικά μου άρεσαν 
πολλά κορίτσια, αλλά σε όσα μιλούσα ή επιδίωκα κάτι, δεν προέκυπτε τίποτα 
λόγω απόστασης κ.λπ. Θα ήθελα να σημειώσω ότι οι περισσότεροι από τους 
αυνανισμούς μου ήταν μέσω ταινιών πορνό. Μπορώ να πω ότι για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα έβλεπα πάρα πολύ και μου είχε γίνει πια συνήθεια. Μόνο 
όταν είχα στο μυαλό μου μία κοπέλα που μου άρεσε πολύ, τη σκεφτόμουν για 
να αυτοϊκανοποιηθώ. Στις φαντασιώσεις μου πάντα σκεφτόμουν γυναίκες.

Πριν 7-8 μήνες όμως, απρόσμενα, έπεσα σε ένα ομοφυλοφιλικό πορνό και 
ερεθίστηκα. Ήταν κάτι που δεν είχα επιθυμία να δω, αλλά ερεθίστηκα. Ένιωσα 
πάρα πολύ άσχημα και κλείστηκα στον εαυτό μου. Παράλληλα, διεκδικούσα 
μία κοπέλα που μου άρεσε από παλιά. Είχα όμως αμφιβολίες για τον εαυτό 
μου. Τα φτιάξαμε. Δεν κάναμε ολοκληρωμένο σεξ, αν και όταν τη φιλούσα είχα 
στύση, όταν τη χάιδευα κ.λπ. Ήμουν πολύ άσχημα και φοβόμουν. Ευτυχώς ήταν 
υπομονετική. Μετά από 5 περίπου μήνες από το γεγονός, αποφάσισα να δω 
τι συμβαίνει. Δοκίμασα να κλείσω τα μάτια, να δω τι με ελκύει παραπάνω. Το 
αποτέλεσμα ήταν ότι με έλκυαν οι γυναίκες πιο πολύ. Είχα πιο εύκολη στύση 
απ’ ό,τι αν σκεφτόμουν άντρα. Δοκίμασα να σκεφτώ ότι κάνω σεξ από πίσω 
με έναν άντρα και δεν είχα σχεδόν καθόλου στύση, ενώ μόλις σκέφτηκα μία 
γυναίκα πολύ εύκολα είχα. Όσες φορές το έκανα, πιο εύκολα είχα στύση με 
γυναίκα. Επίσης, όταν περπατούσα στον δρόμο με έλκυαν οι γυναίκες παρά 
οι άντρες (αυτό συνέβαινε πάντα). Πριν λίγο καιρό και πιο χαλαρός, απαλ-
λαγμένος από άγχος, αφού ένιωθα ότι πράγματι με ελκύουν οι γυναίκες και 
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όχι οι άντρες, έκανα έρωτα με την κοπέλα μου. Το απόλαυσα, ήταν αυτό που 
ήθελα πάντα. Όταν γίνεται, οι μόνες φαντασιώσεις που μπορεί να έχω είναι ότι 
εγώ είμαι ο καθηγητής και αυτή η μαθήτρια. Τίποτα άλλο. Την αγαπάω πολύ 
και απολαμβάνω τον έρωτα μαζί της. Δεν μπορώ όμως να εξηγήσω αυτό το 
γεγονός. Αφού στις φαντασιώσεις μου πιο εύκολα έχω στύση με γυναίκες, όταν 
κάνω έρωτα με την κοπέλα μου το απολαμβάνω, όταν είμαι έξω με ελκύουν 
οι γυναίκες, πάντα μου άρεσαν τα κορίτσια σε σημείο να ερωτευτώ, τότε τι 
συνέβη; Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν “άτυχος” δεν θα είχα από μόνος μου ποτέ 
τέτοιες φαντασιώσεις. Πιστεύετε ότι οι συχνοί μου αυνανισμοί με ταινίες πορνό 
όταν ήμουν πιο μικρός και όχι μία αληθινή σχέση με κορίτσι, να οδήγησαν 
τη φαντασία μου να ερεθιστεί με κάτι όχι τόσο κοινό όπως πριν, αλλά με κάτι 
πιο περίεργο; Μήπως είναι κάποιο είδος άγχους ή φοβίας; Δεν ξέρω, δεν με 
ελκύουν οι άντρες παρά μόνο οι γυναίκες. Τώρα πια δεν έχω τέτοιες σκέψεις 
γιατί απλώς δεν μ’ αρέσει να σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Συγγνώμη αν σας 
κούρασα, αλλά είχα ανάγκη να τα γράψω.

❞
❝Καλησπέρα. Είμαι φοιτήτρια στο 7ο έτος. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό 
μου κατάφερνα να έρθω σε οργασμό μόνο με το να φαντασιώνομαι γυναίκες. Έχω 
προσπαθήσει άπειρες φορές να φαντασιωθώ άντρες, αλλά ποτέ δεν καταφέρνω 
να τελειώσω έτσι. Και με τα διάφορα αγόρια που τα είχα κάθε φορά, κλείνω τα 
μάτια την ώρα του σεξ και φαντασιώνομαι ότι πάω με γυναίκα για να καταφέρω 
να τελειώσω. Με άντρες δεν μπορώ να τελειώσω, ούτε όταν κάνω εγώ η ίδια σεξ, 
ούτε αν παρακολουθήσω κάποια πορνό ταινία με κανονικό σεξ. Τελείωνα μόνο 
με λεσβιακές πορνό ταινίες ή με φαντασιώσεις με γυναίκες. Οι φαντασιώσεις μου 
αυτές, όμως, προς τις γυναίκες αφορούν καθαρά και μόνο στο σεξ, στο οργανικό 
κομμάτι.

Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις, ισχύει το αντίθετο. Ποτέ δεν μπορούσα να 
φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει σχέση με κοπέλα. Δεν μου αρέσει το συγκε-
κριμένο πράγμα. Πάντα μου άρεσαν τα αγόρια στη σχέση και πάντα είχα σχέσεις 
με αγόρια. Με κορίτσι δεν μου βγαίνει η σχέση καν, δεν μου αρέσει η ιδέα να τα 
έχω με κοπέλα. Ποτέ δεν είχα τέτοιες σκέψεις, ούτε όρεξη για σχέση με κοπέλα. 
Μου αρέσουν τα αγόρια.

Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και πόσο άσχημα νιώθω που πρέπει 
να προσποιούμαι στο σεξ. Νιώθω ότι κοροϊδεύω τους άντρες με τους οποίους 
είμαι μαζί διότι πάντα τελειώνω, αλλά δεν τελειώνω “μαζί τους”. Τους αφήνω να 
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πιστεύουν ότι πέρασα καλά μαζί τους, ενώ στην πραγματικότητα εγώ φαντασιω-
νόμουν άσχετα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και απ’ ό,τι έχω διαβάσει στο site σας 
είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν αντίστοιχα προβλήματα και τους καταλαβαίνω 
απόλυτα. Είναι άσχημο πράγμα να έχει κάποιος ομοφυλοφιλικές φαντασιώσεις, 
του δυσκολεύει τη ζωή. Και όταν ακούω διάφορους να βρίζουν τους γκέι και να 
τους κοροϊδεύουν, νιώθω ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν φταίξει σε κάτι. Από τη 
φύση τους έγιναν έτσι. Δεν είναι κάτι που το επέλεξαν. Η φύση τους τους αναγκάζει 
να στρέφονται στο ίδιο φύλο. Και δυστυχώς οι ίδιοι, όσο και αν προσπαθήσουν, 
δεν μπορούν να το ανατρέψουν. Εγώ τουλάχιστον έχω προσπαθήσει πολλές 
φορές, χωρίς αποτέλεσμα.

Μακάρι να είχα ένα μαγικό κουμπί και να γινόμουν όπως όλες οι άλλες 
κοπέλες που έρχονται σε οργασμό κανονικά με το αγόρι τους. Έτσι, δεν θα ένιωθα 
συνέχεια ότι κάτι κρύβω, ότι λέω ψέματα, δεν θα είχα ενοχές ότι τους κρύβω την 
πραγματικότητα. Συν το πρόβλημα μήπως αποκαλυφθώ…

Το ξέρω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχει ο καθένας τις προτιμήσεις του. 
Όμως αυτές οι προτιμήσεις μού δημιουργούν πρόβλημα στην καθημερινή μου 
ζωή και στην ψυχολογία μου όταν κάνω σεξ.

❞
❝Σε ποια ηλικία διαμορφώνεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός 
ατόμου; Είναι δυνατόν να είναι κάποιος straight και ξαφνικά στα 23 του να γίνει 
αμφιφυλόφιλος ή ομοφυλόφιλος χωρίς να έχουν υπάρξει σημάδια ή σκέψεις στο 
παρελθόν, ή να είχε κάποια τάση από μικρή ηλικία σε κάτι τέτοιο;

❞
❝Γεια σας. Είμαι φοιτητής 21 ετών. Το πρόβλημά μου είναι μάλλον πολυδιά-
στατο. 

1) Δεν είχα ποτέ σχέση και ποτέ δεν έχω κάνει έρωτα. 
2) Αν και είμαι άτομο που μιλάει πολύ, δεν μπορώ να κάνω εύκολα φιλίες (λες 

και έχω να κρύψω κάτι). Έχω ελάχιστους φίλους. 
3) Κατά τον αυνανισμό, κάνω ομοφυλοφιλικές σκέψεις συνήθως. 
4) Κατά περίεργο τρόπο δεν ελκύομαι ποτέ! Ούτε από άτομα του ίδιου ούτε 

του άλλου φύλου. Και το πιο τραγικό απ’ όλα είναι ότι δεν έχω αισθανθεί ποτέ 
ερωτευμένος, δεν ξέρω τι θα πει αγάπη (εννοώ διαφορετική από τη συγγενική). 
Οι γονείς μου με πιέζουν να κάνω σχέση γιατί “είμαι στα 21 και ακόμη τίποτα”. 
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Αισθάνομαι άδειος εντελώς. Πάντα ήμουν ένα άτομο που με απασχολούσε 
η δουλειά και τίποτα άλλο. Πρώτα το σχολείο, τώρα το πανεπιστήμιο, μετά η 
δουλειά… Τρέμω στην ιδέα μήπως είμαι ομοφυλόφιλος. Φαντάζεστε; Ούτε τι 
είμαι δεν ξέρω. Το μόνο που ακούω είναι μπράβο για τις επιδόσεις, συγχαρητήρια 
για τα βραβεία κ.λπ., ενώ οι φίλες της μητέρας μου (που μου έχει και της έχω 
τρομερή αδυναμία) λένε “Μακάρι να γίνει και ο γιος μου έτσι” κι εγώ σκέφτομαι 
“Την έβαψε!” Τι να κάνω; 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Τι είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός;

  Ο σεξουαλικός προσανατολισμός εκτείνεται από την αποκλειστική ομοφυ-
λοφιλία έως την αποκλειστική ετεροφυλοφιλία και περιλαμβάνει διάφορες 
μορφές αμφιφυλοφιλίας. Αμφιφυλόφιλοι είναι όσοι ελκύονται τόσο από 
άτομα του ίδιου φύλου όσο και από άτομα του αντίθετου φύλου.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς αναπτύσσεται ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός ενός ατόμου, αλλά οι περισσότεροι επιστήμονες σήμερα 
συμφωνούν ότι διαμορφώνεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση περι-
βαλλοντικών, ψυχολογικών και βιολογικών παραγόντων. Ένας άνθρωπος 
δεν μπορεί να επιλέξει αν θα είναι ετεροφυλόφιλος, ομοφυλόφιλος ή αμ-
φιφυλόφιλος. Παρότι μπορεί να αποφασίσει αν θα εφαρμόσει στην πράξη 
τις ορμές που νιώθει, ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν βασίζεται σε μία 
συνειδητή απόφαση, η οποία μπορεί να αλλάξει.

?  Πώς μπορώ να καταλάβω αν μου αρέσουν οι άντρες ή οι γυναίκες;

  Θα πρέπει να εξετάσετε το θέμα μόνοι σας: Κλείστε τα μάτια σας και φαντα-
στείτε ότι βρίσκεστε με έναν άντρα. Στη συνέχεια, κάντε το ίδιο βάζοντας 
στη θέση του άντρα μία γυναίκα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό σας 
και τι συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν; Σας ενδιαφέρουν οι άντρες, οι 
γυναίκες, ή και τα δύο φύλα;

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να 
μην είναι υποχρεωτικά ομοφυλοφιλικός ή ετεροφυλικός, αλλά να εμπίπτει σε 
μία από τις ενδιάμεσες αμφιφυλοφιλικές αποχρώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι 
που δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθόλου με άτομα του ίδιου φύλου ή 
του άλλου φύλου και άλλοι που μπορούν να λειτουργήσουν και με τα δύο 
φύλα. Προσπαθήστε να διαπιστώσετε με ηρεμία πού κινείστε.
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?  Έχω ομοφυλοφιλικές φαντασιώσεις χωρίς να με ελκύει κάποιο φύλο.

  Το γεγονός ότι συνήθως κάνετε ομοφυλοφιλικές σκέψεις δεν σημαίνει ότι 
είστε ομοφυλόφιλος, καθώς δεν υπάρχει μία απλή απάντηση στο ερώτημα: 
«Είμαι ομοφυλόφιλος;». Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε 
με ειλικρίνεια τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, προσπαθώντας να 
ανακαλύψουμε την πραγματική μας ταυτότητα ελεύθεροι από προκαταλήψεις 
και στερεότυπα.

Η κοινωνική προκατάληψη απέναντι στα ομοφυλόφιλα άτομα μπορεί 
να κάνει έναν άνθρωπο που ανακαλύπτει τον σεξουαλικό του προσανατο-
λισμό να θεωρήσει ότι οι σεξουαλικές του προτιμήσεις είναι απαράδεκτες. 
Ακόμη πιο άσχημα είναι τα πράγματα στην περίπτωση που το άτομο έχει 
υιοθετήσει πεποιθήσεις, οι οποίες καταδικάζουν την ομοφυλοφιλία ως κάτι 
ανώμαλο, καθώς είναι βέβαιο ότι θα ανακύψουν αρνητικά συναισθήματα 
αν διαπιστώσει πως και το ίδιο έχει ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανα-
τολισμό. Ωστόσο, η επιστημονική άποψη είναι διαφορετική και ήδη από 
το 1973, η ομοφυλοφιλία και η αμφιφυλοφιλία έπαψαν να θεωρούνται 
ψυχικές παθήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι δεν έχετε νιώσει ποτέ έλξη για κάποιο 
άτομο, του ίδιου ή του άλλου φύλου, μπορεί να οφείλεται στη δυσκολία 
σας να αποδεχθείτε τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό. Μία άλλη εξίσου 
πιθανή υπόθεση είναι να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα που να σχετίζεται με 
το σεξουαλικό σας προσανατολισμό, αλλά απλώς να μην είστε έτοιμος να 
εμπλακείτε σε μία ερωτική σχέση. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να προσπαθήσετε 
να δείτε τι από τα δύο συμβαίνει. Η γνώμη μας θα ήταν να απευθυνθείτε σε 
έναν ειδικό, προκειμένου να συζητήσετε μαζί του τις ανησυχίες σας σχετικά με 
το σεξουαλικό σας προσανατολισμό, αλλά και οτιδήποτε άλλο σας εμποδίζει 
από το να προχωρήσετε στη σύναψη ερωτικών σχέσεων.

?  Θεωρώ τις ομοφυλοφιλικές μου φαντασιώσεις μη αποδεκτές.

  Ίσως η δυσκολία σας να οφείλεται στο γεγονός ότι εξισώνετε τις φαντασιώσεις 
σας με τη συμπεριφορά σας. Το γεγονός ότι έχετε φαντασιώσεις και για τα 
δύο φύλα δεν είναι το ίδιο με το να έχετε ενεργή σεξουαλική ζωή και με τα 
δύο φύλα. Φανταστείτε πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν πραγματοποιούσαμε 
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κάθε σκέψη μας. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε αν κάθε φορά 
που σκεφτόμασταν ότι θέλουμε να πνίξουμε τον οδηγό του μπροστινού 
αυτοκινήτου κατεβαίναμε και τον σκοτώναμε! Ειδικά οι σεξουαλικές φα-
ντασιώσεις είναι ένας χώρος που εκφράζουμε τη φαντασία μας και δεν 
είναι δεσμευτικές για τη συμπεριφορά μας, ούτε σημαίνει υποχρεωτικά ότι 
εκφράζουν τις «πραγματικές» μας επιθυμίες.

Με άλλα λόγια, μπορείτε να έχετε σεξουαλικές επαφές μόνο με άτομα του 
άλλου φύλου χωρίς να ανησυχείτε μήπως παρεκκλίνετε. Ωστόσο, αποτελεί 
ένα πολύ ευαίσθητο προσωπικό θέμα αν αυτό θα σας κάνει ευτυχισμένο 
ή δυστυχισμένο και είναι κάτι που εξαρτάται κυρίως από την ένταση των 
επιθυμιών σας. Αυτή τη στιγμή σκέφτεστε σαν φορέας όλων των προκατα-
λήψεων σχετικά με τα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό 
και θεωρούμε ότι θα σας ήταν χρήσιμο να εξετάσετε το θέμα ελεύθερος 
από κοινωνικές επιρροές. Ο λόγος που σας προτρέπουμε να εξετάσετε με 
σοβαρότητα το θέμα είναι ότι είναι δικαίωμά σας να εκφραστείτε σεξουαλικά 
όπως σας ευχαριστεί και να ζήσετε όπως επιθυμείτε.

?  Μία ετεροφυλική σχέση απομακρύνει τις ομοφυλοφιλικές τάσεις;

  Η ομοφυλοφιλία δεν θεωρείται πλέον «ανωμαλία», αλλά σεξουαλική επιλογή. 
Ωστόσο, τα ομοφυλόφιλα άτομα έχουν να αντιμετωπίσουν το τι σημαίνει να 
είναι κανείς διαφορετικός σε μία «ετεροφυλόφιλη» κοινωνία που τείνει να 
κρίνει ό,τι διαφέρει από το συνηθισμένο με αρνητικό τρόπο.

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί βασική γνώση για τον εαυτό μας. 
Ορισμένοι άνθρωποι έχουν συνείδηση του σεξουαλικού τους προσανατολισμού 
από μικρή ηλικία, ενώ άλλοι αποκτούν συνείδηση μετά από πολλά χρόνια. Γενικά, 
το άγχος σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι συχνό φαινόμενο 
στους νέους ανθρώπους, αλλά τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα όταν ένα 
ομοφυλόφιλο άτομο αρχίζει να διερευνά τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, 
λόγω των πολλών αρνητικών προκαταλήψεων σχετικά με την ομοφυλοφιλία.

Παρότι είναι εύκολο να υποστηρίξει κανείς ότι δεν μπορούμε να είμαστε 
οτιδήποτε άλλο πέρα από τον «εαυτό μας», αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο 
για τα ομοφυλόφιλα άτομα. Συχνά τα άτομα αυτά νιώθουν σύγχυση για 
το αν οι σεξουαλικές τους προτιμήσεις είναι «αληθινές» και τις θεωρούν 
«απαράδεκτες». Νιώθουν αβεβαιότητα, μοναξιά και έντονο φόβο απόρριψης 
λόγω των αρνητικών στερεοτύπων. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 
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γνωρίζουμε αν είμαστε ομοφυλόφιλοι ή ετεροφυλόφιλοι και ότι η σύγχυση 
που παρατηρείται κάποιες φορές οφείλεται αποκλειστικά στον δισταγμό του 
ατόμου να δεχθεί πως ανήκει σε μία κοινωνικά κατακριτέα ομάδα.

Το σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι η αναγνώριση του σεξουα-
λικού προσανατολισμού και η αποδοχή του εαυτού. Βοηθάει να σκεφτεί 
κανείς ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί ένα συνεχές, το 
οποίο εκτείνεται από την αποκλειστική έλξη για τα άτομα του ίδιου 
φύλου έως την αποκλειστική έλξη για τα άτομα του αντίθετου φύλου. 
Η διερεύνησή του συχνά σημαίνει να καθορίσουμε σε ποιο σημείο του 
συνεχούς βρισκόμαστε. Στο πλαίσιο αυτό, η «επιτυχημένη σχέση» με μία 
κοπέλα θα αποδείκνυε απλώς ότι είστε σε θέση να συνευρεθείτε ερωτικά 
με γυναίκες. Θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε περίπτωση που νιώθετε 
μεγάλη αμφιβολία για τις προτιμήσεις σας, αλλά θα λειτουργούσε εντελώς 
αρνητικά αν χρησιμοποιούσατε αυτή την εμπειρία για να πείσετε τον εαυτό 
σας ότι δεν είστε ομοφυλόφιλος. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι κάποια άτομα 
είναι αμφιφυλόφιλα, δηλαδή έλκονται και από άτομα του ίδιου και από 
άτομα του αντίθετου φύλου.

?  Μετά από αποτυχημένες σχέσεις με άντρες, με ελκύει μία γυναίκα.

  Πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται αρχικά σε ετεροφυλοφιλικές σχέσεις (σε 
κάποιες περιπτώσεις φθάνουν στο σημείο να παντρευτούν και να κάνουν 
παιδιά) και μετά ανακαλύπτουν ότι αισθάνονται ερωτική έλξη για κάποιο 
άτομο του ίδιου φύλου. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συχνό και σε πολλές 
περιπτώσεις οφείλεται στην κοινωνική πίεση να είμαστε ετεροφυλόφιλοι.

Το σημαντικό σε μία περίπτωση σαν τη δική σας είναι να είστε ειλικρινής 
με τον εαυτό σας, ώστε να μπορέσετε να διαπιστώσετε αν το ενδιαφέρον σας 
για το ίδιο φύλο προέκυψε ως αποτέλεσμα των δυσκολιών που συναντήσατε 
στις ετεροφυλοφιλικές σας σχέσεις, ή αν όντως τώρα έρχεστε σε επαφή με 
τον πραγματικό σεξουαλικό προσανατολισμό σας. Παρότι το βήμα αυτό 
είναι δύσκολο, θα αισθανθείτε μεγάλη ανακούφιση αν αποδεχθείτε τα 
συναισθήματά σας και αναζητήσετε μία σχέση που να σας καλύπτει.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αναρωτηθείτε με απόλυτη ειλικρίνεια, αν 
πιέσατε τον εαυτό σας να στραφείτε σε ετερόφυλες σχέσεις και αυτός ήταν 
ο λόγος που οι μέχρι τώρα σχέσεις σας δεν σας ικανοποιούσαν ή αν πέσατε 
στην παγίδα της υπεργενίκευσης και θεωρήσατε ότι κάποιες αποτυχημένες 
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σχέσεις σας θα είναι ενδεικτικές όλων των υπόλοιπων σχέσεων της ζωής 
σας, με αποτέλεσμα να «απορρίψετε» τους άντρες.

Η αναζήτηση αυτή δεν είναι εύκολη και αν δείτε ότι δυσκολεύεστε να την 
ολοκληρώσετε μόνη σας δεν θα πρέπει να διστάσετε να αναζητήσετε τη βοήθεια 
ενός ειδικού. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, επιπλέον θα λάβετε βοήθεια είτε 
για να αποδεχθείτε πιο εύκολα τον πραγματικό σεξουαλικό προσανατολισμό 
σας, είτε για να εντοπίσετε τα προβλήματα που υπήρξαν στις ετεροφυλοφιλικές 
σας σχέσεις και σας οδήγησαν στην κατάσταση που περιγράφετε.

?  Πώς μπορώ να κρύψω την ομοφυλοφιλία μου;

  Η ομοφυλοφιλία είναι στιγματισμένη στην κοινωνία μας και αυτό δημιουργεί 
πολλά προβλήματα στην έκφραση του σεξουαλικού προσανατολισμού 
των ομοφυλόφιλων ατόμων. Σίγουρα το να εκδηλώσει κανείς ανοικτά τον 
σεξουαλικό του προσανατολισμό είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις 
από την οικογένεια ή τον κοινωνικό περίγυρο και γι’ αυτό η διαδικασία αυτή 
αποτελεί ένα πολύ προσωπικό θέμα για κάθε ομοφυλόφιλο άτομο. Άλλοι 
επιλέγουν να εκδηλώσουν τον προσανατολισμό τους μόνο σε άτομα με ανάλογο 
προσανατολισμό ή σε πολύ κοντινά τους πρόσωπα που πιστεύουν ότι δεν 
θα αντιδράσουν αρνητικά, ενώ άλλοι νιώθουν την ανάγκη να εκδηλώσουν 
τον προσανατολισμό τους εντελώς ανοικτά.

Μία από τις επιλογές που δεν φαίνεται να λειτουργεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι η ολοκληρωτική άρνηση των προτιμήσεών μας. Σίγουρα 
μία τέτοια λύση θα προφύλασσε το άτομο από τις κοινωνικές συνέπειες 
που αναφέραμε, αλλά πολλές φορές δεν είναι εφικτή σε λειτουργικό ή σε 
συναισθηματικό επίπεδο. Δεν αρκεί να πάρουμε απόφαση να μη λειτουργούμε 
ως ομοφυλόφιλοι, όπως και δεν αρκεί να πάρουμε απόφαση να μην είμαστε 
ομοφυλόφιλοι, πολύ απλά γιατί δεν είναι κάτι που επιλέγουμε.

Έτσι, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δείτε συνολικά τη στάση σας σχετικά με 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό σας και με τον τρόπο που σκέπτεστε να τον 
χειριστείτε, και να στραφείτε περισσότερο στις συναισθηματικές σας ανάγκες.

Πιστεύουμε ότι θα σας φανεί χρήσιμο να διαβάσετε τις απαντήσεις στα 
αντίστοιχα ερωτήματα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, προκειμένου να 
πάρετε πληροφορίες, αλλά και για να δείτε τον προβληματισμό άλλων ατόμων 
για το ίδιο ζήτημα. Όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
χειριστεί κανείς το θέμα και θα πρέπει να αναζητήσετε αυτόν που σας ταιριάζει 
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καλύτερα, αλλά και που σας επιτρέπει να ζήσετε μία ικανοποιητική ζωή. Στο 
πλαίσιο αυτό, μπορείτε να αναζητήσετε και τη συνεργασία ενός ειδικού, 
προκειμένου να διευκολυνθείτε στην επεξεργασία των ζητημάτων που σας 
απασχολούν, αλλά και στην αποδοχή του σεξουαλικού σας προσανατολισμού.

?  Μπορώ να ξεπεράσω την ομοφυλοφιλία μου με κάποια θεραπεία;

  Προφανώς θεωρείτε ότι το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι είστε ομοφυλόφιλος, 
ενώ εμείς θα θεωρούσαμε ως πρόβλημα το γεγονός ότι θεωρείτε την ομο-
φυλοφιλία σας πρόβλημα. Η θέση μας ότι δεν θεωρούμε την ομοφυλοφιλία 
σας πρόβλημα προκύπτει από συμπεράσματα που έβγαλε η επιστημονική 
κοινότητα, βασισμένη στα διαθέσιμα στοιχεία της πραγματικότητας και όχι 
σε κάποια κοινωνική αντίληψη που διαμορφώθηκε σε άλλες εποχές υπό 
καθεστώς πλήρους άγνοιας των αντικειμενικών παραμέτρων.

Η ομοφυλοφιλία και η αμφιφυλοφιλία έπαψαν να θεωρούνται ψυχικές 
παθήσεις από το 1973. Παρότι αρκετά ομοφυλόφιλα ή αμφιφυλόφιλα άτομα 
προσέρχονται για ψυχοθεραπεία προκειμένου να αλλάξουν τον σεξουαλικό 
τους προσανατολισμό, στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
μία τέτοιου είδους αλλαγή, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρόκειται για 
κάτι παθολογικό.

Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι τομείς που θα μπορούσε να σας ωφελήσει η 
επαφή σας με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, προκειμένου να αποδεχθείτε τον 
σεξουαλικό σας προσανατολισμό και να ζήσετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτόν.

?  Πρέπει να κάνω σεξ με άτομα του ίδιου φύλου επειδή έχω ομοφυλόφιλες 
επιθυμίες;

  Η ομοφυλοφιλία και η ετεροφυλοφιλία είναι τα δύο άκρα ενός συνεχούς 
με διάφορες «διαβαθμίσεις». Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε 
διαφορετικά σημεία αυτού του συνεχούς, με άλλους να τείνουν περισσότερο 
προς τη μία και άλλους προς την άλλη πλευρά. Το να αποδεχθεί κανείς την 
ομοφυλοφιλία του δεν σημαίνει ότι αυτό τον «καταδικάζει» να αποκτήσει 
έναν αποκλειστικά ομοφυλόφιλο τρόπο ζωής. Εάν, λοιπόν, δεν νιώθετε την 
ανάγκη να έχετε ομοφυλόφιλες σεξουαλικές σχέσεις, δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να πιέσετε τον εαυτό σας να πράξει διαφορετικά.



Αποκάλυψη σεξουαλικού 

προσανατολισμού 

(ομοφυλόφιλου / αμφιφυλόφιλου)

Η αποκάλυψη του ομοφυλόφιλου ή αμφιφυλόφιλου σεξουαλικού προσανατολισμού 
ενός ατόμου στα μέλη της οικογένειας και ειδικά στους γονείς του είναι μία κατάσταση 
που δυσκολεύει πολλούς ανθρώπους, ακόμη και αν οι ίδιοι έχουν αποδεχθεί τις 
προσωπικές προτιμήσεις τους και ενδέχεται να έχουν σχέση με κάποιο άτομο του 
ίδιου φύλου, ή και των δύο φύλων.

Είναι γεγονός ότι για πολλούς ανθρώπους η αποκάλυψη ισοδυναμεί με απελευ-
θέρωση: διευκολύνει το άτομο να αποδεχθεί τον εαυτό του, να αισθανθεί άνετα με 
τη σεξουαλικότητά του και να νιώσει πλήρες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι μία δύσκολη 
διαδικασία που μπορεί να καταλήξει σε εσωτερική ή και σε εξωτερική σύγκρουση. 

Ως προς το χρονικό διάστημα από τη συνειδητοποίηση των σεξουαλικών τάσεων 
έως ότου νιώσει το άτομο έτοιμο να τις εκπληρώσει, αυτό ποικίλλει. Για κάποιους 
είναι σύντομο, καθώς πολύ νωρίς στη ζωή τους συνειδητοποίησαν τoν σεξουαλικό 
προσανατολισμό τους. Για άλλους, αυτή είναι μία πιο μακρά πορεία στην οποία 
χρειάστηκε να πειραματιστούν και με άτομα του αντίθετου φύλου, έως ότου νιώσουν 
έτοιμοι να προσεγγίσουν άτομα του ίδιου φύλου. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, 
η δυσκολία έκφρασης του σεξουαλικού προσανατολισμού φαίνεται να είναι η ίδια. 
Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η αποκάλυψη του σεξουαλικού 
προσανατολισμού είναι για πολλούς ανθρώπους μία δύσκολη και ψυχικά επίπονη 
διαδικασία.

Αυτό συμβαίνει για λόγους που αφορούν στο ίδιο το άτομο, στους κοντινούς 
ανθρώπους του, αλλά και στην κοινωνία που τους περιβάλλει. Όσον αφορά στο ίδιο 
το άτομο, ένας από τους κύριους λόγους που δικαιολογεί τη δυσκολία αποκάλυψης 
είναι ο φόβος για τις πιθανές επιπτώσεις στους γονείς του και στη μεταξύ τους σχέση. 
Ο φόβος της ανεπανόρθωτης ρήξης με τους γονείς και την οικογένεια εν γένει είναι ο 
κυριότερος παράγοντας που εμποδίζει την αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατο-
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λισμού. Με άλλα λόγια, το άτομο σκέφτεται ότι μόλις οι γονείς και οι συγγενείς του 
πληροφορηθούν την πραγματικότητα για την ερωτική ζωή του, θα το απορρίψουν 
και η σχέση τους δεν θα επανορθωθεί ποτέ. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτός ο φόβος έχει επιβεβαιωθεί πλήρως ή εν μέρει. 
Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες είτε το ίδιο το άτομο άφησε να εννοηθεί 
ότι μπορεί να έχει ομοφυλοφιλική σχέση είτε κυκλοφόρησε μία τέτοια φήμη. Στην 
πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων, η αρχική αντίδραση των γονέων φάνηκε να 
είναι έντονα αρνητική, οδηγώντας το να υποχωρήσει, αποποιούμενο τη σοβαρότητα 
της σχέσης του, ή διαψεύδοντας τις φήμες. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, ο φόβος 
απόρριψης και οριστικής ρήξης με τους γονείς είναι ανεπιβεβαίωτος και βασίζεται 
περισσότερο στη δική του αντίληψη ότι θα τους απογοητεύσει. Σε κάθε περίπτωση, ο 
φόβος της απόρριψης είναι τόσο έντονος που ενδέχεται να το οδηγήσει να επιλέξει να 
καταπιέσει τις επιθυμίες του, παρά να νιώσει ότι απογοητεύει τους γονείς του, για τους 
οποίους συχνά φοβάται πως θα τους προκαλέσει κάποιο κακό στην υγεία τους, ακόμη 
και τον θάνατο, ειδικά αν προϋπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Η σκέψη αυτή 
προκαλεί επιπλέον ενοχές. Το ίδιο ισχύει όταν σκέφτεται ότι η αποκάλυψη ισοδυναμεί 
με στέρηση του δικαιώματος των γονιών του να ονειρεύονται για το μέλλον του, 
δηλαδή ότι θα παντρευτεί και θα κάνει οικογένεια και ότι οι ίδιοι θα δουν εγγόνια. 

Άλλος συχνός φόβος είναι ότι οι γονείς δεν θα καταλάβουν. Ο φόβος αυτός 
συχνά προκύπτει από προσπάθειες που έχει κάνει το άτομο να φέρει το θέμα της 
ομοφυλοφιλίας σε γενικές και αόριστες συζητήσεις με τους γονείς του, έτσι ώστε να 
ανιχνεύσει τη γνώμη τους. Στις συζητήσεις αυτές οι γονείς ενδέχεται να εκφράσουν 
απόψεις του τύπου: η ομοφυλοφιλία είναι επιλογή, η ομοφυλοφιλία είναι αποτέλεσμα 
του τρόπου που μεγάλωσε ένας άνθρωπος κ.λπ., γεγονός που το κάνει να φοβάται 
ακόμη περισσότερο ότι θα κατηγορηθεί πως είναι κάτι που επιλέγει, ενώ μπορεί να 
κάνει το αντίθετο, προκαλώντας την οργή και τον θυμό τους. Ή ότι θα τους γεμίσει 
ενοχές και τύψεις, καθώς θα θεωρήσουν υπεύθυνους τους ίδιους τους εαυτούς τους 
για τον τρόπο που το μεγάλωσαν.

Έτσι, το ζήτημα της αποκάλυψης πυροδοτεί πολλά και έντονα συναισθήματα: ενοχή, 
απομόνωση και μοναξιά, φόβο για την απόρριψη, φόβο για το μέλλον, σύγχυση για 
το τι είναι καλύτερο, να αποκαλυφθεί η αλήθεια ή να ζήσει το άτομο μέσα στο ψέμα, 
να καταπιέσει τον εαυτό του ή να αντιμετωπίσει με σθένος την πιθανή αρνητική 
αντίδραση των γονιών του, να θυσιάσει τις πραγματικές επιθυμίες του ή τη σχέση 
με τους γονείς του;

Ένας παράγοντας που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα είναι το ενδεχόμενο 
του κοινωνικού στιγματισμού της οικογένειας. Είναι γεγονός ότι το άτομο καλείται να 
κάνει την αποκάλυψη μέσα σε μία κοινωνία όπως η ελληνική που είναι ομοφοβική 
και μετεξελίσσεται με βραδείς ρυθμούς. Έτσι, από τη μία ο φόβος για την αρνητική 
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αντίδραση των γονέων δικαιολογείται από το γεγονός ότι ζουν σε μία χώρα όπου η 
ομοφυλοφιλία δεν είναι ακόμη ευρέως αποδεκτή και αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει 
τις προσωπικές απόψεις τους, αλλά επίσης τις απόψεις συγγενών και φίλων. Επιπλέον, 
σκέφτεται ότι ακόμη και αν οι δικοί του άνθρωποι δείξουν κατανόηση και αποδοχή, 
ο κοινωνικός στιγματισμός θα τους στοιχίσει και θα τους οδηγήσει, χωρίς να φταίνε, 
στο περιθώριο. 

Όλη αυτή η εσωτερική σύγκρουση και τα έντονα συναισθήματα είναι δυνατόν να 
οδηγήσουν το άτομο στην ανυπομονησία να αποκαλύψει τον σεξουαλικό προσανα-
τολισμό του ώστε, κατά κάποιο τρόπο, να ξεμπερδέψει με αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, 
είναι πιθανό να ξεχνά ότι και το ίδιο χρειάστηκε κάποιον χρόνο μέχρι να αποδεχθεί 
τις ομοφυλοφιλικές ή αμφιφυλικές προτιμήσεις του, και ότι θα πρέπει να προσφέρει 
μία ανάλογη πίστωση χρόνου στους δικούς του ανθρώπους. Συχνά οι γονείς υποψιά-
ζονται ή γνωρίζουν τις προτιμήσεις του παιδιού τους και είτε απλώς περιμένουν να 
το ακούσουν είτε εθελοτυφλούν μπροστά στις ενδείξεις που έχουν. Παρ’ όλα αυτά, 
ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα και να αποδεχθούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού τους.

Κάθε οικογένεια είναι μοναδική και, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν η σχέση 
γονέα-παιδιού διακρίνεται από αμοιβαία αγάπη και ενδιαφέρον, είναι θέμα χρόνου να 
γίνει αποδεκτός και σεβαστός ο σεξουαλικός προσανατολισμός του παιδιού. Ωστόσο, 
η διαδικασία αποδοχής δεν είναι στιγμιαία. Οι γονείς έχουν την τάση να πιστεύουν ότι 
γνωρίζουν πολύ καλά το παιδί τους, καθώς και ό,τι συμβαίνει στη ζωή του. Από την 
άποψη αυτή, είναι απόλυτα φυσιολογικό προς στιγμή να σοκαριστούν ή να νιώσουν 
ότι κάτι χάθηκε απ’ όσα πίστευαν ότι ισχύουν γι’ αυτό, χωρίς απαραίτητα να σταματούν 
να το αγαπούν και να το νοιάζονται. Έτσι, ενδέχεται να περάσουν διάφορες φάσεις, 
όπως σοκ και άρνηση, μέχρις ότου συνειδητοποιήσουν και αποδεχθούν την αλήθεια 
του παιδιού τους. 

Εν κατακλείδι, η διαδικασία της αποκάλυψης θέλει τον απαραίτητο χρόνο, ο 
οποίος καθορίζεται από το ποιοι είναι οι άνθρωποι που εμπλέκονται και από το 
ποια είναι η μεταξύ τους σχέση. Σε κάθε περίπτωση, το άτομο φαίνεται να χρειάζεται 
να συμβιβαστεί με τη σκέψη ότι, ενώ, από τη μία, δεν θέλει σε καμία περίπτωση 
να στενοχωρήσει τους γονείς του, από την άλλη, μπορεί να μην έχει το περιθώριο. 
Αυτή η στενοχώρια μπορεί να διαρκεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά το 
οποίο οι γονείς διαπραγματεύονται τις νέες πληροφορίες μέχρις ότου αποδεχθούν 
την πραγματικότητα. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Είμαι 23 ετών, οι γονείς μου είναι 40 και 46 κι έχω και δύο αδερφές μικρότερες 
από εμένα. Μετά από μία περίοδο που νόμιζα ότι είμαι αμφισεξουαλική, εδώ κι 
έναν χρόνο είμαι σίγουρη πως είμαι ομοφυλόφιλη. Με την κοπέλα μου είμαστε 
6 μήνες ζευγάρι και η σχέση μας πάει κάθε μέρα από το καλό στο καλύτερο. 
Οι γονείς μου την έχουν γνωρίσει απλά σαν μία καινούργια φίλη μου, και τη 
συμπάθησαν και οι δύο (το τονίζω γιατί η μαμά μου είναι συνήθως καχύποπτη 
με τις φιλίες μου, τις βρίσκει σχεδόν όλες “κατώτερές” μου). Τους τελευταίους 
μήνες νιώθω πολύ έντονη την επιθυμία να “ξεσκεπαστώ” στην οικογένειά μου 
κι αυτό μου τρώει τη ζωή μου κάθε μέρα κι από λίγο. 

❞
❝Επισκέπτομαι τον έναν γιατρό μετά τον άλλον τα τελευταία χρόνια για να 
μάθουμε τι φταίει και 1 με 2 φορές τον χρόνο λιποθυμώ χάνοντας εντελώς τις 
αισθήσεις μου, υπό διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες. Σας τα λέω αυτά γιατί 
υποψιάζομαι ότι το ένα με το άλλο συνδέονται. Ο καρδιολόγος που με έχει ανα-
λάβει τώρα μου συνέστησε αντικαταθλιπτικό. Ξαφνιαστήκατε; Κι εγώ! Και πολύ 
περισσότερο όταν έψαξα η ίδια κι έμαθα τα πάντα για το εν λόγω σκεύασμα. Δεν 
ξέρω γιατί σας τα λέω όλα μαζί και μπερδεμένα, έτσι όμως δίνω πάνω-κάτω μία 
γενικότερη εικόνα του εαυτού μου που ίσως μας χρειαστεί για τη… διάγνωση! 

Ας γυρίσουμε όμως πάλι πίσω, εκεί που έλεγα ότι θέλω πολύ να το βγάλω 
από μέσα μου. Τα τελευταία 4 χρόνια ζω στο εξωτερικό όπου σπουδάζω και 
πηγαινοέρχομαι Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η πατρίδα μου είναι ένα μεγάλο χωριό, μία 
μικρή κοινωνία που περνά τη ζωή της με κουτσομπολιό (ζώντας, δηλαδή, τη ζωή 
των άλλων). Όταν πριν 2-3 χρόνια τόλμησα να εκμυστηρευτώ κάτι ψιλά σε έναν 
φίλο μου, η φήμη είχε ήδη κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες. Με το λέγε λέγε 
έφθασε και στα αυτιά των δικών μου. Δυστυχώς για μένα τότε βρήκα μπαρούφες 
και τα μπάλωσα, όμως ποτέ δεν θα ξεχάσω τα λόγια της μητέρας μου και τον πόνο 
στο πρόσωπό της όταν τα έλεγε… “Πήγαμε να πεθάνουμε από τη στενοχώρια μας, 
ο πατέρας σου θα πάθαινε καρδιά, πήραμε τηλέφωνο τον καρδιολόγο, μα είναι 
δυνατόν είπα, το δικό μου το παιδί που το ξέρω;” 

Εκεί με χτύπησε στο πιο ευαίσθητο σημείο μου… Έχω τεράστια αδυναμία στον 
πατέρα μου και ο μεγάλος μου καημός ήταν πάντοτε μην κάνω τίποτα που θα τον 
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στενοχωρήσει, που θα τον φέρει σε δύσκολη θέση, ή θα τον κάνει να νιώσει ντροπή. 
Είναι και επιφανής επιχειρηματίας στην περιοχή, από τα άτομα που το όνομά τους 
το ξέρουν και οι πέτρες. Δεν με ενδιαφέρουν οι κουτσομπόληδες. Με πονούν όμως 
τα κουτσομπολιά που θα μπορούσαν να πληγώσουν τους γονείς μου. Όχι, δεν έχω 
σκοπό να το κάνω βούκινο, η ζωή μου είναι για μένα. Θέλω όμως να μπορώ με 
τους ανθρώπους που αγαπώ να είμαι αληθινή. Εδώ που ζω σαν φοιτήτρια ο κόσμος 
δεν βάζει νταλκά στο κεφάλι του έστω κι αν φιλιέσαι στο κέντρο της πόλης με το 
κορίτσι σου. Έχω συνηθίσει στο να θεωρείται η “φυσιολογικότητά” μου δεδομένη 
και η εικόνα όταν έρχομαι στην Ελλάδα με τσακίζει από τις πρώτες κιόλας ημέρες. 
Κι όμως μία ημέρα σε αυτή την Ελλάδα θα γυρίσω και θέλω να γυρίσω ΕΓΩ κι όχι 
ΕΓΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ. Πόσο δύσκολη είναι η απόφαση να πάρω ένα μαχαίρι 
και να σκίσω την καρδιά των γονιών μου για να εξαγνίσω τη δική μου… Δεν ξέρω 
τι να κάνω, έχω αρχίσει να κατεβαίνω τα σκαλιά της απόγνωσης…

❞
❝Γεια σας. Είμαι φοιτήτρια, 20 χρονών, και από τα 18 συνειδητοποίησα ότι 
προτιμώ ερωτικά τις γυναίκες. [Ουσιαστικά είχα δείγματα πολύ νωρίτερα, αλλά 
δεν ήθελα να το παραδεχθώ στον εαυτό μου.] Πέρασα αρκετές δοκιμασίες μέχρι 
να ξεπεράσω την εσωτερική μου ομοφοβία, αλλά πλέον μπορώ να πω πως είμαι 
πολύ καλά και νιώθω χαρούμενη και ισορροπημένη. Και συμμετέχω όσο μπορώ 
σε ομάδες ενημέρωσης και στήριξης ομοφυλόφιλων ατόμων. 

Το πρόβλημα είναι ότι η μητέρα μου είχε κάποιες υποψίες ότι κάτι συμβαίνει, 
και πριν λίγες ημέρες σε μία “εκ βαθέων” συζήτησή μας, της το αποκάλυψα. Όταν 
το άκουσε σοκαρίστηκε, για πολλές ώρες ένιωθε μουδιασμένη, βέβαια μου είπε 
πως ό,τι και να γίνει θα με αγαπάει γιατί είμαι το παιδί της, αλλά μέχρι σήμερα μου 
έχει δείξει ότι δεν πρόκειται να το αποδεχθεί. Μόλις ξεπέρασε το “μούδιασμα”, 
άρχισε να κλαίει κάθε φορά που έμενε μόνη (για να μην καταλάβουν κάτι τα 
άλλα μέλη της οικογένειας, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για όλους), 
και γενικά αντέδρασε όπως θα αντιδρούσε εάν μάθαινε ότι μία μεγάλη συμφορά 
“χτύπησε” το παιδί της. 

Για να μην τα πολυλογώ, επειδή μέρα με τη μέρα χειροτέρευε, μέχρι που μου 
αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να κάνει κακό στον εαυτό της και ένιωθε απελπισμένη, 
αναγκάστηκα να βρω κάτι για να την ηρεμήσω. Προσπάθησα να της παρουσιάσω 
την κατάσταση πιο ανάλαφρα, ότι δεν είναι τραγικό, ότι δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή, 
ότι της λείπει ενημέρωση, και αναγκάστηκα να της πω ότι είμαι αμφισεξουαλική 
(πράγμα που όμως δεν ισχύει, γιατί προτιμώ ξεκάθαρα τις γυναίκες). Το τελευταίο 
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τής έδωσε λίγο κουράγιο νομίζω, ότι μπορεί να αλλάξω. Κι επειδή έχει περάσει 
πολλά στη ζωή της (και μένουμε και στην επαρχία), μη θέλοντας να την πιέσω, της 
είπα πως δεν θέλω καμία στήριξη από αυτή, μόνο να μην αντιδρά τόσο άσχημα, 
να συνέλθει, πως δεν πρόκειται να μαθευτεί σε άτομα που δεν θέλουμε, και να με 
αφήσει να κάνω τις επιλογές μου, χωρίς να μου φέρνει εμπόδια. Και αυτό πρέπει 
να την ελάφρυνε λίγο. 

Όπως και να ’χει, αυτό που ζητώ από εσάς είναι να μου πείτε ποια θα πρέπει 
να είναι η στάση μου απέναντί της, τι να της λέω και τι όχι, γενικά πώς να χειριστώ 
την κατάσταση χωρίς να την ανησυχώ, αλλά και χωρίς να καταπιεστώ. Γιατί 
φοβάμαι για τυχόν πράξεις απελπισίας και δεν μπορώ να τη βλέπω σε τόσο άσχημη 
κατάσταση. Ξέρω πως θα χρειαστεί χρόνο, αλλά θα πρέπει να βρω τρόπο να την 
ηρεμήσω σύντομα πριν καταλάβουν οι υπόλοιποι τίποτα… 

Επίσης, θα ήθελα να μου συστήσετε κάποιους ειδικούς ψυχολόγους που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν και να τη συμβουλέψουν σωστά, χωρίς να της πούνε 
τίποτα ομοφοβικά και αναχρονιστικά πράγματα. Με λίγα λόγια, απλά να τη δω 
να είναι καλύτερα θέλω. Ευχαριστώ πολύ. 

❞
❝Είμαι 23 ετών, απόφοιτη ενός πανεπιστημιακού τμήματος. Είχα ομοφυλοφιλική 
σχέση με μία κοπέλα με την οποία χωρίσαμε διότι εκείνη δεν άντεξε την απόλυτη 
δέσμευση και “πεταλούδιζε” δεξιά και αριστερά. Ακόμη πιο δύσκολη μας έκανε 
τη ζωή η πίεση των γονέων μου, στους οποίους αναγκάστηκα να γνωστοποιήσω 
τον δεσμό μας μετά από τρομερή άσκηση πίεσης και εκβιασμών. Έτσι, η κοπέλα 
μου δεν μπορούσε να έρχεται στον δικό μου χώρο. Επιπρόσθετη δυσκολία είναι 
η χιλιομετρική απόσταση που μας χωρίζει καθώς μένει εκτός Αττικής. Παρόλο που 
είχαμε τόσα εμπόδια, τα ξεπεράσαμε όλα και βρήκαμε τρόπους να βρισκόμαστε 
και να συνεχίζουμε, χωρίς προκλητικότητα και γκετοποίηση, φυσιολογικά τη ζωή 
μας μέσα σε μία σχέση εξάρτησης και αγάπης. 

Το κλίμα στο σπίτι μου, επειδή με φιλοξενούσε και εξαιτίας της σχέσης μου, 
κατάντησε αφόρητο. Δεν ήμουν από τα παιδιά που ονειρεύονταν τη φυγή από το 
σπίτι, ήμασταν πολύ δεμένοι παλιά, αλλά επενέβησαν στην προσωπική μου ζωή 
πολύ πέραν του φυσιολογικού και οι ρήξεις ήταν αναπόφευκτες. Σε σημείο να με 
παρακολουθούν και να εκβιάζουν ότι θα μιλήσουν στους γονείς της κοπέλας αν δεν 
“επιστρέψω στον ίσιο δρόμο”. Από την ώρα που έμαθαν ότι χώρισα, ηρέμησαν 
πολύ και με πιέζουν να κάνω δεσμό με αγόρι, με παρακολουθούν, με βάζουν να 
δίνω αναφορά πού πηγαίνω και φοβούνται την επανασύνδεσή μου με την πρώην. 
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Πραγματικά, με την πρώην μου θέλουμε να ξαναπροσπαθήσουμε να είμαστε 
μαζί, φυσικά αυτό δεν το είπα στους γονείς μου, αλλά ενώ το θέλω πάρα πολύ να 
αναβιώσουμε τον έρωτά μας, με το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι στην κυριολεξία 
δεν μπορώ καν να πάω μέχρι το περίπτερο. Δεν μπορώ να ξαναπεράσω τις ίδιες 
καταστάσεις με τις οποίες έπαθα κατάθλιψη. Τους αφήνω να ελπίζουν ότι θα 
αλλάξω γιατί το σοκ που υπέστησαν τους πλήγωσε πάρα πολύ και δεν θέλω 
να ξαναστενοχωρεθούν. Θέλω να φύγω από το σπίτι ώστε να μη γνωρίζουν τις 
κινήσεις μου, αν γίνεται, αλλά στη φάση που είμαι θέλω να προετοιμαστώ να δώσω 
ΑΣΕΠ και δεν μπορώ να συνδυάσω εργασία, φροντιστήριο, διάβασμα και σχέση. 

Ξέρω ότι για το μέλλον μου με συμφέρει να καθίσω σπίτι μου, να αφήσω την 
πρώην στο παρελθόν, να γραφτώ σε φροντιστήριο και να φροντίσω να αποκα-
τασταθώ επαγγελματικά. Αλλά δρω συνήθως με το συναίσθημα, κι ενώ η πρώην 
με πλήγωσε και δεν της έχω πλέον εμπιστοσύνη, θέλω να πιάσω δουλειά, να 
νοικιάσω έστω ένα στούντιο και να προσπαθήσω να ορθοποδήσω, να προσφέρω 
στη σχέση μου αυτά που θέλω και κάποια στιγμή να δώσω και ΑΣΕΠ. Πραγματικά 
δεν μπορώ να κάνω άλλη υπομονή. Στο σπίτι γίνονται καθημερινά φασαρίες ακόμη 
και τώρα που είμαι μόνη, και χωρίς να μου αξίζει τέτοια συμπεριφορά διότι δεν 
έχω καμία σχέση με έκφυλα άτομα του… δύσκολου αυτού χώρου. Δεν αντέχω 
να κάνω υπομονή μέχρι τις εξετάσεις. Θέλω να πιάσω άμεσα δουλειά, αλλά δεν 
ξέρω αν είναι η σωστή επιλογή για τη ζωή μου, και δεν ξέρω αν όντως η πρώην 
μου αξίζει αυτή τη θυσία. Η ψυχολογική πίεση που αισθάνομαι γενικά μου έχει 
προκαλέσει προβλήματα υγείας, υποτασικές κρίσεις, δερματικά και υπερβολικά 
νεύρα. Σας παρακαλώ, ξέρω ότι μπορείτε με μία απάντησή σας να με βοηθήσετε. 
Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, περιμένω με αγωνία την απάντησή σας. 

❞
❝Γεια σας. Είμαι 19 χρονών, φοιτητής, και από χρόνια έχω καταλάβει ότι 
είμαι ομοφυλόφιλος (αν και πού και πού έχω και ετεροφυλοφιλικές επιθυμίες) 
και το έχω αποδεχθεί πλήρως (ευτυχώς το στάδιο αυτό το πέρασα γύρω στα 15 
και έχω πλέον συμφιλιωθεί απόλυτα με τον εαυτό μου). Το έχω κοινοποιήσει 
σε τρεις καλούς μου φίλους και φυσικά δεν είχαν πρόβλημα, ενώ σιγά σιγά 
βάζω σε εφαρμογή ένα σχέδιο για να το πω και στους γονείς μου, το οποίο έχει 
επιτυχία (το σχέδιο αυτό έχει ως εξής: τους άφησα εντελώς τυχαία ένα βιβλίο 
που μιλάει για έναν ομοφυλόφιλο έφηβο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, 
ενώ παράλληλα τις προάλλες πάλι… εντελώς τυχαία είδαμε μία ταινία, “Get 
real” λέγεται και είναι πολύ καλή, που πραγματεύεται το ίδιο θέμα, και είδα ότι 
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η στάση τους απέναντι στην ομοφυλοφιλία έχει αλλάξει δραστικά. Είμαι βέβαια 
τυχερός γιατί είναι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, αλλά και να μην ήταν πιστεύω πως 
η αγάπη τους για μένα και η δική μου γι’ αυτούς θα τους έκανε να καταλάβουν, 
κλείνω την παρένθεση).

Ερωτικά είχα και έχω επαφές από τα 17 και με τα δύο φύλα. Ωστόσο, αντιμε-
τωπίζω τρία προβλήματα, τα οποία σας παραθέτω και θα ήθελα τη βοήθειά σας:

1. Φοβάμαι να αποκαλύψω τη σεξουαλική μου ταυτότητα σε άτομα που δεν είμαι 
βέβαιος ότι θα την αποδεχθούν. Μιας και είμαι αρκετά κοινωνικός, δεν φοβάμαι 
τόσο μη μείνω από φίλους άμα το πω, αλλά αυτό που δεν θέλω είναι κάποιοι 
που τώρα με εκτιμούν να με κοιτούν μετά με μισό μάτι (αν και το πρόβλημα θα 
είναι δικό τους και όχι δικό μου…).

2. Όλες σχεδόν οι σχέσεις μου με άντρες είναι κυρίως μέσω του Internet και 
είναι κυρίως αποκλειστικά σαρκικές. Πλέον, όμως, αποζητώ μία πιο φυσιολογική και 
ολοκληρωμένη σχέση. Όμως εμπόδιο σε αυτό είναι το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία 
είναι ακόμη ταμπού και δεν μπορώ να ξέρω αν ένα αγόρι που γουστάρω είναι 
gay ή όχι για να μπορώ να κάνω κάποια κίνηση ή όχι (όσο καλός φυσιογνωμιστής 
και να είσαι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πάντα, πιστέψτε με…). Θα ήθελα 
τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.

3. Δεν ξέρω πώς να χειριστώ περιπτώσεις κοριτσιών που μου την πέφτουν. 
Από τη μία, δεν με διεγείρουν σεξουαλικά, αλλά, από την άλλη, δεν θέλω να τις 
απογοητεύσω και να τις στενοχωρήσω.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις συμβουλές σας και πολλά μπράβο γι’ 
αυτή σας την υπηρεσία!

❞
❝Καλησπέρα, είμαι φοιτητής 19 χρονών. Είμαι ομοφυλόφιλος και το ξέρω από 
την αρχή της εφηβείας μου. Έμενα σε ένα μικρό χωριό και μετά σε μία μικρή πόλη, 
οπότε μέχρι και τα 18 μου (δηλ. 6 μήνες πριν) που τελείωσα το σχολείο και πέρασα 
στη σχολή δεν είχα δυνατότητα ούτε καν να διαβάσω κάποια βασικά πράγματα για 
την ομοφυλοφιλία. Δοκίμασα μία φορά από το Internet να πληροφορηθώ, αλλά 
το είδαν οι γονείς μου… Ευτυχώς το κάλυψα εύκολα, έχω μάθει να υποκρίνομαι 
και να λέω ψέματα αρκετά εύκολα… Η ανάγκη βλέπετε…

Το ότι είμαι ομοφυλόφιλος το έχω συνειδητοποιήσει απόλυτα, όπως και το 
ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχω αναγνωρίσει 
αρκετά καλά που μου προσφέρει και αυτή η κατάσταση (σίγουρα όμως δεν 
συγκρίνονται με τα προβλήματα που έχω να αντιμετωπίσω).
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Θέλω και έχω ανάγκη από έναν άνθρωπο δίπλα μου, αλλά με δυσκολεύει 
τρελά η ιδέα να το αποκαλύψω ακόμη και σε άτομα που βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση (μέχρι και σε εσάς με πολλή δυσκολία γράφω). Δεν πρόκειται ποτέ να 
πάω σε μέρη που συχνάζουν οι ομοφυλόφιλοι, και η σχολή αλλά και η γενικότερη 
κοινωνική ζωή μου μου δίνουν ελάχιστες ευκαιρίες για επαφή με ομοφυλόφιλα 
άτομα (ένα γνώρισα και φυσικά δεν το παραδεχθήκαμε ο ένας στον άλλο, αλλά δεν 
τον συμπαθώ κιόλας). Εκτός των άλλων, δεν νομίζω ακόμη και αν κάποιος είναι 
ομοφυλόφιλος να με πλησιάσει γιατί ομολογουμένως δεν φαίνεται η ομοφυλοφιλία 
μου αν δεν με γνωρίσεις πολύ καλά. Εδώ ο κολλητός μου, μου εκμυστηρεύτηκε ότι 
νομίζει ότι ένας κοινός φίλος μας (αυτός που προανέφερα) είναι ομοφυλόφιλος.

Ακόμη, όμως, και αν μπορούσα να γνωρίσω κάποιον φοβάμαι, γιατί δεν 
έχω μιλήσει ποτέ ανοικτά, δεν είχα ποτέ σχέση ολοκληρωμένη, ούτε ετερόφυλη, 
και πάνω απ’ όλα βλέπω ότι οι ομοφυλόφιλοι με τους οποίους δοκίμασα να 
επικοινωνήσω είναι πολύ συνειδητοποιημένοι (καμία σχέση με εμένα), οπότε δεν 
ασχολούνται καν με ανασφαλή άτομα, μπερδεμένα κ.λπ.

Νομίζω πως δεν έχω περάσει ουσιαστικά εφηβεία, ή τουλάχιστον δεν έχω 
ολοκληρώσει όλα τα επίπεδα για να πω ότι μπορώ να νιώθω ενήλικας, έτοιμος 
για σχέση.

Τέλος, το δυσκολότερο, αν και είμαι σίγουρα gay, δεν μπορώ καν να με 
φανταστώ σε ερωτικές περιπτύξεις με άτομα του ίδιου φύλου. Αηδιάζω και μόνο 
στη σκέψη και ντρέπομαι που το λέω.

Είμαι πάρα πολύ μπερδεμένος και νομίζω αυτό φαίνεται. Αν καταλάβατε κάτι, 
θα εκτιμούσα μία ειλικρινή συμβουλή. Ευχαριστώ πολύ.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Θέλω να αποκαλύψω την ομοφυλοφιλία μου αλλά φοβάμαι.

  Πολλοί άνθρωποι με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό νιώθουν 
την ανάγκη να μιλήσουν για τις προτιμήσεις τους, καθώς θεωρούν ότι αυτό 
είναι σημαντικό για την ψυχολογική τους ευεξία. Συχνά παρατηρείται μία 
αίσθηση ανακούφισης καθώς το άτομο σταματά να «κρύβεται» και έχει την 
ελευθερία να εκφραστεί και να συνάψει ειλικρινείς σχέσεις με τους άλλους 
ανθρώπους.

Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η διαδικασία αποδοχής και κοινοποίησης 
του σεξουαλικού προσανατολισμού είναι εύκολη, ενώ σε άλλες ανακύπτουν 
σημαντικές δυσκολίες. Στην ουσία, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει το να 
έλθει κανείς αντιμέτωπος με το τι σημαίνει να είναι διαφορετικός σε μία 
κοινωνία που θεωρεί ότι όλα τα μέλη της είναι ετεροφυλόφιλα, και η οποία 
κρίνει τη διαφορά από τα ισχύοντα πρότυπα με αρνητικό τρόπο. Έτσι, η 
διαδικασία αυτή είναι πολύ προσωπική και λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό 
χρόνο για κάθε άτομο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η διαδικασία αυτή διαρκεί διά βίου 
και ότι είναι δικαίωμά σας να αποφασίσετε σε ποιους και πότε θα μιλήσετε 
για τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό. Γενικά γίνεται ευκολότερη όταν 
το άτομο είναι βέβαιο για τη σεξουαλικότητά του και όταν είναι σε θέση 
να αποσυνδέσει τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του από τις αντιδράσεις 
των άλλων. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ευκολότερο να μιλήσουν για τον 
σεξουαλικό τους προσανατολισμό σε άλλα ομοφυλόφιλα άτομα και να 
συζητήσουν μαζί τους τις δικές τους εμπειρίες από τη διαδικασία. Το πιο 
δύσκολο βήμα είναι να μιλήσει κανείς σε ετεροφυλόφιλα άτομα, καθώς στις 
περιπτώσεις αυτές είναι πιο πιθανό να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Είναι 
πιθανό ετεροφυλόφιλοι φίλοι ή άτομα της οικογένειάς σας να σοκαριστούν 
από την εκμυστήρευσή σας και αρχικά να βιώσετε απόρριψη εκ μέρους 
τους. Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, 
με το πέρασμα του χρόνου αυτές οι αντιδράσεις αμβλύνονται και συχνά 
παρατηρείται μεταστροφή τους.

Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να σκεφτείτε από πριν τι πρόκειται να πείτε 
και να επιλέξετε τον κατάλληλο χρόνο και τόπο. Προετοιμαστείτε για μία 
αρνητική αρχική αντίδραση και υπενθυμίστε στον συνομιλητή σας ότι είστε 
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το ίδιο άτομο που γνώριζε και χθες. Μην ξεχνάτε ότι χρειαστήκατε κι εσείς 
κάποιο χρόνο για να αποδεχθείτε τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό και 
ότι είναι πιθανό να χρειάζεται και το άλλο άτομο κάποιο χρονικό διάστημα. 
Ξεκινήστε τη διαδικασία με άτομα που γνωρίζετε ότι είναι πιο πιθανό να 
αντιδράσουν θετικά, ώστε να υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο που μπορεί να 
σας στηρίξει σε περίπτωση που έχετε κάποια αρνητική εμπειρία. Μπορείτε, 
πριν προχωρήσετε σε αποκαλύψεις, να τεστάρετε το άτομο που έχετε απέναντί 
σας, μιλώντας γενικά για θέματα ομοφυλοφιλίας και παρατηρώντας την 
αντίδρασή του.

Το σημαντικό είναι να θυμάστε ότι έχετε το δικαίωμα να είστε αυτή/αυτός 
που είστε και ότι έχετε το δικαίωμα να εκφράζετε ανοικτά όλες τις όψεις του 
εαυτού σας, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού σας προσανατολισμού. 
Ακόμη και αν ένα άτομο σας απορρίψει, αυτό δεν αποτελεί κριτήριο της 
προσωπικής σας αξίας.

?  Οι γονείς μου δεν αποδέχονται την ομοφυλοφιλία μου.

  Είναι γεγονός ότι στην κοινωνία μας η ομοφυλοφιλία δεν είναι ευρέως 
αποδεκτή και αυτό συχνά οδηγεί γονείς, συγγενείς, αλλά και φίλους να 
δυσκολεύονται να αποδεχθούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου. 
Δεν γνωρίζουμε πόσος καιρός έχει περάσει από τη στιγμή που μιλήσατε στους 
γονείς σας, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις η αρχική 
αρνητική αντίδραση αναστρέφεται καθώς οι άλλοι έχουν την ευκαιρία να 
συνηθίσουν στην ιδέα. Αν ο καιρός που έχει περάσει είναι αρκετός, θα πρέπει 
να αναρωτηθείτε ποιος είναι ο λόγος που οι γονείς σας δεν προσπαθούν να 
σας αποδεχθούν, ιδίως αν παλαιότερα η σχέση σας μαζί τους ήταν καλή.

Ένας πιθανός λόγος είναι ότι θεωρούν πως μπορούν να σας πιέσουν ώστε 
να «επιστρέψετε στον ίσιο δρόμο». Ο σεξουαλικός μας προσανατολισμός 
δεν είναι κάτι που επιλέγουμε. Συνήθως ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
γίνεται αντιληπτός κατά τα πρώτα στάδια της εφηβείας χωρίς να έχει υπάρξει 
προηγούμενη σεξουαλική εμπειρία, και δεν υπόκειται στον έλεγχό μας. Αυτό 
που μπορούμε να επιλέξουμε είναι αν θα λειτουργήσουμε σύμφωνα με τον 
προσανατολισμό μας, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να τον αγνοήσουμε.

Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να τους εξηγήσετε ότι 
δεν είναι δυνατόν να αλλάξετε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε να τους 
στενοχωρήσετε, αλλά δεν νομίζουμε ότι έχετε αυτό το περιθώριο. Θα 
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προσπαθήσουμε να σας εκθέσουμε κάποιες σκέψεις που πιστεύουμε ότι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους κεντρικούς άξονες του τρόπου που 
θα χειριστείτε το θέμα.

Κατ’ αρχάς, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην «ανησυχήσετε» τους 
γονείς σας και ταυτόχρονα να μην καταπιέζεστε. Όπως θα γνωρίζετε από την 
επαφή σας με άλλα άτομα με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό, 
η αντίδραση των γονιών σας είναι σχετικά συνηθισμένη στην ελληνική κοι-
νωνία, όπως επίσης και κατανοητή στο πλαίσιο της ομοφοβίας που επικρατεί 
στη χώρα μας. Εξίσου κατανοητό, όμως, είναι και το δικό σας αίτημα να 
εκφραστείτε ελεύθερα στους δικούς σας ανθρώπους. Υπ’ αυτή την έννοια, 
δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος ειδικός χειρισμός που θα οδηγούσε τους 
γονείς σας στην αυτόματη αποδοχή του σεξουαλικού σας προσανατολισμού, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε τα πράγματα πιο εύκολα 
γι’ αυτούς, πάντα εις βάρος των δικών σας δικαιωμάτων αυτοέκφρασης.

Χωρίς να απογοητεύεστε από την αρχική αρνητική αντίδραση των γονιών 
σας, δώστε τους χρόνο και επιτρέψτε τους μία σταδιακή προσαρμογή, λέγοντας 
και κάνοντας αυτά που θεωρείτε ότι μπορούν να αντέξουν. Καταλαβαίνουμε 
πόσο σημαντικό είναι για εσάς να μπορέσετε να νιώσετε ελεύθερος μέσα στο 
ίδιο σας το σπίτι, αλλά η αποδοχή σας από τα αγαπημένα σας πρόσωπα δεν 
είναι πάντοτε μία διαδικασία που μπορεί να επιτευχθεί με γρήγορους ρυθμούς, 
ακριβώς επειδή πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός μεταξύ των δικών σας 
αναγκών και των αναγκών των άλλων. Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε ένα 
δίκτυο ατόμων με τα οποία μπορείτε να μιλήσετε άνετα για τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζετε μέσα στην οικογένειά σας, έχοντας πάντα κατά νου 
ότι ορισμένες φορές μεταξύ ατόμων με ομοφυλοφιλικό προσανατολισμό 
αναπτύσσεται ένα είδος πίεσης για γρήγορες αποκαλύψεις, με την υιοθέτηση 
μιας πιο συντηρητικής στάσης να θεωρείται ένδειξη δειλίας, μη ουσιαστικής 
αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.

Ίσως θα ήταν χρήσιμο να προτρέψετε τους γονείς σας να επισκεφτείτε 
όλοι μαζί έναν ειδικό, ώστε να ενημερωθούν και να μπουν σιγά σιγά σε μία 
διαδικασία αποδοχής της πραγματικότητας.

Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω αποδειχθούν αναποτελεσματικά 
και οι όροι της πραγματικότητας συνεχίζουν να σας θέτουν το δίλημμα 
που περιγράφετε, θεωρούμε ότι πρέπει να σκεφτείτε πολύ προσεκτικά το τι 
πρέπει να πράξετε. Τελικά, θεωρούμε ότι ίσως θα πρέπει να καταστρώσετε 
ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την αποδέσμευσή σας από τον έλεγχο των 
γονέων σας.
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?  Οι γονείς μου με μισούν επειδή είμαι ομοφυλόφιλος.

  Είναι γεγονός ότι το κύριο πρόβλημα του ομοφυλοφιλικού σεξουαλικού 
προσανατολισμού στην κοινωνία μας είναι το στίγμα που φέρει. Πολλές φορές 
ακόμη και πολύ κοντινά πρόσωπα αδυνατούν να αποδεχθούν έναν τέτοιο 
σεξουαλικό προσανατολισμό και συχνά εκδηλώνουν αρνητικές αντιδράσεις. 
Είναι απόλυτα κατανοητό ότι μία τέτοια περίπτωση είναι δύσκολη και 
συναισθηματικά οδυνηρή. Ωστόσο, αντί να πιστεύετε ότι οι γονείς σας δεν 
σας αγαπούν, μήπως θα ήταν πιο ακριβές να πούμε ότι δεν αποδέχονται τον 
σεξουαλικό σας προσανατολισμό; Έχετε ενδείξεις ότι γενικώς αδιαφορούν 
για εσάς, θέλουν το κακό σας, δεν ενδιαφέρονται όταν αρρωσταίνετε κ.λπ.; 
Σίγουρα δεν είναι λίγο ένα κομμάτι του εαυτού σας να μην είναι αποδεκτό 
από τους ίδιους σας τους γονείς, αλλά οπωσδήποτε είναι διαφορετικό από 
το να σας απορρίπτουν ολοκληρωτικά. 

Αν, ωστόσο, η αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού οδήγησε 
τους γονείς σας να σας απορρίψουν ολοκληρωτικά, τότε σας ενθαρρύνουμε 
να προσπαθήσετε να εισπράξετε την αποδοχή που σας λείπει μέσα από άλλες 
σχέσεις σας. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι εφικτό αλλά ούτε και αναγκαίο 
να ικανοποιούμε τους άλλους. Ειδικά αν κάτι τέτοιο είναι εις βάρος τη δικής 
μας ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Δώστε χρόνο στους γονείς σας, ώστε 
να επεξεργαστούν τα νέα δεδομένα. Αν παρ’ όλα αυτά διατηρήσουν την 
ίδια στάση, τότε θα πρέπει να χαράξτε τη δική σας πορεία, σεβόμενος τις 
προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. 

?  Πώς να βοηθήσω έναν ομοφυλόφιλο φίλο να «εκδηλωθεί»;

  Στην κοινωνία μας, η ομοφυλοφιλία αποτελεί θέμα ταμπού και ως εκ τούτου 
πολλά ομοφυλόφιλα άτομα δυσκολεύονται να παραδεχθούν τον σεξουαλικό 
τους προσανατολισμό, ή αποφασίζουν να μην εκδηλώσουν τις προτιμήσεις 
τους ακόμη και στα πολύ κοντινά τους πρόσωπα. Πρόκειται για ένα πολύ 
προσωπικό θέμα και θεωρούμε ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να πιέσετε τον 
φίλο σας να αναγνωρίσει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή να τον 
εξωτερικεύσει.

Ο συχνότερος λόγος που ένα ομοφυλόφιλο άτομο αποφεύγει να μιλήσει 
για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις είναι ο φόβος της απόρριψης από το 
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περιβάλλον του, οπότε ως γενική στάση σάς προτείνουμε να του μεταδώσετε 
εμμέσως το μήνυμα ότι θα ήταν αποδεκτός από εσάς όποιος και αν είναι ο 
σεξουαλικός του προσανατολισμός. Προσέξτε να μεταδώσετε αυτό ακριβώς 
το μήνυμα της αποδοχής και μην παρασυρθείτε σε συνεχείς νύξεις που θα 
τον κάνουν να νιώσει πίεση. 

?  Είμαι ομοφυλόφιλος και φοβάμαι να πάω στρατό.

  Αν η ανησυχία σας αφορά σε ενδεχόμενη αποκάλυψη του ομοφυλόφιλου 
προσανατολισμού σας κατά την ιατρική εξέταση στον στρατό, ή αν προέρχεται 
από τη γενική φιλολογία που υπάρχει γύρω από τα θέματα της κατάταξης 
στο στρατό, θέλουμε να τονίσουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο 
ότι η παραπάνω φιλολογία δεν έχει ρεαλιστική βάση, καθώς δεν υπάρχει 
κάποια εξέταση που να εντοπίζει τα ομοφυλόφιλα άτομα. Αν η ανησυχία σας 
αναφέρεται στη γενικότερη προσαρμογή σας στο στρατιωτικό περιβάλλον, 
τότε οι επιλογές σας είναι δύο: είτε να εκμεταλλευτείτε τους μήνες που έχετε 
στη διάθεσή σας ώστε να αντιμετωπίσετε τις σκέψεις που σας προκαλούν 
άγχος, είτε να επιδιώξετε να λάβετε αναβολή και τελικώς απαλλαγή στρά-
τευσης. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα δημόσιο 
νοσοκομείο και να έχετε συνεργασία με έναν ειδικό. Εκείνος θα εκτιμήσει τη 
φύση των δυσκολιών σας και αν κρίνει ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε 
στις απαιτήσεις της στρατιωτικής θητείας, θα σας χορηγήσει βεβαίωση που 
θα πρέπει να προσκομίσετε σε στρατιωτικό ψυχίατρο κατά την περίοδο 
της κατάταξής σας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης 
αναβολής.



Προβλήματα στο πλαίσιο 

ομοφυλοφιλικών σχέσεων

Όπως σε κάθε σχέση, έτσι και στις ομοφυλοφιλικές προκύπτουν δυσκολίες και 
προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι κυρίως δύο ειδών: Στην πρώτη περίπτωση, 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της σχέσης αυτής καθεαυτής. Ειδικότερα, ανακύπτουν 
προβλήματα επικοινωνίας, καβγάδες, ή το ένα μέλος στρέφει το ερωτικό ενδιαφέρον του 
σε άλλο πρόσωπο και τελικά επέρχεται χωρισμός. Έτσι, το άτομο έχει να αντιμετωπίσει 
τα δυσάρεστα συναισθήματα που προκαλούνται από την απώλεια του αγαπημένου 
προσώπου και να πενθήσει γι’ αυτό. 

Στη δεύτερη περίπτωση, τα προβλήματα προκύπτουν από το γεγονός της μη 
αποδοχής, ή δυσκολιών αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού από το 
ένα μέλος της σχέσης. Συγκεκριμένα, ο σύντροφος δυσκολεύεται να αποδεχθεί τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό του, νιώθει ενοχή και ψυχική δυσφορία γι’ αυτό (π.χ. 
κλαίει μετά τη σεξουαλική πράξη) και, κατ’ επέκταση, η κατάσταση αυτή επηρεάζει 
τη συντροφική σχέση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από τον Γιώργο Κιοστεράκη. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Καλημέρα! Είναι 22 ετών και εδώ και τρία χρόνια έχω κανονική ζωή ως 
ομοφυλόφιλος. Είμαι ένα άτομο που δεν ψάχνει δικαιολογίες για τον εαυτό του 
και κάνει πολύ εσωτερικό διάλογο. Από μικρός ήξερα τι θέλω και τι μου αρέσει. 
Ποτέ δεν σκέφτηκα να πάω με γυναίκα απλά για να κάνω αυτό που η κοινωνία 
θέλει, και νιώθω όμορφα με τη σεξουαλική μου επιλογή. 

Το πρόβλημά μου είναι το εξής: Πέρυσι, γνώρισα ένα παιδί, συνομήλικο, με 
το οποίο ήμασταν μαζί για δύο μήνες. Χωρίσαμε επειδή όπως μου είπε αυτός δεν 
με αγαπούσε. Εγώ όμως τον ήθελα πολύ. Αλλά σεβάστηκα την επιλογή του και 
απλά ζήτησα να μείνουμε φίλοι. Όμως βρισκόμασταν αραιά και πού και κάποιες 
φορές κάναμε και σεξ, αν και χωρισμένοι. Αυτό με τσάκιζε. Μετρούσα μέρες για 
να τον πάρω τηλέφωνο, γιατί δεν ήθελα να τον κουράσω. Δεν ντρεπόμουν να του 
πω τι νιώθω. Είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτά. Απλά ήταν άτομο που δεν μπορούσε 
ούτε να πει σ’ αγαπώ ούτε να το ακούσει. 

Τώρα έχει μία άλλη σχέση. Το παιδί το ξέρω και μιλάμε. Αλλά με τον άλλο δεν 
έχουμε πια έστω και φιλική επαφή, μετά από δική μου απαίτηση. Όμως, όσες 
προσπάθειες και να έκανα να βρω κάποιον άλλο, πάντα χαλάει κάτι. Στο μυαλό 
μου είναι αυτός. Και το κακό είναι ότι αυτό το δίμηνο που ηρέμησα λίγο, επειδή 
τον είδα τυχαία κάποιες φορές και μιλάω και στον δικό του, νιώθω περίεργα. 
Κάποιες φορές έχω απλά και μόνο συμπτώματα καταθλιπτικά (δεν θέλω να βγω, 
λίγες φορές έχω κλάψει, δεν θέλω να συμβιβαστώ με την εικόνα του εαυτού μου, 
νιώθω άσχημος – ενώ στην πραγματικότητα καταλαβαίνω ότι δεν είμαι…). Αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν είμαι σε κατάθλιψη. Και η ζωή μου συνεχίζεται κανονικά, και 
χαίρομαι πράγματα, και νιώθω φίλους κοντά μου. Απλά δεν μπορώ να ξεφύγω. 
Και κάτι μου λέει μέσα μου ότι και σε κείνον κάτι έχει μείνει για μένα. Ας πούμε, 
τις προάλλες είπα στον φίλο μου ότι νιώθω πως το άτομο αυτό (ο πρώην μου…) 
δεν με συμπαθεί και το παιδί γέλασε. Και όταν τυχαία βρισκόμαστε, με κοιτάει 
με αγάπη, χωρίς να μου έχει πει ποτέ σ’ αγαπώ. Καλά, μπορεί επειδή εγώ τον 
κοιτάω με αγάπη, να νιώθω ότι και αυτός κάνει το ίδιο. Μη βγάζουμε εύκολα 
συμπεράσματα!

Αυτό το άτομο είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί και θα ευχόμουν να είναι 
δικός μου. Ειλικρινά, χαίρομαι που τα παιδιά είναι καλά. Τους αγαπάω και 
τους δύο. Σκέφτομαι, μάλιστα, να απομακρυνθώ και από τον φίλο του για να 
μην ενοχλώ. Απλά θέλω να ρωτήσω τι μπορώ να κάνω για να νιώσω λίγο πιο 
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καλά με τον εαυτό μου και να τον ξεχάσω. Το να μην τον βλέπω δεν είναι λύση, 
γιατί μένει στη γειτονιά μου και δυστυχώς βλεπόμαστε άθελά μας… Ευχαριστώ 
προκαταβολικά για την απάντηση. 

❞
❝Είμαι εδώ και μερικά χρόνια διαπιστωμένα αμφισεξουαλική, έχοντας ήδη 
2 σημαντικές εμπειρίες με κοπέλες της ηλικίας μου. Δεν αντιμετώπισα κάποιο 
ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί ευτυχώς με τις κοπέλες αυτές αναπτύξαμε υψηλό δείκτη 
επικοινωνίας και εχεμύθειας ανάμεσά μας. Σε σχέση με τον εαυτό μου επίσης, δεν 
υπήρξαν επιπλοκές στη συμπεριφορά μου και την ψυχολογική μου κατάσταση, 
γιατί ένιωσα πολύ όμορφα και γενικά αποδείχθηκε ότι απελευθέρωσα με αυτό 
τον τρόπο επιπλέον αποθέματα της σεξουαλικής μου ευχαρίστησης. Το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζω όμως έχει να κάνει με την κοπέλα, με την οποία βρίσκομαι 
ερωτικά το τρέχον χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ενώ κατά τις πρώιμες σεξουαλικές μας επαφές όλα κυλούσαν 
ομαλά, το τελευταίο διάστημα την έχω “συλλάβει” να κλαίει μετά την ολοκλήρωση 
της επαφής. Το γεγονός αυτό με αναστάτωσε πολύ, γιατί δεν θέλω σε καμία 
περίπτωση να προκαλώ άσχημα συναισθήματα σε άλλα πρόσωπα, πολύ δε περισ-
σότερο σε πρόσωπα με τα οποία έχω μοιραστεί ιδιαίτερες στιγμές τρυφερότητας. 
Προσπάθησα επανειλημμένως να την κάνω να μου εξομολογηθεί το πρόβλημά 
της και να διαπιστώσω αν φταίω εγώ για τη συμπεριφορά της.

Εκείνη αμέσως μου ξεκαθάρισε ότι είμαι πολύ καλή και ότι εγώ δεν φταίω σε 
τίποτα. Εγώ όμως δεν σας κρύβω ότι διακρίνω στην κοπέλα αυτή συμπτώματα 
ενοχών για το ότι βρισκόμαστε σεξουαλικά, μολονότι κατά τη διάρκεια της επαφής 
δείχνει ανεπηρέαστη από οτιδήποτε. Τι θα με συμβουλεύατε να κάνω;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ο ομόφυλος φίλος μου δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά μου.

  Σίγουρα είναι θετικό για εσάς το γεγονός ότι συζητήσατε με τον φίλο σας 
το πώς νιώθετε για εκείνον, ωστόσο το γεγονός ότι συμπεριφερθήκατε με 
τον κατάλληλο τρόπο δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και ανταπόκριση στην 
κίνησή σας. Πολλοί άνθρωποι έχουν μεμονωμένες ομοφυλοφιλικές εμπειρίες 
λόγω ειδικών συνθηκών, προκειμένου να πειραματιστούν κ.λπ., ή απλώς 
δεν νιώθουν άνετα να αποδεχθούν αυτή την όψη της σεξουαλικότητάς 
τους.

Το να τρέφουμε ερωτικά συναισθήματα για έναν σύντροφο που δεν 
ανταποκρίνεται είναι μία παγίδα στην οποία κάποια στιγμή στη ζωή μας 
πέφτουμε όλοι σχεδόν οι άνθρωποι. Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε συνήθως 
την αίσθηση ότι κάτι κάνουμε λάθος, ή ότι κάτι πρέπει να κάνουμε ακόμη 
ώστε ο σύντροφος που επιθυμούμε να ανταποκριθεί. Ωστόσο, συνήθως, τα 
πράγματα είναι κάπως διαφορετικά: δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να 
κάνουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Μπορεί αυτό να μας στενοχωρεί και 
να μας δημιουργεί συναισθήματα αδικίας, αλλά αν το συνειδητοποιήσουμε, 
σταδιακά αφήνουμε πίσω μας την απώλεια και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Δεν 
μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα από το πώς θα μπορούσαν να είναι, 
αλλά από το πώς πραγματικά είναι. Δεν έχει νόημα πόσο καταπληκτική 
θα ήταν μία σχέση με τον συγκεκριμένο σύντροφο, αλλά το γεγονός ότι ο 
συγκεκριμένος σύντροφος δεν ενδιαφέρεται.

Ειδικά στην περίπτωση των ομοφυλοφιλικών σχέσεων θα πρέπει να 
προσέξετε μία επιπλέον παγίδα. Συχνά τα ομοφυλόφιλα άτομα θεωρούν 
ότι η ζωή τους θα ήταν πιο εύκολη αν η σχέση που επιδίωκαν ήταν ετε-
ροφυλοφιλική. Είναι γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται 
επιπρόσθετες δυσκολίες λόγω του ομοφυλοφιλικού χαρακτήρα της σχέσης, 
αλλά πολλές είναι οι φορές που τα προβλήματα είναι ακριβώς ίδια με αυτά 
που ανακύπτουν στις ετεροφυλικές σχέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η εστίαση 
στον ομοφυλοφιλικό χαρακτήρα της σχέσης συχνά εμποδίζει το άτομο να 
δει ξεκάθαρα τις πραγματικές δυσκολίες που υπάρχουν.

Στη δική σας περίπτωση, όμως, δείχνει να συμβαίνει το ακριβώς αντί-
θετο. Είναι πολύ πιθανό η συμπεριφορά του να μην αντανακλά απόρριψη 
συγκεκριμένα προς το πρόσωπό σας, αλλά την έλλειψη ενδιαφέροντος από 
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μέρους του για τη σύναψη σχέσης. Αν ισχύει η υπόθεση αυτή επανερχόμαστε 
στην αρχική μας θέση ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε και 
ότι θα πρέπει να στρέψετε προς κάποιο άλλο πρόσωπο το ερωτικό σας 
ενδιαφέρον.

?  Η ομόφυλη σύντροφός μου έχει ενοχές για την ερωτική μας σχέση.

  Είναι πολύ πιθανό η αντίδραση της συντρόφου σας να σχετίζεται με τη 
γενικότερη προσαρμογή στις σεξουαλικές σας προτιμήσεις. Ίσως εσείς 
μπορέσατε να διαπραγματευθείτε με σχετική άνεση το θέμα του σεξουαλικού 
προσανατολισμού με τον εαυτό σας, αλλά πολλοί άνθρωποι συναντούν 
σημαντικές δυσκολίες στη διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, ίσως η φίλη σας 
να αντιμετωπίζει έντονα συναισθήματα αμφιθυμίας σχετικά με τη σεξουαλική 
της συμπεριφορά. Τα συναισθήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν αφορούν 
εσάς, αλλά πιθανότατα πηγάζουν από τη συνειδητοποίηση στην οποία την 
οδηγεί η σχέση σας.

Είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποδεχθούν 
τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Σας ενθαρρύνουμε να κατανοήσετε 
καλύτερα τον προβληματισμό της συντρόφου σας, να μπείτε στη θέση της 
και να την υποστηρίξετε στο να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη δύσκολη 
διαδικασία στην οποία βρίσκεται.



❝
Ακαδημαϊκά 

Προβλήματα

❞



Άγχος Εξετάσεων 

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν άγχος εξετάσεων βιώνουν έντονη δυσφορία και 
άγχος σε καταστάσεις που αξιολογείται η επίδοσή τους, με κυρίαρχες τις γραπτές και 
τις προφορικές αξιολογήσεις στο πανεπιστήμιο. 

Ένας βαθμός άγχους πριν από μία εξέταση είναι αναμενόμενος και φυσιολογικός, 
και μάλιστα μπορεί να λειτουργεί κινητοποιητικά, ώστε να αυξηθεί η νοητική διέγερση 
και η συγκέντρωση προκειμένου ο εξεταζόμενος να αποδώσει τα μέγιστα. Ωστόσο, 
στην περίπτωση του άγχους εξετάσεων, το άτομο βιώνει τέτοιου βαθμού και έντασης 
άγχος που παρεμποδίζει σοβαρά την ικανότητά του να κατανοήσει, να μάθει και τελικά 
να αποδώσει κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. 

Κατά κανόνα, αυτό το άγχος ξεκινά ήδη από την περίοδο προετοιμασίας για την 
εξέταση, μεγιστοποιείται την ημέρα της εξέτασης και επηρεάζει την επόμενη. Πολλοί 
φοιτητές βιώνουν αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα ως αποτέλεσμα της εμπειρίας 
αυτής, ανεξάρτητα από το αν τελικά την απέφυγαν ή συμμετείχαν στην εξέταση κάτω 
από την πίεση του άγχους. 

Η φύση του άγχους που βιώνει το άτομο ουσιαστικά αφορά σε άγχος επίδοσης, 
το οποίο πυροδοτείται σε καταστάσεις όπου υπάρχει κάποιου βαθμού πίεση για 
μία καλή απόδοση, η οποία αξιολογείται ως προσωπικά σημαντική. Η σοβαρότητα 
ποικίλλει και μπορεί να φτάσει ακόμη και σε επεισόδιο πανικού πριν ή κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης.

Κύρια αίτια του άγχους εξετάσεων είναι τα εξής: 
• Φόβος της αποτυχίας. Στην περίπτωση αρκετών φοιτητών, το άγχος τους για την 

επικείμενη εξέταση προκαλείται από την εξίσωση της προσωπικής τους αξίας με 
το αποτέλεσμα σε αυτή (βαθμός). Έτσι, η σκέψη για μία ενδεχόμενη αποτυχία 
ισοδυναμεί με προσωπική αποτυχία. 

• Έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας. Ενίοτε το άγχος προκαλείται ως αποτέλεσμα 
μιας προετοιμασίας της «τελευταίας στιγμής» ή από δυσκολίες για αποτελεσματική 
οργάνωση και μελέτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης 
δεξιοτήτων αποτελεσματικής οργάνωσης και μελέτης του ίδιου του φοιτητή, σε άλλες 
είναι αποτέλεσμα δυσκολιών στις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι (διαπληκτισμοί 
γονέων, οικογενειακές εντάσεις και συγκρούσεις) ή και συνδυασμός των δύο. 
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• Προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες. Συχνά το άγχος οφείλεται σε παρελθούσες 
αρνητικές εμπειρίες και επιδόσεις σε εξετάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση 
του φοιτητή στο «εδώ και τώρα». Σε κάποιες περιπτώσεις, η εστίαση της προσοχής 
σε παρελθούσες αρνητικές εμπειρίες γίνεται σε συνδυασμό με την απαξίωση και 
την υποτίμηση προηγούμενων επιτυχιών μέσω απόδοσής τους στην τύχη ή την 
ευκολία των θεμάτων. Τυπικό αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να γίνεται 
αντιληπτή η αποτυχία ως αποτέλεσμα προσωπικής ανικανότητας και η επιτυχία 
ως αποτέλεσμα τύχης και συμπτώσεων.

• Τελειοθηρία. Άλλοτε, πάλι, το άγχος για τις εξετάσεις δημιουργείται ως αποτέλεσμα 
εξαιρετικά υψηλών κριτηρίων επίδοσης. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θέτει πολύ 
υψηλούς και άκαμπτους στόχους, τους οποίους αδυνατεί να επιτύχει καθότι 
απαιτείται υπερβολική προσπάθεια ή είναι μη ρεαλιστικοί. Έτσι, απογοητεύεται 
από την επίδοσή του ή τελικά αποφεύγει να λάβει μέρος στις εξετάσεις, καθώς δεν 
έχει επιτύχει την προετοιμασία που επιθυμεί. Ως αποτέλεσμα, βιώνει συναισθήματα 
μειωμένης αυτοεκτίμησης και αυτολύπησης, καθώς προσμετρά την προσωπική 
του αξία βάσει ενός εντελώς ανέφικτου στόχου. 

Σε καταστάσεις άγχους εξετάσεων, το άτομο βιώνει ένα σύνολο συμπτωμάτων 
στα οποία περιλαμβάνονται: 

Σωματικά: πονοκέφαλοι, ναυτία, εφίδρωση, ταχυκαρδία, αίσθηση λιποθυμίας. 
Συναισθηματικά: φόβος, απελπισία, απογοήτευση. 
Γνωστικά: δυσκολία συγκέντρωσης, αίσθηση ότι το μυαλό είναι «κενό» ή «άδειο», 

δυσκολία ανάκλησης πληροφοριών, καταιγισμός αρνητικών σκέψεων (από προηγού-
μενες εμπειρίες, και για τις συνέπειες μιας πιθανής αποτυχίας), συνεχής σύγκριση του 
εαυτού με τους άλλους που αποδίδουν καλύτερα. 

Συμπεριφορικά: αναβλητικότητα, αποφυγή.

Ειδικά ως προς τα συμπεριφορικά συμπτώματα, αυτά γίνονται μέρος του μηχανισμού 
διατήρησης του προβλήματος. Συγκεκριμένα, το άτομο φαίνεται να εμπλέκεται σε έναν 
φαύλο κύκλο όπου η αναβλητικότητα για τη μελέτη, η αποφυγή της εξέτασης και η 
μετάθεσή της για κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον προσωρινά λειτουργούν αγχολυτικά. 
Ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, κάθε επόμενη εξέταση καθίσταται ακόμη πιο αγχογόνος, 
καθώς οι παρελθούσες αρνητικές εμπειρίες συσσωρεύονται και η αίσθηση προσωπικής 
επάρκειας και αποτελεσματικότητας επηρεάζονται σοβαρά και αρνητικά. Έτσι, οι 
επόμενες προσπάθειες γίνονται δυσκολότερες, και πάλι ως μηχανισμός αντιμετώπισης 
επιστρατεύονται η αναβλητικότητα και η αποφυγή, οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερο 
άγχος στο μέλλον κ.ο.κ. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝«Γεια σας. Τα τελευταία 3 χρόνια σπουδάζω στο εξωτερικό. Δεν δυσκολεύτηκα 
ιδιαίτερα να μπω στη σχολή. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζω σοβαρά 
προβλήματα συγκέντρωσης με αποτέλεσμα να μην μπορώ να διαβάσω, ή και 
αν τα καταφέρω να διαβάσω, να μην μπορώ αργότερα να θυμάμαι αυτά που 
έχω διαβάσει. Ο μέγιστος χρόνος που έχω καταφέρει να διαβάσω είναι 2 ώρες. 
Τα προβλήματα αυτά χειροτερεύουν όταν πλησιάζει η εξεταστική και έχουν ως 
αποτέλεσμα να αποτυγχάνω στην εξέταση. Δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα με τη 
γλώσσα, όμως με αγχώνει το γεγονός ότι την ώρα της εξέτασης δεν θα μπορέσω 
να απαντήσω στις ερωτήσεις που θα μου θέσουν. Ευχαριστώ εκ των προτέρων 
για τον χρόνο που μου αφιερώσατε και για την απάντησή σας.

❞
❝Καλησπέρα. Το θέμα που με απασχολεί είναι το εξής: Βρίσκομαι στο 5ο έτος 
της σχολής μου και χρωστάω ακόμη 8 μαθήματα για να πάρω πτυχίο. Η αλήθεια 
είναι ότι αισθάνομαι άσχημα γιατί πιστεύω ότι δεν θα καταφέρω να τα περάσω 
όλα στην εξεταστική του Ιουνίου. Γενικά πολλές φορές δεν πηγαίνω να δώσω, ενώ 
έχω διαβάσει, και φοβάμαι μην το πάθω πάλι αυτό και δεν πάω καν να γράψω. 
Έχω υπερβολικό άγχος όμως να τελειώσω, καθώς πολλοί γνωστοί μου τελείωσαν 
ήδη από τον προηγούμενο Ιούνιο και κάνουν μεταπτυχιακά ή δουλεύουν, και 
νιώθω κάπως αποτυχημένη που εγώ χρωστώ μαθήματα. Απλά φοβάμαι τόσο που 
δεν μπορώ να διαβάσω, δεν έχω διάθεση, και κάθε φορά με πιάνει ένα τρομερό 
άγχος και δεν ανοίγω καν τα βιβλία. Παράλληλα, έχω πει στους γονείς μου ότι 
χρωστώ λιγότερα μαθήματα γιατί ντρεπόμουν να πω την αλήθεια, αλλά τώρα το 
μετάνιωσα και δεν ξέρω τι θα κάνω αν δεν τα περάσω όλα. Έχω απογοητευτεί.

❞
❝Είμαι 25 χρονών, φοιτήτρια που αν ακολουθούσε με συνέπεια το πρόγραμμα 
σπουδών της σχολής της θα είχε τελειώσει πριν έναν χρόνο περίπου. Παρουσιάζω 
αρνητική στάση απέναντι στη μάθηση και τις εξετάσεις. 

Εν συντομία, διαπίστωσα ότι αντιλαμβάνομαι την επιτυχία ως σύμπτωση και 
την αποτυχία ως ανικανότητά μου, ότι δεν έχω αυτοεκτίμηση αλλά αυτολύπηση 
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και παραίτηση, αποφευκτική συμπεριφορά που εκδηλώνεται ως αναστολή 
συνεπούς και προγραμματισμένης μελέτης και αποφυγή των εξετάσεων (έχω να 
πάω σε εξετάσεις περίπου 2½ χρόνια). Έχω παρατηρήσει, όμως, ότι μπορώ να 
επιστρατεύσω τις δυνάμεις μου, το φιλότιμό μου, τη διάθεσή μου για μελέτη, 
απομακρύνοντας συγχρόνως από το μυαλό μου σκέψεις περί των προβλημάτων 
μου (αναφέρω παρακάτω), και τότε να αποκτήσω αισιόδοξη οπτική και να φέρω 
σε πέρας εργασίες –είτε υποχρεωτικές είτε εθελοντικές– παρότι ορισμένες φορές 
δεν με ενδιαφέρει άμεσα το υπό μελέτη αντικείμενο. 

Οι εργασίες αυτές, που γίνονται μετά από κόπο, ίσως και περισσότερο 
ορισμένες φορές απ’ αυτόν που απαιτούν οι εξετάσεις, καλούνται να δώσουν 
αναφορά σε καθηγητές ή σε συμφοιτητές (στην πρώτη περίπτωση, επιδιώκω 
τον έπαινο, που η επίπτωσή του και η διάρκειά του είναι σύντομη, αφού δεν 
αναπτύσσω σχέσεις με τους καθηγητές –έχω την αίσθηση ότι δεν θα θυμούνται 
καν πως έκανα εργασία λόγω της πληθώρας των φοιτητών και της διακριτικής 
παρουσίας μου–, ενώ στη δεύτερη, συμπεριφέρομαι και σαν δασκάλα, θέλοντας 
να μοιραστώ και να περάσω ορισμένα από αυτά που έμαθα κάνοντας την εργασία 
στους συμφοιτητές μου). 

Την ίδια αίσθηση προσφοράς και δημιουργικότητας νιώθω και όταν κάνω 
την πρακτική εξάσκηση: τότε μπορώ να κάθομαι περισσότερες ώρες ή και να 
πηγαίνω επιπλέον. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου, διαβάζω τα μαθήματα 
κανονικά, επειδή χαίρομαι και εκπλήσσομαι θετικά που μαθαίνω νέα πράγματα 
ή ξεδιαλύνω απορίες μου. Συγκρινόμενη με τους συμφοιτητές μου, θα μπορούσα 
να πω ότι, όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο, δεν παρουσιάζω μεγάλη απόκλιση 
και μπορώ να παρακολουθώ άνετα την εξέλιξη των μαθημάτων παρόλο που δεν 
έχει ελεγχθεί αυτό με τις εξετάσεις. 

Πάντοτε ξεκινώ με την οπτική του ότι θα δώσω τις προβλεπόμενες εξετάσεις, 
αλλά τη μία δεν πρόλαβα να κάνω την τελική επανάληψη, την άλλη θα μου κάνουν 
“τερατώδεις ερωτήσεις”, ή ότι θα σκεφτεί ο καθηγητής το “πόσο χάλια επίπεδο 
έχω”, ή “ότι γι’ αυτό το μάθημα που μου αρέσει ή όπου οι διδάσκοντες τιμούν με 
τη στάση τους την έννοια του ανθρώπου και δασκάλου θα πρέπει να πάω κι εγώ 
πολύ καλά προετοιμασμένη, γιατί αλλιώς είναι σαν να τους κοροϊδεύω”. Μάλιστα, 
την απόφαση αναβολής τη λαμβάνω την προηγούμενη νύχτα. Στις εξετάσεις 
που έχω πάει, ήταν κατά κύριο λόγο γραπτές (οπότε λέω μέσα μου, “και να μη 
γράψω καλά, το γραπτό είναι απρόσωπο, οπότε το πολύ πολύ να εκνευριστούν 
διαβάζοντάς το…”), ή ήταν μετά από έντονη πίεση από συμφοιτητές (“αφού τους 
το υποσχέθηκα, ας πάω…”). Και στις περιπτώσεις αυτές, παρόλο που επιτυγχάνω 
στην εξέταση, το μεταφέρω στο νου μου σαν σύμπτωση και δεν απολαμβάνω τη 
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χαρά της επιτυχίας μου (λέω, “…εντάξει, εύκολα βάλανε, έτσι για να βοηθήσουν 
τα παιδιά…”, ή “…εντάξει, έτυχε να πέσουν αυτά που είχα διαβάσει. Αν είχα μπει 
στην άλλη ομάδα, τότε να δούμε τι θα έκανα…”). 

Έχω παρατηρήσει ότι από τη στιγμή που μπήκα στη σχολή, τα προβλήματα από 
το οικογενειακό περιβάλλον μου με ταλανίζουν και διαταράσσουν την ψυχική μου 
ηρεμία που θα μου επέτρεπε να επικεντρωθώ στις προσωπικές μου επιθυμίες, 
μεταξύ των οποίων και στην ολοκλήρωση των σπουδών μου. Όσο ήμουν στο 
σχολείο, επειδή έλειπα εκτός σπιτιού τις περισσότερες ώρες, δεν με άγγιζαν πάρα 
πολύ, γιατί ήμουν συγκεντρωμένη στον σκοπό μου, δηλαδή στην καλή επίδοση 
και τη διασφάλιση εισαγωγής στη σχολή της επιλογής μου. 

Μετά την εισαγωγή μου, είτε γιατί περνούσα περισσότερο χρόνο στο 
σπίτι είτε γιατί είχα αναλάβει κάποιους ρόλους για διευκόλυνση, π.χ. της 
“νοικοκυράς” σε light εκδοχή, της baby sitter για τα μικρότερα αδέρφια μου 
[γιατί συν τοις άλλοις είμαι και “το καλό παιδί”. Αυτό τον προσδιορισμό μού 
δώσανε σε μία οικογένεια που αποτελείται από μητέρα, πατριό (οι γονείς 
μου χώρισαν όταν ήμουν 8 χρονών και η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε όταν 
ήμουν 12 χρονών) και 2 αδέρφια –αγόρια–, με το τελευταίο από τον νέο γάμο, 
και με διαφορά 6 και 12 χρόνων, αντίστοιχα. Οπότε φρόντιζα να είμαι καλή 
μαθήτρια, να προσφέρω βοήθεια στο σπίτι, να μη διαταράσσω τη γαλήνη και 
να είμαι σεμνή]. 

Τώρα βλέπω ότι έχω εγκλωβιστεί σε αυτό τον προσδιορισμό και μάλιστα στην 
αντίληψη που είχα γι’ αυτόν στην ηλικία των 12! Βλέπω τον 19χρονο αδερφό μου, 
που σπουδάζει σε άλλη πόλη και μένει μόνος του, να ζει όπως θα ήθελε σαν νέος, 
αγνοώντας ορισμένες φορές τα παράπονα ή την κριτική της μητέρας μας (μάλιστα, 
το αντιλαμβάνομαι σαν να έχει κάνει την επανάστασή του), ενώ εμένα, που τόσο 
καιρό αισθανόμουν ότι ικανοποιώ προσδοκίες ή ότι έπρεπε να προλάβω να μη 
δυσαρεστήσω κανέναν, να είμαι εγκλωβισμένη και να μην μπορώ καλά καλά να 
θίξω αυτά που με ενοχλούν. 

Τα πράγματα είναι καλά όταν μιλώ περί ανέμων και υδάτων, όταν τα αγγίζω 
επιφανειακά, όταν κάνω το χαζοχαρούμενο, αλλά όταν προσπαθώ να εκφράσω 
αυτή την αίσθηση που νιώθω, είναι σαν να είναι “…κάτι το παράξενο…”, ή σαν 
αποτέλεσμα του ότι “…η σχολή σου είναι δύσκολη, αλλά αυτός δεν είναι λόγος 
να είσαι έτσι…”, ή “…κακώς αναμειγνυόσουν σε θέματα που αφορούσαν στα 
αδέρφια σου. Τώρα να παραμείνεις αμέτοχη…”. Και έτσι κάθε προσπάθεια να 
εξηγήσω ότι δεν είμαι το καλό παιδί και ότι δεν είναι υποχρέωσή μου να μην 
ταρακουνώ τα νερά, καταλήγει να γίνεται μία αυστηρή κριτική που φθάνει ακόμη 
και στο επίπεδο των περιττών μου κιλών… 
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Από μεριάς μου, όταν βλέπω ότι η συζήτηση οδεύει προς τα εκεί, είτε προσπαθώ 
να μην το θέσω σαν προσωπική επίθεση στη συνομιλήτριά μου (τη μητέρα μου), 
γιατί έτσι το αντιλαμβάνεται, είτε δεν απαντώ στο καθετί. Το πρόβλημά μου είναι 
ότι δεν καταφέρνω ούτε να στείλω κάποιο μήνυμα γιατί με πιάνουν λυγμοί και 
δάκρυα. Προσπαθώ να τα πνίξω, να μη φανεί σαν σημάδι αδυναμίας (γιατί έτσι 
το αντιλαμβάνομαι, ότι λιγοψυχώ), και τελικά εγκαταλείπω την κουβέντα, διαπι-
στώνοντας ότι τις αλλαγές που θέλω θα τις πετύχω μόνη μου, αργά και υπογείως, 
γιατί δεν πρόκειται να καταφέρω να της δώσω να καταλάβει. 

Έχω φθάσει στο σημείο να πιστεύω ότι η σχέση μας βολεύει (Εμένα μόνο; Εμένα 
και αυτήν;) να παραμένει στο επίπεδο του “όσα δεν φαίνονται ας μη σκάψουμε να 
τα βρούμε”, “όσα δεν φθάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια” και του “μακριά 
κι αγαπημένες”. Αλλά, έλα που τυχαίνει και προκύπτουν τέτοιες συγκρούσεις! 
Όταν αυτές συμβαίνουν εκτός εξεταστικής περιόδου, με στενοχωρούν, αλλά έχω 
κάποιες διεξόδους (τις φιλικές παρέες μου, την ψυχαγωγία) που με βγάζουν από 
τη μελαγχολία μου. Όταν, όμως, γίνονται κατά τη διάρκεια της εξεταστικής (η 
οποία εκ των πραγμάτων είναι περίοδος άγχους και απαιτεί μεγάλο δόσιμο), με 
αποσυντονίζουν, επιτρέποντας στον εαυτό μου να με πλημμυρίσουν αρνητικές, 
απαισιόδοξες, ταπεινωτικές σκέψεις και έτσι, εκεί που χρειάζεται να επιστρατεύσω 
την ικανότητα συγκέντρωσης και την προσήλωση στη μάθηση, παρασύρομαι από 
το αίσθημα της παραίτησης, της αυτολύπησης και της αυτοταπείνωσης. 

Και ενώ έχω θέσει τον τελευταίο περίπου ενάμιση χρόνο την απόκτηση πτυχίου 
ως το μέσον για την απομάκρυνσή μου, για την εφαρμογή του σχεδίου “μακριά 
και αγαπημένες”, για την απόκτηση μεγαλύτερης ευθύνης του εαυτού μου και 
των προσωπικών μου επιθυμιών, φοβάμαι πως το γεγονός ότι δεν πηγαίνω στις 
εξετάσεις, με συνέπεια να μην κάνω βήματα προς την απόκτηση πτυχίου, και το 
ότι δίνω σημασία σε αυτή τη σύγκρουση και δεν την αγνοώ, αποτελεί δικαιολογία 
του ότι έχω βολευτεί –παρόλο που περνώ άσχημα– και δεν αναλαμβάνω το ρίσκο 
πρωτοβουλιών, γιατί δεν επιθυμώ κατά βάθος την ευθύνη του εαυτού μου… 

Συγγνώμη αν σας κούρασε το μακροσκελές μήνυμά μου. Κλείνω με την ελπίδα η 
απάντησή σας να διαλευκάνει τη στάση που έχω διαμορφώσει προς την προοπτική 
απόκτησης του πτυχίου μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τον φόβο μου για τις εξετάσεις στο πανεπι-
στήμιο;

  Πολλοί φοιτητές νιώθουν ότι οι εξετάσεις στο πανεπιστήμιο τούς δημιουργούν 
έντονα συναισθήματα άγχους και φόβου. Τα συναισθήματα αυτά είναι δυνατόν 
να τους κάνουν να αποφεύγουν τις εξετάσεις, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα 
μεγαλύτερα προβλήματα μέσω της αναβλητικότητας. Επίσης, είναι δυνατόν 
να επηρεάζουν την επίδοσή τους στην εξέταση. 

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την αντιμετώπιση του φόβου για τις 
εξετάσεις είναι ο έλεγχος του μαθησιακού υλικού. Πολλοί φοιτητές νιώθουν 
φόβο, που δημιουργείται από το γεγονός ότι αδυνατούν να ανακαλέσουν την 
ύλη των μαθημάτων στα οποία πρόκειται να εξεταστούν. Έτσι, η βελτίωση των 
τεχνικών μάθησης μπορεί να μειώσει τον φόβο έμμεσα, μέσω καλυτέρευσης 
της ικανότητας ανάκλησης της ύλης. 

Εξίσου σημαντική όμως είναι η αλλαγή της προσωπικής στάσης και 
των πεποιθήσεων του φοιτητή για την κατάσταση που αντιμετωπίζει. Πιο 
συγκεκριμένα, αν ο φοιτητής φοβάται ή αναμένει ότι θα αποτύχει, ενισχύει με 
αυτή του τη στάση μια πραγματική αποτυχία. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν 
έχετε μια τέτοια στάση, διερευνώντας την ύπαρξη τυχόν αρνητικών αναφορών 
που κάνετε προς τον εαυτό σας, όπως: «Αποκλείεται να τα καταφέρω», ή 
«Αν με πιάσει φόβος, θα αποτύχω». 

Στη συνέχεια, προσπαθήστε να αλλάξετε αυτές τις αρνητικές προσωπικές 
αυτοαναφορές σε περισσότερο λειτουργικές και ρεαλιστικές δηλώσεις, όπως: 
«Θα κάνω πολλές φορές επανάληψη για να καταλάβω την ύλη και θα τα 
καταφέρω» ή «Ακόμα κι αν αισθανθώ φόβο, θα παραμένω στη θέση μου 
και θα το προσπαθήσω. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αποτύχω».

Για να είναι αποτελεσματικές οι νέες αυτοαναφορές θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστικές και να ανταποκρίνονται στη δική σας πραγματικότητα όσον 
αφορά στο διάβασμα και την προσπάθεια που καταβάλλετε. 

Στην προσπάθειά σας να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, σύμμαχος είναι η 
εξοικείωση με τη διαδικασία. Για τον λόγο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικό 
να αποφεύγετε τους χώρους του πανεπιστημίου και τις εξετάσεις. Για να 
αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της εξοικείωσης με τις εξετάσεις, μπορείτε 
να ξεκινήσετε άμεσα χρησιμοποιώντας τις νοερές εικόνες. 
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Πιο συγκεκριμένα, βρείτε ένα ήσυχο μέρος στο οποίο μπορείτε να συ-
γκεντρωθείτε στον εαυτό σας απερίσπαστος. Στη συνέχεια, δημιουργείστε 
την εικόνα του πώς φαντάζεστε ότι θα είναι στις εξετάσεις: την αίθουσα, 
τον καθηγητή, τους συμφοιτητές σας, που θα κάθεστε. Προσπαθήστε να 
φανταστείτε τη σκηνή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια και 
ζωντάνια. Έπειτα, μπορείτε να «δείτε» στην εικόνα ότι ανακοινώνονται τα 
θέματα και να φανταστείτε τον εαυτό σας ότι μετά από λίγο, αφού σκεφτείτε 
τις απαντήσεις, ξεκινάτε να γράφετε. Ολοκληρώστε όλη τη σκηνή, βλέποντας 
τον εαυτό σας να κλείνει και να παραδίδει την κόλλα νιώθοντας ικανοποίηση. 
Επαναλάβετε την άσκηση αυτή, όσες φορές νιώθετε ότι το χρειάζεστε. Με 
αυτό τον τρόπο οι συνθήκες των εξετάσεων γίνονται πιο οικείες, όπως επίσης 
και τα δυσάρεστα συναισθήματα που τις συνοδεύουν. 

Η καλή και έγκυρη προετοιμασία είναι πάντα απαραίτητη για την επιτυχή 
αντιμετώπιση του φόβου των εξετάσεων. Για την καλή προετοιμασία σας, 
μπορείτε να χρησιμοποιήστε θέματα παλαιότερων εξετάσεων, να διαβάσετε 
σε ομάδες με άλλους συμφοιτητές σας κ.ά.

Τέλος, σε περίπτωση έντονου φόβου είναι σημαντικό να έχετε προετοιμάσει 
κάποιες στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως τη βαθιά χαλαρωτική αναπνοή, 
αλλά και θετικές αυτοναφορές, όπως: «Αν δυσκολευτώ να συγκεντρωθώ, θα 
περιμένω λίγα λεπτά μέχρι να βρω τον ειρμό των σκέψεών μου», «Αν δεν 
μπορέσω να απαντήσω σε μία ερώτηση, θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ 
περισσότερο στις επόμενες», «Θα μείνω μέχρι το τέλος των εξετάσεων και 
θα προσπαθήσω να μην παραιτηθώ».

?  Πώς μπορώ να βελτιώσω την ικανότητα μάθησης και καλύτερης προετοι-
μασίας για τις εξετάσεις; 

  Εμείς σας προτείνουμε την ακόλουθη στρατηγική, η οποία έχει ως μόνη 
προϋπόθεση για την εφαρμογή της την εξεύρεση διαθέσιμου χρόνου:

1. Αρχίστε από το πιο εύκολο μάθημα.
2. Επικοινωνήστε με κάποιον συμφοιτητή σας ή κάποιον βοηθό για να 

πληροφορηθείτε για την εξεταστέα ύλη και βρείτε σημειώσεις.
3. Υπολογίστε τον αριθμό των ημερών που έχετε στη διάθεσή σας (φροντίστε 

το διάστημα που έχετε στη διάθεσή σας να είναι μεγάλο).
4. Διαιρέστε την εξεταστέα ύλη σε ίσα κομμάτια, ώστε να αντιστοιχεί 

ένα μικρό κομμάτι σε κάθε ημέρα που έχετε στη διάθεσή σας. Αφήστε ένα 
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διάστημα δύο ημερών για επανάληψη. Το πρόγραμμα της μελέτης σας πρέπει 
να είναι αρκετά διαχειρίσιμο και θα πρέπει να έχετε την αίσθηση ότι είναι 
εύκολο να μελετήσετε τόσο περιορισμένη σε έκταση ύλη μέσα σε μία ημέρα.

5. Μελετήστε κάθε ημέρα το κομμάτι που έχετε ορίσει, χωρίς να σκέφτεστε 
τα άλλα δυσκολότερα μαθήματα ή τα προβλήματά σας. Πρέπει να επικεντρω-
θείτε στο συγκεκριμένο κομμάτι χωρίς να απασχολείστε με άλλα ζητήματα. 
Είναι αδύνατον να λύσετε όλα σας τα προβλήματα σε μία ημέρα, αλλά είναι 
δυνατόν να μελετήσετε την ύλη που έχετε ορίσει, και κατά συνέπεια να κάνετε 
ένα βήμα για την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε.

6. Σε καμία περίπτωση μη μελετήσετε λιγότερο απ’ όσο έχετε ορίσει, αλλά 
ούτε περισσότερο. Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε τη μελέτη μιας ημέρας 
για την επόμενη, επειδή έχετε την αίσθηση ότι θα τα προλάβετε.

?  Πρόκειται να δώσω εξετάσεις αλλά φοβάμαι την αποτυχία.

  Μοιάζει παράδοξο, αλλά το μυστικό της επιτυχίας είναι να μπορούμε να 
αντέξουμε την αποτυχία. Είναι πολύ σημαντικό να δεχόμαστε την αποτυχία 
χωρίς να στρεφόμαστε εναντίον του εαυτού μας. Ένας από τους λόγους που 
μας κάνουν να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αποτυχία, είναι ότι 
δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αρνητική μας αυτοκριτική.

Η ουσία είναι ότι αν αποσυνδέσουμε την αξία του εαυτού μας από την 
επίδοσή μας, είμαστε σε θέση να κάνουμε ό,τι πρέπει με πιο ήρεμο και χαλαρό 
τρόπο. Από τη στιγμή που μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε το ενδεχόμενο της 
αποτυχίας, ανοίγει ο δρόμος προς την επιτυχία. Αν δεν τα καταφέρετε σε αυτές 
τις εξετάσεις, θα τα καταφέρετε στις επόμενες, ακριβώς επειδή έχετε αποκτήσει 
βάσεις χάρη στον κόπο που κάνατε τόσα χρόνια. Αρκεί να επιτρέψετε στον 
εαυτό σας να προσπαθήσει χωρίς να βρίσκεται υπό καθεστώς τρόμου στο 
ενδεχόμενο μιας αποτυχίας.

?  Δεν γράφω καλά στις εξετάσεις μολονότι διαβάζω πολύ.

  Μία πρώτη υπόθεση είναι ότι οι αρχικές σας μέτριες επιδόσεις σάς δημιούρ-
γησαν άγχος για τις μελλοντικές. Μήπως όταν μελετάτε έρχεται συνέχεια στο 
μυαλό σας ότι πάλι θα πάρετε χαμηλό βαθμό συγκριτικά με την προσπάθειά 
σας; Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται ένας φαύλος 
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κύκλος: επειδή συνέβη (λόγω απειρίας, για τυχαίους λόγους κ.λπ.) τις πρώτες 
φορές που δώσατε εξετάσεις να μην τα πάτε τόσο καλά όσο περιμένατε, 
κάθε επόμενη φορά σκέφτεστε ότι θα επαναληφθεί το ίδιο, με αποτέλεσμα 
το άγχος να μη σας επιτρέπει να μελετήσετε στο βέλτιστο των δυνατοτήτων 
σας, και έτσι πάλι να έχετε χαμηλή επίδοση, οπότε το άγχος σας μεγαλώνει 
κ.ο.κ. Μήπως σκέπτεστε ότι η επίδοσή σας θα είναι χαμηλή ακόμη και την 
ώρα που γράφετε;

Μία δεύτερη περίπτωση είναι να έχετε θέσει πολύ υψηλούς στόχους για 
τη μελέτη σας. Στην προσπάθειά σας να διαβάσετε «τέλεια» μπορεί να μην 
εστιάζετε όσο πρέπει σε αυτά που είναι απαραίτητο να μελετήσετε για να 
περάσετε το μάθημα και να ανατρέχετε σε κεφάλαια εκτός ύλης, περιφερειακά 
σημεία κ.λπ.

Επίσης, μπορεί να έχετε την απαίτηση να μάθετε όλες τις πληροφορίες 
που περιέχονται στα συγγράμματα, αντί να εστιάζεστε σε μία σύνοψη των 
σημαντικών στοιχείων. Με άλλα λόγια, μπορεί όντως να μελετάτε καλύτερα, 
αλλά αυτό να μη φαίνεται στις εξετάσεις που περιορίζονται στην εξεταστέα ύλη.

Άλλη περίπτωση είναι να μελετάτε πολύ καλά μέρος μόνο της ύλης, γιατί 
δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε “όπως θέλετε”.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και το ενδεχόμενο απλώς να μη 
γνωρίζετε πώς να μελετήσετε. Σίγουρα οι απαιτήσεις των πανεπιστημιακών 
εξετάσεων διαφέρουν πολύ από του λυκείου ή των εισαγωγικών εξετάσεων. 
Μάλιστα, στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να 
είναι ομαλή αυτή η μετάβαση, και ο κάθε φοιτητής καλείται να προσαρμοστεί 
με τις δικές του δυνάμεις στο νέο σύστημα.

?  Έδωσα το πρώτο μου μάθημα και είμαι πολύ αγχωμένος/η για τον βαθμό.

  Είναι λογικό να έχετε άγχος για το πώς θα αξιολογηθείτε στην πρώτη σας 
εξέταση. Είστε αντιμέτωπος με ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν γνωρίζετε 
με ακρίβεια τις απαιτήσεις του. Μόνος σύμμαχός σας είναι η εμπειρία που 
σταδιακά θα αποκτήσετε ως φοιτητής. Μην αφήσετε το άγχος σας για το 
συγκεκριμένο μάθημα να σας επηρεάσει και συνεχίστε να προετοιμάζεστε 
όσο καλύτερα μπορείτε για τις εξετάσεις σας. Μία καλή συμβουλή είναι να 
εμπιστεύεστε την προσωπική σας κρίση για τις ακαδημαϊκές σας υποθέσεις 
και σπάνια θα πέσετε έξω. Αφού έχετε ήδη πάρει το «βάπτισμα του πυρός», 
σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της εξεταστικής. 



Αναβλητικότητα – Διακοπή

Το άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες, λόγω αναβλητικότητας και διακοπής των 
σπουδών, μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με τις ακόλουθες διαφορετικές καταστάσεις: 
• Ποτέ δεν ξεκίνησε τις σπουδές του. 
• Εισήχθη στο πανεπιστήμιο, αλλά χρωστά πολλά μαθήματα για το πτυχίο. 
• Εισήχθη στο πανεπιστήμιο και, ενώ έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τα περισσότερα 

μαθήματα, υπολείπονται πολύ λίγα (δύο - τρία) για το πτυχίο. 
• Απομένει για το πτυχίο μόνο η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. 

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να χρειάζεται έντονη ενθάρρυνση, 
συναισθηματική υποστήριξη και επιβεβαίωση ότι πράγματι είναι εφικτό, ακόμη και 
σε μεγάλη ηλικία, κάποιος να ξεκινήσει και/ή να ολοκληρώσει σπουδές. Στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να χρειάζεται ενθάρρυνση, ώστε να κάνει 
το πρώτο βήμα για να αποκαταστήσει τις επαφές του με τη σχολή φοίτησης, αλλά και 
πρακτικές συμβουλές για την οργάνωση της μελέτης μετά από μακρόχρονη αποχή. 

Τα προβλήματα αναβλητικότητας, στην πραγματικότητα, αντανακλούν δυσκολίες 
στο ζήτημα του αυτοελέγχου. Το αναβλητικό άτομο εκτιμά ότι η αξία της ολοκλήρωσης 
ενός έργου στο παρόν («εδώ και τώρα») είναι μικρότερη από το άμεσο κέρδος της 
αναβολής. Δηλαδή, πιστεύει ότι έχει περισσότερα να κερδίσει μεταθέτοντας την 
προσπάθεια για το μέλλον (μείωση του άγχους, αίσθηση ότι την επόμενη φορά 
θα είναι καλύτερα προετοιμασμένο και θα περάσει το μάθημα κ.λπ.). Ταυτόχρονα, 
δυσκολεύεται να προβλέψει πώς θα νιώθει στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της απόφασής 
του να μεταθέσει για αύριο κάτι που πρέπει να γίνει σήμερα. Τα δύο αυτά στοιχεία 
συνδυάζονται με την υποκειμενική εκτίμηση ότι το έργο είναι δύσκολο, επίπονο 
και χρονοβόρο (π.χ. τα «δυσκολότερα» μαθήματα της σχολής, η ολοκλήρωση 
της διπλωματικής), γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα αναβλητικότητας, ή και 
αποφυγής κάθε προσπάθειας.

Πολλοί λόγοι αιτιολογούν την επιλογή του ατόμου να αφήσει για την επόμενη 
ημέρα ή το απώτερο μέλλον κάτι σημαντικό σε σχέση με τις σπουδές του. Ειδικότερα:
• Το έργο εκτιμάται ως δύσκολο: Για παράδειγμα, το άτομο εκτιμά ως δύσκολη τη 

διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ή κατάφερε να εισαχθεί σε μία σχολή 
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αλλά τελικά βρίσκεται αντιμέτωπο με μαθήματα που δεν κατανοεί, ή απαιτούν 
εντατικό διάβασμα. 

• Το άτομο δεν διαθέτει αποτελεσματικές δεξιότητες μελέτης και οργάνωσης της 
ύλης. 

• Οι σπουδές και το πανεπιστήμιο πυροδοτούν προσωπικούς φόβους: τον φόβο 
της αποτυχίας ή τον φόβο της επιτυχίας. Στην πρώτη περίπτωση, το άτομο φοβάται 
ότι θα αποτύχει και ως εκ τούτου αποφεύγει την εξέταση για να μην υποστεί τις 
δυσάρεστες συνέπειες μιας πιθανής αποτυχίας. Στη δεύτερη περίπτωση, το άτομο 
φοβάται την επιτυχία, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των σπουδών ισοδυναμεί 
με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενήλικη ζωή (μεταπτυχιακό, εργασία, 
αυτονόμηση από την οικογένεια, οικονομική ανεξαρτησία κ.λπ.), τις οποίες νιώθει 
ανέτοιμο να αναλάβει. Ως εκ τούτου, μέσω της αναβλητικότητας παρατείνει μία 
«περίοδο χάριτος». 

• Τελειοθηρία: Το άτομο έχει θέσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες και υψηλά στάνταρντ 
για τις σπουδές του. Σκέφτεται ότι πρέπει να πηγαίνει τέλεια προετοιμασμένο στην 
εξέταση και ότι πρέπει να σημειώνει υψηλές επιδόσεις. Όταν δεν καταφέρνει να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, ασκεί αυστηρή αυτοκριτική και νιώθει 
αποτυχημένο. Έτσι, γίνεται περισσότερο ευάλωτο να λάβει την απόφαση να 
αποφύγει μία εξέταση ή να παραιτηθεί από τη συνολική προσπάθεια ολοκλήρωσης 
των σπουδών του. 

• Μικρή ανοχή στη ματαίωση: Η τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτεί από το άτομο 
να κάνει αρκετές προσαρμογές στον τρόπο μελέτης, στην παρακολούθηση των 
μαθημάτων και στις εξετάσεις, σε σχέση με ό,τι είχε συνηθίσει κατά τη φοίτηση 
στο σχολείο. Έτσι, αν προκύψουν εμπόδια, η μικρή ανοχή στη ματαίωση μπορεί 
να οδηγήσει στο να γίνει αντιληπτή η κατάσταση ως ανυπέρβλητα δύσκολη, 
άδικη και ακατόρθωτη. 

• Συνθήκες ζωής και αντικειμενικά εμπόδια που κρίνονται από το άτομο ως 
ανυπέρβλητα (οικογενειακές υποχρεώσεις, οικονομικές δυσκολίες, έλλειψη 
υποστήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον κ.λπ.).

• Αυστηρός εσωτερικός κριτής: Πρόκειται για τη διαρκή υποτίμηση των ικανοτήτων 
και των δεξιοτήτων που το άτομο διαθέτει και τη διαρκή έκφραση αμφιβολίας 
για το αν είναι ικανό να καταφέρει να υλοποιήσει τους στόχους του. Όπως 
συμβαίνει και στο άγχος εξετάσεων, η επιτυχία αποδίδεται στην τύχη ή στην 
εύνοια των συνθηκών και η αποτυχία στην προσωπική ανικανότητα. Ο αυστηρός 
εσωτερικός κριτής μπορεί, επίσης, να αποτρέψει το άτομο από περαιτέρω 
προσπάθεια όταν συγκρίνεται με τους άλλους (όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν 
και παίρνουν πτυχίο ή περνούν μαθήματα ή όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν με 
λιγότερο διάβασμα κ.λπ.). 
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• Έλλειψη άμεσης ικανοποίησης: Η ολοκλήρωση των σπουδών και η απόκτηση 
πτυχίου είναι μία διαδικασία που απαιτεί αρκετό χρόνο και δέσμευση σε έναν 
συγκεκριμένο στόχο. Ειδικά στην περίπτωση ενός ατόμου που χρωστά πολλά 
μαθήματα ή που ποτέ δεν εισήχθη σε κάποια σχολή, η ανταμοιβή για την προ-
σπάθεια που θα καταβάλει στο «εδώ και τώρα» γίνεται λιγότερο σημαντική όταν 
σκέφτεται πόσο μακρινή είναι η εκπλήρωση του απώτερου στόχου. 

• Υπεραισιοδοξία στην εκτίμηση του χρόνου: Η εσφαλμένη εκτίμηση του ατόμου 
ότι προλαβαίνει να διαβάσει και ότι έχει χρόνο χωρίς κάτι τέτοιο να ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. Αυτή η υπεραισιοδοξία οδηγεί σε ανεπαρκές διάβασμα και 
αποτυχία ή στην απόφαση για αποφυγή της εξέτασης. 

• Αίσθηση του ατόμου ότι αποδίδει καλύτερα υπό πίεση, και έτσι αποφασίζει να 
διαβάσει την τελευταία στιγμή αυξάνοντας την πιθανότητα να μην προλάβει να 
καλύψει τον όγκο της ύλης, ή και να αποτύχει στην εξέταση και να απογοητευτεί. 

Ανεξάρτητα από το τι ισχύει από τα παραπάνω ή από τον συνδυασμό τους, η 
αναβλητικότητα ξεκινά ως μηχανισμός αντιμετώπισης του προβλήματος. Όταν το άτομο 
αποφασίσει να μην πάει σε μία εξέταση ή αποφασίσει να αποφύγει τον υπεύθυνο 
για τη διπλωματική του καθηγητή, ουσιαστικά μειώνει την πίεση, το άγχος και την 
απογοήτευση που νιώθει στη σκέψη της προσπάθειας και μιας ενδεχόμενης αποτυχίας. 

Ωστόσο, η επιλογή του αυτή, τελικά, γίνεται μέρος του μηχανισμού διατήρησης και 
διαιώνισης του προβλήματος. Τα μαθήματα αρχίζουν να συσσωρεύονται, καθιστώντας 
την επόμενη προσπάθεια ακόμη πιο πιεστική και δύσκολη, και η αυτοεκτίμηση και 
η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας πλήττονται σοβαρά. 

Σε ένα επόμενο επίπεδο, η μακροχρόνια αναβλητικότητα που έχει οδηγήσει σε 
αποχή από το πανεπιστήμιο και τα μαθήματα (διακοπή σπουδών) κάνει το ξεκίνημα να 
φαίνεται «βουνό» και το άτομο πιο απογοητευμένο από ποτέ. Ταυτόχρονα, προστίθενται 
δυσκολίες λόγω της έλλειψης επαφής με τη σχολή και το διάβασμα γενικότερα (ύλη, 
σημειώσεις, οργάνωση μελέτης), ή δημιουργούνται συνθήκες (π.χ. οικογένεια, στρατός, 
εργασία) οι οποίες είναι ασύμβατες με τον χρόνο που απαιτείται να αφιερωθεί στη 
διεκπεραίωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων για να ολοκληρωθούν οι σπουδές. 

Προκειμένου να αρχίσει το άτομο να αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτήν είναι 
σημαντικό να λάβει βοήθεια ώστε να αποσαφηνίσει τους λόγους που το οδήγησαν 
στην αναβλητικότητα και τη διακοπή των σπουδών, καθώς και να αποκτήσει επίγνωση 
αυτού του φαύλου κύκλου. Κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αναγκαίο, δεδομένου ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα, επιτρέποντας τη μακρόχρονη φοίτηση, διευκολύνει τη συνέχιση 
της αναβλητικότητας και τελικά της διακοπής των σπουδών.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝«Έχω εισαχθεί πριν πάρα πολλά χρόνια σε μια σχολή στην Αθήνα. Έχω 
παρακολουθήσει ελάχιστα και φυσικά δεν έχω αποκτήσει πτυχίο. Τώρα είμαι 
εργαζόμενη και μητέρα, αλλά με βασανίζει το θέμα των σπουδών μου. Θέλω να 
προσπαθήσω. Έχω τρομερό άγχος… και τρελαίνομαι στην ιδέα πως τα έχω παρα-
τήσει… Αν ξεκινήσω να δίνω μαθήματα έχω ελπίδες; Αυτό μου έχει γίνει έμμονη 
ιδέα, σε σημείο που το στρες μου φέρνει πονοκέφαλο και έντονη ζάλη. Θέληση 
έχω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ψυχολογική υποστήριξη… Ευχαριστώ πολύ.

❞
❝Καλησπέρα. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη για να βοηθάτε όλους αυτούς που 
έχουν χάσει το μονοπάτι και την ελπίδα τους. Είμαι 25 ετών, δουλεύω στην οικογε-
νειακή επιχείρηση και βγάζω καλά λεφτά, αλλά το θέμα είναι ότι συνειδητοποίησα, 
ίσως αργά, πως τελικά τα λεφτά δεν είναι το παν στη ζωή. Από μικρός ήθελα να 
γίνω κάτι, δεν γούσταρα να μείνω στη δουλειά του πατέρα μου. Δεχόμουν μεγάλες 
πιέσεις, ψυχολογικές. Δεν είχα καμία απολύτως υποστήριξη όσον αφορά στα 
ακαδημαϊκά μου. Από τα 15 μου δουλεύω και είχα θάψει το όνειρό μου για πολλά 
χρόνια. Τώρα όμως που μεγάλωσα και σκέφτομαι πιο ώριμα, βλέπω πόσο κακό 
έκανα στον εαυτό μου. Έχω πάρα πολύ συχνά κατάθλιψη και αρνητικές σκέψεις. 

Νιώθω κατώτερος από τους άλλους, και το χειρότερο είναι ότι έχασα τον σεβα-
σμό προς τον εαυτό μου. Αυτά όλα πηγαίνουν και έρχονται μέσα στο μυαλό μου 
καθημερινά και νιώθω πλέον ότι δεν ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Είμαι κοινωνικός 
άνθρωπος, έχω πολλούς φίλους και μία όμορφη σχέση. Όταν όμως με πιάσει ΑΥΤΟ, 
δεν θέλω να δω κανέναν και κλείνομαι στον εαυτό μου. Πριν από μερικούς μήνες 
αποφάσισα να σπουδάσω, έκανα το μεγάλο βήμα να φύγω και να τους αφήσω. 

Άκουγα πλέον καθαρά τη φωνή της καρδιάς μου. Ήταν τόσο δυνατά τα 
συναισθήματα και ήμουν τόσο ευτυχισμένος και διαφορετικός. Τελικά κάτι πήγε 
στραβά και γύρισα πίσω. Ξέχασα, επίσης, να σας πω ότι δεν έχω τελειώσει το λύκειο 
και αυτό είναι πιστεύω ένα μείον μου. Με κάνει να στενοχωριέμαι και με παίρνει 
από κάτω. Είμαι 25 και δεν έχω βγάλει λύκειο, δεν είναι απαράδεκτο; Για να μη 
σας κουράζω άλλο, θα διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις που έχω. Υπάρχει τρόπος 
να ξεφύγω από τον τυφώνα που με έχει τυλίξει; Θέλω να πάω να σπουδάσω και 
να φύγω επιτέλους από αυτό το βασανιστήριο. Πώς μπορώ να κάνω μία αρχή; 
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Είναι αργά για να σκέφτομαι τις σπουδές; Το θέλω όσο τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι 
ένας άνθρωπος με θέληση και πίστη μπορεί να καταφέρει πολλά. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ 
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

❞
❝Έχω καθυστερήσει τη διπλωματική μου εργασία εδώ και δύο χρόνια. 
Συγκέντρωσα υλικό αλλά δεν έγραψα τίποτα. Δεν είχα προθεσμία και ούτε που 
κατάλαβα πώς πέρασαν οι μήνες χωρίς να έχω γράψει τίποτα. Τώρα δεν μπορώ ούτε 
να την πλησιάσω, με πιάνει στενοχώρια. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, ντρέπομαι 
να πάω στον καθηγητή, σκέφτομαι όλο τον χαμένο καιρό. Αν υποθέσουμε ότι έχω 
έμφυτη ολιγωρία, φυγοπονία και αναβλητικότητα, αυτό μπορεί να ξεπεραστεί;

❞
❝Το θέμα έχει ως εξής. Είμαι 23 χρονών και μπαίνω στο έκτο έτος σπουδών. 
Η ιδέα ότι έχω μείνει πίσω με στενοχωρεί πολύ και με κάνει να ντρέπομαι. Βέβαια, 
ο κοινωνικός περίγυρος όπως και οι γονείς μου δυσχεραίνουν την κατάσταση, 
καθώς δεν παύουν να μου υπενθυμίζουν πως ακόμη δεν τελείωσα. Παράλληλα 
με τις σπουδές μου δούλευα πάνω στο αντικείμενο, παρακολουθούσα διάφορα 
σεμινάρια, ωστόσο δεν βόλευε να πηγαίνω σε κάποια μαθήματα, με αποτέλεσμα 
στις εξεταστικές να τρέχω τελευταία στιγμή και φυσικά να μην υπάρχει θετικό 
αποτέλεσμα. Φέτος αποφάσισα να μη δουλέψω και να αφοσιωθώ στη σχολή. 
Δυστυχώς το σύστημα της σχολής δεν μου επιτρέπει να δώσω αρκετά μαθήματα 
μαζί παρά να δηλώνω 6 μόνο σε κάθε εξάμηνο και αυτό με πηγαίνει πίσω. Τον 
τελευταίο καιρό νιώθω συνεχώς αγχωμένη και κλαίω. Νιώθω ότι τίποτα δεν κάνω 
σωστά. Σκέφτομαι το μέλλον. Ανυπομονώ να βάλω τη ζωή μου σε σειρά, να γυρίσω 
στον τόπο καταγωγής μου όπου έχω και μία σχέση 7 χρόνια και βλέπω ότι δεν 
γίνεται, είμαι δέσμια εδώ, να ξεμπλέξω με τη σχολή που θα χρειαστεί έναν χρόνο 
ακόμη. Νιώθω να με πνίγει όλο αυτό, δεν ξέρω από πού να αρχίσω…

❞
❝Γεια σας. Είμαι φοιτητής σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα και εδώ και πολύ 
καιρό –λόγω διαφόρων καταστάσεων και αμέλειας– χρωστώ 3 μαθήματα για να 
πάρω πτυχίο. Τα 2 από αυτά είναι και τα πιο δύσκολα για μένα γι’ αυτό και τα είχα 
αφήσει ελπίζοντας… Αυτή τη στιγμή υπηρετώ τη θητεία μου στον στρατό και λόγω 
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και της μεγάλης πλέον αποχής από τα μαθήματα δεν μπορώ να αντεπεξέλθω στο 
διάβασμα που κάνω γιατί έχω χάσει την επαφή με αυτά. Βλέπω ότι ο χρόνος περνά 
χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι ιδιαίτερο γι’ αυτό, καθώς όπως καταλαβαίνετε δεν 
έχω πλέον καμία βοήθεια από κανέναν (οικονομική, ψυχική κ.λπ.). Ντρέπομαι να 
πω στους γονείς μου για άλλη μία φορά να με βοηθήσουν οικονομικά, γιατί το 
μεγαλύτερο ποσοστό του άγχους μου είναι αυτό. Νιώθω ότι πέρασαν τα χρόνια 
χωρίς να έχω καταφέρει να αποκτήσω κάποιο εφόδιο στα χέρια μου (πτυχίο). 
Νιώθω πνιγμένος. Τι μπορώ να κάνω;

❞
❝Είμαι 23 ετών και εδώ και 5 χρόνια είμαι επίτροπος της ανήλικης αδερφής μου 
(σήμερα είναι 12 ετών) καθώς οι γονείς μας έχουν πεθάνει. Τα 5 αυτά χρόνια εργάζομαι 
(με ημιαπασχόληση) αλλά τα οικονομικά προβλήματα, ενώ δεν είναι αξεπέραστα, είναι 
όμως αρκετά και συνεχώς αυξανόμενα καθώς αυξάνονται και οι ανάγκες της μικρής. 

Συν τοις άλλοις, είμαι φοιτήτρια ήδη επί πτυχίω, όμως χρωστώ πολλά μαθήματα. 
Όλο αυτό το διάστημα δεν έχω ασχοληθεί όσο θα έπρεπε με τη σχολή και λόγω της 
εργασίας και λόγω άλλων προσωπικών προβλημάτων. Όσες φορές το προσπάθησα 
τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, παρότι εργαζόμουν και έτσι 
έχω και μία σχετική εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Μάλιστα, κάποιες φορές 
σκέφτηκα να παραιτηθώ από κάθε προσπάθεια. 

Εδώ, όμως, και κάποιο καιρό αποφάσισα να ασχοληθώ σοβαρά και να προ-
σπαθήσω πραγματικά να πάρω το πτυχίο. Αλλά και πάλι τα αποτελέσματα δεν 
είναι πολύ καλά. Ενώ, δηλαδή, διαβάζω όσο περισσότερο μπορώ, δεδομένου 
του χρόνου που αφιερώνω στη δουλειά και στο σπίτι, και ενώ θεωρώ ότι έχω 
κατανοήσει αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, τελικά δεν αποδίδω. 

Την εποχή αυτή μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία για μία άλλη δουλειά πολύ 
καλύτερη από αυτήν που είμαι τώρα, και όσον αφορά τη φύση της αλλά και 
μισθολογικά. Όμως είναι 8ωρη με αρκετές πιθανότητες υπερωριών. Και έτσι έχω 
το δίλημμα αν θα πρέπει να αποδεχθώ τη θέση τη στιγμή αυτή που αποφάσισα 
να ασχοληθώ σοβαρά με τη σχολή. Διότι είναι δεδομένο ότι όσο περισσότερες 
ώρες εργάζομαι τόσο λιγότερες θα μπορώ να αφιερώσω στο διάβασμα αλλά και 
στη μικρή αδερφή μου, που τώρα μπαίνει στην εφηβεία και αρχίζει και εκείνη 
να θέλει περισσότερη προσοχή. 

Μήπως μπορείτε να βοηθήσετε; Ειλικρινά βρίσκομαι σε μεγάλη σύγχυση ως 
προς όλα αυτά τα θέματα. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Εργάζομαι από μικρός αλλά αισθάνομαι μειονεκτικά που δεν σπούδασα.

  Ως προς τα συναισθήματα μειονεξίας που περιγράφετε, θεωρούμε ότι βλέπετε 
τα πράγματα μονόπλευρα. Τη μέχρι τώρα επαγγελματική σας δραστηριότητα 
θα τη ζήλευαν αρκετοί συνομήλικοί σας που έχουν σπουδάσει και βρίσκονται 
αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχετε 
στόχο να σπουδάσετε δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθετε μειονεκτικά. 
Μπορείτε απλώς να σκέφτεστε ότι είχατε την ιδιαιτερότητα να κάνετε τα 
πράγματα με την αντίστροφη σειρά, επειδή έτσι ήταν οι συνθήκες της ζωής 
σας. Το σημαντικό είναι να κάνετε μία αρχή και έτσι να μπορέσετε να μπείτε 
σε μία διαδικασία που θα σας επιτρέψει να σταματήσετε να νιώθετε άσχημα 
για τον εαυτό σας.

?  Θέλω να σπουδάσω, αλλά είμαι μεγάλος.

  Θα ξεκινήσουμε την απάντηση εκφράζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο ότι σαφώς και δεν είναι αργά να σκέφτεστε να σπουδάσετε. Συμφωνούμε 
απόλυτα μαζί σας, ότι ένας άνθρωπος με θέληση μπορεί να καταφέρει πολλά 
και θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταστρώσετε ένα σχέδιο προκειμένου να 
επιτύχετε τον στόχο σας. Όταν αναφερόμαστε σε ένα σχέδιο δράσης, μιλάμε 
για μία σταδιακή και συστηματική προσέγγιση του στόχου σας, η οποία να 
σέβεται τα ιδιαίτερα δεδομένα της ζωής σας, όπως αυτή έχει ήδη διαμορφωθεί.

Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι αξίζει σε αυτή την ηλικία να εισαχθεί 
κανείς στο πανεπιστήμιο. Οι «ώριμοι» φοιτητές αποτελούν πολύ συνηθι-
σμένο φαινόμενο σε πολλές χώρες του εξωτερικού και μάλιστα υπάρχουν 
ειδικές προβλέψεις για να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ανώτατη 
εκπαίδευση.
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?  Δεν έχω αποφασίσει τι θέλω να κάνω και τίποτα δεν με ικανοποιεί.

  Μία από τις κύριες απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής είναι ο καθορισμός και η 
υλοποίηση επιλογών που θα επιτρέψουν στο νέο άτομο να κατακτήσει την 
αυτονόμησή του και να προσαρμοστεί στις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται. 
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, διαμορφώνουμε την κοινωνική και την 
ψυχολογική μας ταυτότητα και προσφέρουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα 
να ζήσουμε όπως επιθυμούμε.

Αυτή η διαδικασία δεν είναι πάντοτε εύκολη και παρότι η τελική της 
κατάληξη είναι συνήθως κάτι το επιθυμητό, πολλές φορές δημιουργούνται 
αρνητικά συναισθήματα μπροστά στο πλήθος των διαθέσιμων επιλογών. 
Επίσης, αυτή η διαδικασία δεν είναι αυτόματη – απαιτεί τη συνειδητή 
προσπάθεια του ατόμου. Τα πρώτα, μάλιστα, βήματα είναι αυτά ακριβώς 
που αναφέρετε: η αίσθηση ότι η παρούσα μας ζωή «δεν μας γεμίζει», η 
αίσθηση «πίεσης» από προηγούμενες επιλογές μας και η ανακάλυψη των 
ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων μας.

Τα συναισθήματα αυτά αποτελούν ουσιαστικά μία ένδειξη ότι όντως 
πρέπει να αναζητήσετε αυτά που σας ταιριάζουν και σας προκαλούν πάθος. 
Το ότι δεν τα έχετε βρει ακόμη είναι λογικό να σας δημιουργούν αρνητικά 
συναισθήματα, οπωσδήποτε, όμως, δεν πρόκειται για έλλειψη επιλογών, 
αλλά ακριβώς για το αντίθετο: για υπερβολικό εύρος επιλογών.

Δεν υπάρχει κάποια «συνταγή» για το πώς να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα 
ανοικτά ενδεχόμενα. Μόνη μέθοδος είναι ο πειραματισμός – δοκιμάστε και 
διαπιστώστε τι σας γεμίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαγράψετε όλη 
τη μέχρι τώρα ζωή σας και όλες τις μέχρι τώρα επιλογές σας. Για παράδειγμα, 
μπορεί να μη σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σχολή που φοιτάτε, αλλά έχετε τη 
δυνατότητα να την ολοκληρώσετε κάνοντας μία ενδιαφέρουσα διπλωματική 
και στη συνέχεια να αλλάξετε χώρο ή να αναζητήσετε μία εξειδίκευση που 
να σας ταιριάζει.
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?  Απομένει η πτυχιακή εργασία, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω.

  Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε τους καθηγητές που 
προσφέρουν διπλωματικές εργασίες και να συζητήσετε μαζί τους τα θέματα τα 
οποία αναλαμβάνουν. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε ένα θέμα και θα γίνετε 
δεκτή, θα λάβετε καθοδήγηση για τα απαραίτητα βήματα από τον επόπτη 
και τους βοηθούς του. Ιδιαίτερα βοηθητικό στην παραπάνω διαδικασία θα 
ήταν να βρείτε έναν ή δύο συμφοιτητές σας που να βρίσκονται σε ανάλογο 
στάδιο με εσάς και να συζητήσετε μαζί τους, προκειμένου να έχετε την πλέον 
έγκυρη πληροφόρηση αλλά και υποστήριξη στην προσπάθειά σας.

Ειδικότερα ως προς το πώς θα προσεγγίσετε τους καθηγητές, η διαδικασία 
είναι σχετικά απλή. Συγκεκριμένα, οι καθηγητές ανακοινώνουν τις ώρες που 
είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία με τους φοιτητές. Έχοντας το πρόγραμμα 
των διαφόρων καθηγητών υπόψη σας, θα μπορέσετε να προγραμματίσετε 
την επίσκεψή σας στη σχολή ώστε να συναντήσετε τον μεγαλύτερο αριθμό 
καθηγητών στον συντομότερο δυνατόν χρόνο.

Από εκεί και πέρα, κατά τη συνάντησή σας με τον καθηγητή, το μόνο 
που χρειάζεται να αναφέρετε είναι ότι επιθυμείτε να κάνετε μαζί του 
διπλωματική εργασία. Μπορείτε είτε να του προτείνετε εσείς κάποια 
θέματα που σας ενδιαφέρουν, είτε να τον ρωτήσετε αν έχει εκείνος να σας 
προτείνει κάποιο θέμα. Είναι πιθανό ο καθηγητής να σας ρωτήσει σε ποιο 
στάδιο των σπουδών σας βρίσκεστε, αλλά αυτό έχει στόχο κυρίως τον 
εντοπισμό των φοιτητών που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη διπλωματική 
τους εργασία πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να χρωστούν ακόμη πολλά 
μαθήματα και να μην είναι σε θέση να αφιερώσουν τον απαραίτητο 
χρόνο, και από αυτή την άποψη είστε η ιδανική υποψήφια. Μάλιστα, αν 
εξηγήσετε στον καθηγητή ότι επιστρέφετε στις σπουδές σας μετά από 
ένα διάστημα αποχής, θα έχετε την αμέριστη υποστήριξή του, καθώς η 
εγκατάλειψη των σπουδών αποτελεί μία μάστιγα για την ελληνική ανώτατη 
εκπαίδευση και οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί καταβάλλουν προσπάθειες 
να περιοριστεί το φαινόμενο αυτό.
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?  Θέλω να ολοκληρώσω τις σπουδές μου μετά από μακροχρόνια αποχή.

  Σίγουρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά υπάρχουν ορισμένες ενέργειες που 
μπορείτε να κάνετε προκειμένου να γίνει πιο εύκολο το νέο σας ακαδημαϊκό 
ξεκίνημα:

Δημιουργήστε ένα κοινωνικό δίκτυο υποστήριξης πριν το χρειαστείτε. Ζητήστε 
βοήθεια από φίλους και συγγενείς και αναζητήστε άτομα του περιβάλλοντός 
σας που θα μπορέσουν να σας υποστηρίξουν. Η υποστήριξη που θα λαμβάνετε 
από αυτά τα άτομα θα είναι συναισθηματική, αλλά και πρακτική.

Αναπτύξτε σχέσεις με τους συμφοιτητές σας. Μπορεί κάποιοι από αυτούς 
να είναι αρκετά μικρότεροι και ίσως να νιώθετε ότι πάντοτε θα «ξεχωρίζετε», 
αλλά η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει το αντίθετο. Οι συμφοιτητές σας θα σας 
υποστηρίξουν στα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα και θα σας προσφέρουν πρακτική 
βοήθεια στην οργάνωση της μελέτης σας (ύλη, σημειώσεις κ.λπ.). Είναι πολύ 
πιθανό να βρείτε και άλλους φοιτητές που είχαν εγκαταλείψει τις σπουδές 
τους, οι οποίοι θα αποτελέσουν ίσως την πιο σημαντική πηγή υποστήριξης.

Οργανώστε πολύ καλά τον χρόνο σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν μένετε πολύ 
πίσω στα ακαδημαϊκά σας καθήκοντα, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε 
τις έκτακτες καταστάσεις που είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν. Δώστε στον 
εαυτό σας την ευκαιρία να μελετήσει, καθώς είναι πολύ συχνό το φαινόμενο 
οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις να βρίσκονται πολύ χαμηλά στη λίστα των 
προτεραιοτήτων. Η μελέτη θα είναι πια ένα μέρος των υποχρεώσεών σας 
και θα πρέπει να της αφιερώσετε τον χρόνο που απαιτεί.

?  Πώς μπορώ να οργανώσω ένα πρόγραμμα μελέτης μετά από ένα διάστημα 
αποχής από τις σπουδές;

  Μην προσπαθείτε να επιτύχετε τον στόχο, αλλά τα βήματα που θα σας 
οδηγήσουν στον στόχο. Εφόσον γνωρίζετε τι θέλετε να επιτύχετε και έχετε 
την ενέργεια και τον χρόνο για να το προσπαθήσετε, το επόμενο στάδιο 
είναι να καθορίσετε τα επιμέρους βήματα που πρέπει να κάνετε για να το 
επιτύχετε. Τα βήματα πρέπει να είναι μικρά, ο ρυθμός της προσπάθειας να 
μη σας οδηγεί στην εξάντληση και ο τρόπος προσέγγισης του προβλήματος 
σταδιακός. Ένας τρόπος για να αρχίσετε είναι ο εξής:

1. Θα πάω στη σχολή μου.
2. Θα παρακολουθήσω κάποιο μάθημα και θα πάρω τα τηλέφωνα 



Ακαδημαϊκά προβλήματα Αναβλητικότητα – Διακοπή

262

δύο-τριών συμφοιτητών μου που θα προθυμοποιηθούν να με βοηθήσουν. 
Εναλλακτικά, μπορώ να ζητήσω βοήθεια από τον βοηθό του μαθήματος.

3. Θα πάω στη γραμματεία να κάνω δήλωση μαθημάτων.
4. Θα βρίσκομαι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους συμφοιτητές μου, 

ώστε να έχω πρόσβαση σε σημειώσεις, να ενημερώνομαι για τις ανακοινώσεις 
(διανομή συγγραμμάτων, εξετάσεις κ.λπ.).

5. Θα βρω την ύλη των εξετάσεων έγκαιρα και θα καταστρώσω ένα 
πρόγραμμα μελέτης, διαιρώντας την εξεταστέα ύλη σε ίσα κομμάτια ώστε 
κάθε μέρα να μελετώ από ένα. 

6. Θα ξεκινήσω από το πιο εύκολο μάθημα. 
7. Θα τηρώ το πρόγραμμα μελέτης καθημερινά. 

?  Είναι εύκολο να ολοκληρώσω τις σπουδές μου μετά από αποχή;

  Πολλοί φοιτητές νιώθουν μεγάλο φόβο σχετικά με τις σπουδές τους μετά τη 
μακρά αποχή από αυτές. Αναρωτιούνται αν είναι σε θέση να τα καταφέρουν 
«τώρα πια» και η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια πρακτικά 
ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Η κύρια δυσκολία έχει να κάνει με 
τις περιστάσεις της ζωής τους, οι οποίες είναι πιθανό να τους δημιουργήσουν 
προβλήματα σχετικά με τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Ως παράδειγμα, 
μπορείτε να φανταστείτε να αρρωστήσει το παιδί σας την προηγουμένη μιας 
σοβαρής εξέτασης;

Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι καταφέρατε να περάσετε στη 
σχολή σας. Με άλλα λόγια, είναι βέβαιο ότι έχετε το απαραίτητο γνωστικό 
επίπεδο και τις δεξιότητες για να περάσετε τα μαθήματα αν καταβάλετε την 
προσπάθεια που απαιτείται. Παρότι αυτή τη στιγμή νιώθετε ότι σας είναι πολύ 
δύσκολο να αντεπεξέλθετε στο διάβασμα, δεν είναι αδύνατον να κάνετε μία 
οργανωμένη προσπάθεια μελέτης.

Η απάντησή μας, λοιπόν, είναι ότι σαφώς και «έχετε ελπίδες» να ολοκλη-
ρώσετε τις σπουδές σας, αλλά ότι στην περίπτωσή σας υπάρχουν κάποιες 
ειδικές απαιτήσεις. Εκτός, όμως, από τις απαιτήσεις υπάρχει και η προηγού-
μενη εμπειρία μεγάλου αριθμού «ώριμων» φοιτητών, οι οποίοι χάρη στην 
επιμονή τους, στον υψηλό βαθμό κινητοποίησης και στην «εμπειρία ζωής» 
που είχαν αποκτήσει τα πήγαν πολύ καλά στις σπουδές τους. Πιστέψτε στον 
εαυτό σας και ενθουσιαστείτε με την ιδέα ότι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 
ένα καινούργιο ξεκίνημα.
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?  Έχω πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις. Πώς να οργανώσω τη μελέτη μου;

  Πρέπει να προσαρμόσετε τους ακαδημαϊκούς σας στόχους στους ρυθμούς της 
ζωής σας. Μην πιέζετε υπερβολικά τον εαυτό σας και σκεφτείτε ότι, επειδή 
τα πράγματα έχουν όπως έχουν, είναι πιθανό να καθυστερήσετε να πάρετε 
το πτυχίο σας.

Ως προς το πρακτικό μέρος της μελέτης, μπορείτε να ακολουθήσετε την 
εξής μέθοδο: Δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής και επιλέξτε τα μαθήματα 
που μπορείτε να δώσετε. Μετρήστε τις ημέρες που έχετε διαθέσιμες για 
κάθε μάθημα και αφαιρέστε δύο ημέρες που θα απαιτηθούν για την τελική 
επανάληψη πριν από τις εξετάσεις. Στη συνέχεια, χωρίστε την ύλη διά τον 
αριθμό των ημερών που απομένουν. Φροντίστε η ύλη που πρέπει να καλύψετε 
καθημερινά να είναι αρκετά μικρή (να σας φαίνεται εύκολο να μελετήσετε 
τόσο λίγο). Αν δείτε ότι δεν προλαβαίνετε να μελετήσετε για ένα μάθημα με 
αυτή τη μέθοδο, αφήστε το και επιλέξτε ένα άλλο με βολικότερη ημερομηνία 
εξέτασης, ή μειώστε τον αριθμό των μαθημάτων (μπορείτε να δώσετε και 
μόνο 1). Από τη στιγμή που θα καταστρώσετε το πρόγραμμα μελέτης, πρέπει 
κάθε ημέρα να μελετάτε όση ύλη έχετε ορίσει – ποτέ περισσότερο και ποτέ 
λιγότερο.



Δυσκολίες προσαρμογής

Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και το ξεκίνημα της φοιτητικής ζωής είναι για τους 
περισσότερους νέους ανθρώπους μία συναρπαστική εμπειρία. Ωστόσο, κάποιοι είναι 
πιθανόν, έστω και αρχικά, να δυσκολευθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 
ζωής και στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ειδικότερα, η είσοδος στο πανεπιστήμιο 
συμπίπτει με την εμφάνιση προβλημάτων διάθεσης και δυσκολιών του φοιτητή 
να νιώσει ικανοποίηση σε ακαδημαϊκό και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Επιπλέον, η 
είσοδος στο πανεπιστήμιο μπορεί να συμπέσει με την εμφάνιση αμφιβολιών σχετικά 
με το εάν η σχολή φοίτησης ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα ή και τις γνωστικές 
ικανότητές του. 

Η ενηλικίωση και η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι μία περίοδος πολλών 
αλλαγών, δυνατοτήτων, εναλλακτικών επιλογών και μιας δυναμικότητας για εξέλιξη. 
Από την άλλη, είναι μία εποχή κατά την οποία το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με 
πληθώρα επιλογών και μπορεί να νιώσει ότι κατακλύζεται από πολλά και διαφορετικά 
ερεθίσματα. 

Ο νεαρός ενήλικας έχει καταφέρει κάτι σημαντικό: την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση μετά από μία επίπονη περίοδο προσπάθειας. Ωστόσο, έρχεται αντιμέτωπος 
με πολλές προκλήσεις, αλλά και αμφίσημες καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, καλείται 
να ωριμάσει, ενώ πολλές διεργασίες της προηγούμενης ηλικιακής φάσης (εφηβεία) 
δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, από τη μία, συνεχίζεται η οικονομική 
εξάρτηση από την οικογένειά του, αλλά, από την άλλη, καλείται να συμπεριφέρεται ως 
ενήλικας, όπως, για παράδειγμα, να κάνει υπεύθυνες επιλογές που δεν θα θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία του (αλκοόλ, ουσίες, επικίνδυνη οδήγηση, σεξ χωρίς προφυλάξεις). 
Επιπλέον, ενώ παραμένει συναισθηματικά συνδεδεμένος με τους γονείς του, καλείται 
να αυτονομηθεί από αυτούς και να αντιμετωπίσει το άγχος του αποχωρισμού, ειδικά 
αν φοιτά σε πόλη μακριά από τον τόπο καταγωγής του.

Ταυτόχρονα, ο νεαρός ενήλικας καλείται να θέσει σημαντικούς στόχους, όπως:
• να γίνει αποτελεσματικός και να βασίζεται στον εαυτό του για να διεκπεραιώνει 

καθημερινές υποχρεώσεις, ειδικά αν μένει μακριά από τους γονείς του
• να διαμορφώσει προσωπική ταυτότητα
• να αποδεχθεί την ευθύνη για τις επιλογές και τις πράξεις του
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• να επικεντρωθεί στην ακαδημαϊκή δουλειά, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά 
από τον τρόπο που είχε μάθει να μελετά στο λύκειο

• να καθιερώσει το δικό του καθημερινό και αυτόνομο πρόγραμμα
• να διαμορφώσει νέες σχέσεις με συνομηλίκους και να βρει τη θέση του μέσα σε 

διάφορες ομάδες. 

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να τεθούν σε μία μακροπρόθεσμη προοπτική, προκειμένου 
ο νεαρός ενήλικας να μπορεί να επενδύσει ενέργεια στις προσπάθειες που καταβάλλει 
στο «εδώ και τώρα». Έτσι, ενώ διερευνά θετικές δυνατότητες εξέλιξης, ταυτόχρονα 
έρχεται αντιμέτωπος με προσωπικές συγκρούσεις και άγχος. Στη μεταβατική αυτή 
περίοδο, μπορεί να αισθανθεί αμφιθυμία μεταξύ εξάρτησης και ανεξαρτησίας. Πολύ 
συχνά, αρκετοί φοιτητές νιώθουν νοσταλγία για τους γονείς τους, τον τόπο καταγωγής 
τους και τους φίλους τους. Ακόμη, μπορεί να νοσταλγήσουν τη ρουτίνα και τη δομή 
της ζωής τους ως παιδιά, ή να νιώσουν ότι χάνονται μέσα στο αχανές περιβάλλον του 
πανεπιστημίου, εν αντιθέσει με το προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου. 

Επιπλέον, οι νεαροί φοιτητές βιώνουν αμφιβολίες δεδομένου ότι οι προσδοκίες 
τους για τη φοιτητική ζωή και τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο ενδέχεται να έλθουν σε 
σύγκρουση με τις αρχικές εντυπώσεις και την πραγματικότητα. Δηλαδή, η κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχικές υψηλές προσδοκίες, την 
ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό για το καινούργιο ξεκίνημα. Ειδικότερα, το πανεπι-
στήμιο ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, όπως και το αντικείμενο 
σπουδών. Η ακαδημαϊκή δουλειά μπορεί να φανεί δύσκολη και κάποιοι φοιτητές να 
νιώσουν για πρώτη φορά το αίσθημα της αποτυχίας στις πρώτες εξετάσεις. Τα μαθήματα 
ή και οι καθηγητές είναι δυνατόν να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και 
να νιώσουν απογοήτευση και ματαίωση από την αρχική επιλογή τους. Ταυτόχρονα, 
πρέπει να προσπαθήσουν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας 
του νέου περιβάλλοντος, προσπάθεια που τους προκαλεί σύγχυση, αμφιβολία ή και 
δυσκολία με την ύλη, τις γραπτές εργασίες και τις προφορικές παρουσιάσεις.

Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να μάθουν έναν νέο τρόπο μελέτης και εμπέδωσης 
της ύλης, πολύ διαφορετικό από εκείνον που ίσχυε στο σχολείο. Είναι πιθανό να 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες που αναφέρονται στις παραδόσεις, να 
μη γνωρίζουν πώς να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και να δυσκολεύονται να 
οργανώσουν τη μελέτη τους, καθώς η διεξοδική κάλυψη του συνόλου της ύλης 
(που είναι μία αποδοτική στρατηγική για την περιορισμένη ύλη της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης) είναι σχεδόν μη εφαρμόσιμη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι παλιές εφηβικές φιλίες μπορεί να δημιουργούν το 
αίσθημα της νοσταλγίας. Ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να γνωρίσουν 
νέους ανθρώπους που προέρχονται από πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα, με 
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τους οποίους ενδέχεται να διαφέρουν από πολλές απόψεις (κοινωνικό και οικονο-
μικό υπόβαθρο, τρόπο ζωής, αξίες). Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να φαίνεται πολύ 
δύσκολο και απαιτητικό να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν κοινωνικές σχέσεις με 
άγνωστους ανθρώπους. Μπορεί να βγουν στην επιφάνεια προσωπικές ανασφάλειες 
για την εξωτερική εμφάνιση και την προσωπικότητα. Από τη μία, υπάρχει ισχυρή η 
ανάγκη για αποδοχή, από την άλλη έντονη ανασφάλεια για το ενδεχόμενο αποτυχίας 
και απόρριψης. Πολλοί φοιτητές την περίοδο αυτή μπορεί να νιώθουν μοναξιά. 
Ταυτόχρονα, είναι πιθανό να έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό τους, 
να θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν καλύτερα σε κοινωνικό επίπεδο και 
έτσι να απογοητεύονται γρήγορα.

Ως εκ τούτου, η ενηλικίωση και η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο αποτελούν παράγοντες 
στρες για τους νέους ανθρώπους, δεδομένης της αντίληψης ότι αν κάνουν μία καλή 
προσαρμογή στη φοιτητική ζωή, γενικότερα, θα καταφέρουν να είναι καλά και να 
έχουν καλή εξέλιξη και στο μέλλον. Το στρες αυτό εντείνεται από τις προσδοκίες των 
γονιών, αλλά και τη γενικότερη κοινωνική επιταγή για καλή προσαρμογή και για 
επιτυχή ακαδημαϊκή εξέλιξη. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Έχω ήδη κλείσει τα 21 και μόλις πριν λίγο καιρό άρχισα να φοιτώ στη 
σχολή μου. Αυτό, γιατί την πρώτη φορά δεν τα κατάφερα στις πανελλήνιες και 
είχα ήδη χάσει και μία χρονιά στο γυμνάσιο. Πέρασα στο Β΄ Εαρινό εξάμηνο σε 
μια σχολή που βρίσκεται σε πόλη εκτός Αθήνας. Ένα από τα προβλήματά μου 
είναι ότι νιώθω πως έχω μείνει “πίσω”. Οι περισσότεροι συμφοιτητές μου είναι 
18. Επίσης, με αγχώνει το γεγονός ότι πρέπει να τα βγάλω πέρα και να περάσω 
τα 2 πρώτα εξάμηνα για να κάνω μεταγραφή για Αθήνα γιατί με δυσκολία τα 
καταφέρνει οικονομικά η οικογένειά μου…

Και πρέπει να τελειώσω μία σχολή που δεν μου αρέσει (ήταν 16η επιλογή στο 
μηχανογραφικό μου), να βρω μία δουλειά εδώ γιατί δεν θέλω να αισθάνομαι 
βάρος στους δικούς μου… Νομίζω πως είμαι πολύ μεγάλη για να μου τα έχουν 
όλα έτοιμα. Εκείνοι πιστεύουν πως περνάω καλά εδώ και περιμένουν από μένα 
να τελειώσω αυτή τη σχολή στην ώρα της (στα 4 χρόνια δηλαδή) και να πάρω 
τη θέση του πατέρα μου (που κάνει το ίδιο επάγγελμα) όταν αποφοιτήσω. Στο 
μεταξύ, έχω και πολλές εργασίες να κάνω και όλο τις αναβάλλω και πλησιάζει 
και η εξεταστική και πνίγομαι, νομίζω πως δεν θα τα καταφέρω… Μερικές φορές 
σκέφτομαι να τα παρατήσω όλα και θέλω να εξαφανιστώ με κάποιον μαγικό 
τρόπο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται… δεν θέλω να τους απογοητεύσω πάλι…

Αν και εκείνοι είναι πολύ υποστηρικτικοί και όταν τους λέω ότι πρέπει να βρω 
μία δουλειά μου λένε: “Κοίτα εσύ να περάσεις τα μαθήματά σου και τα άλλα άσ’ τα 
πάνω μας” και τότε είναι που νιώθω ακόμη χειρότερα, γιατί αν δεν τα καταφέρω 
θα αισθάνομαι πολύ άχρηστη που μου τα παρέχουν όλα κι εγώ δεν τα κατάφερα. 
Δεν ξέρω τι να κάνω… Θέλω να πεθάνω, να ηρεμήσω επιτέλους από όλες αυτές τις 
σκέψεις… μερικές φορές δεν μπορώ να κοιμηθώ καθόλου το βράδυ και περνάω 
ώρες ολόκληρες κοιτώντας το ταβάνι και τα σκέφτομαι όλα αυτά μαζί και πάει να 
σπάσει το κεφάλι μου… Εκεί που λέω “Όχι, δεν θα το βάλω κάτω, αύριο κιόλας θα 
κάτσω να γράψω την εργασία μου” και νιώθω αποφασισμένη, μετά αμέσως με πιάνει 
απελπισία και κλαίω μέχρι να με πάρει ο ύπνος… Πού θα πάει αυτή η κατάσταση;

❞
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❝Γεια σας… Νιώθω ήδη λίγο περίεργα που κατέληξα να ψάχνω στο διαδίκτυο 
λύση για το πρόβλημά μου… Είμαι πρωτοετής φοιτήτρια σε ένα πολύ όμορφο 
νησί, στην επιλογή που πάντα ήθελα να περάσω… Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζω 
μελαγχολία σε καθημερινή βάση γιατί νιώθω πως δεν έχω βρει ακόμη τα σωστά 
άτομα που να ταιριάζουμε για παρέα… Έχω φίλους αν θέλω να βγω ένα βράδυ, 
αλλά δεν με εκφράζουν ως άτομα. Δεν βρίσκω κάτι να συζητήσω και να περάσω 
καλά. Κατανοώ ότι ο καθένας έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα, ότι οι άνθρωποι 
διαφέρουν μεταξύ τους και οι προσωπικότητές τους το ίδιο… Όμως νιώθω πως 
έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορώ άλλο… Δεν ψάχνω άτομα να δεθώ 
αμέσως, αλλά τουλάχιστον άτομα να μιλάμε και να με υπολογίζουν. Να υπάρξει 
κάποιος που να μπορώ να τον καλέσω με χαρά σπίτι μου και αυτός στο δικό 
του. Αρνητικό νομίζω είναι και το γεγονός ότι έχω σχέση εξ αποστάσεως, οπότε 
ούτε ο φίλος μου είναι εδώ για να με βοηθήσει και δεν έχω ούτε κάποιον άλλο 
γνωστό από δω… Υπάρχουν φορές που το σπίτι με πνίγει και θέλω να βγω, αλλά 
δεν υπάρχει κάποιος που θα με καταλάβει αν του μιλήσω. Έχω προσπαθήσει να 
πω και στα άτομα που συναναστρέφομαι ότι δεν είμαι καλά, αλλά μου είπανε ότι 
είναι φάση και θα περάσει, τίποτα άλλο… Δεν ξέρω ποιος έχει το πρόβλημα. Είμαι 
ιδιαίτερα κοινωνικό και ανεκτικό άτομο, πάντως, και δίνω ευκαιρίες στους άλλους. 
Έχω όρεξη για πράγματα, αλλά δεν βρίσκω ανταπόκριση κάπου… Φοβάμαι πως 
γίνομαι μέρα με τη μέρα ψυχολογικά χειρότερα και πλησιάζει εξεταστική και δεν 
ξέρω τι να κάνω. Αλλιώς σκεφτόμουν τη φοιτητική ζωή κι αλλιώς αποδείχθηκε 
ο πρώτος χρόνος… Νομίζω ότι έχω απογοητευτεί πολύ… Δεν θέλω να το βγάζω 
σε καμία περίπτωση προς τα έξω, όμως καταπιέζομαι πολύ… Αυτά σε γενικές 
γραμμές… Αν μπορείτε να με συμβουλεύσετε θα χαρώ ειλικρινά. Ευχαριστώ!

❞
❝Απευθύνομαι σε εσάς για το ζήτημα που με απασχολεί μιας και ο τομέας 
της συμβουλευτικής φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ανύπαρκτος (σε 
αντίθεση, για παράδειγμα, με το εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ), ή, αν υπάρχει, 
δεν είναι τόσο προβεβλημένος ώστε να ξέρω πού μπορώ να απευθυνθώ. Ευτυχώς 
που υπάρχει και το διαδίκτυο. 

Είμαι 18 χρονών. Πέτυχα στο Πανεπιστήμιο με καλή σειρά επιτυχίας, την οποία 
τελικά θεωρώ πλασματική, μιας και την υψηλή μου βαθμολογία δεν την οφείλω 
στα μαθήματα θετικών επιστημών, αλλά στα μαθήματα που ήθελαν παπαγαλία και 
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μία “α” κριτική ικανότητα. Παρακολουθώντας τα μαθήματα και το επίπεδο των 
συμφοιτητών μου, έχει αρχίσει να μου δημιουργείται αίσθημα κατωτερότητας. 
Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί: “Τι γυρεύω εγώ εδώ μέσα;”. Πολλές φορές έχω 
πει στον εαυτό μου: “Είσαι χαζή τελικά”. Έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου και 
είμαι εξαιρετικά ανασφαλής. Και αυτό όχι μόνο ως προς τα μαθήματα, αλλά και στις 
κοινωνικές σχέσεις με τους συμφοιτητές μου, στους οποίους (ελλείψει άλλου ακροατή) 
εκφράζω τις ανασφάλειές μου και τελικά, αφού με τη συμπεριφορά μου κάνω σαν 
να επιδιώκω τη λύπησή τους, έχω γίνει ο πιο “αδύναμος κρίκος” (αυτοσαρκασμός). 

Μερικά στοιχεία από το παρελθόν. Στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό ήμουν 
πάντα at the top of class με σχεδόν καμία προσπάθεια. Ωστόσο, από τότε με 
συνέκρινα διαρκώς με την κολλητή μου, την οποία θεωρούσα πιο προνομιούχα 
από μένα, μιας και το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε καλλιεργούσε πιο “έξυπνα” 
παιδιά απ’ ό,τι το δικό μου. Στο γυμνάσιο έγινα ξαφνικά ανταγωνιστική και 
βαθμοθήρας, βγάζοντας “20 παρά 1”, αλλά τελικά όχι και μαθαίνοντας πολλά. 
Πήρα πτυχίο στα Αγγλικά και στα Γαλλικά, αλλά δεν τόλμησα να συνεχίσω σε 
πτυχίο πιο ανεβασμένο (proficiency) για να μην κουραστώ δήθεν πριν από τις 
πανελλήνιες (στην πραγματικότητα φοβόμουν την αποτυχία). Το ίδιο και με το 
πιάνο, όπου παράτησα τις σπουδές γιατί “με καταπίεζε ο δάσκαλος”. Γενικά, έδινα 
πάντα μεγάλη αξία σε κάθε εξέταση, λες και από αυτή εξαρτάται η προσωπική 
μου επιτυχία (καθώς σε άλλους τομείς, π.χ. κοινωνικότητα, δεν διακρινόμουν). 

Με αρκετές προσωπικές θυσίες και άγχος πέρασα από τη δοκιμασία των πανελληνίων, 
η οποία εντέλει με βόλευε γιατί και τα μαθήματα μου φαίνονταν ενδιαφέροντα και οι 
καλές μου επιδόσεις μού τόνωναν την αυτοπεποίθηση. Επειδή ποτέ δεν ήξερα τι θέλω 
να κάνω στη ζωή μου, είπα να διαλέξω μία σύγχρονη επιστήμη με προοπτικές, στην 
οποία πέρασε και η κολλητή μου από το δημοτικό… Έβλεπα βέβαια ότι τα μαθηματικά 
και η φυσική δεν μου άρεσαν (γιατί δεν ήμουν τόσο καλή σε αυτά), αλλά είπα να 
πάρω αβασάνιστα μία τόσο σημαντική απόφαση… κι ας ήξερα μέσα μου πως ούτε 
θα μου άρεσε αυτή η επιστήμη ούτε ποτέ θα γινόμουν καλή σε αυτή. Απλά επειδή 
έχει πολλές προοπτικές. Εν ολίγοις, αισθάνομαι ότι δεν ανήκω σε αυτόν τον τομέα. Αν 
τα κατάφερνα καλύτερα στα μαθήματα, ίσως και να είχα άλλη άποψη για τη σχολή. 

Διάβασα κάποια κείμενα στο διαδίκτυο και ίσως τελικά να έχω μαθησιακές 
δυσκολίες. Δεν ξέρω αν έχω επιβάλει στον εαυτό μου αυτή την άποψη, και ούτε 
σε ποιον ειδικό να απευθυνθώ για να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Ενώ έχω αφιερώσει 
πολλές ώρες στο διάβασμα, δεν μπορώ να λύσω τις ασκήσεις. Απογοητεύομαι 
αφάνταστα, αισθάνομαι χαζή και επαναλαμβάνω διαρκώς πως θέλω να τα παρατήσω. 
Περιττό βέβαια να πω πως τα μαθήματα με απωθούν. Η κατάσταση είναι φοβερά 
τελματωμένη. Πέρα από τις δυσκολίες στα μαθήματα, βλέπω ότι δεν μπορώ να 
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χειριστώ απλές καθημερινές καταστάσεις, ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και 
να κατανοήσω με την πρώτη απλά πράγματα (π.χ. έχω δει 3 ταινίες των οποίων 
την υπόθεση δεν κατάλαβα, ενώ οι συμφοιτήτριές μου ναι), πρέπει να διαβάσω 
ένα άρθρο εφημερίδας 2 φορές για να το καταλάβω, σε συζητήσεις δεν μπορώ 
να συμμετάσχω κ.λπ., κ.λπ. Ξεχνάω διαρκώς πράγματα και υποχρεώσεις και έχω 
αποδιοργανωθεί πλήρως, παρότι έχει πλέον περάσει ένα εξάμηνο, κι έτσι δεν 
μπορείς να κατηγορήσεις την αλλαγή περιβάλλοντος και το σοκ της μεταφύτευσης. 

Εκλείπει πλέον η αυτοπεποίθηση που μου έδιναν οι επιδόσεις στα μαθήματα και 
ζητώντας συναισθηματική υποστήριξη από οποιονδήποτε, έχω καταντήσει “η χλεύη 
των ηττημένων”. Κοινωνικά πάλι με θεωρώ εντελώς απροσάρμοστη και εξάλλου, 
αφού είμαι τόσο μίζερη και απαισιόδοξη, ποιος θα ήθελε να συναναστραφεί μαζί 
μου; Εντούτοις, το απωθημένο να συναναστρέφομαι με τους “καλύτερους” (ενώ 
έλκω τους “χειρότερους”) παραμένει… 

Όταν έχεις χρόνο στη διάθεσή σου, σου δίνεται χρόνος για ενδελεχή εσωτερική 
αναζήτηση, που τελικά μάλλον ζημιώνει, αφού είναι υπερβολική. Αυτό το email 
καταγράφει λίγες από τις σκέψεις που από το πρωί και όλο το βράδυ κατακλύζουν 
το μυαλό μου (γιατί έχω χάσει και τον ύπνο μου). Νομίζω πως έδωσα αρκετά 
στοιχεία για το ζήτημά μου. Βέβαια, δεν ξέρω τι περιμένω από εσάς. Το ότι 
είστε ακροατές είναι σημαντικό. Τελικά, η πηγή των προβλημάτων είναι η κακή 
επαγγελματική επιλογή, ή η άσχημη στάση απέναντι στα πράγματα, ή και τα δύο;

❞
❝Γεια σας! Ανακάλυψα τυχαία το site και αποφάσισα να επικοινωνήσω μαζί σας 
με την ελπίδα ότι ίσως με βοηθήσετε. Έδωσα φέτος πανελλήνιες εξετάσεις για πρώτη 
φορά και παρόλο που διάβασα πάρα πολύ δεν πέρασα εκεί που πραγματικά ήθελα, 
δηλαδή Νομική. Έβγαλα βέβαια έναν αρκετά υψηλό βαθμό, αλλά με αυτά τα μόρια 
δεν γινόταν να πιάσω τη Νομική. Πέρασα ένα δύσκολο καλοκαίρι μπορώ να πω… 
προσπαθώντας να σκεφτώ μία άλλη σχολή την οποία θα μπορούσα να επιλέξω, έχοντας 
φυσικά τη στενοχώρια που δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, και μέσα 
από κλάματα και πολλές σκέψεις να καταλάβω τι έκανα λάθος και δεν τα κατάφερα! 
Τελικά πέρασα σε μία άλλη σχολή εξίσου υψηλή η οποία δεν μου άρεσε ΠΟΤΕ! Την 
έβαλα στο μηχανογραφικό ως δεύτερη επιλογή μόνο και μόνο για να περάσω σε μία 
σχολή και να φύγω (επιτέλους) από το χωριό μου. Σκέφτομαι σοβαρά να ξαναδώσω 
πανελλήνιες για να μπω στη Νομική, μιας και η σχολή στην οποία είμαι μου είναι 
εντελώς αδιάφορη. Το πρόβλημα είναι ότι ακούω άσχημα πράγματα για τη Νομική 
(πολλά χρόνια σπουδών, λίγα λεφτά, ανεργία) και δεδομένου ότι προέρχομαι από 
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μία καθόλου ευκατάστατη οικογένεια που δεν θα μπορέσει να με στηρίξει φοβάμαι… 
Πιστεύω στον εαυτό μου πολύ, ξέρω ότι έχω ικανότητες και θα πετύχω… όμως δεν 
ξέρω τι να κάνω. Ο δρόμος προς την επιτυχία δεν είναι εύκολος για κάποιον που δεν 
ανήκει στην προνομιούχο τάξη! Αξίζει τον κόπο μία δεύτερη προσπάθεια; Και τελικά 
τι έχει σημασία στη ζωή… Να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγωνίζεσαι γι’ αυτά 
χωρίς να υπολογίζεις το κόστος, ή να αρκείσαι σ’ αυτά που ήδη έχεις χωρίς στόχους 
και όνειρα; Εσείς τι πιστεύετε; Θα με βοηθούσε πάρα πολύ μία απάντησή σας, αν και 
πιστεύω πως μέσα μου ξέρω τι πρέπει να κάνω… Να μη φοβάμαι!

❞
❝Γεια σας. Εδώ και κάμποσο καιρό έχω φύγει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακό, 
αφού τελείωσα στην Ελλάδα πρώτα σπουδές. Το πρόβλημά μου είναι πως δεν 
νιώθω και πολύ καλά. Βέβαια, έχω κάνει παρέες εκεί, περνάμε καλά και βγαίνουμε, 
ωστόσο δεν είμαι ευχαριστημένη από τις σπουδές μου. Αν και ήθελα να γραφτώ 
στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το οποίο αποφάσισα μετά από πολύ κόπο, 
νιώθω χάλια που το έχω αρχίσει. Δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε τα μαθήματα, 
ούτε το περιβάλλον. 

Αντιμετωπίζω και έντονο πρόβλημα με τη γλώσσα και έχω σκεφτεί να το 
παρατήσω. Το θέμα είναι ότι εγώ πίεζα τους γονείς μου για να κάνω μία καινούργια 
αρχή, έπειτα από διάφορα προβλήματα ψυχολογικά που είχα στην Ελλάδα. Επιπλέον, 
παίρνω και υποτροφία και όλοι μου λένε πως είμαι αυτοκαταστροφική που θέλω 
να τα παρατήσω. Να σημειώσω πως γενικότερα είμαι αναποφάσιστο άτομο και 
συνεχώς αλλάζω αποφάσεις που είναι σημαντικές για τη ζωή μου. Οι γονείς μου 
με κατηγορούν συνεχώς και κανείς δεν με παίρνει στα σοβαρά. 

Όσο καιρό ήμουν έξω, έμεινα μόνη και σκέφτηκα τι θέλω να κάνω, γιατί ήμουν 
εγώ μόνη με τον εαυτό μου, χωρίς να ακούω άλλες γνώμες. Μου αρέσει πολύ ο 
κινηματογράφος και θα ήθελα να σπουδάσω κάτι τέτοιο. Επιπλέον, θα ήθελα να 
δώσω κατατακτήριες και να περάσω σε μία σχολή που να με ενδιαφέρει πραγματικά. 

Το ζήτημα είναι πως κανείς δεν με πιστεύει πλέον. Οι γονείς μου με πιέζουν 
να τελειώσω το μεταπτυχιακό, και μου λένε ότι εγώ τους είχα τρελάνει να φύγω. 
Επίσης, φοβάμαι πως πάλι θα αλλάξω γνώμη και πως θα κάνω μεγάλη βλακεία 
αν τα παρατήσω. Δεν με εμπιστεύομαι πλέον. Αλλά ειλικρινά, πιέζομαι πάρα 
πολύ με αυτό, δεν θα το βγάλω, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σε λίγες μέρες 
ξαναφεύγω και δεν ξέρω τι θα κάνω. Εσείς τι λέτε; Ευχαριστώ.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η ζωή μου αν έκανα άλλη επαγγελματική επιλογή;

  Ουσιαστικά όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία κατάσταση έχουμε στη διάθεσή 
μας δύο κατηγορίες στρατηγικών προκειμένου να αντιδράσουμε. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά στο να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε το συναίσθημά μας 
μπροστά στη δεδομένη κατάσταση, και η δεύτερη στο να προσπαθήσουμε να 
αλλάξουμε τις αντικειμενικές συνθήκες. Εσείς στην ηλικία στην οποία βρίσκεστε 
ουσιαστικά έχετε στη διάθεσή σας και τις δύο εναλλακτικές. Μπορείτε είτε να 
θεωρήσετε δεδομένη την απόφαση που λάβατε όταν πρωτοεπιλέξατε επάγγελμα 
και να προσπαθήσετε να προσαρμοστείτε στη ζωή σας, είτε να επιστρέψετε στις 
σπουδές σας και να αποπειραθείτε να αλλάξετε επαγγελματική σταδιοδρομία. 
Σίγουρα το να θεωρήσετε δεδομένη την προηγούμενη απόφασή σας θα σας 
βοηθούσε να προσαρμοστείτε καλύτερα στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, 
καθώς σε τελική ανάλυση πολλές αποφάσεις της ζωής μας θα ήταν πολύ 
διαφορετικές αν γνωρίζαμε εκ των προτέρων την εξέλιξη των πραγμάτων.

?  Δεν μπορώ να προσαρμοστώ στις σπουδές μου στην Ελλάδα γιατί σκέφτομαι 
συνεχώς τι θα γινόταν αν είχα συνεχίσει για διδακτορικό στο εξωτερικό; 

  Κάποιες φορές στη ζωή μας δεν έχουμε την ελευθερία να λάβουμε αποφάσεις 
βασισμένοι αποκλειστικά στις δικές μας ανάγκες, αλλά πρέπει να λάβουμε 
υπόψη τις επιθυμίες ή τις ανάγκες σημαντικών προσώπων της ζωής μας. Πολλοί 
άνθρωποι διευκολύνονται στο να προσαρμοστούν σε μία τέτοια απόφαση, όταν 
τη θεωρήσουν δεδομένη. Άλλοι βλέπουν ότι η απόφαση που έλαβαν πραγματικά 
υπερβαίνει τα αποθέματά τους και την αναιρούν, αποφασίζοντας να θυσιάσουν 
κάτι άλλο, προκειμένου να ακολουθήσουν την αρχική τους πορεία.

Κάθε επιλογή μας έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες και πολλές φορές στη 
ζωή μας θα μας ενδιέφερε να γνωρίζαμε πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα αν 
είχαμε ακολουθήσει μία διαφορετική πορεία. Ωστόσο, δεν έχουμε το περιθώριο 
να γυρίσουμε πίσω και να αλλάξουμε το παρελθόν μας, οπότε ουσιαστικά κάθε 
επιλογή που κάνουμε καθορίζει τη μόνη πραγματικότητα την οποία ζούμε. 
Φοβούμαστε ότι ποτέ δεν θα μπορέσετε να μάθετε «τι θα γινόταν εάν» είχατε 
αποφασίσει να κάνετε το διδακτορικό σας σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού, 
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γιατί ακόμη και αν μεταβείτε τώρα στο εξωτερικό, πάλι θα ζήσετε κάτι διαφορετικό 
από αυτό που θα ζούσατε αν είχατε επιλέξει τότε να μείνετε. Βάσει αυτής της 
συλλογιστικής, το να εμμένετε στη διερεύνηση της διαφορετικής πραγματικότητας 
που θα μπορούσατε να είχατε ζήσει δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα, ούτε υπάρχει 
κάποια ειδική τεχνική που θα σας βοηθήσει, πέρα από το να προσπαθήσετε να 
υπενθυμίζετε στον εαυτό σας αυτό το πολύ απλό γεγονός. Μόνο στην περίπτωση 
που πραγματικά δείτε ότι παρά τις προσπάθειές σας δεν μπορείτε να απαλλαγείτε 
από αυτή την έμμονη ενασχόληση, θα είχε νόημα να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, 
προκειμένου να λάβετε περισσότερη συστηματική βοήθεια.

?  Είμαι πρωτοετής φοιτητής και παρουσιάζω τάσεις κατάθλιψης.

  Είναι γεγονός ότι η μετάβαση στη φοιτητική ζωή απαιτεί μία σειρά προσαρ-
μογών στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη ζωή μας. Οι φοιτητές 
αντιμετωπίζουν μία σειρά «απαιτήσεων» από το περιβάλλον τους, μεταξύ των 
οποίων κεντρικό ρόλο κατέχουν οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις, οι οποίες είναι 
πολύ διαφορετικές από αυτές του σχολικού περιβάλλοντος, κυρίως ως προς την 
έλλειψη δομής και κατεύθυνσης, τον όγκο της ύλης, αλλά και την απαιτούμενη 
μεθοδολογία μελέτης. Λόγω των παραγόντων αυτών παρατηρούνται συχνά 
δυσκολίες, ιδίως στους πρωτοετείς φοιτητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η πιο συνηθισμένη αιτία των προβλημάτων αυτών αφορά στην έλλειψη 
των απαραίτητων δεξιοτήτων μελέτης, οργάνωσης χρόνου κ.λπ. Άλλες φορές 
σχετίζονται με θέματα που αφορούν σε δυσκολίες μάθησης, όπως: η αδυναμία 
συγκέντρωσης της προσοχής ή ο φόβος των εξετάσεων. Τέλος, κάποιες φορές 
τα προβλήματα ανακύπτουν στο πλαίσιο των πολύ υψηλών απαιτήσεων για 
απόδοση από το ίδιο το άτομο, στο πλαίσιο θεμάτων που αφορούν στον φόβο 
της αποτυχίας και στο πλαίσιο γενικότερων στάσεων του φοιτητή απέναντι 
στη φοίτησή του.

?  Είμαι νέος φοιτητής με κινητικά προβλήματα και αισθάνομαι αμήχανα.

  Είναι απολύτως κατανοητό να σας απασχολεί η νέα πραγματικότητα που δια-
μορφώνεται στη ζωή σας με την είσοδό σας στο πανεπιστήμιο. Η είσοδος στο 
πανεπιστήμιο αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για το σύνολο σχεδόν των πρωτοετών 
φοιτητών και το κινητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε οπωσδήποτε αποτελεί 
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έναν επιβαρυντικό παράγοντα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να νιώθετε μόνος, καθώς 
υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών με κινητικές αναπηρίες που καταφέρνουν να 
ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της ακαδημαϊκής ζωής.

Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ανησυχείτε ως προς την αντιμετώπιση από 
τους συμφοιτητές σας. Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα ευρήματα της οποίας αντανακλούν σε μεγάλο 
βαθμό και τη δική μας αίσθηση, οι φοιτητές με αναπηρία αξιολογούν τη στάση 
των άλλων φοιτητών απέναντί τους ως αρκετά θετική και δεν αναφέρουν 
ιδιαίτερα προβλήματα στη συναναστροφή μαζί τους.

Η πρόβλεψη για την προσβασιμότητα όλων των χώρων από άτομα 
με κινητικές δυσκολίες βρίσκεται σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο στα 
περισσότερα κτίρια των Πανεπιστημίων και γίνονται συνεχώς προσπάθειες 
για τη βελτίωση της κατάστασης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε φτάσει 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

?  Η σχολή που επέλεξα δεν με ικανοποιεί και δεν μπορώ να αποδώσω.

  Οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτούν μία σημαντική επένδυση 
χρόνου και κόπου και οπωσδήποτε είναι δύσκολο να προσπαθεί κανείς 
συστηματικά για κάτι που τον αφήνει παγερά αδιάφορο. Επειδή το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι δύσκαμπτο ως προς τη διαφοροποίηση του 
αντικειμένου των σπουδών μετά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
η συμβουλή που δίνουμε συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις είναι να εξετάσει 
ο ενδιαφερόμενος τις επιλογές που ανοίγονται μέσω των μεταπτυχιακών 
σπουδών μετά τη λήψη του πρώτου πτυχίου.

Εντούτοις, οι επιλογές που έχετε είναι ουσιαστικά δύο: είτε να προσπαθήσετε 
να προσαρμοστείτε στο περιβάλλον της σχολής που φοιτάτε βρίσκοντας 
έναν κλάδο ή μία υποειδίκευση που σας ενδιαφέρει, είτε να αλλάξετε σχολή. 
Για το πρώτο μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από κάποιον καθηγητή ή 
βοηθό, ενώ για τη δεύτερη θα σας βοηθήσει πολύ η επαφή με έναν σύμβουλο 
επαγγελματικού προσανατολισμού (απευθυνθείτε στο γραφείο διασύνδεσης 
της σχολής σας ή της σχολής που σκέφτεστε να εγγραφείτε).



Δυσκολία συγκέντρωσης  

και Οργάνωση μελέτης

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο πανεπιστήμιο, είναι πιθανό κάποιοι φοιτητές να 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις οι οποίες παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή τους πρόοδο. 
Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οργάνωση της μελέτης και τη 
συγκέντρωση, στην προσοχή και την παρακολούθηση των μαθημάτων και στο κίνητρό 
τους να προσπαθήσουν για τους ακαδημαϊκούς στόχους τους. Οι δυσκολίες αυτές 
μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονες στην περίπτωση νέων φοιτητών (πρωτοετών) ή 
φοιτητών στο ξεκίνημα μεταπτυχιακών σπουδών. 

Είναι γεγονός ότι η μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισοδυναμεί με μία πρό-
κληση για την εκπλήρωση των προσωπικών προσδοκιών και των στόχων του φοιτητή. 
Λίγους μήνες νωρίτερα, βρισκόταν στο προστατευμένο περιβάλλον της οικογένειας, η 
οποία επόπτευε την οργάνωση του χρόνου και τη μελέτη γενικότερα. Επίσης, στο σχολείο 
η ύλη των μαθημάτων ήταν αρκετά περιορισμένη και αρκετά ελεγχόμενη η οργάνωσή της. 
Ωστόσο, κατά την είσοδο στο πανεπιστήμιο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική και ο 
φοιτητής καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, για τα οποία δεν είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένος, ή δεν γνωρίζει τι ακριβώς απαιτείται να κάνει προκειμένου να επιτύχει 
τους ακαδημαϊκούς στόχους του. Από την άλλη, για πολλά οικογενειακά και ακαδημαϊκά 
περιβάλλοντα η προσαρμογή θεωρείται αυτονόητη. Δηλαδή, ότι ο φοιτητής θα πρέπει να 
μπορεί να παρακολουθεί τις παραδόσεις των μαθημάτων και τα εργαστήρια, να μπορεί 
να οργανώσει και να εμπεδώσει την ύλη αποτελεσματικά, να αποδίδει στις εξετάσεις και, 
τελικά, να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Έτσι, πολλοί φοιτητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στον εν λόγω τομέα. Μία 
από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν αφορά στο επίπεδο 
ανεξαρτησίας που απαιτείται για την οργάνωση της παρακολούθησης και της ύλης των 
μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής θα πρέπει να βρει το προσωπικό κίνητρο να 
παρακολουθεί τα μαθήματα συστηματικά, και στη συνέχεια να μπορεί να οργανώσει την 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από τη Γεωργία Αλεξοπούλου.



Ακαδημαϊκά προβλήματα Δυσκολία συγκέντρωσης και Οργάνωση μελέτης

276

ύλη (η οποία είναι σαφώς περισσότερη και δυσκολότερη από εκείνη του λυκείου) κατά 
τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εξετάσεων. 

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη μειωμένη ή μη ικανοποιητική επίδοση ενός 
φοιτητή στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του. Μεταξύ αυτών, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
από τους σημαντικότερους είναι οι διαφορές στον τρόπο μελέτης μεταξύ δευτερο-
βάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο φοιτητής ενδέχεται απλώς να μη γνωρίζει 
πώς να μελετήσει για το πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο μπορεί να 
παίζει η έλλειψη προτεραιοτήτων, η μη αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και 
η εντύπωσή του ότι μπορεί να αποδώσει πιο αποτελεσματικά με τη βοήθεια του 
«άγχους της τελευταίας στιγμής». 

Επίσης, μία αρχική δυσκολία στη συγκέντρωση ή ένα μέτριο αποτέλεσμα όσον 
αφορά στις επιδόσεις δημιουργεί άγχος για τις μελλοντικές. Ο φοιτητής, όταν μελετά, 
σκέφτεται συνέχεια ότι πάλι θα πάρει χαμηλό βαθμό συγκριτικά με την προσπάθειά 
του. Έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: Επειδή συνέβη (λόγω απειρίας, για 
τυχαίους λόγους κ.λπ.) τις πρώτες φορές που έδωσε εξετάσεις να μην τα πήγε τόσο 
καλά όσο περίμενε, κάθε επόμενη φορά σκέφτεται ότι θα επαναληφθεί το ίδιο. Ως 
αποτέλεσμα, το άγχος δεν του επιτρέπει να μελετήσει στο βέλτιστο των δυνατοτήτων 
του, έτσι πάλι έχει χαμηλή επίδοση, το άγχος αυξάνεται κ.ο.κ.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει η τάση του ατόμου να αποθαρρύνεται εύκολα. 
Οι φοιτητές δεν σκέφτονται ότι είναι λογικό στις πρώτες εξετάσεις να μην αποδώσουν 
στον επιθυμητό βαθμό, λόγω του άγχους, αλλά και της μη οικείας διαδικασίας – ειδικά 
στην περίπτωση φοιτητών που υπήρξαν άριστοι μαθητές ή πέτυχαν να εισαχθούν σε 
μία δύσκολη και υψηλόβαθμη σχολή. Η προηγούμενη εμπειρία (συστηματικές και 
σημαντικές επιτυχίες) έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την παρούσα κατάσταση, γεγονός 
που αποθαρρύνει το άτομο να κάνει το καλύτερο που μπορεί.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι οι υψηλοί στόχοι για τη μελέτη. Ο φοιτητής, στην 
προσπάθειά του να διαβάσει «τέλεια», μπορεί να μην εστιάζει όσο πρέπει σε αυτά 
που είναι απαραίτητο να μελετήσει για να περάσει το μάθημα και να ανατρέχει σε 
κεφάλαια εκτός ύλης, περιφερειακά σημεία κ.λπ. Επιπλέον, μπορεί να έχει την απαίτηση 
να μάθει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στα συγγράμματα, αντί να εστιάζει σε 
μία σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων. Στο ίδιο πλαίσιο, οι επιδόσεις του μπορεί 
να είναι χαμηλές διότι μελετά πολύ καλά μόνο μέρος της ύλης, γιατί δεν πρόλαβε να 
διαβάσει την υπόλοιπη όπως θα ήθελε. 

Οι δυσκολίες στην οργάνωση της μελέτης μπορεί σύντομα να οδηγήσουν σε μη 
ικανοποιητικές επιδόσεις, χαμηλό κίνητρο, αίσθηση απογοήτευσης και ματαίωσης, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με τη σειρά τους, αυτά είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
αναβλητικότητα, φυγοπονία, άγχος εξετάσεων, ακόμη και σε σκέψεις για διακοπή 
των σπουδών. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Καλησπέρα σας. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Το πρόβλημά μου είναι ότι 
τους τελευταίους μήνες έχω παντελή έλλειψη συγκέντρωσης. Όταν λέω παντελή, 
το εννοώ στην κυριολεξία. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να ξανασχοληθώ ποτέ 
με τίποτα. Κάθομαι ώρες ολόκληρες μπροστά σε πράγματα που υπό κανονικές 
συνθήκες θα έκανα με απίστευτη ταχύτητα και ενδιαφέρον και έχω μία απάθεια 
απίστευτη – βάζω στο μυαλό μου πρόγραμμα πολύ άνετο, νομίζοντας ότι έτσι 
θα αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Π.χ., για κάτι που κανονικά θέλει 2 ώρες, θέτω 
ως όριο τις 6 ή ακόμη και 8 με την προϋπόθεση ότι θα αφαιρούμαι συχνά, 
αλλά θα δουλεύω κιόλας. Και δεν το αρχίζω καν. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς 
να δικαιολογηθώ στη σχολή μου; Είναι δυνατό να πω ότι ξαφνικά έχασα τη 
δυνατότητα να δουλεύω; Ξεκίνησε από μία απογοήτευση και μία κούραση που 
με έκανε να ολιγωρώ… αλλά αυτό το πράγμα παραπάει. Δεν μπορώ να πω ότι 
και παλαιότερα συγκεντρωνόμουν εύκολα, αλλά όταν ήμουν πιεσμένη έπεφτα 
με τα μούτρα και τελείωνα εργασίες και μαθήματα απίστευτα γρήγορα. Γενικά, 
ήμουν πάντα άνθρωπος της τελευταίας στιγμής –δηλαδή, συγκεντρωνόμουν 
όταν ήξερα ότι δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια–, αλλά τότε δούλευα πάρα πολύ 
σκληρά και το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν πάντα άριστο. Τι να κάνω; Σκέφτομαι ότι 
ίσως πρέπει να πω πως αντιμετωπίζω κάποιο σοβαρό πρόβλημα, και να κάνω 
αναστολή φοίτησης για να μη χαραμίσω τη δουλειά που έχω κάνει ως τώρα. Αυτό 
συμβαίνει για δύο μήνες τουλάχιστον. Αρχικά ήμουν απλώς πολύ αγχωμένη και 
καθυστερούσα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε… αλλά μετά τ-ί-π-ο-τ-α. Μήπως θα 
μπορούσα να χρησιμοποιήσω και κάποια σκευάσματα για τη συγκέντρωση; Σας 
ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

❞
❝Θα ήθελα κάποιες συμβουλές απέναντι σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω 
τα τελευταία 4 σχεδόν χρόνια.

Όταν ξεκίνησα τις φοιτητικές μου σπουδές, γεμάτη ενθουσιασμό για να κάνω 
διάφορα πράγματα, παραμέλησα τελείως τις σχετικές με τη σχολή υποχρεώσεις 
μου. Ύστερα όμως από μερικούς μήνες, βλέποντας ότι είχα μείνει πίσω δυσκο-
λευόμουν να αρχίσω να καταπιάνομαι με τα μαθήματα. Αυτό δεν άλλαξε καθόλου 
με τον καιρό, μιας και το μοναδικό που έκανα ήταν να αποφεύγω να σκέφτομαι 
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το πρόβλημά μου με τα μαθήματα. Και η όλη κατάσταση λειτουργούσε “καλά”, 
εφόσον αντιμετώπιζα σχετικά λίγο άγχος εκτός από τις περιόδους εξεταστικών, στις 
οποίες είχα μονίμως αϋπνίες. Σιγά σιγά, όμως, το σχετικά λίγο άγχος αυξανόταν 
όλο και περισσότερο και κάθε προσπάθεια που έκανα να ασχοληθώ με κάποιο 
μάθημα την εγκατέλειπα όλο και πιο εύκολα. Πλέον, δυσκολεύομαι πολύ να 
καθίσω να διαβάσω καθώς δυσάρεστες σκέψεις, του τύπου “δεν πρόκειται να 
τα καταφέρω, δεν θα καταλάβω τίποτε, το μάθημα χρειάζεται πολλή δουλειά και 
δεν θα την κάνω”, δεν με αφήνουν να συγκεντρωθώ. Εκτός αυτού, με ρίχνουν 
πολύ ψυχολογικά. Στο τέταρτο έτος της σχολής μου, που βρίσκομαι τώρα, έχω 
περάσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε ένα έτος και αυτό συντελεί επίσης στην 
κακή ψυχολογική μου κατάσταση. Πολλοί φίλοι και συμφοιτητές μου με πειράζουν 
και αστειεύονται ρωτώντας με πότε θα σοβαρευτώ και θα αρχίσω να ασχολούμαι. 
Όμως, και μόνο η αναφορά σε αυτό το θέμα με κάνει να συγκρατώ με δυσκολία 
τα δάκρυά μου και να αλλάζω κουβέντα.

Δεν είχα εμπιστευτεί σε κανέναν την άσχημη διάθεση που μου προκαλούσε 
όλη αυτή η κατάσταση μέχρι λίγο καιρό πριν που μίλησα στο αγόρι μου. Μου είπε 
ότι ο λόγος που έχω μείνει πίσω είναι καθαρά ψυχολογικός και ότι αν τονώσω 
την αυτοπεποίθησή μου όλα θα πάνε καλύτερα. Παρά τη στήριξή του, όμως, 
δεν μπορώ να νιώσω καλά πρωτίστως, και δευτερευόντως να ασχοληθώ με τις 
υποχρεώσεις της σχολής μου. Νιώθω όλο και πιο απογοητευμένη και σκέφτομαι 
πλέον το ενδεχόμενο να ακολουθήσω κάποια ψυχοθεραπεία-ψυχανάλυση (δεν 
ξέρω και ποια είναι η κατάλληλη λέξη).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞
❝Γεια σας, είμαι 20 χρονών και είμαι φοιτήτρια στο δεύτερο έτος. Το τελευταίο 
διάστημα νιώθω μεγάλη απογοήτευση από την απόδοσή μου και δεν ξέρω τι 
να κάνω με τη σχολή. Χρωστάω πολλά μαθήματα (12 από τα 22 περίπου μέχρι 
τώρα) και έχω πολύ άγχος για την εξεταστική που έρχεται. Φοβάμαι μήπως δεν 
τα καταφέρω πάλι και βρεθώ σε αδιέξοδο με τόσα μαθήματα που θα χρωστάω… 
Η σχολή είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι τη φανταζόμουν, όμως πραγματικά μου 
αρέσει αυτό που θα γίνω όταν και αν την τελειώσω. Κίνητρό μου ήταν πάντα ότι 
ήθελα να βοηθήσω τους γύρω μου και θεωρώ αυτό το επάγγελμα λειτούργημα, 
όμως δεν ξέρω αν το κίνητρό μου αρκεί για να τα καταφέρω. Φοβάμαι μήπως δεν 
είμαι αρκετά ικανή για να τα καταφέρω. Δεν έχω όμως και άλλη επιλογή πλέον, 
αφού μπήκα στη σχολή πρέπει να την τελειώσω, αλλιώς τι θα κάνω; Μέχρι τώρα 
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παρακολουθούσα καθημερινά τις παραδόσεις στη σχολή και μου έμενε ελάχιστος 
χρόνος διαβάσματος για τον τεράστιο όγκο ύλης που έχουμε, και έτσι αποφάσισα, 
αντί να πηγαίνω στη σχολή, να διαβάζω στο σπίτι μήπως και τα πάω καλύτερα 
σε αυτό το εξάμηνο. Φοβάμαι όμως μήπως κάνω λάθος… Τώρα διαβάζω κυρίως 
τις καθημερινές, πρωί και απόγευμα, και σχεδόν καθόλου το Σαββατοκύριακο… 
Με αγχώνουν ακόμη τα πολλά χρόνια που είναι η σχολή, τι θα κάνω μετά; Πού 
θα δουλέψω στα τόσα χρόνια αναμονής για ειδικότητα; Θα μπορέσω να κάνω 
οικογένεια με αυτή τη δουλειά; Μέχρι τώρα ήμουν πάντα αισιόδοξη, αλλά τον 
τελευταίο καιρό με έχει πάρει από κάτω και δυσκολεύομαι να διαβάσω. Ελπίζω 
να μπορέσετε να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

❞
❝Καλησπέρα σας! Σπουδάζω στο εξωτερικό και το πρόβλημά μου είναι το 
διάβασμα. Στο σχολείο ήμουν μαθήτρια του 18-19. Πάντα διάβαζα, πάντα είχα 
συμμετοχή στο μάθημα, πάντα ήμουν έτοιμη για κάθε διαγώνισμα, σε καθετί 
που μας ρωτούσαν είχα μία απάντηση. Και οι καθηγητές μου πάντα έλεγαν τα 
καλύτερα λόγια για μένα! Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, λόγω της γλώσσας δεν 
κατάφερνα να παίρνω υψηλούς βαθμούς μέχρι το 3ο έτος των σπουδών μου. 
Παρ’ όλες τις δυσκολίες που είχα, διάβαζα, αλλά οι βαθμοί μου δεν ήταν ιδιαίτερα 
καλοί. Περισσότερο μέτριοι θα έλεγα. Μάλιστα, κόντεψα να χάσω μία χρονιά λόγω 
των αυξημένων μαθημάτων που είχα και λόγω της δυσκολίας στη γλώσσα. Στο 
παραπέντε όμως τα κατάφερα και πέρασα στην επόμενη χρονιά! Μέχρι εκείνη 
τη χρονιά δεν είχα ξεκουραστεί μία μέρα. Είχα δεχθεί κριτική από τον πατέρα 
μου εκείνο το καλοκαίρι γιατί χρωστούσα μαθήματα, αλλά τα κατάφερα! Όμως, 
από εκείνο το διάβασμα όλα πάνε κατά διαόλου. Δεν έχω διάθεση για διάβασμα, 
διαβάζω το πολύ δύο ώρες την ημέρα, και αν καταφέρω να διαβάσω 10-12 ώρες 
σε μία μέρα, τις επόμενες 2 δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Απλά κοιτάω το βιβλίο. 
Υπήρχε μέρα που δεν είχα διαβάσει τίποτα ή μέρες που λέω ότι αρρώστησα για να 
μη με ρωτάνε αν διαβάζω, ή μπορεί να πω ψέματα για να με αφήσουν στην ησυχία 
μου. Αρκετά άτομα προσπάθησαν να με βοηθήσουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα! 
Ένα διάστημα είχα πέσει σε κατάθλιψη, αλλά κατάφερα να το ξεπεράσω… Τώρα 
προσπαθώ να επανέλθω στον παλιό καλό μου εαυτό, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά 
σας! Μήπως παίζει ρόλο που έχω να κάνω διακοπές χωρίς βιβλία, διάβασμα και 
άγχος τα τελευταία 5 χρόνια; Αν όχι, τι μπορεί να φταίει; Μπορείτε να με βοηθήσετε;

❞
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❝Γεια σας, είμαι δευτεροετής φοιτήτρια και θα ήθελα τη συμβουλή σας 
σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω και που καθιστά την “ανέμελη” και 
όχι μόνο ζωή μου σε βάσανο! Έχει να κάνει με το χαμηλό ποσοστό επίδοσής μου 
στις εξετάσεις συγκριτικά με την προσπάθεια την οποία καταβάλλω! Η άποψή 
μου αυτή δεν έχει να κάνει με κάποιο αίσθημα μιας δήθεν αδικίας που μπορεί 
να νιώθω, ούτε είναι δημιούργημα της φαντασίας μου! Θέλω να πω ότι δεν μου 
προέκυψε ξαφνικά. Αντίθετα, δεν θέλω ούτε να το πιστέψω ότι μπορεί να μου 
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς όμως επιβεβαιώνομαι σε κάθε ευκαιρία: ατελείωτες 
ώρες διαβάσματος και ξενυχτιού δεν επιφέρουν παρά μόνο μέτρια αποτελέσματα 
(δηλαδή, 6άρια και 7άρια με ένα 8 πού και πού, με τα οποία θα πρέπει να είμαι 
υπέρ ευχαριστημένη). Ακόμη και όταν διαβάζω με άλλους συμφοιτητές μου, τις 
ίδιες ή και περισσότερες ώρες, η δική μου απόδοση είναι σχετικά μικρότερη. Δεν 
θέλω να φανώ σαν κάποια που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι οι βαθμοί σε 
σημείο που έχει γίνει τελειομανής! Αντίθετα, έχω αρκετά έντονη κοινωνική ζωή 
και άλλα ενδιαφέροντα πέραν της σχολής. Ομολογώ όμως ότι αυτή η κατάσταση 
με έχει κουράσει και απογοητεύσει. Όλοι δεν θέλουν πού και πού την αναγνώριση 
των προσπαθειών τους; Η γνώμη σας; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα συγκέντρωσης;

  Η ικανότητα να συγκεντρωνόμαστε, δηλαδή να εστιάζουμε απερίσπαστα την 
προσοχή μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική μελέτη. Οι 
περισσότεροι ενήλικες μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα αντικείμενο από 
20 έως 50 λεπτά, οπότε κάθε προσπάθεια που ξεπερνά το χρονικό όριο των 
50 λεπτών χωρίς διάλειμμα γίνεται πιο δύσκολη.

Η ικανότητα για συγκέντρωση επηρεάζεται τόσο από την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το σώμα μας όσο και από την ψυχολογική κατάστασή 
μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν είμαστε αγχωμένοι ή ακόμη και όταν έχουμε 
πυρετό, η ικανότητά μας για συγκέντρωση μειώνεται. Κατά συνέπεια, 
είναι απολύτως αναμενόμενο να μην μπορείτε να συγκεντρωθείτε αν έχετε 
υπερβολικό άγχος. Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή ισχύει ο εξής φαύλος 
κύκλος: έχετε άγχος με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να συγκεντρωθείτε, 
αυτό σας κάνει να σκέφτεστε ότι όσο δεν συγκεντρώνεστε δεν θα μπορέσετε 
να μελετήσετε, κάτι που σας δημιουργεί περισσότερο άγχος το οποίο 
μειώνει ακόμη περισσότερο την ικανότητα συγκέντρωσής σας κ.ο.κ. Όσο 
πιο πολύ ασχολείστε με τη συγκέντρωσή σας τόσο λιγότερο συγκεντρώνεστε 
στη μελέτη σας. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την 
ικανότητα συγκέντρωσης είναι το κίνητρο που έχουμε για την προσπάθεια 
που κάνουμε.

Μία από τις συχνότερες αιτίες ακαδημαϊκών προβλημάτων που οφεί-
λονται στην αδυναμία συγκέντρωσης είναι η έλλειψη κινήτρου. Ένας άλλος 
παράγοντας είναι οι δεξιότητες μελέτης. Συχνά οι πρωτοετείς φοιτητές δυ-
σκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες που αναφέρονται στις παραδόσεις, 
δεν γνωρίζουν πώς να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και δυσκολεύονται 
να συγκεντρωθούν επειδή ακολουθούν έναν σχολαστικό τρόπο μελέτης. Η 
διεξοδική κάλυψη του συνόλου της ύλης είναι μία αποδοτική στρατηγική 
για την περιορισμένη ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά σχεδόν 
μη εφαρμόσιμη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας άλλος παράγοντας που 
μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα συγκέντρωσης και κατανόησης είναι 
η ψυχολογική διάθεση. Οι ακαδημαϊκές δυσκολίες είναι πολύ πιθανό να 
δημιουργούν μια αίσθηση αποτυχίας. Η αρνητική διάθεση μπορεί επίσης 
να είναι υπεύθυνη για την αποδιοργάνωση, αλλά και τις δυσκολίες στις 
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καθημερινές καταστάσεις. Η απόδοση των νοητικών μας λειτουργιών απαιτεί 
ψυχική ηρεμία, ενώ απόσπαση δημιουργούν οι ανησυχίες. Φανταζόμαστε 
ότι όταν διαβάζετε, αναρωτιέστε συνέχεια αν θα καταλάβετε την ύλη και 
αν θα τα καταφέρετε αυτή τη φορά.

Οι σκέψεις μιας ενδεχόμενης αποτυχίας ή προσωπικής ανεπάρκειας 
εμποδίζουν τη συγκέντρωση στη μελέτη. Κάθε δυσκολία εκλαμβάνεται 
ως ένδειξη της αποτυχίας που έρχεται και όλο αυτό παίρνει χαρακτήρα 
αυτοεκπληρούμενης προσδοκίας όπου η αναμονή της αποτυχίας οδηγεί σε 
συμπεριφορές που αυξάνουν την πιθανότητα αποτυχίας, με τελικό αποτέλεσμα 
να επιβεβαιωθεί η αίσθηση ανεπάρκειας. 

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητά 
μας να συγκεντρωθούμε είναι το κίνητρο που έχουμε για να μελετήσουμε. 
Πολλοί φοιτητές αναφέρουν ότι η πίεση που δέχονται από τρίτα πρόσωπα 
για να μελετήσουν τούς κάνει κάποιες φορές να ξεχάσουν ότι ήταν δική τους 
επιθυμία να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές και ότι είναι δική τους 
η επιθυμία να ολοκληρώσουν τις σπουδές αυτές.

?  Είναι φυσιολογικό να ασχολούμαι μόνο με τα «προσωπικά» μου αντί με 
τις σπουδές μου;

  Κατά περιόδους, ένας τομέας της ζωής μας απαιτεί αυξημένη προσοχή 
προκειμένου να ρυθμίσουμε τα ζητήματα που ανακύπτουν, και κατά συνέπεια 
είναι «φυσιολογικό» να περάσετε μία περίοδο έντονης ενασχόλησης με τα 
προσωπικά σας. Από τη στιγμή, μάλιστα, που η ενασχόληση αυτή δεν έχει 
συνέπειες στην ακαδημαϊκή σας επίδοση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σε 
γενικές γραμμές, θα πρέπει να προβληματιστείτε μόνο αν το ενδιαφέρον σας 
για τα προσωπικά σας είναι αδικαιολόγητο (π.χ. ασχολείστε με ζητήματα μικρής 
σημασίας ή δεν συμβαίνει κάτι σημαντικό στη ζωή σας), ή αν παρατηρήσετε 
ότι η κατάσταση αυτή συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν σας 
επιτρέπει να ασχοληθείτε με άλλους τομείς στη ζωή σας.
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?  Τον τελευταίο καιρό κουράζομαι εύκολα όταν μελετώ.

  Αντιμετωπίστε την κατάσταση ως ένα «μήνυμα» από τον εαυτό σας και 
αναζητήστε τη ρίζα του. Βεβαιωθείτε ότι προβλέπετε χρόνο για διαλείμματα 
όταν προγραμματίζετε τη μελέτη σας και ότι τηρείτε το πρόγραμμα αυτό, 
απασχολούμενη με κάτι που δεν σχετίζεται καθόλου με τη μελέτη σας. Τα 
διαλείμματα είναι σημαντικά, απαραίτητα και βοηθούν τη μάθηση. Επίσης, 
βεβαιωθείτε ότι διατρέφεστε σωστά και ότι δεν ακολουθείτε κάποια δίαιτα 
που σας εξαντλεί, καθώς και ότι κοιμάστε αρκετά.

?  Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ.

  Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν χρήσιμο να αφιερώσουν ειδικό χρόνο για να 
σκεφτούν τα προβλήματα που τους απασχολούν από τη μελέτη τους. Για 
παράδειγμα, μπορείτε να αφιερώσετε 5 λεπτά στην αρχή κάθε ώρας για να 
σκεφτείτε τα ζητήματα που σας απασχολούν. Με μία τέτοια στρατηγική, θα 
βοηθηθείτε να σταματήσετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας που δεν μπορεί 
να συγκεντρωθεί και θα μπορέσετε να αφιερωθείτε στη μελέτη σας.

?  Πώς μπορώ να μάθω να μελετώ αποτελεσματικά;

  Πρέπει να εντοπίσετε τα κύρια σημεία και να επικεντρωθείτε σε αυτά. 
Μάλιστα, ειδικά στα μαθήματα που βασίζονται στην επίλυση ασκήσεων, θα 
πρέπει να αφιερώσετε τον κύριο όγκο της προετοιμασίας σας στο να λύνετε 
ασκήσεις. Μην περιοριστείτε στη μελέτη των λυμένων υποδειγμάτων γιατί 
πρέπει να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα θέματα των εξετάσεων βάσει 
των γνωστικών σας εφοδίων. Τα μαθήματα αυτά απαιτούν ένα υπόβαθρο 
σχετικών γνώσεων και, αν δεν το έχετε, θα πρέπει να επιστρέψετε στην ύλη 
των σχολικών βιβλίων μέχρι να καλύψετε τα κενά σας.

Το μυστικό βρίσκεται στο να βάζετε στόχους που μπορείτε να επιτύχετε. 
Ο στόχος: «Δεν θα βγω καθόλου καθ’ όλη την εξεταστική και θα μελετάω 
από το πρωί έως το βράδυ» αποτελεί μία παγίδα που θα σας οδηγήσει με 
βεβαιότητα στην αποτυχία και την απογοήτευση. Χωρίστε την ύλη που 
πρέπει να καλύψετε σε μέρη και καθορίστε ότι θα μελετήσετε ένα από αυτά 
τα μέρη κάθε ημέρα. Ακολουθήστε με ακρίβεια το πρόγραμμά σας και ποτέ 
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μην το παραβείτε. Έτσι, θα γνωρίζετε αν έχετε τον χρόνο να βγείτε και αν 
είστε εντάξει με τις υποχρεώσεις σας.

Κύριος στόχος αυτής της τεχνικής είναι να κατορθώσετε να μελετήσετε αποτε-
λεσματικά χωρίς να επιβαρυνθείτε υπερβολικά σε άλλους τομείς. Δυστυχώς, κατά 
την εξεταστική περίοδο θα πρέπει να κάνετε ορισμένες «θυσίες», προκειμένου να 
αντεπεξέλθετε στις ακαδημαϊκές σας υποχρεώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα «απάνθρωπο» πρόγραμμα μελέτης, γιατί, 
όπως διαπιστώσατε και η ίδια, τότε κατορθώνετε μάλλον το αντίθετο.

?  Πώς μπορώ να κατανείμω τον χρόνο μου στην εξεταστική περίοδο;

  Το βασικό είναι ότι απαιτείται ένα «κρίσιμο ποσό χρόνου» που πρέπει να 
διαθέσετε για κάθε μάθημα. Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας για το πώς θα 
κατανεμηθεί ο χρόνος αυτός και ο κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια διαμορφώνουν 
τις δικές τους συνήθειες. Δεν έχει σημασία αν θα διαθέσετε αυτό τον χρόνο 
τμηματικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ή συνολικά λίγο πριν από τις 
εξετάσεις, όσο το να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο σε κάθε μάθημα.

?  Μπορώ να ολοκληρώσω τις σπουδές μου χωρίς να παρευρίσκομαι στα 
μαθήματα;

  Θεωρητικά κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αλλά σε ορισμένες σχολές υπάρχουν 
εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την παρουσία σας. Γενικά, 
λιγότερες απαιτήσεις παρουσιών έχουν οι θεωρητικές σχολές, αλλά καλό θα 
ήταν να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σπουδών από τις γραμματείες των 
σχολών που σας ενδιαφέρουν πριν κάνετε την επιλογή σας.

?  Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα διατροφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων;

  Δεν συνιστάται κάποιο ειδικό πρόγραμμα διατροφής κατά την περίοδο 
των εξετάσεων. Προσπαθήστε να έχετε μία πλήρη διατροφή, χωρίς όμως 
να τρώτε υπερβολικά ώστε να σας προκαλείται υπνηλία. Δεν υπάρχουν 
απαγορευμένες τροφές και γενικώς δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα το τι τρώτε 
κατά την περίοδο των εξετάσεων. Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι η κατανάλωση 
ζάχαρης είναι ωφέλιμη σε λελογισμένη ποσότητα (ένα ή δύο γλυκίσματα 
είναι αρκετά), ευνοώντας τη δυνατότητα μάθησης.



❝
Δυσκολίες με  

την Οικογένεια

❞



Αυτονόμηση

Η αυτονόμηση από τη γονεϊκή οικογένεια είναι ένα συναισθηματικό κατά κύριο λόγο 
ζήτημα, αλλά έχει και πρακτικές διαστάσεις. Συνήθως, τα προβλήματα στην αυτονόμηση 
προκαλούνται είτε λόγω κάποιας προσωπικής δυσκολίας ή/και της συναισθηματικής 
ανασφάλειας του ίδιου του ατόμου, είτε λόγω πολύ παρεμβατικών γονέων που θέτουν 
εμπόδια στην απομάκρυνσή του από την οικογένεια. 

Η σύγκρουση του ατόμου με τις γονεϊκές αρχές και αξίες είναι ένα από τα κυρίαρχα 
προβλήματα αυτονόμησής του. Ωστόσο, η αποδέσμευση από την οικογένεια και η 
διαμόρφωση μιας προσωπικής αντίληψης για τη ζωή είναι από τους κυριότερους 
αναπτυξιακούς στόχους της ενηλικίωσης. Η διαδικασία αυτή συντελείται συνήθως υπό 
την πίεση εξωτερικών παραγόντων (π.χ. λόγω σπουδών), αλλά το σημαντικότερο είναι 
να συντελεστεί σε ψυχολογικό επίπεδο, δηλαδή να μπορεί το άτομο να εκφράζεται 
ελεύθερα χωρίς να νιώθει ότι αυτό είναι λάθος, παρότι οι γονείς του είναι αντίθετοι.

Η ψυχολογική αποδέσμευση από τη γονεϊκή οικογένεια ουσιαστικά συνίσταται στην 
αξιολόγηση των αρχών και των απόψεων που επικρατούν σε αυτήν, με σκοπό την 
επιλεκτική υιοθέτησή τους, την ανάπτυξη νέων στη θέση αυτών που απορρίπτονται 
και την τελική σύνθεση όλων αυτών σε μία ενιαία ατομική κοσμοθεωρία. Αυτή η 
διαδικασία δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι, σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό, στη νεαρή τους ηλικία τείνουν να αποδέχονται a priori τις απόψεις 
που επικρατούν στην οικογένειά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία αυτονόμησης ξεκινά με αφορμή τη διάσταση 
απόψεων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και την εσωτερική σύγκρουση που το ενήλικο 
πια άτομο βιώνει στην προσπάθειά του να ακολουθήσει την προσωπική του επιλογή, 
αλλά αν είναι δυνατόν κάνοντας και τους γονείς ευτυχισμένους και ικανοποιημένους. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, δυσκολεύεται να θέσει ως προτεραιότητα τις 
προσωπικές επιθυμίες και τις ανάγκες του.

Συνήθεις παράγοντες που πυροδοτούν τέτοιου είδους προβλήματα είναι: 
• Η μεταβατική φάση στην οποία βρίσκονται πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι παρότι 

επιθυμούν να κάνουν τις προσωπικές επιλογές τους, παραμένουν οικονομικά 
εξαρτημένοι από την οικογένεια ή δεν μπορούν να αυτονομηθούν πλήρως 
οπότε και παραμένουν στην οικογενειακή εστία. Πολλοί παράγοντες μπορεί να 
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περιπλέξουν την κατάσταση αυτή, όπως πρακτικοί περιορισμοί που καθιστούν 
αναγκαία την επιστροφή του νεαρού ενήλικα στο πατρικό σπίτι συνήθως μετά 
από απουσία λόγω σπουδών ή παραμονή του στο πατρικό σπίτι κατά τη διάρκεια 
των σπουδών. 

• Ιδιαίτερα παρεμβατικοί γονείς, με υψηλού βαθμού άγχος για την απομάκρυνση 
του νεαρού ενήλικα από το σπίτι. Η παρεμβατικότητα των γονέων εκδηλώνεται 
με πολλούς τρόπους. Από τους συνηθέστερους είναι: (α) τα επικριτικά σχόλια για 
τις προσωπικές επιλογές του παιδιού. Κατά κανόνα, τα σχόλια αυτά εκφράζονται 
για τις παρέες, τις σπουδές και τα μαθήματα, τη διαχείριση του χρόνου και πολύ 
συχνά για την επιλογή ερωτικού συντρόφου. (β) Η άσκηση πίεσης προκειμένου 
το παιδί να ακολουθήσει την άποψη των γονέων. (γ) Ο καθορισμός ορίων και 
περιορισμών στις εξόδους, τις παρέες, τις εκδρομές κ.λπ. (δ) Οι διακρίσεις με βάσει 
το φύλο. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς γίνονται επικριτικοί και περιορίζουν 
κατά κανόνα τα νεαρά κορίτσια, σε αντίθεση με το αγόρι της οικογένειας στο 
οποίο εκχωρούν σχετική ελευθερία. 

Πολλές φορές, ο νεαρός ενήλικας επιθυμεί να βιώσει εμπειρίες και να γνωρίσει 
νέα πράγματα, όμως συναντά εμπόδια στη στάση που τηρούν οι γονείς του. Η 
συμπεριφορά αυτή δεν μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή, ειδικά αν το άτομο έχει 
προσπαθήσει ιδιαιτέρως να είναι «εντάξει» απέναντι στους γονείς του, με την έννοια 
ότι δεν δημιουργεί προβλήματα, είναι «καλό» παιδί, είναι συνεπές στις σπουδές, 
προσπαθεί να μην τους επιβαρύνει οικονομικά κ.λπ. Αναζητά τότε να βρει τι κάνει 
λάθος και οι γονείς του είναι τόσο άδικοι μαζί του. Ουσιαστικά, διατηρεί την πολύ 
ισχυρή αντίληψη της παιδικής ηλικίας ότι τα παιδιά φταίνε για την κακή συμπεριφορά 
των γονιών τους, χωρίς να αμφισβητεί ότι και οι γονείς μπορεί να γίνονται άδικοι 
ανεξάρτητα από τη δική του συμπεριφορά. 

Από την άλλη, η έντονη αντίδραση των γονέων και η σύγκρουση που συνήθως 
προκύπτει κάνει το άτομο ακόμη και να αμφισβητεί τις επιθυμίες και τις ανάγκες του. 
Δεδομένου ότι αντιβαίνουν τις απόψεις της οικογένειάς του, δημιουργείται το ερώτημα 
μήπως η διαφωνία οφείλεται σε δικό του προσωπικό «ελάττωμα». Με άλλα λόγια, 
θεωρεί ότι οι προσωπικές του ανάγκες και επιλογές μπορεί και να είναι εκ προοιμίου 
λάθος, ειδικά σε θέματα που αφορούν στην επιλογή ερωτικού συντρόφου. Έτσι, για 
σημαντικό χρονικό διάστημα, η σύγκρουση που βιώνει το άτομο είναι εσωτερική και 
προσωπική, μέχρις ότου εκφραστεί ανοιχτά. 

Ανεξάρτητα από τον περιορισμό και τη γονεϊκή πίεση που βιώνει, αναπόφευκτα 
το άτομο συγκρίνει τη δική του κατάσταση με εκείνη των συνομηλίκων του. Από την 
καθημερινότητα και τη συναναστροφή με άλλους νέους, αντιλαμβάνεται ότι έχουν 
περισσότερες ελευθερίες, ακόμη και χωρίς προσπάθεια ή διαπραγμάτευση. Επίσης, 
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αναπόφευκτα συγκρίνεται με νέους που δημιουργούν προβλήματα στην οικογένειά 
τους, αλλά οι γονείς τους δεν καταφεύγουν εναντίον τους με περιορισμούς. Έτσι, η 
παρεμβατική και περιοριστική συμπεριφορά των γονέων του γίνεται αντιληπτή ως 
πολύ άδικη και ακατανόητη.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί στον νεαρό ενήλικα πολλά δυσάρεστα και αντικρουόμενα 
συναισθήματα. Από τη μία, διακατέχεται από την έντονη επιθυμία να αυτονομηθεί και 
να ζήσει τις επιλογές του, από την άλλη, δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους γονείς του. 
Συχνά, νιώθει ενοχές καθώς πιστεύει ότι αν ακολουθήσει τις επιθυμίες και τα όνειρά 
του, ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους. Ταυτόχρονα, η κατάσταση αυτή πυροδοτεί 
αγωνία και φόβο. Φόβο για μία οριστική ρήξη και απομάκρυνση από την πατρική 
οικογένεια και για το μεγάλο κακό που θα προξενήσει στους γονείς του, ειδικά αν 
πρόκειται για άτομα προχωρημένης ηλικίας ή φόβο μήπως αρρωστήσουν και πεθάνουν 
εξαιτίας του. Στο ίδιο πλαίσιο, εκφράζεται και ο φόβος ότι η δική του απομάκρυνση 
από την οικογένεια θα επηρεάσει ανεπανόρθωτα τις σχέσεις του ζευγαριού, ειδικά 
στην περίπτωση που προϋπάρχουν προβλήματα και εντάσεις. 

Έτσι, ενώ το νεαρό άτομο διακατέχεται από την ισχυρή επιθυμία να ακολουθήσει 
τις επιλογές του, διαπραγματεύεται μέσα του αν θα μπορέσει να είναι συναισθηματικά 
καλά και να ζήσει ευτυχισμένο, γνωρίζοντας ότι οι γονείς του είναι δυσαρεστημένοι 
και απογοητευμένοι από εκείνο. Ουσιαστικά, όμως, θα πρέπει να απαντήσει σε ένα 
θεμελιακό και δύσκολο ερώτημα: Ποιον προτιμά να δυσαρεστήσει: τον εαυτό του ή 
το οικογενειακό του περιβάλλον;

Μία άλλη κατηγορία προβλημάτων αυτονόμησης πυροδοτείται από δυσκολίες 
του ίδιου του ατόμου, το οποίο έχει διαμορφώσει και συντηρεί μία σχέση εξάρτησης 
από τους γονείς του ακόμη και μετά την ενηλικίωσή του. Μία τέτοια κατάσταση 
δημιουργείται όταν το άτομο πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει στηριζόμενο 
στις δικές του δυνάμεις και στερείται εμπιστοσύνης στον εαυτό του. Ως αποτέλεσμα, 
στρέφεται σε ένα ή περισσότερα άτομα που είναι πρόθυμα να αναλάβουν τις ευθύνες 
και τις υποχρεώσεις του, να το βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του, να του 
προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη, αλλά ακόμη και να το συνδράμουν στη 
λήψη αποφάσεων.

Έτσι, σταδιακά, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, όπου το άτομο στηρίζεται όλο 
και λιγότερο στις δικές του δυνάμεις και όλο και περισσότερο στρέφεται στο πρόσωπο 
ή στα πρόσωπα με τα οποία έχει εξαρτητική σχέση, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
τα θέματα που ανακύπτουν στη ζωή του. Ακολουθώντας, όμως, αυτή τη στρατηγική, 
συνεχίζει να μη δοκιμάζει τις δυνάμεις του και έτσι βυθίζεται ολοένα και περισσότερο 
σε πεποιθήσεις που υποστηρίζουν ότι χωρίς τους γονείς του δεν μπορεί να καταφέρει 
τίποτα και ότι αν μείνει μόνο θα χαθεί. Μάλιστα, δεν είναι σπάνιο να νιώθει σαν μικρό 
παιδί παρότι έχει ενηλικιωθεί. Με τον τρόπο αυτό, η πεποίθηση δεν επαληθεύεται 
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ούτε διαψεύδεται, αλλά λόγω αυτού του φαύλου κύκλου εξακολουθεί να πιστεύει 
ότι δεν διαθέτει τις ικανότητες για να τα καταφέρει μόνο του. 

Η κατάσταση αυτή έχει άμεσες συνέπειες στη ζωή του. Κατ’ αρχάς, η εικόνα του 
εαυτού επηρεάζεται αρνητικά. Νιώθει σαν μικρό παιδί, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα 
καταφέρει μόνο του και αισθάνεται τεράστια ανασφάλεια στη σκέψη ότι οι γονείς του 
δεν θα είναι πάντα διαθέσιμοι. Παράλληλα, αποφεύγει να προχωρήσει σε σημαντικούς 
τομείς της ζωής του, όπως φιλικές σχέσεις, ερωτικές σχέσεις, επαγγελματική εξέλιξη και 
σταδιοδρομία, και παραμένει στάσιμο. Παρότι σε αρκετές περιπτώσεις αντιλαμβάνεται 
τις αρνητικές συνέπειες αυτής της στασιμότητας, εντούτοις την προτιμά από το να 
αντιμετωπίσει τις ανασφάλειες και τους φόβους του περί προσωπικής επάρκειας. 

Ανεξάρτητα από τον παράγοντα που πυροδοτεί τα προβλήματα αυτονόμησης, είναι 
εμφανές ότι πρόκειται για μία διαδικασία μετασχηματισμού της σχέσης με τους γονείς: 
από τη σχέση παιδί-γονείς, στη σχέση ενήλικο παιδί-γονείς. Ο μετασχηματισμός αυτός 
είναι απαραίτητος, καθώς αποτελεί ουσιαστικό βήμα της πορείας της συναισθηματικής 
εξέλιξης ενός ατόμου και της εισόδου του στην ενήλικη ζωή. 

Συμπερασματικά, κατά τη φάση της αυτονόμησής του, το άτομο καλείται να κάνει 
κάποιες προσωπικές επιλογές, με βάση τα δικά του κριτήρια, γεγονός που προϋποθέτει 
την αμφισβήτηση κάποιων γονεϊκών αρχών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα σωστές ή 
λάθος, αλλά απλώς δεν είναι οι προσωπικές του αρχές. Από την άλλη, στα προβλήματα 
που δημιουργούνται από την τάση εξάρτησης από τους γονείς, το άτομο καλείται να 
αντιμετωπίσει τον φόβο του απέναντι στο γεγονός ότι ενηλικιώνεται, να εμπιστευτεί 
την κρίση του και να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις για να ζήσει ουσιαστικά 
αυτόνομο τη ζωή του. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Είμαι σχεδόν 20 χρονών. Πέρασα σε μια σχολή στην επαρχία… Πρέπει να 
πω ότι πρωταρχικός μου στόχος δεν ήταν η σχολή, αλλά το πού θα ήταν αυτή η 
σχολή. Ήθελα να περάσω οπουδήποτε αρκεί να ήταν στην επαρχία. 

Μέχρι τα 18 μου βίωνα προβλήματα άγχους, κατάθλιψης και πολλές φορές 
“κρίσεις” (αν μπορώ να τις αποκαλέσω έτσι) σύντομου χρονικού διαστήματος, 
κάτι σαν να χανόμουνα, να μην ήθελα να επικοινωνήσω με το περιβάλλον. Τότε τα 
πράγματα με τους γονείς μου ήταν πολύ δύσκολα. Ένιωθα ότι δεν με καταλάβαινε 
κανείς. Συνεχώς έφταιγα για κάτι στα μάτια τους, ένιωθα ότι διαρκώς με κρίνουν 
και με απορρίπτουν. Όλες μου οι επιλογές ήταν λάθος, δεν ήμουν ικανή να κάνω 
κάτι σωστό. Έτσι, ένιωθα ότι τους μισούσα και ήθελα να φύγω από το σπίτι. Ήθελα 
να ανοίξω τα φτερά μου και να πετάξω. 

Και έρχεται η ώρα να φτιάξω το μηχανογραφικό μου. Τσακωνόμουνα 2 εβδο-
μάδες με τον πατέρα μου γιατί ήθελα να δηλώσω επαρχία και δεν με άφηνε. Να 
μείνω, λέει, στην Αθήνα που θα έχω ένα στρωμένο κρεβάτι και ένα ζεστό φαγητό. 
Εδώ δεν θα είχαμε περισσότερα έξοδα (σ’ αυτό είχε δίκιο) και θα μπορούσε να 
με βοηθήσει καλύτερα. Έτσι, σκέφτηκα να φτιάξω 2 μηχανογραφικά: αυτό που 
θα έδειχνα στους γονείς μου κι αυτό που πραγματικά θα δήλωνα με τις σχολές 
που ήθελα. Έπειτα, όταν θα έβγαιναν τα αποτελέσματα θα τους έλεγα ότι έκανα 
κάποιο λάθος στην αρίθμηση. Τα είχα σκεφτεί όλα. 

[Εδώ πρέπει να πω ότι ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος εσωστρεφής, όπως κι 
εγώ, που δεν συζητάει εύκολα τα προβλήματά του με τους άλλους, ούτε καν με την 
οικογένειά του.] Ώσπου ένα βράδυ μού το ξεφούρνισε. Είχε σοβαρά προβλήματα 
με τη δουλειά και δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να με στηρίξει οικονομικά. 
Δεν ήθελα να τον στενοχωρήσω. Δεν μπορούσα να παίξω τέτοιο παιχνίδι πίσω 
από την πλάτη του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Έπειτα, σκεφτόμουνα ότι αφού 
περάσω σε μία σχολή θα αποκτήσω περισσότερες ελευθερίες. Δεν θα μπορούσαν 
να με ελέγχουν τόσο στενά. 

Κι έτσι πέρασα Αθήνα. Στην αρχή ενθουσιάστηκα γιατί η σχολή είχε να κάνει 
με ένα αντικείμενο που μου άρεσε, αλλά γρήγορα έχασα τον ενθουσιασμό μου. Η 
αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήξερα τι πραγματικά ήθελα, τι πραγματικά μου άρεσε. 

Παράλληλα με τη σχολή (που όσο περνούσε ο καιρός τόσο και λιγότερο την 
παρακολουθούσα), έκανα μαθήματα σ’ ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. 
Διαπίστωσα ότι μου αρέσει πολύ αυτό το αντικείμενο κι όταν τελείωσα σκέφτηκα 
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να πιάσω μία δουλειά σχετική για να αποκτήσω εμπειρία στον χώρο, και παράλ-
ληλα να ολοκληρώσω και τη σχολή που πέρασα στις πανελλήνιες για να έχω ένα 
αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γρήγορα, όμως, μπήκε η σκέψη στο μυαλό μου να ξαναδώσω εξετάσεις για 
να περάσω σε σχολή με αντικείμενο συναφές με αυτό που παρακολουθούσα στο 
εργαστήριο ελευθέρων σπουδών. Γιατί να μην έχω ένα πτυχίο; Δεν είναι αργά για 
να ξαναπροσπαθήσω. Στη σχολή έκανα στην αρχή περίπου τα ίδια μαθήματα που 
θα δώσω κι αφού θα τα διάβαζα για να περάσω εκεί γιατί να μην τα διαβάσω για 
να περάσω σε μία πανεπιστημιακή σχολή; Έτσι, τον Δεκέμβριο γράφτηκα ξανά στο 
παλιό μου φροντιστήριο προς έκπληξη των καθηγητών. Δεν το είχα πει, όμως, ακόμη 
στον πατέρα μου. Πάντα φοβόμουν την κριτική του. Πίστευα ότι θα προσπαθούσε 
να με αποτρέψει, όπως και έκανε. Τις περισσότερες φορές υποχωρούσα σ’ αυτά 
που ήθελε. Πάντα μάχονταν μέσα μου 2 πλευρές: αυτό που ήθελα εγώ κι αυτό που 
ήθελαν οι άλλοι (οι γονείς μου). Με έπειθαν ότι αυτό που έλεγαν ήταν το “σωστό”, 
ενώ αυτό που ήθελα εγώ ήταν “λάθος”. Και διάλεγα συνήθως το “σωστό” τους, 
διότι διαφορετικά είχαμε καβγάδες μέχρι τα ξημερώματα.

Όταν είπα στον πατέρα μου ότι γράφτηκα στο φροντιστήριο για να ξαναδώσω, 
έγινε πυρ και μανία που δεν το συζήτησα μαζί του. Από κει και πέρα, κάναμε τον 
συνηθισμένο διάλογο-μονόλογο κάνα 2ωρο, όπου εκείνος μιλάει-ψέλνει-φωνά-
ζει-ωρύεται κι εγώ τον κοιτάω, κλαίω ακατάπαυστα και δεν βγάζω κουβέντα. Όταν 
μου φωνάξει, είτε σοβαρά είτε κάνοντας πλάκα, κάτι παθαίνω. Θέλω να ανοίξει η 
γη και να με καταπιεί. Με πιάνει ένα αίσθημα δυσφορίας και τρέχουν δάκρυα απ’ 
τα μάτια μου χωρίς να το θέλω και χωρίς να μπορώ να τα σταματήσω. Νιώθω ένα 
τίποτα, ένα μηδενικό. Αυτό μου συμβαίνει και στις κοινωνικές μου συναναστροφές 
(τις λιγοστές που έχω), αλλά τουλάχιστον εκεί συγκρατώ τα δάκρυα. 

Η ετυμηγορία, λοιπόν, του πατέρα μου ήταν ότι μόλις βρω τα σκούρα τα 
παρατάω. Προσπαθούσα, λέει, έτσι να καλύψω την αποτυχία μου στη σχολή 
που είχα περάσει (είχα μείνει σε κάμποσα μαθήματα) και 1,5 χρόνος πήγε στον 
βρόντο. Πριν του μιλήσω, ένιωθα αήττητη, ότι θα τα καταφέρω. Πίστευα τόσο 
πολύ στον εαυτό μου! Δεν ξέρω αν έχει δίκιο σ’ αυτά που λέει. Η αλήθεια είναι 
ότι όταν δυσκολεύομαι σε κάτι έχω την τάση να τα παρατάω. Αλλά πίστευα πως 
ειλικρινά ήθελα να περάσω σε μία άλλη σχολή και πως ειλικρινά θα τα κατάφερνα. 
Αλλά το καράβι μου άρχισε να βουλιάζει. Ένιωσα ξαφνικά ότι δεν είμαι ικανή 
για τίποτα, ότι είμαι μία άχρηστη και ότι ποτέ δεν θα καταφέρω τίποτα στη ζωή 
μου. Εντέλει, δεν έκανα πίσω και σε 2 μήνες δίνω εξετάσεις. Όμως νιώθω ότι δεν 
θα τα καταφέρω. Κι όσο το νιώθω, τόσο λιγότερο προσπαθώ. Κι όσο λιγότερο 
προσπαθώ, τόσο περισσότερο νιώθω ότι δεν θα τα καταφέρω. Θέλω τόσο να 
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μιλήσω σε κάποιον και να με ακούσει, να μου πει τι να κάνω. Έχω καταλήξει πάλι 
να μην ξέρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Κι όμως ξέρω ότι κανείς δεν μπορεί 
να μου πει τι είναι αυτό που θέλω, παρά μόνο ο εαυτός μου. Αλλά αυτός έχει 
πάψει να μου μιλάει. Νιώθω ότι σας κούρασα με την πολυλογία μου. Αναρωτιέμαι, 
όμως, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να ανακαλύψω τι είναι αυτό που θέλω και πώς 
θα μπορέσω να ξεφύγω από την επιρροή του πατέρα μου και να πιστέψω στον 
εαυτό μου. Σας ευχαριστώ θερμά. 

❞
❝Θα ήθελα να σας περιγράψω το πρόβλημά μου, που είναι το εξής: Είμαι 25 
χρονών και έχω πρόβλημα στη σχέση μου με τη μητέρα μου. Η αλήθεια είναι ότι 
είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, γεμάτος ζωή και όνειρα, παρά τα 57 της χρόνια. 
Σε όλη της τη ζωή έβαλε τα δυνατά της για να μας προσφέρει (είμαστε δύο αδερφές) 
τα καλύτερα, ποτέ δεν μας έλειψε τίποτα και είχαμε αμέριστη συμπαράσταση σε 
οτιδήποτε κάναμε. Ωστόσο, η σχέση της με τον πατέρα μας είναι κακή ή μάλλον 
ανύπαρκτη και αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που παντρεύτηκαν. Ο πατέρας 
μου είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Δεν έχει όρεξη για τίποτα, όλη μέρα 
κάθεται στο σπίτι από τη στιγμή που συνταξιοδοτήθηκε (όχι ότι πριν έκανε τίποτα 
ιδιαίτερο). Αποτέλεσμα αυτού είναι η μοναξιά που ένιωθε η μητέρα μου σε όλη 
της τη ζωή. Οτιδήποτε κάνει (ταξίδια, σινεμά, θέατρο κ.λπ.) το κάνει είτε μόνη 
της είτε ζητώντας τη δική μας παρέα. Για αρκετά χρόνια, και εγώ και η αδερφή 
μου προσπαθήσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό που ένιωθε. Τη συνοδεύαμε 
σε εκδρομές και σε άλλες δραστηριότητες όσο μπορούσαμε (και αρκετά συχνά 
χωρίς να το θέλουμε πραγματικά). Η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερά δυσάρεστο 
να βλέπεις έναν άνθρωπο που αγαπάς μονίμως στενοχωρημένο και κλαμένο. 
Τα 2 τελευταία χρόνια, όμως, αυτή η θλίψη που βιώνει η μητέρα μου, και κατά 
συνέπεια και εμείς, μου έχει γίνει αφόρητη. 

Θα ήθελα κάθε φορά που έρχονται διακοπές να μπορώ να κανονίσω κάτι με 
φίλες μου ή με τον σύντροφό μου, χωρίς να αισθάνομαι τύψεις για τη μητέρα μου, 
που ξέρω πως αν δεν πάω εγώ μαζί της δεν πρόκειται να πάει πουθενά και θα 
στενοχωριέται συνεχώς. Όσες φορές το έχω κάνει, δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα 
καλά. Πάντα είχα την έγνοια της και συγχρόνως (και παραλόγως, το ομολογώ) με 
κατέτρωγαν τύψεις και ενοχές (που επιβεβαιώνονταν βέβαια κατά την επιστροφή 
μου από τη στενοχώρια που έβλεπα στο πρόσωπό της για τη δική της “κακή 
μοίρα”). Εδώ και δύο χρόνια νιώθω έντονη την ανάγκη να φύγω από το σπίτι, 
παρόλο που είμαι άνεργη. Σκέφτομαι να ξεκινήσω κάποιο μεταπτυχιακό στην 
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επαρχία, σαν αφορμή περισσότερο, για να ξεφύγω από την κατάσταση αυτή και 
να αρχίσω να ορίζω τη ζωή μου όπως εγώ θέλω, χωρίς να λαμβάνω συνέχεια 
υπόψη τις ανάγκες κάποιου άλλου (εγχείρημα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως για 
μένα, λόγω του βεβαρημένου με κατάθλιψη και κρίσεις άγχους ιστορικού μου). 
Την εποχή αυτή προετοιμάζομαι να δώσω εξετάσεις για κάποιο μεταπτυχιακό. Για 
κακή μου, όμως, τύχη η μητέρα μου προσφέρθηκε να πάρει σύνταξη, για να έρθει 
να μείνει μαζί μου στην επαρχία. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, της δήλωσα ότι 
θέλω να κάνω τη δική μου ζωή και μου απάντησε ότι δεν θα με ενοχλεί. 

Όλοι μου λένε ότι πρέπει επιτέλους να κόψω τον ομφάλιο λώρο και να γίνω 
πιο σκληρή απέναντί της. Ξέρω ότι αυτό πρέπει να κάνω, πιστέψτε όμως μου είναι 
πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι και να φύγω, πάντα θα κουβαλάω μαζί μου την έγνοια 
της και την ανησυχία για το αν θα είναι καλά. Επίσης, οι συμβουλές του τύπου 
“κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη μοίρα του” και “μάθε να αντιμετωπίζεις 
τη μητέρα σου σαν να είσαι ενήλικας” δεν με ανακουφίζουν ιδιαίτερα. Πραγματικά, 
αυτό που θέλω είναι να ξεκινήσω μία νέα ζωή, στην οποία θα νοιάζομαι μόνο για 
μένα και για τους ανθρώπους με τους οποίους έχω επιλέξει να συναναστρέφομαι 
(έχω την αίσθηση, επίσης, ότι η εξαρτητική αυτή σχέση που είναι λίγο-πολύ αμφί-
δρομη δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια να δοθώ και να προσφέρω ενδιαφέρον 
σε άλλους ανθρώπους – άντρες εννοώ, βασικά). Πώς, όμως, θα ξεκινήσω εγώ τη 
“χαρούμενη” ζωή μου, όταν ξέρω ότι η μητέρα μου είναι δυστυχισμένη και θα 
είναι στο εξής – αφού θα χάσει από κοντά της τα παιδιά της που δίνουν νόημα στη 
ζωή της; (αυτά είναι δικά της λόγια). Μπορείτε να με συμβουλέψετε με κάποιον 
τρόπο; Πώς να ξεπεράσω τις ενοχές μου; Πώς να πάψω να ανησυχώ για εκείνη; 
Σας ευχαριστώ πολύ. 

❞
❝Καλησπέρα σας! Αναγνωρίζω ότι το πρόβλημά μου δεν είναι τόσο σοβαρό 
όπως κάποια άλλα, αλλά εγώ προσωπικά είμαι άσχημα ψυχολογικά. Πλέον κάθομαι 
στο σπίτι και βάζω τα κλάματα με το παραμικρό! Έχω πρόβλημα με τους γονείς 
μου! Δεν καταλαβαίνουν ότι έχω μεγαλώσει και ότι θέλω επιτέλους να χαρώ λίγο 
τη ζωή μου! Κάθε μέρα αν βγω για καφέ (πάντα σε κάποιο μέρος κοντά στο σπίτι 
και ποτέ κάπου λίγο πιο μακριά για να δω κάτι καινούργιο) στις 12 παρά το πολύ 
ο πατέρας μου μου στέλνει μήνυμα να επιστρέψω και αν αργήσω τσακώνομαι και 
με τους δυο! Παράλληλα, ακόμη και αν τους πω μία στο τόσο να αργήσω, θα μου 
μουτρώσουν, και αν κατά τη γνώμη τους το παρακάνω, θα με πάρουν τηλέφωνο 
και θα απαιτήσουν να γυρίσω σπίτι! Ο μεγαλύτερος κατά 2 χρόνια αδερφός μου 
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σπουδάζει στην επαρχία και όταν έρχεται κάνει ό,τι θέλει! Και όταν το λέω αυτό, 
υπάρχει η απάντηση ότι εκείνος είναι αγόρι! Νιώθω πολύ άσχημα κάθε φορά που 
θα είμαι με τους φίλους μου και κάποιος θα πει: “Πάμε εκεί;”. Εγώ δεν θα μπορώ 
ποτέ… Δεν θα έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι μη προγραμματισμένο με την 
παρέα μου! Όσες φόρες έχω μιλήσει γι’ αυτό, μου λένε ότι είναι επικίνδυνα, ότι 
μία κοπέλα που γυρνά τέτοιες ώρες είναι ελευθέρων ηθών και μου το γυρνάνε στο 
ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε 
και δεν έχουμε λεφτά για βόλτες, παρόλο που γνωρίζω ότι δεν θα δημιουργήσει 
πρόβλημα το ποσό που θα χαλούσα εγώ! Και μάλιστα τους έχω πει αμέτρητες φορές 
να βρω δουλειά ώστε να καταρρίψω αυτό το δήθεν επιχείρημα, αλλά η αντίδραση 
που εισπράττω είναι ειρωνική! Ότι δεν θα τα καταφέρω! Όταν εγώ δήλωσα Αθήνα 
στο πανεπιστήμιο πίστευα ότι θα άλλαζαν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς όχι! Δεν 
ξέρω πώς να αντιδράσω γιατί δεν θέλω να τους στενοχωρήσω… Είναι και σχετικά 
μεγάλοι σε ηλικία! Ο μπαμπάς μου είναι 70 ετών και ξέρω ότι στενοχωριέται όταν 
μαλώνουμε… Ίσως αν δεν ήταν αυτός, να είχα κάνει την “επανάστασή” μου ακόμη 
και αν έτρωγα το κεφάλι μου, τουλάχιστον θα ήξερα ότι προσπάθησα! Είναι καλοί 
γονείς και με αγαπούν, αλλά αισθάνομαι εγκλωβισμένη σε ένα χρυσό κλουβί! Δεν 
καταλαβαίνουν ότι όσο μαθαίνω να υποτάσσομαι σε αυτούς, θα συνηθίσω να 
υποτάσσομαι στον οποιονδήποτε; Ο αδερφός μου αδιαφορεί γι’ αυτό γιατί μένει 
αλλού και δεν τον νοιάζει πλέον! Αλλά εγώ δεν αντέχω να μην κάνω πράγματα. 
Θέλω να ζήσω πράγματα, να αποκτήσω εμπειρίες και να έχω όμορφες αναμνήσεις 
στη ζωή μου! Να δουλέψω, να δω πώς είναι η πραγματικότητα και ας κάνω λάθος! 
Οι σωστοί γονείς εκεί θα φανούν. Αν με στηρίξουν στην προσπάθειά μου! Έχετε 
να μου προτείνετε μία λύση;

❞
❝Γεια σας! Θέλω και εγώ να σας εκφράσω το πρόβλημα που έχω και το 
οποίο εμφανίστηκε έντονα τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Η αλήθεια είναι ότι 
ντρέπομαι αρκετά για αυτό, δυστυχώς όμως δεν μπορώ να το αγνοήσω. Το 
πρόβλημά μου έγκειται στη συναισθηματική σχέση που έχω με τους γονείς 
μου. Συγκεκριμένα, παρά την ηλικία μου (30 χρονών) νιώθω ότι δεν θέλω σε 
καμία περίπτωση να αποχωριστώ τους γονείς μου και δεν αισθάνομαι έτοιμη να 
αποδεσμευτώ συναισθηματικά. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε αυτό με εμποδίζει 
από το να συνάψω ειλικρινείς σχέσεις με το άλλο φύλο, αφού ακόμη νιώθω σαν 
μικρή κοπέλα! Δεν έχω πάρει τη ζωή στα χέρια μου, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη 
για όσα μου συμβαίνουν και όλα τα μοιράζομαι με τους δικούς μου. 
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Να σημειώσω, επίσης, ότι δεν έχω σταθερή δουλειά. Κάποιος θα μπορούσε 
πολύ εύκολα να με χαρακτηρίσει “μαμόθρεφτο”, ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι οι 
δικοί μου με μεγάλωσαν με τρόπο ώστε να γίνω κακομαθημένη (τουλάχιστον όσον 
αφορά τα υλικά αγαθά). Η αλήθεια είναι ότι και οι ίδιοι είχαν μία συναισθηματική 
εξάρτηση πάντα από τα παιδιά τους, δηλαδή δεν είχαν παρέες, ενδιαφέροντα, 
περνούσαν ώρες ατελείωτες στο σπίτι, με αποτέλεσμα να ασχολούνται συνεχώς, 
αλλά καλοπροαίρετα, με τα δικά μας ζητήματα. 

Παρατηρώ, ωστόσο, ότι η αδερφή μου, που είναι μάλιστα μικρότερη από μένα 
κατά 3 χρόνια, έχει αναπτύξει χαρακτήρα τελείως διαφορετικό από τον δικό μου. 
Είναι ανεξάρτητη, δεν μοιράζεται τα πάντα και ονειρεύεται τη στιγμή που θα φύγει 
από το σπίτι (δεν την κατηγορώ βέβαια, αντιθέτως τη ζηλεύω). Πρέπει, επίσης, να 
σας πω ότι η προσκόλληση αυτή που έχω μεγεθύνθηκε στο παρελθόν, ύστερα 
από κρίσεις πανικού που είχα και από κάποια αγοραφοβία, η οποία με ανάγκασε 
να κινούμαι πάντα με συνοδεία των δικών μου (δεν την έχω ξεπεράσει τελείως). 

Έχω καταλάβει πως η εξάρτησή μου αυτή με επηρεάζει σε όλους τους τομείς 
της ζωής μου: όχι μόνο στις ερωτικές μου σχέσεις, αλλά και στις φιλικές. Στην 
πραγματικότητα, δεν νιώθω έντονη την ανάγκη να δεθώ με άλλους ανθρώπους, 
αφού έχω συναισθηματική κάλυψη από τους γονείς μου. Οι όποιας φύσης σχέσεις 
μου είναι επιφανειακές, δεν δίνω πραγματικά τον εαυτό μου και δεν προσπαθώ 
να γνωρίσω εις βάθος τους άλλους. Επίσης, είμαι άτολμη όσον αφορά στα 
επαγγελματικά μου, δεν κυνηγάω πολλά πράγματα, αφού ξέρω ότι βρίσκονται 
εκεί οι γονείς μου που προς το παρόν μπορούν να με συντηρήσουν. 

Ξέρω ότι όλο αυτό σας ακούγεται αρρωστημένο και πράγματι είναι. Τον τελευταίο 
καιρό προσπαθώ να αποδεσμευτώ συναισθηματικά, αλλά δεν μου είναι εύκολο 
(πάντως και οι ίδιοι οι γονείς μου το επιθυμούν). Κάνω τη σκέψη “φαντάσου τι 
θα έκανες αν δεν ζούσαν οι δικοί σου” και μερικές φορές ξεκουνιέμαι και γίνομαι 
λίγο πιο δραστήρια. Είναι, όμως, κάτι που δεν το επιθυμώ πραγματικά και πολύ 
εύκολα σταματώ την προσπάθεια. Πολλές φορές η σκέψη αυτή μου προκαλεί 
έντονο άγχος και αισθάνομαι ότι αν ξαφνικά βρισκόμουν μόνη στη ζωή θα τα 
έχανα, θα ένιωθα φτερό στον άνεμο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Υπάρχει νομίζετε κάτι 
που μπορεί να με βοηθήσει;

❞
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❝Έχω πρόβλημα με τους γονείς μου οι οποίοι διαφωνούν με τη σχέση που 
διατηρώ με ένα παιδί 26 χρονών, υδραυλικός (Έλληνας) στο επάγγελμα, ενώ εγώ 
έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και μάστερ στο εξωτερικό. Με το παιδί είμαστε μαζί 
4 χρόνια, δηλαδή από τότε που έφυγα από την Ελλάδα. Τον ήξερα μόνο έναν 
μήνα πριν φύγω. Μετά επικοινωνούσαμε συνέχεια και πάντα στήριζε ο ένας τον 
άλλο γιατί αγαπηθήκαμε πολύ. Τον έβλεπα 1 μήνα τα Χριστούγεννα, 1 μήνα το 
Πάσχα και 3 μήνες το καλοκαίρι εδώ και τέσσερα χρόνια. Περάσαμε πολλά, και 
καλά και κακά μαζί. Είμαι κοινωνική και πάντα έκανα συγκρίσεις χαρακτήρων 
και έλεγα ότι το αγόρι μου είναι το πιο τέλειο. 

Σχεδόν ποτέ δεν είχα πρόβλημα με το επάγγελμά του. Κάποιες φορές με 
πείραζε γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω μαζί του τα ίδια θέματα που συζητάω και 
με τους συμφοιτητές μου. Πάντως μου αρέσει ο χαρακτήρας του, ταιριάζουμε 
σε πολλά. Τον πρώτο χρόνο που τα είχαμε το είπα στη μητέρα μου και αυτή 
μόνο που δεν έπαθε έμφραγμα. Έτσι, την επόμενη ημέρα της είπα ψέματα ότι 
τα χάλασα. Η μητέρα μου ηρέμησε και μπορούσα να βγαίνω όποτε ήθελα. Κατά 
καιρούς προσπαθούσα να ανοίξω συζητήσεις και να τους πω πόση σημασία έχει 
ο χαρακτήρας και παθήματα άλλων φιλενάδων μου, χωρίς να αποκαλύψω κάτι 
συγκεκριμένο. Ο πατέρας μου ανένδοτος, λέγοντας ότι έχω μεγαλώσει στα ιδιωτικά, 
ότι δεν μου αξίζει κάτι τέτοιο και ότι θα με αποκληρώσει εάν παντρευόμουν έναν 
τέτοιο άνθρωπο. Πάλι δεν έλεγα τίποτα. 

Δεν άντεχα άλλο να λέω ψέματα για το πού πάω κάθε ημέρα. Έτσι, πριν από μία 
εβδομάδα το είπα στη μητέρα μου, αφού με ψιλοπίεσε, υποστηρίζοντας ότι η αδερφή 
μου (δίδυμη) της τα λέει όλα (έχοντας σχέσεις με άτομα “πανεπιστήμιου”, οι οποίες 
δεν καταλήγουν σε ό,τι καλύτερο). Και τελικά της είπα όλη μα όλη την αλήθεια και 
μόνο που δεν έπαθε νευρικό κλονισμό. Μου είπε κατευθείαν να τον χωρίσω μόλις 
άκουσε το επάγγελμά του, παρότι εγώ της έλεγα ότι έχει δικό του αμάξι, μένει με την 
αδερφή του, και βγάζει καλά λεφτά, και είναι πολύ σωστός. Η μητέρα μου επέμενε 
ότι θα κάνω μεγάλο κακό στην οικογένειά μου εάν τον παντρευτώ. 

Μετά από τρεις ημέρες το έμαθε και ο πατέρας μου γιατί η μητέρα μου δεν 
μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι έβγαινα ακόμη μαζί του. Της είχα πει να μου 
δώσει χρόνο να δω τι θα κάνω, να δω πού βαδίζω με αυτό το παιδί. Εκείνη, όμως, 
το είπε στον πατέρα μου, ο οποίος μου είπε ότι δεν είμαι στα καλά μου και ότι δεν 
με σπούδαζε τόσο καιρό για να πάρω έναν αγράμματο, και ότι θα έχει μετά δυο 
παιδιά αντί για τρία που έχει τώρα. Ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος και 
η μητέρα μου έχει δικό της μαγαζί. 
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Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη και δεν ξέρω τι να κάνω. Με 
έχουν κάνει να νιώθω ντροπή για το άτομο με το οποίο είμαι μαζί και ντροπή 
που τους έχω γονείς, ενώ τους αγαπώ πάρα πολύ. Το αγόρι μου τα ξέρει όλα 
και έχει αγανακτήσει μαζί τους, αλλά και πάλι μου λέει ότι όποτε χρειαστεί, εάν 
θελήσω, με αρραβωνιάζεται χωρίς περιουσία πράγμα που το θέλει πολύ, αλλά 
βλέπει ότι εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο τώρα. Πρόσφατα μετακόμισε και μένει μόνος 
του, λέγοντας ότι το κάνει και για μένα, να είμαι πιο άνετα εγώ. Έτσι νιώθω ακόμη 
χειρότερα σαν να έχω μία επιπλέον ευθύνη.

Δεν ξέρω τι να κάνω. Νιώθω ο ένας να με τραβάει από τη μία και ο άλλος από 
την άλλη. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια ούτε και να ηρεμήσω, γιατί και το 
χατίρι των γονιών μου δεν κάνω και ξοδεύω τον χρόνο του συντρόφου μου και 
του κάνω τη ζωή δύσκολη, αφού θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι μέσα μου κάτι 
έχει αλλάξει. Σας χιλιοευχαριστώ!

❞



Δυσκολίες με την οικογένεια Αυτονόμηση 

298

Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς θα καταφέρω να αυτονομηθώ από την οικογένειά μου;

  Καθώς οι άνθρωποι περνούν σταδιακά στο στάδιο της ενηλικίωσης, συχνά 
νιώθουν ότι οι γονείς τους περιμένουν από αυτούς να συνεχίσουν να 
συμπεριφέρονται όπως παλιά, ικανοποιώντας εσαεί τις προσδοκίες τους. Τα 
παιδιά εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τους γονείς τους και χρειάζονται 
κάποιον να τα φροντίζει και να τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Όταν όμως 
φθάνουν στο στάδιο της ενηλικίωσης και ξεκινά η διαδικασία αυτονόμησης 
αρχίζουν να προσπαθούν να σταθούν στα δικά τους πόδια.

Τότε συχνά εκδηλώνονται προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς. Τα 
παιδιά καθώς μεγαλώνουν αλλάζουν και προσπαθούν να ανακαλύψουν τι 
τους ταιριάζει ως ενήλικες. Η οικογένειά τους μπορεί να μην κατανοεί ή να 
μην αποδέχεται αυτή την αλλαγή, περιμένοντας ότι το παιδί τους θα συμπε-
ριφερθεί όπως παλιά. Αυτό είναι ένα απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο της 
διαδικασίας αυτονόμησης – άλλωστε και οι γονείς σας διανύουν μία απολύτως 
φυσιολογική φάση της ζωής τους: πρέπει να μάθουν να σας επιτρέπουν να 
είστε ανεξάρτητος. Είναι πιθανό ότι όσο δύσκολο είναι για τους γονείς σας 
να καταλάβουν την ανάγκη σας για αυτονομία, τόσο δύσκολο είναι και για 
εσάς να καταλάβετε την αντίστασή τους να σας επιτρέψουν να αυτονομηθείτε. 
Πρέπει να τους διδάξετε πώς να σας επιτρέψουν να αυτονομηθείτε. Εστιάστε 
την προσοχή σας στη δική σας συμπεριφορά και δείξτε υπομονή.

Η επίλυση των δυσκολιών δεν σημαίνει υποχρεωτικά οικογενειακή 
ομοφωνία ως προς τις επιλογές της ζωής σας. Σημαίνει, όμως, αυτονόμηση 
από την οικογένεια κυρίως σε ψυχολογικό και όχι σε πρακτικό επίπεδο. 
Συχνά κατά τη διαδικασία αυτονόμησης ενός νέου ανθρώπου ανακύπτουν 
συναισθήματα ενοχής. Το να νιώθετε ενοχές είναι σε έναν βαθμό κατανοητό, 
αλλά τα συναισθήματα αυτά αντί να σας βοηθούν σας κρατούν δέσμιο σε 
μία κατάσταση συναισθηματικής εξάρτησης. Για να επιτύχετε την αυτονομία 
θα πρέπει να αποκτήσετε τον έλεγχο της ζωής σας.

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καθορίσετε τα προσωπικά σας όρια 
– τι, δηλαδή, είστε διατεθειμένος να ανεχθείτε και να κάνετε στο πλαίσιο των 
οικογενειακών σας σχέσεων. Είστε διατεθειμένος να θυσιάσετε τις προσωπικές 
σας επιλογές για τις επιλογές των γονέων σας; Λάβετε υπόψη ότι οι γονείς 
σας μπορεί να μην είναι έτοιμοι να αποδεχθούν τις αλλαγές που προτίθεστε 
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να κάνετε και περιμένουν να συμπεριφερθείτε όπως και πριν. Η στάση τους 
είναι κατανοητή, όπως και οι δικές σας ανάγκες.

Όσο τα παιδιά βρίσκονται στην παιδική ηλικία, οι γονείς προσπαθούν να 
γνωρίζουν όλα όσα αφορούν στη ζωή τους προκειμένου να τα προστατεύσουν. 
Αυτό αλλάζει με την είσοδο των παιδιών στην εφηβεία, όπου αρχίζουν να 
αποκτούν προσωπική ζωή, δηλαδή σκέψεις και συναισθήματα που δεν 
επιθυμούν να μοιραστούν με τους γονείς τους.

Συχνά οι συγκρούσεις με τους γονείς οφείλονται σε δύο παράγοντες: στη 
δυσκολία των γονέων να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που παρατηρούν στα παιδιά 
τους και στη διστακτικότητα των παιδιών να «χάσουν» τα πλεονεκτήματα που 
πηγάζουν από το να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που επιθυμούν οι γονείς τους.

Η αλλαγή είναι κάτι που δυσκολεύει τους περισσότερους ανθρώπους 
και ένα από τα πιο σκληρά πράγματα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
είναι ότι η αλλαγή εναπόκειται σε εμάς και όχι στους άλλους. Αυτό ισχύει και 
για την οικογένειά μας. Δεν μπορείτε να περιμένετε να αλλάξουν οι άλλοι. 
Εστιάστε στις δικές σας συμπεριφορές και αντιδράσεις. Ίσως να μην μπορείτε 
να αλλάξετε τους άλλους, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον εαυτό σας.

Σκοπός αυτής της αλλαγής είναι να αποδεσμευθείτε, δηλαδή να πάρετε 
τον έλεγχο της ζωής σας στα χέρια σας. Στη διαδικασία αυτή θα σας βοηθήσει 
πολύ το να βρείτε ανθρώπους οι οποίοι θα σας συμπαρασταθούν αποδε-
χόμενοι τα προσωπικά σας όρια. Δεν θα πρέπει να νιώσετε υπεύθυνος γι’ 
αυτή την αποδέσμευση. Δεν έχετε την ευθύνη της αλλαγής ολόκληρης της 
οικογένειας. Έχετε μόνο την ευθύνη να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να 
πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που θέλετε.

Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε οικογένειες με περιορισμένη επικοινωνία 
και πολύ αυστηρούς κανόνες συχνά κάνουν πολύ αυστηρή κριτική στον 
εαυτό τους και στους άλλους και είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολία 
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Επίσης, επειδή οι γονείς τους δεν τους 
αφήνουν να αναλάβουν υπευθυνότητες σύστοιχες με την ηλικία τους και 
συνεχίζουν να παίρνουν αποφάσεις γι’ αυτούς πολύ μετά την ηλικία που 
αυτό παύει να είναι απαραίτητο, αισθάνονται συχνά αγανάκτηση, έχουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και νιώθουν αδύναμοι.

Όπως φαίνεται, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να περιπλέ-
ξουν τη μετάβαση που περιγράψαμε και είναι σημαντικό να έχετε υπόψη 
ότι συχνά είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα στηριζόμενοι 
αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό, μπορούμε πάντοτε 
να συνεργαστούμε με έναν ειδικό για περισσότερη συστηματική βοήθεια.
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?  Οι γονείς μου δεν συμφωνούν με την επαγγελματική μου επιλογή και 
θέλουν να ακολουθήσω την οικογενειακή παράδοση. Ποιος έχει δίκιο;

  Θεωρούμε ότι η οικογενειακή παράδοση δεν είναι το καλύτερο κριτήριο για 
να επιλέξει ένας νέος άνθρωπος το επάγγελμα που πρόκειται να ακολουθήσει. 
Κάποιες φορές το επάγγελμα του πατέρα δεν ταιριάζει με την προσωπικότητα 
και τις επιθυμίες του παιδιού και δυστυχώς ο χρόνος που αφιερώνουμε στην 
εργασία μας στην κοινωνία στην οποία ζούμε είναι τόσο μεγάλος που είναι 
πολύ σημαντικό να αντλούμε ικανοποίηση από αυτή.

Η ανησυχία των γονέων σας είναι κατανοητή, αλλά είναι επίσης κατανοητή 
και η δική σας ανάγκη να εργαστείτε σε ένα επάγγελμα που σας εκφράζει. Το 
«ποιος έχει δίκιο» είναι κάτι που μπορεί να αξιολογηθεί σε διάφορες χρονικές 
στιγμές. Αν το αξιολογήσετε αμέσως μόλις αποφοιτήσετε, ίσως είναι πιο πιθανό 
«να είχαν δίκιο» οι γονείς σας, εφόσον θα έχετε έτοιμη δουλειά. Από την άλλη, αν 
το αξιολογήσετε 2 ή 20 χρόνια μετά, ίσως είναι πιο πιθανό «να είχατε δίκιο» εσείς.

?  Οι γονείς μου δεν εγκρίνουν τη σχέση μου και δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω. 

  Ως προς την αντίδραση των γονέων σας, θεωρούμε ότι προτεραιότητα πρέπει 
να έχουν τα δικά σας συναισθήματα και η δική σας ευτυχία. Κριτήριο για τις 
σχέσεις σας και τον γάμο σας είναι η δική σας συναισθηματική ζωή και όχι 
το «καλό της οικογένειας». Σίγουρα οι γονείς σας είναι σημαντικοί άνθρωποι 
για εσάς και καλό θα ήταν να είναι ικανοποιημένοι από την επιλογή σας. Από 
εκεί και πέρα, όμως, δεν μπορείτε να θυσιάσετε την προσωπική σας ευτυχία 
για το καλό της οικογένειας, ιδίως από τη στιγμή που δεν συμμερίζεστε την 
οπτική τους ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να 
επιτρέψετε σε κανέναν να σας τραβάει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, 
αλλά να δώσετε εσείς πρώτη στον εαυτό σας τον χρόνο να αποφασίσετε 
ανεπηρέαστη. Είναι βέβαιο ότι η απόφαση που θα πάρετε θα σας φέρει σε 
ρήξη μόνο με τη μία από τις δύο πλευρές και τότε θα σας είναι πιο εύκολο να 
χειριστείτε τα πράγματα. Μέχρι τότε ίσως θα σας ήταν χρήσιμο να εκτονώσετε 
την κατάσταση παγώνοντας το ζήτημα, προκειμένου να εξασφαλίσετε ένα 
κλίμα ψυχολογικής ηρεμίας για τον εαυτό σας.
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?  Οι γονείς μου αντιδρούν στη σχέση μου με αλλοδαπό άντρα.

  Κατανοούμε τη δυσκολία της κατάστασης που αντιμετωπίζετε, όπως και την 
πιθανή αμφιθυμία σας να έρθετε σε ευθεία σύγκρουση με όλη την οικογένειά 
σας. Είναι γεγονός ότι, δυστυχώς, η κοινωνία μας παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό ρατσιστική και ότι για τους οικονομικούς μετανάστες διαμορφώνεται 
μία πολύ συγκεκριμένη αρνητική εικόνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι λογικό να αναμένετε αντίδραση από τους γονείς σας 
κατά τη γνωστοποίηση της καταγωγής του συντρόφου σας, αλλά θέλουμε να 
σας υπενθυμίσουμε ότι πολλές φορές τα σενάρια που πλάθουμε με το μυαλό 
μας είναι κάπως υπερβολικά. Ακόμη όμως και αν η αντίδραση των οικείων 
σας είναι εξαιρετικά υπερβολική, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλές φορές 
οι αντιδράσεις των άλλων σταδιακά διαφοροποιούνται στον χρόνο. Δώστε 
τους την ευκαιρία να επεξεργαστούν τα νέα και κατανοήστε ότι μπορεί να 
χρειαστούν λίγο χρόνο μέχρι να τα αφομοιώσουν. Το καλύτερο θα ήταν να 
μην τους μιλήσετε για επισημοποίηση της σχέσης ευθύς εξαρχής, αλλά να 
τους ενημερώσετε για τη σχέση σας προκειμένου να τους δώσετε χρόνο να 
προσαρμοστούν στην ιδέα. Μπορεί η στάση τους να είναι κατακριτέα, αλλά 
πιστεύουμε ότι έχουν το ελαφρυντικό της ηλικίας, αλλά και της γενικότερης 
στάσης της κοινωνίας μας, οπότε θεωρούμε ότι δεν μπορείτε να έχετε την 
απαίτηση να αποδεχθούν αμέσως τη σχέση σας.

Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά κάποιες φορές τα συμφέροντα του 
παιδιού είναι διαφορετικά από τα συμφέροντα των γονέων, υπό την έννοια 
ότι και οι γονείς έχουν τους δικούς τους στόχους και προσδοκίες σχετικά 
με τη ζωή του παιδιού τους, οι οποίοι συγκρούονται πολλές φορές με τις 
προτεραιότητες και τις ανάγκες του. Από την πλευρά τους, είναι σε έναν βαθμό 
αναμενόμενο να αντιδράσουν αρνητικά στη διάψευση των προσδοκιών τους 
για τη δική σας ζωή. Εσείς μπορεί να νιώθετε αδικία ή ότι δεν αντέχετε άλλο, 
αλλά γι’ αυτούς είναι μία εντελώς καινούργια κατάσταση και πιστεύουμε ότι 
αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχετε υπόψη. Κατανοούμε τη θέση σας, αλλά 
νομίζουμε ότι θα πρέπει να χειριστείτε το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και 
υπομονή, προκειμένου να αποφύγετε τη ρήξη και να επιτύχετε την αποδοχή 
των γονέων σας για την επιλογή σας.



Προβλήματα μελών της οικογένειας

Μέσα στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων, το ενήλικο παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει 
προβλήματα λόγω του γεγονότος ότι κάποιο μέλος της οικογένειάς του βιώνει ένα 
σοβαρό πρόβλημα. Μεγάλο ψυχικό βάρος δημιουργείται όταν αυτό το μέλος είναι 
ένας από τους γονείς και συνήθη προβλήματα είναι οι εξαρτήσεις (ουσίες, αλκοόλ), 
η κατάθλιψη ή άλλα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Κατά κανόνα, το ενήλικο παιδί από νωρίς στη ζωή του διακατέχεται από έντονη 
επιθυμία ή και το αίσθημα υποχρέωσης να βοηθήσει τον γονέα που πάσχει. Έτσι, 
προσπαθεί να του συμπαρασταθεί, πιστεύοντας ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στη θεραπεία και την επίλυση του προβλήματος. Λόγω δε της μεταξύ τους συναισθη-
ματικής σχέσης, αδυνατεί να μεταθέσει την ευθύνη από τον εαυτό του στον γονέα και 
να συνειδητοποιήσει ότι η απόφαση για τη λύση και τη θεραπεία είναι προσωπική 
ευθύνη του ίδιου του ατόμου που αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι δική του. 
Επιπλέον, δεδομένης της σοβαρής φύσης των προβλημάτων, η βοήθεια είναι αναγκαίο 
να είναι εξειδικευμένη προκειμένου να υπάρξουν αλλαγές. Έτσι, ούτε το μέλος της 
οικογένειας βοηθιέται ουσιαστικά ούτε το άτομο που επιχειρεί να βοηθήσει, παρά τις 
επανειλημμένες προσπάθειές του, δεν συμβάλλει επί της ουσίας, με αποτέλεσμα να 
βιώνει συναισθήματα ματαίωσης και αποτυχίας. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα εμφανές στα 
προβλήματα εξάρτησης, όπου ο χρήστης δεν μπορεί να διακόψει τις ουσίες βασιζόμενος 
στην αγάπη των δικών του ανθρώπων ή στη δική του «δύναμη της θέλησης» και μόνο.

Στη βάση αυτών των προβλημάτων, υπάρχει μία δυσκολία του νεαρού ενήλικα 
να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για προβλήματα για τα οποία ούτε ευθύνεται 
ούτε μπορεί να κάνει κάτι για να τα αλλάξει. Η μόνη ουσιαστική βοήθεια είναι να 
εκφράσει με ειλικρίνεια πώς νιώθει για την κατάσταση και να ενθαρρύνει το μέλος 
της οικογένειας να απευθυνθεί σε ειδικό. 

Επιπλέον, η ίδια η ζωή σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με εντάσεις και σοβαρά 
προβλήματα είναι πιθανό να προκαλέσει πολύ έντονο στρες και σοβαρές επιπτώσεις 
για το ενήλικο παιδί που βιώνει, κάποιες φορές από νωρίς στη ζωή του, άθελά του 
την κατάσταση αυτή. Έτσι, ενδέχεται να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι και το ίδιο 
χρειάζεται βοήθεια για να προστατεύσει συναισθηματικά τον εαυτό του και για να 
συνεχίσει τη ζωή του. 
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Ως προς την εξάρτηση από ουσίες ή αλκοόλ των γονέων, η επίδραση του προ-
βλήματος στο παιδί είναι τόσο ισχυρή ώστε διατηρείται και κατά τα διαστήματα που 
ο χρήστης απέχει από τις ουσίες ή το αλκοόλ. Πρόκειται για μία κατάσταση, η οποία: 
• συνυπάρχει με ντροπή και με τον φόβο του κοινωνικού στιγματισμού· 
• ωθεί το παιδί να αναπτύξει τελειοθηρικές αντισταθμιστικές στρατηγικές στην 

προσπάθειά του να υπεραναπληρώσει τα αντιλαμβανόμενα μειονεκτήματά του 
(προσπαθεί να είναι πάντα καλά, να ανεξαρτητοποιηθεί γρήγορα οικονομικά για 
να μην επιβαρύνει άλλο, ή για να βοηθήσει την οικογένεια, επιδιώκει να επιτύχει 
στόχους και να καταξιωθεί, τις περισσότερες φορές χωρίς καμία καθοδήγηση και 
υποστήριξη)·

• προκαλεί μία εσωτερική πάλη μεταξύ πολλών και αντιφατικών συναισθημάτων. 
Από τη μία, το παιδί ντρέπεται για τον γονέα ή και συχνά νιώθει θυμό και παρά-
πονο, από την άλλη τον λυπάται και αναγνωρίζει σε εκείνον θετικά στοιχεία που, 
ωστόσο, θάβονται κάτω από το πρόβλημα της εξάρτησης. Φοβάται και νιώθει 
ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον του, ειδικά αν λόγω του προβλήματος 
εξάρτησης έχουν προκύψει και σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια·

• δημιουργεί σύγχυση καθώς περιγράφεται ως απρόβλεπτη και χαοτική, απόρροια 
της απρόβλεπτης και χαοτικής συμπεριφοράς του εξαρτημένου γονέα (από την 
εκδήλωση αγάπης έως τη βία και την απόρριψη), λόγω της χρήσης· 

• οδηγεί στην εσωστρέφεια και στην απόκρυψη του προβλήματος, παρότι συχνά 
το παιδί στρέφεται σε ανθρώπους εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος και 
επιδιώκει να έχει φίλους και κοινωνική ζωή. 

Στην περίπτωση ενός γονέα που πάσχει από κατάθλιψη, το παιδί συχνά βιώνει 
έντονα και αμφιθυμικά συναισθήματα. Από τη μία, υπάρχει ξεκάθαρη η εικόνα της 
μητέρας ή του πατέρα, και κατ’ επέκταση ολόκληρης της οικογένειας, όπως ήταν πριν 
βυθιστεί στην κατάθλιψη, και από την άλλη η τωρινή εικόνα της απόσυρσης και της 
εγκατάλειψης. 

Το νεαρό άτομο έρχεται αντιμέτωπο με μία κατάσταση στην οποία η οικογενειακή 
ζωή, όπως τη γνώριζε, έχει αλλάξει. Η δομή και οι καθημερινές συνήθειες διακόπτονται. 
Τα μέλη της οικογένειας φαίνεται απλώς σαν να συμβιώνουν στο ίδιο σπίτι και σταδιακά 
να απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Ο γονέας που φρόντιζε να συγκεντρώνει την 
οικογένεια γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, που ενδιαφερόταν να επικοινωνήσουν 
τα μέλη μεταξύ τους, τώρα βρίσκεται αποσυρμένος και αδιάφορος για όλα. Αυτή η 
έλλειψη ενδιαφέροντος γίνεται εμφανής, καθώς το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ο γονέας 
αδυνατεί να ενδιαφερθεί για οτιδήποτε το αφορά (σπουδές, φίλους, προσωπικά προ-
βλήματα). Έτσι, αναγκάζεται να ακολουθήσει μία μοναχική πορεία, χωρίς καθοδήγηση, 
ενθάρρυνση και εμψύχωση και να αντιμετωπίσει μόνο τις προκλήσεις της ζωής. Από 
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την άλλη, συνήθως, η έγνοια του παραμένει στο σπίτι και στις δυσκολίες του γονέα. 
Επιχειρεί να τον αφυπνίσει ώστε να αναλάβει τον γονεϊκό ρόλο του, να αντιδράσει 
στην κατάσταση και να κάνει κάτι για να επιλυθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα. 
Ωστόσο, γρήγορα οι προσπάθειές του ματαιώνονται και απογοητεύεται από την 
αρνητική εικόνα του γονέα του που παραδίδεται όλο και πιο πολύ στην αδράνεια. 

Τέλος, άλλα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η ψύχωση, που αντιμετω-
πίζει ένα αγαπημένο πρόσωπο, δημιουργούν προβλήματα και στα μέλη της οικογένειάς 
του, όπως, για παράδειγμα, τύψεις για την προηγούμενη συμπεριφορά τους προς 
τον πάσχοντα, αλλά και ανησυχία για τα πρακτικά ζητήματα που θα ανακύψουν στο 
μέλλον. Επιπλέον, προστίθεται και ο φόβος του κοινωνικού στίγματος που φέρουν 
οι ψυχικές παθήσεις. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων είναι ότι τα μέλη οικογενειών ατόμων 
με ψυχικά προβλήματα επηρεάζονται πολύ και δυσκολεύονται στην κοινωνική ζωή 
τους. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε ως αποτέλεσμα ενός κοινωνικού περίγυρου που 
είναι απορριπτικός και αρνητικά προκατειλημμένος απέναντι στα προβλήματα ψυχικής 
υγείας, είτε ως αποτέλεσμα φόβων και ανασφαλειών του ίδιου του ατόμου ότι θα το 
απορρίψουν αν μάθουν την κατάσταση στο σπίτι, με αποτέλεσμα να κατακλύζεται από 
έντονα συναισθήματα που κυμαίνονται από τον θυμό μέχρι τη λύπη και τις ενοχές 
για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το αγαπημένο πρόσωπο. Ταυτόχρονα, υπάρχει 
αίσθηση απόγνωσης και αδιέξοδου, αν το αγαπημένο πρόσωπο, λόγω των δυσκολιών 
του, αρνείται τη βοήθεια και υπάρχει ενδεχόμενο να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας. Ζω με τους γονείς μου. Ο πατέρας μου είναι αλκοολικός. Ενώ 
είναι ήσυχος άνθρωπος, όταν πίνει κάνει φασαρία και μαλώνει συνέχεια για 
ασήμαντες λεπτομέρειες (με μεγάλη ένταση) με τη μητέρα μου (και ιδίως τα 
βράδια). Κάθε ημέρα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό, κάτι που παρότι είμαι σε 
μεγάλη ηλικία, 28 ετών, μου έχει σπάσει τα νεύρα και φέρομαι και εγώ άσχημα 
και τους φωνάζω. Από τη μία, νομίζω ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνω στα δικά 
τους προβλήματα (κυρίως οικονομικά), γιατί βλέπω ότι δεν έχει αποτέλεσμα, 
από την άλλη, η μητέρα μου με βάζει μέσα στο πρόβλημα κατηγορώντας 
και εμένα (ότι του μοιάζω, ότι είναι δυστυχισμένη κ.ά. πολλά). Όλες μου οι 
προσπάθειες να τους συνετίσω πέφτουν στο κενό, δεν αλλάζει τίποτα και βλέπω 
ότι αρχίζω και τους μοιάζω στη συμπεριφορά. Θέλω να ζήσω τη δική μου ζωή, 
να είμαι ήρεμη, να έχω αυτοπεποίθηση, αλλά αυτές οι καταστάσεις με χαλάνε 
σαν άνθρωπο, αλλά και σαν ψυχολογία. Δεν μπορώ να είμαι ήρεμη. Ποια θα 
πρέπει να είναι η στάση μου απέναντι και στους δύο; Πώς να καταφέρω να μη 
με απασχολεί τόσο; Σας παρακαλώ βοηθήστε με, είμαι έτοιμη να σας ακούσω. 

❞
❝Είμαι 21 χρονών και δεν μπορώ να ξεπεράσω κάποια γεγονότα που συνέβησαν 
στα παιδικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου είναι χρήστης ναρκωτικών από τα 20 
του. Ανέκαθεν θυμάμαι ύποπτες κινήσεις μέσα στο σπίτι. Ήμουνα 7-8 χρονών 
και θυμάμαι πως ζούσα με την αγωνία μήπως πεθάνει ο πατέρας μου. Κάποια 
στιγμή, αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι και μάθαμε πως τον είχαν πιάσει στη 
φυτεία που καλλιεργούσε και πως έκανε εμπόριο. Έμεινε στη φυλακή 1,5 χρόνο 
και εκεί αρχίζει το δράμα. 

Έχω να θυμάμαι στιγμές άθλιες, όταν δεν είχαμε υποστήριξη από κανέναν, όταν 
γινόμουν δακτυλοδεικτούμενη στο σχολείο ως η κόρη του ναρκομανή, όταν η 
μητέρα μου κλεινόταν για ώρες σε ένα δωμάτιο και έκλαιγε… Όταν τελείωσε αυτός ο 
εφιάλτης, ξεκίνησε ένας άλλος. Οι συνεχείς τσακωμοί μέσα στο σπίτι, αρρωστημένες 
καταστάσεις, σκληρά λόγια από την πλευρά του πατέρα μου, του τύπου: “Μακάρι να 
μη σε είχα γεννήσει ποτέ” και “Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου” και βρισιές. 

Πλέον η κατάσταση έχει ηρεμήσει από τη στιγμή που έφυγα για να σπουδάσω, 
όμως ο πατέρας μου δεν έχει ξεκόψει από την κακή συνήθεια. Τρέμω στην ιδέα ότι 
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θα τον δω, φοβάμαι να του μιλήσω, θα έδινα τα πάντα να είχα μία υγιή σχέση μαζί 
του, όμως είναι πολύ δύσκολο. Η ζωή στη μεγάλη πόλη είναι σαφώς καλύτερη, 
όμως έχουν συμβεί κάποια άσχημα γεγονότα που με βασανίζουν. Πρόσφατα 
πέθανε η γιαγιά μου, η οποία ήταν η μόνη που μας είχε στηρίξει, είχα μείνει εκεί 
τον 1,5 χρόνο που ο πατέρας μου ήταν φυλακή και γενικά ήταν ένας άνθρωπος 
που λάτρευα και είχα αδυναμία. Επίσης, πριν 10 μήνες περίπου χώρισα από μία 
σχέση 3 χρόνων… Επιπλέον, η αδερφική μου φίλη έχει κατά κάποιον τρόπο 
εξαφανιστεί γιατί αποφάσισε να συγκατοικήσει με τον φίλο της και έχω χάσει 
ακόμη ένα στήριγμα. 

Νιώθω τόσο αδύναμη, και όμως πρέπει να συνεχίζω να τα βγάζω πέρα. Έχω 
κλειστεί στον εαυτό μου, έχω συνεχώς νεύρα και ξεσπάω σε ανθρώπους που 
αγαπάω, με ταλαιπωρούν τρομερές ημικρανίες και καταλήγω στο νοσοκομείο, 
κλαίω συνεχώς, έχω κουραστεί να είμαι σε όλα σωστή και να δείχνω πάντα 
τον καλύτερο εαυτό μου. Κάποιες φορές νιώθω πως θα εκραγώ από τα τόσα 
συναισθήματα που με πνίγουν. Βλέπω πλέον τη ζωή μου μάταιη, κουράστηκα. 
Τόσοι άνθρωποι γύρω μου και όμως τόση μοναξιά…

❞
❝Γεια σας και συγχαρητήρια για την υπηρεσία σας. Θέλω να σας πω κάτι 
γιατί δεν αντέχω να το κρατάω άλλο μέσα μου. Νιώθω πως αν δεν το πω κάπου 
θα εκραγώ. Ήμασταν μία οικογένεια πολύ δεμένη, αγαπημένη, ενωμένη, που 
περνούσαμε τέλεια, που πηγαίναμε εκδρομές, βόλτες, διακοπές, κάναμε όλοι 
μαζί διάφορες δραστηριότητες και ήμασταν πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. 
Όμως, άρχισαν κάποια προβλήματα και αυτό που λένε, ότι έτσι και σου τύχει 
κάτι στραβό σε παίρνει η κατηφόρα και σου έρχονται απανωτά χτυπήματα, ισχύει 
απόλυτα. Έτυχαν κάποιες οικογενειακές δυσκολίες που τώρα δεν μου φτάνει ο 
χώρος να αναλύσω, αλλά με λίγα λόγια την ανευθυνότητα κάποιων συγγενών 
κάποιος έπρεπε να την επωμιστεί και αυτοί ήμασταν εμείς. Τέλος πάντων, έγιναν 
αρκετά και αυτά αρρώστησαν τους γονείς μου. 

Έπαθαν και οι δυο τους κατάθλιψη, έπαιρναν φάρμακα και ήταν χάλια. Βέβαια 
προσπαθούσαν να μη μας το περνάνε όλο αυτό γιατί ήμασταν και εμείς μικρά 
τότε (αυτό έγινε πριν από 6 χρόνια). Πέρασε αυτή η φάση και αρχίσαμε πάλι να 
ανεβαίνουμε και να είμαστε όπως πριν. Έτυχαν, όμως, και άλλα δυσάρεστα και τους 
ξαναπήρε η κάτω βόλτα… Άρχισαν ξανά να παίρνουν φάρμακα… τα οποία είναι 
και βαριά κάπως απ’ ό,τι καταλαβαίνω γιατί πέρα από τις ώρες που βρίσκονται 
στη δουλειά, τις υπόλοιπες απλά κοιμούνται συνέχεια, ή είναι ξαπλωμένοι, ή στον 
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καναπέ, ή στο κρεβάτι τους και βλέπουν τηλεόραση, και δεν μιλάνε σε κανέναν, 
ούτε έχουν διάθεση για τίποτα, έχουν παραιτηθεί από όλα…

Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Μου τα ’λεγε η μικρή μου 
αδερφή από το τηλέφωνο, αλλά δεν το είχα καταλάβει… τώρα που ήρθα στο 
σπίτι το διαπίστωσα, γιατί δεν μένω μαζί τους πια, σπουδάζω σε άλλη πόλη… 
Ούτε καν με ρώτησαν το οτιδήποτε για το πώς έγραψα στην εξεταστική, για το 
πώς περνάω, τίποτα απολύτως. Τους μιλάω και τους ρωτάω γιατί είναι έτσι και 
μου λένε “μην κοιτάτε εμάς, εμείς ζήσαμε ό,τι ήταν να ζήσουμε, εσείς κοιτάξτε τη 
ζωή σας”. Τους λέω ότι στη ζωή μου είσαστε και εσείς και μου λένε “κοίτα να το 
συνηθίσεις, εμείς έτσι θα είμαστε”.

Τα αδέρφια μου λείπουνε από το σπίτι συνέχεια, μία έρχεται ο ένας μία φεύγει ο 
άλλος. Κανένας δεν με ρώτησε τίποτα. Εγώ ανυπομονούσα να έρθω για καλοκαίρι 
να τους δω και είναι σαν να μη με βλέπουν. Δεν μου αρέσει η κατάσταση που 
επικρατεί στο σπίτι και είμαι χάλια, θέλω να ξαναγυρίσω στην πόλη που σπουδάζω. 
Δεν μπορώ να τους βλέπω έτσι, να τους μιλάω και αυτοί να με αγνοούν. Βλέπω 
το δωμάτιό μου, τα πράγματά μου που είναι όπως τα άφησα και μου φέρνουν 
αναμνήσεις από πέρυσι… Βλέπω αυτή την ησυχία, αυτή την εγκατάλειψη και μου 
πιάνεται η ψυχή, αλήθεια σας το λέω. Θέλω και εγώ να βγαίνω για να μην τους 
βλέπω έτσι. Βγαίνω με τις παλιές παρέες, αλλά δεν έχω όρεξη, στενοχωριέμαι που 
γίναμε έτσι. Νομίζουν ότι έχουν γεράσει και είναι μόνο γύρω στα 40 και οι δυο 
τους. Έχω και φοβίες ότι κάτι μπορεί να μας συμβεί… τώρα που τους βλέπω έτσι 
φοβάμαι πιο πολύ και γίνομαι ανασφαλής. 

Θέλω να περάσει το καλοκαίρι γιατί νιώθω θλιμμένη… Το έχω συνδυάσει με 
αυτή την κατάσταση και μου τη σπάει το καλοκαίρι πολύ… Θέλω να βοηθήσω τους 
γονείς μου, αλλά απ’ ό,τι βλέπω δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πείτε μου, παρακαλώ, 
τι να κάνω για να μην αγχώνομαι τόσο. Ευχαριστώ.

❞
❝Είμαι 23 ετών κι έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου εδώ κι έναν χρόνο 
περίπου. Το πρόβλημά μου έγκειται στη δυσλειτουργική κατάσταση που βιώνω 
στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Με εξαίρεση λίγων περιόδων ηρεμίας, μπορεί 
να χαρακτηριστεί από ανισορροπία και δομικά προβλήματα. Αν και εγώ έχω κάνει 
ψυχοθεραπεία για 2 χρόνια με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, το βρίσκω 
πολύ δύσκολο να λειτουργήσω σε αυτές τις συνθήκες. Η αδερφή μου είναι σε 
πολύ δύσκολη φάση ζωής, βιώνει καταθλιπτικά συμπτώματα, απελπισία και 
κρίσεις πανικού. Η μητέρα μου έχει στραφεί στη θρησκεία με υπερβολικό τρόπο, 
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έχει αποκοπεί από φίλους και γνωστούς της και είναι μαζί μας (με εμένα και την 
αδελφή μου) ιδιαίτερα καχύποπτη και επιθετική, πράγμα που δυσχεραίνει ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση της αδελφής μου. 

Οι γονείς μου έχουν πάρει διαζύγιο εδώ και πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου 
διακατέχεται από μόνιμο οικονομικό άγχος (χωρίς προφανή λόγο), ενώ δεν είχε 
ποτέ στενή συναισθηματική σχέση μαζί μας. Μας αγαπάει, βέβαια, θεωρεί όμως 
ότι δεν μπορεί να έχουμε άλλες ανάγκες αφού μας καλύπτει οικονομικά. Για όλα 
τα υπόλοιπα πάντα θεωρούσε τη μητέρα μου τη μόνη αρμόδια. Σε περιόδους 
δυσκολιών, φέρεται με πολλή αδυναμία και στρέφεται σε μένα για ψυχολογική 
υποστήριξη και κατανόηση, ενώ ο ίδιος δεν μπορεί να μου παράσχει κάτι τέτοιο, 
αν και έχει προσπαθήσει. Βιώνουμε πλήρη αντιστροφή ρόλων και φορτώνομαι 
πράγματα που δεν αντέχω, φοβούμενη να τον “εγκαταλείψω” μόνο του. Στην 
παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, νιώθω ως η μόνη ικανή να βοηθήσει 
και τους τρεις τους, ενώ ξέρω πως δεν αντέχεται κάτι τέτοιο. Νιώθω εγκλωβισμό, 
να βουλιάζω σε μία παράνοια που άλλοι έχουν φτιάξει, κι ενώ βουλιάζουν κι 
αυτοί, δεν το αντιλαμβάνονται και κατηγορεί ο ένας τον άλλον. 

Ξέρω πως πρέπει και θέλω να φύγω από το σπίτι μου και να αρχίσω τη δική 
μου ζωή, με τις δικές μου χαρές και προβλήματα. Δεν μπορώ άλλο να κοιτάω τις 
ανάγκες των άλλων. Πρέπει όμως τουλάχιστον για 7-8 μήνες να παραμείνω σπίτι, 
μιας και προετοιμάζομαι για έναν διαγωνισμό και λόγω διαβάσματος δεν μπορώ 
να δουλέψω και να αυτοσυντηρηθώ. Περνάω δύσκολες στιγμές και νιώθω πως 
δεν θα τελειώσουν ποτέ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

❞
❝Θα μπορούσα να πω πως σε γενικές γραμμές ζω μία αρκετά ικανοποιητική 
ζωή. Σπουδάζω, έχω φίλους, έχω σπουδαία οικογένεια με γονείς που με 
αγαπάνε και είναι πολύ αγαπημένοι και μεταξύ τους. Αυτό που με απασχολεί 
έντονα πολλά χρόνια τώρα και με κάνει να νιώθω άσχημα είναι ο αδερφός μου. 
Είναι παιδί με σύνδρομο Down. Μεγαλύτερος από μένα. Δεν ξέρω, αλλά, κατά 
κάποιον τρόπο και όσο άσχημα κι αν ακούγεται, ντρέπομαι. Όχι μόνο τώρα, 
αλλά ανέκαθεν. Κι έχω ένα αίσθημα ευθύνης απέναντί του –ότι μελλοντικά 
θα χρειαστεί εγώ να αναλάβω τη φροντίδα του– που με βαραίνει. Κι από τη 
μία, έχω ενοχές γι’ αυτές μου τις σκέψεις, αλλά, από την άλλη, νιώθω πολύ 
άβολα όταν φίλοι με ρωτάνε αν έχω αδέρφια και αναγκάζομαι πολλές φορές 
να αποφεύγω να απαντήσω. Ακόμη και στο σπίτι δεν καλώ κόσμο για να μην 
τον συναντήσουν. 
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Ίσως βρίσκετε ανώριμη τη συμπεριφορά μου, αλλά πιστέψτε με είναι πρόβλημα 
που προσπαθώ να το λύσω με τον εαυτό μου και δεν μπορώ. Πιστεύω ότι κανείς 
δεν μπορεί να καταλάβει τη θέση μου. Ξέρω ότι το πρόβλημα είναι στο μυαλό μου, 
αλλά δεν ξέρω τι να κάνω για να ξεφύγω από μία κατάσταση που με προβληματίζει 
και με στενοχωρεί πολύ. Θα περιμένω με αγωνία την απάντησή σας και θα ήθελα 
να σας ρωτήσω αν έχετε αντιμετωπίσει παρόμοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ.

❞
❝Το πρόβλημα για το οποίο αποφάσισα να σας γράψω δεν αφορά εμένα 
προσωπικά, αλλά τη μητέρα μου. Είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει επηρεάσει τον 
αδερφό μου και εμένα σε μεγάλο βαθμό στις σπουδές μας, αλλά και γενικότερα 
στην προσωπική μας ζωή. Η μητέρα μου είναι 55 χρονών και ζει τα τελευταία 5 
χρόνια μόνη της μετά τον χωρισμό της από τον πατέρα μου. Ο αδερφός μου και 
εγώ βρισκόμαστε τα τελευταία 6 περίπου χρόνια στο εξωτερικό για σπουδές και 
μεταπτυχιακό. Η επαφή με τη μητέρα μας διατηρείται κυρίως τηλεφωνικά. Στην 
Ελλάδα βρισκόμαστε στις διακοπές 2 ή 3 φορές τον χρόνο, λίγες εβδομάδες. 
Η αλλαγή στη συμπεριφορά της μητέρας μου άρχισε τον Νοέμβριο αυτού του 
χρόνου. 

Ειδοποιηθήκαμε τηλεφωνικώς από τη θεία μου, η οποία μέχρις εκείνη τη στιγμή 
διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Τον Δεκέμβριο, στο ταξίδι μας στην 
Ελλάδα, παρατηρήσαμε αλλαγές που μας έκαναν να ανησυχούμε. Συγκεκριμένα: 
έμμονες ιδέες, μανία καταδίωξης και ένα συνεχές άγχος πως παρακολουθείται 
ακόμη και μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Επιθετική συμπεριφορά ακόμη και απέναντι 
σε πολύ κοντινά και συγγενικά της πρόσωπα (εν μέρει και απέναντί μας). Υποψίες 
πως στήνεται μία πλεκτάνη εναντίον της για να ζημιωθεί κυρίως οικονομικά, οι 
οποίες τελευταίως στρέφονται και προς τον πατέρα μου. Βεβαιότητα πως έχουν 
παρουσιαστεί κρούσματα κλοπής στο σπίτι όπου ζει, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν 
υφίσταται. Γενικότερα, έντονο συναίσθημα ανασφάλειας και κυρίως καχυποψίας 
που γίνεται και επιθετικότητα (έντονες εκρήξεις θυμού). Τελευταίως, προστέθηκε ο 
φόβος πως απειλείται η ίδια, η υγεία της και εν μέρει η δική μας υγεία από πράξεις 
τρίτων προσώπων, τα οποία όμως δεν είναι σε θέση να ονομάσει. 

Τον Ιανουάριο και όσο βρισκόμασταν ακόμη στην Ελλάδα, την πείσαμε να 
δει έναν ψυχίατρο μετά από παρακάλια και απειλές. Δεν έφερε όμως αποτέλεσμα 
καθότι αρνήθηκε να τον ξαναδεί και να πάρει τα φάρμακα που θα τη βοηθούσαν 
να ξεπεράσει τη σύγχυσή της. Στράφηκε μάλιστα και εναντίον του, ενώ κάθε 
φορά που γίνεται λόγος για το θέμα αντιδρά εξαιρετικά επιθετικά, αρνούμενη να 
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δεχθεί βοήθεια, πεπεισμένη πως οι σκέψεις της ανταποκρίνονται στην αλήθεια. 
Τελευταίως παρουσιάζει κατάθλιψη, κοιμάται πολλές ώρες και αρνείται να αφήσει 
το σπίτι, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην τρέφεται 
σωστά. Αρνείται, επίσης, να δει κάθε συγγενικό της πρόσωπο και έχει κόψει κάθε 
επικοινωνία με τον έξω κόσμο. 

Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μιλήσει λογικά, όμως οι εμμονές της την 
κυριεύουν και πάλι, με αποτέλεσμα να κάνει με το μυαλό της συνεχείς κύκλους 
πάνω στα ίδια πράγματα. Η κατάσταση έχει επιβαρύνει ψυχολογικά τον αδερφό 
μου, εμένα και όλους όσοι συνδέονται μαζί της. Δοκιμάσαμε να της μιλήσουμε 
λογικά, συναισθηματικά φορτισμένα, θυμώσαμε, την απειλήσαμε πως αν δεν 
δεχθεί βοήθεια θα κόψουμε την επικοινωνία μαζί της, τίποτα όμως δεν φέρνει 
αποτέλεσμα! Είναι αδύνατο να την προσεγγίσουμε. 

Πώς μπορούμε να τη βοηθήσουμε; Πώς μπορούμε να την πείσουμε να δει 
έναν ειδικό; Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αν αρνηθεί να ζητήσει βοήθεια; Πώς 
να την αντιμετωπίζουμε γενικότερα όταν μιλάμε μαζί της στο τηλέφωνο πάνω σε 
αυτά τα θέματα; Σας ευχαριστώ πολύ. 

❞
❝Ο αδερφός μου παρουσίασε έντονα ψυχωτικά προβλήματα με κρίσεις πριν 
από 5 χρόνια και παρακολουθείται από ψυχίατρο και ψυχολόγο. Για τρία χρόνια 
κάναμε οικογενειακή θεραπεία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησε. 

Το πρόβλημά μου είναι, από τη μία, οι τύψεις για την κατάστασή του (ενοχές 
για τη συμπεριφορά μου απέναντί του μέχρι που εκδηλώθηκε η ασθένεια), και ο 
φόβος του τι θα κάνω όταν χρειαστεί να τον αναλάβω εγώ όταν μεγαλώσουν οι 
γονείς μου. Αν θα τα καταφέρω. 

Το μεγαλύτερο, όμως, πρόβλημα έχει δημιουργηθεί τελευταία. Δεν μπορώ να 
αντιμετωπίσω τον κόσμο. Η ψυχοπάθεια είναι ταμπού, οπότε ποτέ δεν μίλησα 
ανοιχτά σε φίλους γι’ αυτό το πράγμα. Έχω πάθει σοκ γιατί καταλαβαίνω ότι 
άνθρωποι που έκανα παρέα κατά τα φοιτητικά μου χρόνια έπαιζαν θέατρο, στην 
ουσία έψαχναν να βρουν συμπτώματα ψυχοπάθειας σε μένα για να γελάσουν. 
Το γεγονός ότι έκανα οικογενειακή θεραπεία έχει μαθευτεί και μας θεωρούν 
οικογένεια τρελών. 

Όταν κάνω νέες γνωριμίες βρίσκομαι στο δίλημμα αν θα πρέπει να τους το πω 
από την αρχή (και πώς θα το πάρουν), ή να περιμένω να το μάθουν από άλλους 
(όπως τους το παρουσιάσουν) και μετά να αρχίσει το “δούλεμα” (γιατί θεωρούν 
ότι υποκρίνομαι, ότι έχω σπουδαία μυστικά). Παλαιότερα ήμουν δυνατή. Τώρα 
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φοβάμαι να ανοιχτώ να πω αστεία μήπως ξεφύγω και πω κάτι παραπάνω και 
αμέσως θεωρήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. 

Ξέρετε τι λένε για την κληρονομικότητα της αρρώστιας. Δεν θέλω να κάνω 
παιδιά, όχι γιατί φοβάμαι συμπτώματα κληρονομικότητας, αλλά γιατί δεν ξέρω 
πώς θα τους μάθω να αντιμετωπίζουν τον κόσμο, την κακία, την ειρωνεία. Έχω 
απομακρυνθεί από παιδικές μου φίλες, γιατί άρχισαν σπόντες για κοπέλες που 
μπήκαν στο ψυχιατρείο και τι τρελαμάρες έλεγαν. Έχω κουραστεί. Αν μπορείτε να 
μου προτείνετε κάτι που βοηθάει τους συγγενείς ψυχοπαθών να αντιμετωπίσουν 
όχι τον άρρωστο, αλλά τον κόσμο αυτό θα με βοηθούσε πολύ. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς να βοηθήσω τον αδελφό μου να προσαρμοστεί στο διαζύγιο των 
γονιών μας;

  Ο χωρισμός των γονέων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό συμβάν στη ζωή του 
παιδιού. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το διαζύγιο σε πολλές περι-
πτώσεις απελευθερώνει από τις εντάσεις που υπήρχαν μέσα στην οικογένεια 
και οι οποίες έχουν βρεθεί να έχουν μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στην 
ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών από ένα διαζύγιο.

Το κύριο σημείο που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το παιδί θα πρέπει 
να ξέρει την αλήθεια, προκειμένου να προσαρμοστεί σταδιακά στη νέα 
πραγματικότητα. Όταν το παιδί είναι πολύ μικρό, θα πρέπει να ακούσει 
μία εκδοχή της πραγματικότητας με λόγια που να του είναι κατανοητά 
(π.χ. ο μπαμπάς και η μαμά δεν μένουν πια μαζί γιατί μάλωναν). Είναι 
σημαντικό να καταλάβει ότι ο χωρισμός αφορά στη σχέση των γονέων 
μεταξύ τους και όχι στη σχέση του κάθε γονέα με το ίδιο. Θα πρέπει να 
ξέρει κάθε πότε μπορεί να προσδοκά την επαφή με τον γονέα με τον οποίο 
δεν μένει μαζί, χωρίς ποτέ να του λέμε ψέματα για να το καθησυχάσουμε. 
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει και οι δύο γονείς να προσέξουν ώστε να μην 
εντάξουν το παιδί στη μεταξύ τους διαμάχη ούτε να μιλούν παρουσία του 
άσχημα, υποτιμητικά κ.λπ. ο ένας για τον άλλον. Το παιδί δεν πρέπει ποτέ 
να χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης του ενός προς τον άλλο και γενικώς 
πρέπει να μείνει έξω από κάθε όψη της μεταξύ τους έντασης. Εξηγώντας 
την πραγματικότητα, το παιδί θα καταλάβει ότι και αυτό έχει μπαμπά που 
το αγαπάει, ο οποίος απλώς μένει αλλού. Τέλος, ένα σημείο που χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν συνδέει τον εαυτό 
του με τον χωρισμό, καθώς συχνά τα μικρά παιδιά θεωρούν ότι τα ίδια 
ευθύνονται για τον χωρισμό των γονέων τους.

Ωστόσο, ακόμη και αν ακολουθηθούν όλες οι παραπάνω γενικές αρχές, 
δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση από ένα μικρό παιδί να μην παρου-
σιάσει κάποιες ψυχολογικές αντιδράσεις στον χωρισμό των γονέων του, 
καθώς ο χωρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης 
της καθημερινότητάς του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που βιώνει ένα 
διαζύγιο θα αναπτύξει υποχρεωτικά ψυχολογικά προβλήματα (αυτό αποτελεί 
έναν διαδεδομένο μύθο), αλλά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο 
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στο περιβάλλον στο οποίο ζει το παιδί που θα του παρέχει το αίσθημα της 
ασφάλειας, της σταθερότητας για να το βοηθήσει σε αυτή τη μεταβατική 
περίοδο. Δεν μας είναι εύκολο να διαπιστώσουμε μέσα από το μήνυμά σας 
κατά πόσο οι αντιδράσεις του μικρού σας αδελφού κυμαίνονται μέσα στα 
αναμενόμενα πλαίσια ή αποτελούν ένδειξη ότι αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία. 
Για τον λόγο αυτό, θα σας προτείναμε σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες 
να απευθυνθείτε προληπτικά σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά μαζί 
με τη μητέρα σας, ώστε να διερευνηθεί η πιθανή ύπαρξη προβλήματος, αλλά 
και για να λάβετε αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που θα 
πρέπει να του συμπεριφέρεστε.

?  Το πρόβλημα εξάρτησης του πατέρα μου με έχει καταβάλει συναισθηματικά.

  Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή έρχονται σε σύγκρουση με την οικογέ-
νειά τους, αλλά για μερικούς από εμάς η σύγκρουση αυτή είναι συνεχής, 
όπως συνεχής είναι και η παρουσία των αρνητικών συναισθημάτων που 
τη συνοδεύουν. Στις περιπτώσεις αυτές ένα πρόβλημα, όπως η εξάρτηση 
από τις ουσίες, πέραν των αντικειμενικών προβλημάτων που συνεπάγεται, 
καταστρέφει την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και δημιουργεί υψηλά 
επίπεδα έντασης.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να καταλάβει ο νεαρός 
ενήλικας μιας οικογένειας που αντιμετωπίζει προβλήματα είναι ότι η αλλαγή 
εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και κανέναν άλλο, συμπεριλαμβανομένης 
της οικογένειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσει να τα καταφέρει 
όλα μόνος του. Αντίθετα, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να αναπτύξει 
ένα ισχυρό υποστηρικτικό δίκτυο (φίλους, σύντροφο, άλλους συγγενείς, 
παρέες κ.λπ.) που θα διευκολύνει τη μετάβαση από την οικογενειακή ζωή 
στην αυτόνομη διαβίωση.

Σίγουρα είναι αναμενόμενο να σας αγγίζουν όλες οι αλλαγές στο περιβάλλον 
σας, αλλά θα πρέπει να βρείτε τη δύναμη να εστιάσετε στον εαυτό σας, να 
προσέξετε τη συμπεριφορά σας και τις αντιδράσεις σας, να προσπαθήσετε 
να αναζητήσετε νέες πηγές συναισθηματικής υποστήριξης και να φροντίσετε 
τον εαυτό σας όσο περισσότερο μπορείτε. Παρότι δεν μπορείτε να αναλάβετε 
την ευθύνη για τη διευθέτηση της κατάστασης στην οικογένειά σας ή για τη 
βελτίωση της σχέσης με τον πατέρα σας, μπορείτε να αναλάβετε την ευθύνη 
του εαυτού σας και να τον προστατεύσετε όσο καλύτερα γίνεται.
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Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι είναι συχνό το φαινόμενο άνθρωποι που 
προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα να προσπα-
θούν να είναι υπερβολικά υπεύθυνοι. Για όλους τους παραπάνω λόγους, 
πιστεύουμε ότι θα σας ήταν χρήσιμη η συνεργασία με έναν ειδικό μέχρι να 
μπορέσετε να ξαναβρείτε τις προσωπικές σας ισορροπίες. 

?  Ο αλκοολισμός του πατέρα μου δημιουργεί εντάσεις στη συζυγική σχέση 
και παρεμβαίνω για να βοηθήσω.

  Το να προσπαθείτε να παρέμβετε στα προβλήματα των γονιών σας δεν έχει 
κανένα αποτέλεσμα. Ο λόγος που όλες σας οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό 
είναι ότι ένα πρόσωπο του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος δεν μπορεί 
να προσφέρει το είδος της παρέμβασης που απαιτείται για να υπάρξουν 
αλλαγές.

Είναι απολύτως λογικό να σας επηρεάζουν οι προστριβές των γονέων σας, 
αλλά σίγουρα θα είστε κάπως πιο ήρεμος αν πιστέψετε ότι είναι πρόβλημα 
για το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα και για το οποίο δεν ευθύνεστε. 
Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, μεγάλο μέρος των διενέξεων των γονέων σας 
οφείλεται στο πρόβλημα ποτού του πατέρα σας και θα πρέπει να θυμάστε 
ότι το οινόπνευμα προκαλεί εξάρτηση και ότι ένα εξαρτημένο άτομο δεν 
μπορεί να σταματήσει «με τη δύναμη της θέλησης» και μόνο.

Μην προσπαθείτε να παρέμβετε κατά τη διάρκεια των τσακωμών ή όταν 
ο πατέρας σας βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Προσπαθήστε να 
μιλήσετε στους γονείς σας όταν τα πράγματα είναι ήρεμα, ώστε να υπάρχει η 
περίπτωση να ακούσουν με ψυχραιμία αυτά που θα τους πείτε. Μιλήστε τους 
για το πώς σας επηρεάζει η κατάσταση και προτείνετέ τους να απευθυνθείτε 
όλοι μαζί σε έναν ειδικό για οικογενειακή θεραπεία. Η κατάλληλη στιγμή 
για να κάνετε τις προτάσεις σας για την αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς 
είναι την πρώτη στιγμή ηρεμίας μετά από μία κρίση που να σχετίζεται με 
κατανάλωση αλκοόλ. Οι άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση οινοπνεύματος 
συχνά δημιουργούν εντάσεις και συνήθως γίνονται ειδικοί στο να ζητούν 
συγγνώμη την επόμενη ημέρα και να διαβεβαιώνουν ότι ποτέ δεν πρόκειται να 
επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά. Εκείνη είναι η στιγμή που θα πρέπει να 
κάνετε τις προτάσεις σας, αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε την υποστήριξη 
της μητέρας σας και των άλλων μελών της οικογένειας (αν υπάρχουν). Ως 
προς το πώς θα μπορούσατε να κινητοποιήσετε τον πατέρα σας να αναζητήσει 
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θεραπεία, μία ιδέα θα ήταν να μιλήσετε στον οικογενειακό σας γιατρό ή σε 
κάποιον άλλο ειδικό υγείας που εμπιστεύεται ο πατέρας σας. Η ενδεδειγμένη 
λύση είναι να απευθυνθεί ο ίδιος σε μια εξειδικευμένη υπηρεσία για θέματα 
χρήσης ουσιών. Τονίστε του ότι η βοήθεια που προσφέρεται σε αυτές τις 
υπηρεσίες είναι δωρεάν, αφήστε του το περιθώριο να επιλέξει την προσέγγιση 
που θεωρεί καλύτερη (ατομική ή ομαδική) και εξηγήστε του ότι του ζητάτε 
μόνο να δοκιμάσει για να δει αν θα βοηθηθεί.

Το βασικό είναι να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άμεσα για 
να λύσετε το πρόβλημα. Η συνεισφορά σας θα πρέπει να περιοριστεί στο να 
τους προτρέψετε να απευθυνθείτε όλοι μαζί σε κάποιον ειδικό. Επίσης, είναι 
πιθανό να μην έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα ακόμη και αν τους μιλήσετε 
ήρεμα και να μη δεχθούν να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό. Αν εξελιχθούν 
έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια για τον εαυτό σας 
απευθυνόμενος ατομικά σε κάποιον ειδικό. Η ζωή σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον με εντάσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ έντονο στρες, και ακόμη 
και αν δεν μπορέσετε να αλλάξετε την κατάσταση θα πρέπει να προστατεύσετε 
συναισθηματικά τον εαυτό σας.

?  Η μητέρα μου έχει έντονες αντιδράσεις λόγω της εμμηνόπαυσης.

  Η εμμηνόπαυση συνοδεύεται από μία σειρά συμπτωμάτων, μεταξύ των οποίων 
αλλαγές στη διάθεση και ευερεθιστότητα. Ο κύριος λόγος για την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων αυτών είναι οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν, αλλά 
είναι πιθανό να σχετίζονται και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως το νόημα 
που αποδίδει η ίδια η γυναίκα στην εμμηνόπαυση και σε ό,τι αυτή συμβολίζει. 
Παράλληλα, πολλές γυναίκες βιώνουν την εμμηνόπαυση σε μία περίοδο που 
η ζωή τους βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μεταβατικό στάδιο (π.χ. τα παιδιά 
μεγαλώνουν και αρχίζουν να αποδεσμεύονται από την οικογένεια κ.λπ.).

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι τα ψυχολογικά φαινόμενα που 
περιγράψαμε δεν εμφανίζονται στην ίδια ένταση σε όλες τις περιόδους 
της εμμηνόπαυσης. Επίσης, δεν εμφανίζονται στον ίδιο βαθμό σε όλες τις 
γυναίκες, ενώ συνήθως δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας και υποχωρούν 
με την πάροδο του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, νομίζουμε ότι πρέπει να 
επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο που ερμηνεύετε τις αντιδράσεις της μητέρας 
σας, ώστε να λαμβάνετε υπόψη πως βρίσκεστε αντιμέτωπη με ένα ορμονικό 
φαινόμενο για το οποίο δεν ευθύνεται η ίδια.
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Ως προς το πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε τη μητέρα της, αλλά και 
να την κάνετε να αισθανθεί καλύτερα, το κύριο που πρέπει να κάνετε είναι 
να της δώσετε να καταλάβει ότι μπορεί να σας μιλά για τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά της, ανεξάρτητα από το πόσο λογικά ή δικαιολογημένα είναι. 
Περάστε χρόνο μαζί της, κάνοντας τις συνηθισμένες δραστηριότητες, ενώ 
μπορείτε να την προτρέψετε να ενημερωθεί όσο καλύτερα μπορεί για το 
φαινόμενο αυτό από τον γιατρό της. Επίσης, μπορείτε να της προτείνετε να 
ξεκινήσει να γυμνάζεται (μία δραστηριότητα στην οποία επίσης μπορείτε να 
τη συνοδεύσετε), καθώς έχει βρεθεί ότι η τακτική σωματική άσκηση μπορεί 
να μειώσει τις μεταβολές της διάθεσης και την ευερεθιστότητα.

?  Πώς να βοηθήσω μέλος της οικογένειάς μου με ψυχιατρικό πρόβλημα;

  Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η θέση σας να παρακολουθείτε ένα 
αγαπημένο σας πρόσωπο να περνάει τόσο δύσκολες στιγμές. Είναι λογικό να 
ανησυχείτε για την κατάστασή του και να νιώθετε ανυπομονησία για το πότε 
θα αναρρώσει. Ωστόσο, προς το παρόν θα πρέπει να περιοριστείτε στο να του 
προσφέρετε υποστηρικτική φροντίδα. Επίσης, θα ήταν πολύ χρήσιμο ολόκληρη 
η οικογένεια να είχε μία συνάντηση με τον ψυχίατρο που τον παρακολουθεί, 
ώστε να πληροφορηθείτε για τη φύση του προβλήματος και να μάθετε πώς 
πρέπει να τον βοηθάτε ανάλογα με την εκάστοτε συμπεριφορά που παρουσιάζει. 
Αυτό θα σας βοηθήσει να μειώσετε και την επίδραση της όλης κατάστασης στην 
προσωπική ζωή του κάθε μέλους της οικογένειας, αμβλύνοντας τις όποιες οξύνσεις 
παρουσιάζονται. Με τη σύμφωνη γνώμη του ψυχιάτρου που τον παρακολουθεί, 
θα μπορούσατε να λάβετε μέρος και σε ένα από τα ειδικά ομαδικά προγράμματα 
για τέτοιες περιπτώσεις όπου συμμετέχει ολόκληρη η οικογένεια.

?  Νιώθω ότι δεν έχω συμπεριφερθεί σωστά σε συγγενή με ψυχική πάθηση.

  Σκεφτείτε πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν συμπεριφερόμασταν πάντοτε στους 
συγγενείς μας σαν να επρόκειτο από στιγμή σε στιγμή να πάθουν κάποιο 
κακό ή να εκδηλώσουν μία ψυχική πάθηση. Ακόμη πιο δικαιολογημένη θα 
είστε αν η συμπεριφορά του συγγενή σας ήταν κάπως περίεργη πριν από την 
εκδήλωση της πάθησης και εσείς, μη γνωρίζοντας τι πραγματικά συμβαίνει, 
αντιδρούσατε κάπως άσχημα. Είναι υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι να 
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γνωρίζουν τις πρώτες ενδείξεις για όλες τις ψυχικές διαταραχές προκειμένου 
να μην αδικήσουν τους συγγενείς τους; Σίγουρα οι παραπάνω σκέψεις δεν 
είναι αρκετές ώστε να πάψετε να νιώθετε ενοχές, αλλά είναι πιθανό να σας 
κάνουν να σκεφτείτε ότι μπορεί να είστε πολύ αυστηρή με τον εαυτό σας. 

?  Ντρέπομαι για τον αδελφό μου που έχει σύνδρομο Down.

  Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη ενός ατόμου με σοβαρό πρόβλημα μέσα στην 
οικογένεια αποτελεί πηγή σημαντικής επιβάρυνσης για όλα τα μέλη της σε 
πρακτικό και σε συναισθηματικό επίπεδο. Επίσης, γεγονός είναι ότι στην 
κοινωνία μας συχνά τα άτομα που υποφέρουν από κάποιου είδους ψυχική 
ή νοητική διαταραχή αντιμετωπίζονται με στιγματιστικό τρόπο.

Ωστόσο, παρότι οι παραπάνω παραδοχές εξηγούν πολλές από τις συμπερι-
φορές και τα συναισθήματα των προσώπων φροντίδας (δηλαδή των ατόμων 
που έχουν την ευθύνη της φροντίδας του ατόμου που έχει το πρόβλημα), 
κάποιες φορές τα πράγματα περιπλέκονται από άλλες πεποιθήσεις που υιο-
θετούνται από τους ίδιους τους φροντιστές. Για παράδειγμα, ένας φροντιστής 
μπορεί να πιστεύει ότι οι άλλοι θα σκεφτούν ότι έχει και ο ίδιος πρόβλημα, 
όπως και ο συγγενής του. Άλλοτε, πάλι, παρατηρώντας την αντίδραση των 
άλλων, αναμένει εξαιρετικά αρνητικές αντιδράσεις, με εξωτερικευμένη ή 
εσωτερικευμένη μορφή. 

Η δυσκολία που περιγράφετε είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε 
με τον εαυτό σας. Σίγουρα η παρατήρηση αυτή δεν αναφέρεται στις σκέψεις 
σχετικά με τη μελλοντική επιβάρυνση που θα υπάρξει λόγω της φροντίδας του 
αδελφού σας. Στο σημείο αυτό υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα την 
οποία θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τον σχεδιασμό της ζωής σας και να 
αναζητήσετε πρακτικές λύσεις. Ισχύει περισσότερο για την ντροπή που νιώθετε, 
αλλά και για τις ενοχές που συνοδεύουν τις σκέψεις σας. Το φαινόμενο αυτό είναι 
πολύ συχνό στους φροντιστές και αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του εντοπισμού 
και της τροποποίησης των δυσλειτουργικών σκέψεων στις οποίες οφείλεται. 
Παραδείγματα τέτοιου είδους σκέψεων θα μπορούσαν να είναι: «Αν οι άλλοι δουν 
τον αδελφό μου θα σκεφτούν άσχημα για εμένα», «Αν αγαπούσα πραγματικά 
τον αδελφό μου δεν θα έκανα τέτοιες σκέψεις», «Εξαιτίας του προβλήματος του 
αδελφού μου δεν θα μπορέσω να είμαι ποτέ ευτυχισμένη» κ.λπ. 

Σίγουρα θα μπορούσατε να λάβετε τη βοήθεια ενός ειδικού για να εντοπί-
σετε αυτές τις σκέψεις, αλλά και για να οργανώσετε καλύτερα το μέλλον σας. 



Οικογενειακές Σχέσεις 

Οι ομαλές οικογενειακές σχέσεις, που βασίζονται στη συναισθηματική δύναμη και 
τους δεσμούς που κρατούν ενωμένα τα μέλη της οικογένειας, διασφαλίζουν τη συνοχή 
της. Συχνά, όμως, η συναισθηματική, νοητική ή και φυσική απομόνωση των μελών 
περιορίζει ή καθιστά ανύπαρκτη την εγγύτητά τους. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η 
συνοχή της οικογένειας διασαλεύεται υπό το βάρος προβλημάτων που αφορούν είτε 
στη σχέση του ζευγαριού είτε στη σχέση των γονέων με το παιδί. 

Η χρόνια, ανεπίλυτη συγκρουσιακή γονεϊκή σχέση είναι το αποτέλεσμα της 
δυσκολίας των γονιών να επικοινωνήσουν με σεβασμό και να βρουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων στη σχέση τους. Ως αποτέλεσμα, μέσα 
στο σπίτι δημιουργείται εχθρικό κλίμα. Τα ίδια μοτίβα ισχυρών αντιπαραθέσεων 
επαναλαμβάνονται με κάποια ενδιάμεσα διαλείμματα. Κατά την εκδήλωση αυτού του 
σταθερού μοτίβου επικρατούν οι φωνές, η εκτόξευση κατηγοριών, η άσκηση κριτικής, 
η υποτίμηση, ο σαρκασμός, η αδιαφορία, ακόμη και ο εκφοβισμός, οι απειλές και η 
πρόκληση σωματικών βλαβών και ζημιών στον χώρο. 

Μία τέτοια κατάσταση δημιουργεί έλλειψη σταθερότητας στο οικογενειακό περι-
βάλλον και το παιδί νιώθει ότι δεν μπορεί να βασιστεί και να εμπιστευτεί τους γονείς 
του. Βιώνει σύγχυση και θυμό, ειδικά όταν υποστηρίζουν ότι παραμένουν μαζί, 
συμβιβαζόμενοι για το ίδιο. Επιπλέον, πολύ συχνά, η κατάσταση αυτή προκαλεί στο 
παιδί άγχος και μελαγχολία. Σε συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη έκθεσή του 
στις ισχυρές γονικές αντιπαραθέσεις, σταδιακά αρχίζει να αμφιβάλλει αν θα καταφέρει 
να δημιουργήσει μία δική του ισορροπημένη οικογένεια. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, ακριβώς επειδή οι γονείς είναι πολύ απορροφημένοι από 
τα μεταξύ τους προβλήματα, το παιδί μεγαλώνει χωρίς ουσιαστική υποστήριξη και 
καθοδήγηση. Έτσι, από νωρίς αναλαμβάνει ρόλους ενήλικα και ταυτόχρονα απορρίπτει 
και υποτιμά τους γονείς του για τη συμπεριφορά τους. Σε περιπτώσεις έντονων 
καβγάδων, το παιδί χρειάζεται να αναλαμβάνει δράση, καλώντας την αστυνομία ή 
ζητώντας εξωτερική βοήθεια, προκειμένου να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο. Οι 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από την Μαρία Τασσιοπούλου. 
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σκηνές αυτές τραυματίζουν το νεαρό άτομο, το οποίο νιώθει αδύναμο να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του από την έμμεση βία που δέχεται. 

Ένα ακόμη από τα πιο συχνά προβλήματα αφορά στη σχέση του παιδιού με τον 
έναν ή και τους δύο γονείς του. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για προβλήματα που 
προκύπτουν από την επιθετική και την απορριπτική συμπεριφορά των γονιών προς 
το παιδί. Αυτή η συμπεριφορά ξεκινά συνήθως από νωρίς στη ζωή του παιδιού και 
κορυφώνεται με την ενηλικίωσή του, καθώς πλέον εκλαμβάνεται ως βάρος για το 
οποίο οι γονείς δεν θέλουν να έχουν την ευθύνη. Έτσι, καταφεύγουν στην ψυχολογική 
κακοποίηση (προσβολές, υποτιμητική συμπεριφορά, ψυχρότητα) και καταλήγουν σε 
απειλές για οικονομικό αποκλεισμό, οι οποίες ενδέχεται να υλοποιηθούν. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, το παιδί βιώνει σχεδόν αδιάλειπτα έντονα 
αρνητικά συναισθήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, αδυνατεί να υποστηρίξει τον εαυτό 
του, δεδομένου ότι αποδίδει ευθύνες στο ίδιο για τη συμπεριφορά των γονέων 
του. Νιώθει πληγωμένο, θυμωμένο και ματαιωμένο. Επιπλέον, επειδή σε αρκετές 
περιπτώσεις εξακολουθεί να είναι οικονομικά εξαρτημένο από τους γονείς του, νιώθει 
εγκλωβισμένο και αβοήθητο. Ως αποτέλεσμα αυτού του αδιεξόδου και της απόγνωσης 
που βιώνει, ενδέχεται να σκεφτεί βιαστικές λύσεις, όπως, π.χ., έναν γάμο ή ακόμη και 
να στρέψει τον θυμό προς τον εαυτό του, οι οποίες τελικά επιβαρύνουν μόνο το ίδιο 
και συμβάλλουν στη διαιώνιση της συναισθηματικής του επιβάρυνσης. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τα εξής θέματα: Οι γονείς μου 
δεν είχαν ποτέ καλή σχέση και περνούν περιόδους κρίσης, όπως πριν από λίγες 
ημέρες που αποφασίσαμε εγώ και η αδερφή μου (6 χρόνια μικρότερή μου) να 
συζητήσουμε με τους γονείς μας γιατί είχαμε παράπονα από τον πατέρα μου. 
Ειπώθηκαν πολύ άσχημα πράγματα που ενώ τα θυμόμουν ότι είχαν συμβεί κάποτε, 
με πλήγωσαν πάρα πολύ. Κατά τη συζήτηση, οι γονείς μου εκτόξευαν κατηγορίες 
ο ένας στον άλλο, τις οποίες εγώ τις θεωρώ “εγκλήματα”. Η συζήτηση εξελίχθηκε 
με τέτοιο τρόπο ώστε κόντεψαν να δείρουν ο ένας τον άλλο, μέχρι που κάλεσα την 
αστυνομία και συνήλθαν κάπως. Τα ήξερα όλα, αλλά σοκαρίστηκα όταν τους είδα 
να τα λένε και μάλιστα με τέτοιο τρόπο. Έτρεμα και κάπνισα για να ηρεμήσω… 

Δεν τους θεωρώ γονείς μου και σιχαίνομαι κάθε φορά που τους ονομάζω 
πατέρα ή μητέρα. Λένε ότι ζουν μαζί για εμάς συμβατικά. Ο πατέρας μου το λέει 
ξεκάθαρα, η μητέρα μου το εννοεί με τη συμπεριφορά της. Με έχει μπερδέψει 
αυτή η σχέση στις αποφάσεις της ζωής μου, δεν ξέρω τι δρόμο να τραβήξω στο 
καθετί. Κάποιες φορές θέλω να αγωνιστώ να επιτύχω μία οικογένεια ιδανική, 
να γίνω μία πολύ καλή επαγγελματίας, καταξιωμένη κοινωνικά. Άλλες φορές 
σκέφτομαι να ζήσω έτσι χωρίς σκοπό, στον δρόμο, καπνίζοντας, παίρνοντας 
ναρκωτικά, έτσι χύμα! Είχα περάσει μία φάση μελαγχολίας, την ξεπέρασα μόνη 
μου… Είμαι άτομο αγωνιστικό και βρίσκω διάφορους τρόπους να ξεφεύγω και 
να μη φθείρω τον εαυτό μου με σκέψεις βασανιστικές, ή με το οτιδήποτε! Το κακό 
είναι ότι είμαι εσωστρεφής και δεν μπορεί ο άλλος να καταλάβει τι έχω και αν 
έχω κάτι, γιατί δεν μιλάω για θέματα που με έχουν πληγώσει πολύ! Οπότε δεν 
μπορώ να ζητήσω άμεσα βοήθεια και από έναν ειδικό! Αν μπορείτε βοηθήστε 
με να σκεφτώ κάτι, να αποφασίσω, να βγω από αυτό τον λαβύρινθο. Δεν ξέρω 
πώς… αλλά σας παρακαλώ.

❞
❝Καλησπέρα, είμαι 26 χρονών και αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα στις 
σχέσεις μου με τους γονείς μου και ειδικότερα με τον πατέρα μου. Από τις πρώτες 
αναμνήσεις που έχω, θυμάμαι τον πατέρα μου να βρίζει και τη μητέρα μου να 
κλαίει. Είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν σεβάστηκε τη μητέρα μου και κατ’ 
επέκταση ούτε εμάς τα παιδιά του. Αυτό που λέει είναι πως αρκετά πλήρωσε μέχρι 
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τώρα και πως είμαστε αναγκασμένοι να του επιστρέψουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ 
που ξόδεψε για εμάς. Στη ζωή μας δεν μας έλειψε τίποτα από υλικά αγαθά ή από 
φαγητό, αλλά όλα αυτά εξαιτίας της μητέρας μου, η οποία εργαζόταν ώστε εμείς 
να έχουμε ένα ρούχο να βάλουμε, διότι, όπως έλεγε και ο πατέρας μου, εκείνος 
δεν ήταν υποχρεωμένος να δουλεύει για να παίρνουμε εμείς παντελόνια και να 
πηγαίνουμε για καφέ. 

Αυτή τη στιγμή είμαι άνεργη και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι 
ανυπόφορα για μένα. Οι καβγάδες μας είναι καθημερινοί, με αποτέλεσμα –επειδή 
τον σέβομαι γιατί αυτός είναι ο πατέρας μου– εγώ να απομονώνομαι στο δωμάτιό 
μου και να έχω διάφορα ξεσπάσματα. Αυτό με έχει κάνει να κλείνομαι στον εαυτό 
μου, να μη μοιράζομαι τα προβλήματά μου με κανέναν και όταν βγαίνω με τους 
φίλους μου καταλήγω να κοιτώ σαν χαμένη και να σκέφτομαι τα δικά μου χωρίς 
να ευχαριστιέμαι την παρέα τους. Να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν 
σας γράφω επειδή θέλω κάποια συμβουλή, αλλά ίσως επειδή ήθελα να τα πω σε 
κάποιον, να φύγουν από μέσα μου. 

Νομίζω πως αυτός ο άνθρωπος μετράει την αγάπη για τα παιδιά του ανάλογα 
με το πόσα λεφτά ξόδεψε για το καθένα, αν του “φάγαμε” πολλά τότε μας μισεί 
και δεν χάνει ευκαιρία να το πει είτε στο σπίτι είτε δημόσια, κάνοντάς με να νιώθω 
σκουπίδι κάθε φορά. Η μόνη του επιθυμία αυτή τη στιγμή είναι να με παντρέψει 
για να “φύγει το βάρος από πάνω του” όπως λέει, γιατί το ότι με ταΐζει είναι ένα 
πιάτο μείον από τον ίδιο. Νιώθω πως σιγά σιγά αρχίζω να χάνω τον εαυτό μου 
και ίσως κάποια στιγμή να χρειαστώ ψυχολογική βοήθεια. Σας ευχαριστώ εκ των 
προτέρων που διαβάσατε τις σκέψεις μου!

❞
❝Καλησπέρα! Ο λόγος που γράφω είναι το αδιέξοδο που βιώνω στις σχέσεις 
μου με την οικογένειά μου. Οι γονείς μου είναι εδώ και χρόνια χωρισμένοι και ζω 
με τη μητέρα μου και την κατά 1,5 χρόνο μικρότερη αδελφή μου. Ο πατέρας μου 
είναι συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, ενώ η μητέρα μου έχει μία τυραννική 
στάση, κυρίως απέναντί μου. Προσπαθεί να με ελέγξει μέσω των χρημάτων, 
καθώς είμαι φοιτήτρια και άρα όχι οικονομικά ανεξάρτητη. Έχω φροντίσει να τα 
βγάζω πέρα μόνη μου και να μην της ζητάω χρήματα, αλλά οι δυνατότητές μου 
είναι περιορισμένες. 

Γι’ αυτό τον λόγο πρόσφατα της ζήτησα χρήματα για κάτι μαθήματα ξένης 
γλώσσας, ένα πραγματικά πολύ περιορισμένο ποσό, το οποίο είχε τη δυνατότητα 
να καλύψει. Στην αρχή συμφώνησε να το καλύψει, αλλά στη συνέχεια καθημερινά 
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με εκβίαζε με το ζήτημα αυτό. Κάθε πρωί με φώναζε και μου έλεγε ότι θα πληρώσει 
τα μαθήματα, και το απόγευμα (επί καθημερινής βάσης) για ασήμαντο λόγο, με 
υβριστικό τρόπο, μου έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωμένη να μου πληρώσει τίποτα 
και ότι θα το κάνει, όπως η ίδια ανέφερε, “όταν της καπνίσει”. Το χειρότερο 
από αυτή την κατάσταση είναι ότι νιώθω μεγάλη ανασφάλεια, γιατί η μητέρα 
μου δεν κρατάει μία σταθερή στάση και γιατί νιώθω ότι λειτουργεί τελείως 
ανταγωνιστικά και δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για μένα. Απλώς ξεσπάει επάνω 
μου τα απωθημένα της. 

Πραγματικά έχω πολλές φορές την αίσθηση ότι δεν θέλει να επιτύχω στη ζωή 
μου. Επίσης, δεν έχω κάποιον άνθρωπο στο οικογενειακό μου περιβάλλον, τον 
οποίο να μπορώ να εμπιστευτώ και να νιώθω ότι με στηρίζει. Η αδελφή μου 
υιοθετεί συχνά τη συμπεριφορά της μητέρας μου και αρέσκεται στο να με μειώνει 
και να είναι ανταγωνιστική. Παλαιότερα νόμιζα ότι εγώ είχα κάποιο πρόβλημα, 
ότι έκανα κάτι κακό χωρίς να το καταλαβαίνω. Είχα φθάσει στο σημείο να με 
θεωρώ σχιζοφρενή, καθώς όταν το συζητούσα με τη μητέρα μου μου έλεγε ότι το 
πρόβλημα είναι στο μυαλό μου και ότι είμαι άρρωστη. Τους ζητούσα να κάνουμε 
οικογενειακή θεραπεία και μου απαντούσαν ότι εγώ έχω το πρόβλημα και να τα 
βγάλω πέρα μόνη μου. 

Επισκέφτηκα έναν ειδικό, που γνώριζε την οικογένειά μου και ο οποίος διέγνωσε 
κατάθλιψη. Μου είπε ότι οφείλεται αποκλειστικά στα οικογενειακά μου βιώματα. 
Εδώ και τρία χρόνια επισκέπτομαι ψυχολόγο. Έχω δει σημαντική βελτίωση στο 
κομμάτι της αναγνώρισης των συναισθημάτων μου (προηγουμένως δεν θα 
μπορούσα καν να διανοηθώ να επικοινωνήσω μαζί σας) και πλέον ξέρω ότι δεν 
είμαι τρελή. Παρ’ όλα αυτά, με πληγώνει πολύ το γεγονός ότι οι πιο κοντινοί μου 
άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για μένα, ότι χωρίς λόγο επιδεικνύουν 
τόσο εχθρική συμπεριφορά και ότι δεν με στηρίζουν σε τίποτα, αλλά αντιθέτως 
μου δημιουργούν εσκεμμένα δυσκολίες και προβλήματα. Δεν νιώθω κανένα άτομο 
συναισθηματικά οικείο μου και έχω δυσκολία στη δημιουργία φιλικών σχέσεων. 
Εκτός βέβαια των συναισθηματικών προκύπτουν και πρακτικά προβλήματα, 
καθώς νιώθω ότι δεν θα μπορέσω να κάνω αυτά που θέλω (π.χ. μεταπτυχιακά), 
ενώ υπάρχει η δυνατότητα. 

Γι’ αυτούς τους λόγους νιώθω μεγάλο θυμό και ματαίωση, καθώς υφίσταμαι 
μία άδικη συμπεριφορά. Πολλές φορές νιώθω να πνίγομαι, ενώ έχω την τάση 
να κάνω κακό στον εαυτό μου. Συγγνώμη που σας κούρασα με τη μακροσκελή 
περιγραφή μου. Ευχαριστώ. 

❞
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❝Η σχέση με τον πατέρα μου δεν ήταν ποτέ καλή. Μας κατηγορούσε και μας 
έβριζε χυδαία διαρκώς χωρίς να υπάρχει λόγος, μάλλον σαν μορφή εκτόνωσης 
για τον ίδιο. Μας έλεγε ότι πιάστηκε κορόιδο που παντρεύτηκε. Επίσης, απέφευγε 
κάθε είδους τρυφερότητας, για να μην κακομάθουμε κατά τη γνώμη του. Όταν 
ήμουν μικρή νόμιζα ότι για κάποιον λόγο έφταιγα εγώ, αλλά με τον καιρό (και 
μάλλον άργησα) συνειδητοποίησα ότι ο πατέρας μου στην καλύτερη περίπτωση 
είναι απλώς ιδιόρρυθμος. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να συντηρήσω ένα 
δικό μου σπίτι και αναγκάζομαι να συμβιώνω μαζί του, προσπαθώντας να τον 
αποφύγω όσο μπορώ. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δυνατό και όταν με πετυχαίνει 
συνεχίζει να με υποτιμά με κάθε τρόπο. Ενώ ξέρω ότι πρέπει να αδιαφορήσω, 
μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Φυσικά δεν είναι σε θέση, ούτε τώρα ούτε 
παλαιότερα, να μπει σε διαδικασία διαλόγου… Με τους φίλους του είναι φιλικός 
και χαρούμενος, αλλά με εμάς μοιάζει να μας σιχαίνεται… Αυτή τη στιγμή δεν 
μπορώ να φύγω από το σπίτι. Γιατί, ενώ τον έχω απομυθοποιήσει, εξακολουθεί να 
με στενοχωρεί η συμπεριφορά του; Και ποια στάση με συμβουλεύετε να τηρήσω; 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Η κακή σχέση των γονιών μου προκαλεί εντάσεις στην οικογένεια.

  Μία παρέμβαση εκ μέρους σας που να απευθύνεται μόνο προς τον έναν 
γονιό σας ίσως δεν θα ήταν αποτελεσματική αν δεν απευθυνόταν παράλληλα 
και προς τον άλλον. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορείτε να παίξετε τον 
ρόλο του θεραπευτή ζεύγους για τους γονείς σας, ούτε να αναλάβετε την 
ευθύνη της βελτίωσης της μεταξύ τους σχέσης, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν 
όχι απλώς μάταιο αλλά και συναισθηματικά επώδυνο.

Είναι απόλυτα κατανοητό το ενδιαφέρον σας για την εξέλιξη της μεταξύ 
τους σχέσης, αλλά από την άλλη είναι εξίσου σημαντικό να μπορέσετε να έχετε 
μία όσο το δυνατόν καλύτερη σχέση και με τους δύο γονείς σας. Στο πλαίσιο 
αυτό, μπορείτε να τους προσεγγίσετε με σκοπό να καταλάβετε πώς βλέπουν τα 
πράγματα και να συζητήσετε για την άποψή τους. Μιλήστε τους και εσείς για 
τα δικά σας συναισθήματα από τη μεταξύ σας σχέση, εστιάζοντας τη συζήτηση 
αποκλειστικά στο πρόσωπό σας. Με τον τρόπο αυτό, ίσως μπορέσετε να κάνετε 
κάποια βήματα για να βελτιώσετε τη σχέση με τους γονείς σας, φροντίζοντας 
παράλληλα να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τις διενέξεις τους.

?  Το αρνητικό κλίμα στην οικογένεια με επηρεάζει συναισθηματικά και δεν 
μπορώ να ακολουθήσω τους στόχους μου.

  Η κατάσταση μέσα στην οικογένειά σας έχει επηρεάσει την ψυχολογική σας 
διάθεση, με αποτέλεσμα να μη βρίσκετε το κουράγιο να κάνετε τα απαραίτητα 
βήματα μέσα από τα οποία θα μπορούσατε να ελέγξετε πιο αποτελεσματικά 
τη ζωή σας. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η ψυχολογική μας διάθεση 
επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε το μέλλον και τον εαυτό μας, καθώς και 
την ικανότητά μας να λαμβάνουμε αποφάσεις, να θέτουμε στόχους, αλλά 
και να καταβάλλουμε την απαραίτητη προσπάθεια να τους επιτύχουμε.

Ωστόσο, ο βαθμός που επηρεάζεστε θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
προβληματισμού για εσάς, γιατί όσο άσχημο και αν είναι το κλίμα μέσα στην 
οικογένεια πρώτη προτεραιότητά σας είναι να συνεχίσετε τη ζωή σας. Κάτι 
τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της «δύναμης της θέλησης» μόνο, από 
τη στιγμή που επηρεάζεστε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχετε την 
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απαίτηση από τον εαυτό σας να λειτουργείτε ικανοποιητικά στους διάφορους 
τομείς της ζωής σας από τη στιγμή που νιώθετε τόσο έντονη ψυχολογική 
πίεση. Πιστεύουμε ότι η λύση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θα 
δοθεί μέσα από την επεξεργασία των προτύπων συμπεριφοράς των γονιών 
σας αλλά και των στρατηγικών που συνηθίζουν να ακολουθούν. Θεωρούμε 
ότι μέσω μιας τέτοιας επεξεργασίας θα μπορούσατε να κάνετε μία δεύτερη 
ανάγνωση της συμπεριφοράς τους, η οποία θα σας αποδεσμεύει από τη 
συναισθηματική εμπλοκή αλλά και την προσωπική ευθύνη για τις αντιδράσεις 
τους. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τους 
άλλους, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον εαυτό σας. Επικεντρωθείτε στον 
εαυτό σας και στις αντιδράσεις σας. Προσπαθήστε να μην εμπλέκεστε στα 
οικογενειακά σας προβλήματα στον βαθμό που αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Μερικές φορές, είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε τόσο προσωπικά προβλή-
ματα σε άλλα άτομα, προκειμένου να ζητήσουμε τη βοήθειά τους. Ένας τρόπος 
για να ξεπεράσουμε τον δισταγμό μας είναι να αρχίσουμε να επιτρέπουμε 
στους άλλους να μας γνωρίσουν, κάνοντας μικρά βήματα. Αυτά τα μικρά 
βήματα θα μας επιτρέψουν σταδιακά να διακινδυνεύσουμε να φανερώσουμε 
περισσότερα πράγματα. Η διαδικασία του να μάθουμε ποιους ανθρώπους 
μπορούμε να εμπιστευτούμε απαιτεί χρόνο, αλλά μπορεί να παραταθεί επ’ 
αόριστον αν δεν αρχίσουμε την προσπάθειά μας από κάπου.

Γενικώς, οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε δύσκολες οικογένειες είναι σε θέση 
να καταλαβαίνουν τα συναισθήματα των άλλων, να θέτουν στόχους και μετά να 
προσπαθούν με συστηματικό τρόπο να τους επιτύχουν, έχουν αυξημένη αντοχή 
στο στρες και δείχνουν μεγάλη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές. Νομίζουμε ότι 
είναι πιο σημαντικό να προχωρήσετε τη ζωή σας από το να δείξετε με προσωπικό 
κόστος τη δυσαρέσκειά σας στους γονείς σας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρότασή μας 
είναι να αναζητήσετε τη συνεργασία ενός ειδικού προκειμένου να επεξεργαστείτε 
τα θέματα που αναφέρουμε, ιδίως από τη στιγμή που η κατάσταση η οποία έχει 
διαμορφωθεί σας επηρεάζει σε όλους τους τομείς της ζωής σας.

?  Δυσκολεύομαι να ξεπεράσω επώδυνες οικογενειακές εμπειρίες.

  Δυστυχώς δεν είναι πάντοτε εφικτό να αφήνουμε πίσω μας εμπειρίες και 
καταστάσεις του παρελθόντος χωρίς να τις έχουμε πρώτα επεξεργαστεί. 
Σίγουρα μπορούμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε νέα πρόσωπα και 
πράγματα, αλλά όταν τα καινούργια ερεθίσματα εκλείψουν από το περιβάλλον 
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μας, συχνά οι σκέψεις από το παρελθόν επανέρχονται. Μοιάζει παράδοξο, 
αλλά μερικές φορές για να «ξεχάσουμε» απαιτείται να «θυμηθούμε» πρώτα.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι κάτι που θα σας επιβληθεί σε μία ψυχοθερα-
πευτική συνεργασία. Κανείς ειδικός δεν μπορεί να σας αναγκάσει να μιλήσετε 
για πράγματα που δεν θέλετε ή δεν νιώθετε έτοιμη, και η επεξεργασία των 
όποιων ζητημάτων θα γίνει με τον δικό σας ρυθμό και με τη δική σας σύμφωνη 
γνώμη. Υπάρχουν διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας που διαφοροποιούνται 
ως προς την έμφαση που δίνουν στις εμπειρίες του παρελθόντος.

Για παράδειγμα, στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση το παρελθόν 
δεν αποτελεί βασικό τομέα έμφασης. Όταν όμως κάποια γεγονότα του 
παρελθόντος σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με τις τρέχουσες δυσκολίες, 
θεωρείται χρήσιμο να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Αυτό γίνεται 
με ειδικές μεθόδους, με σκοπό το ενήλικο άτομο να αντιμετωπίσει εκ νέου, 
με τις παρούσες διανοητικές και ψυχικές του δυνατότητες, γεγονότα ή 
καταστάσεις που το επηρέασαν στο παρελθόν, όταν τις αντιμετώπισε με τις 
περιορισμένες δυνατότητες ενός παιδιού.

Η διαδικασία αυτή δεν γυρίζει «πίσω» τον θεραπευόμενο, αλλά επιφέρει 
ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί οι σκέψεις του παρελθόντος να 
επανέρχονται και να βασανίζουν, γίνεται μία συστηματική προσπάθεια 
επεξεργασίας τους, με σκοπό να αρθεί η αρνητική τους επίδραση. 

?  Πώς να διαχειριστώ την αρνητική κριτική των γονιών μου;

  Θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να προστατεύσετε την αυτοεκτίμησή σας 
από την αρνητική κριτική των γονέων σας, με τη σκέψη ότι είναι διαφορετικό 
να μας κατακρίνει κάποιος από το να αποδεχόμαστε αυτή την κριτική. Με 
άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στην επικριτική στάση των 
γονέων σας, αλλά και στη δική σας στάση αποδοχής αυτής της κριτικής. 
Είναι πιθανό να είστε ευάλωτος στην κριτική που σας ασκείται επειδή έχετε 
εσωτερικεύσει σε κάποιον βαθμό την αρνητική κριτική που δεχόσασταν 
στο παρελθόν. Δηλαδή, σε κάποιον βαθμό πιστεύετε ότι τα όσα αρνητικά 
σάς αποδίδονται είναι αληθινά, με αποτέλεσμα να αναβιώνουν μέσα σας 
συναισθήματα μειονεξίας τόσο στις συγκρούσεις σας με τους γονείς σας όσο 
και στην κοινωνική σας ζωή γενικώς.
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?  Πώς να διαχειριστώ την υποτιμητική συμπεριφορά του πατέρα μου;

  Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι απολύτως φυσιολογικό να σας στενοχωρεί μία 
τέτοια συμπεριφορά από ένα τόσο κοντινό σας πρόσωπο. Σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, πολλές φορές δεν αρκεί να κατανοήσουμε κάτι λογικά για να το 
πιστέψουμε βαθιά μέσα μας.

Δεν ξέρουμε αν έχετε στο περιβάλλον σας κάποιο παιδάκι για να έχετε μία 
εικόνα του πώς σκέφτονται τα μικρά παιδιά, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα μικρό παιδί να αμφισβητήσει τη γνώμη των 
γονέων του. Ποτέ δεν θα ακούσετε από ένα μικρό παιδί ότι έχουν πρόβλημα 
οι γονείς του, καθώς θεωρεί ότι για να του φέρονται άσχημα σημαίνει ότι 
κάποιο πρόβλημα έχει το ίδιο. Ακόμη και όταν ενηλικιώνεται το παιδί αυτό, 
συχνά εμμένει στα συμπεράσματα που έβγαλε στο παρελθόν (π.χ. «Για να μου 
φέρεται έτσι ο πατέρας μου, φταίω»). Ο λόγος είναι ότι τα συμπεράσματα που 
βγάζουμε κατά την παιδική μας ηλικία είναι πολύ βαθιά ριζωμένα μέσα μας 
και αυτό μας κάνει να τα θεωρούμε δεδομένα και να μην τα αμφισβητούμε.

Η λογική κατανόηση ενός γεγονότος πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Για 
να μπορέσετε να μην επηρεάζεστε από τη συμπεριφορά του πατέρα σας, 
θα πρέπει να πιστέψετε εκατό τοις εκατό ότι το πρόβλημα το έχει εκείνος 
και όχι εσείς. Κατά συνέπεια, μία πιθανή εξήγηση του φαινομένου που 
περιγράφετε είναι ότι χρειάζεται να επεξεργαστείτε λίγο ακόμη το θέμα μέσα 
σας. Σε περίπτωση που ισχύει αυτό το ενδεχόμενο, πρέπει να συνεχίσετε 
να προσφέρετε επιχειρήματα στον εαυτό σας σχετικά με το παράλογο της 
συμπεριφοράς του. Σε κάθε ευκαιρία θα πρέπει να θυμίζετε στον εαυτό 
σας ότι δεν είναι δυνατόν να φταίτε εσείς, ούτε τώρα και ιδίως ούτε στο 
παρελθόν, για τη συμπεριφορά του και ίσως θα σας βοηθούσε να φτιάξετε 
έναν κατάλογο με τα επιχειρήματά σας ότι φταίει ο πατέρας σας και όχι εσείς.

Η δεύτερη πιθανότητα είναι να βιώνετε εντελώς αναμενόμενα συναισθή-
ματα, όπως στενοχώρια ή θυμό απέναντι στον πατέρα σας. Σίγουρα το να 
αποφεύγετε τη στενή επαφή μαζί του είναι κάτι που θα σας βοηθήσει, αλλά 
δεν είναι δυνατόν να καταφέρετε να τον αποφύγετε εντελώς ζώντας στο ίδιο 
σπίτι. Προσπαθήστε να είστε προετοιμασμένη για τη συμπεριφορά του και 
μην ξεχνάτε ότι καταφέρατε ήδη να μην του επιτρέψετε να ορίσει τη ζωή σας. 
Μπορεί να σας θυμώνει και να σας στενοχωρεί, αλλά σύντομα θα έχετε τη 
ζωή σας στα χέρια σας και θα μπορέσετε να ζήσετε σε ένα περιβάλλον που 
κανείς δεν θα σας υποτιμά συνεχώς.



❝
Προβλήματα 

Διατροφής

❞



Σωματικό βάρος 

Τα προβλήματα σε σχέση με το σωματικό βάρος αφορούν σε δύο περιπτώσεις: στη 
μία, το άτομο έχει πολλά παραπάνω κιλά που το καθιστούν παχύσαρκο, στην άλλη, 
τα κιλά του είναι λίγο παραπάνω από το κανονικό, οπότε και χαρακτηρίζεται ως 
οριακά υπέρβαρο. Επίσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κιλών, υπάρχουν άτομα 
που ασχολούνται επίμονα με το σώμα τους ή με κάποια μέρη του και δυσφορούν 
έντονα για το σωματικό τους βάρος.

Οι γυναίκες, κυρίως, εστιάζουν την ανησυχία τους σε συγκεκριμένα σημεία του 
σώματός τους που έχουν την τάση συσσώρευσης λίπους, όπως στην κοιλιά και τους 
γοφούς. Για την ανησυχία αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν τα κυρίαρχα αισθητικά 
πρότυπα που οδηγούν στην υιοθέτηση εξωπραγματικών κριτηρίων ομορφιάς, τα οποία 
συχνά έρχονται σε αντίθεση με την ίδια τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος και 
ειδικά του γυναικείου. Ως αποτέλεσμα, το βάρος τους μετατρέπεται σε βαρόμετρο της 
ψυχολογικής τους διάθεσης, καθορίζοντας την ποιότητα της ζωής τους. Αυτό γίνεται 
εμφανές με πολλούς τρόπους: Κατ’ αρχάς, είναι έντονη η αγωνία της γυναίκας να 
χάσει κιλά και να βελτιώσει την εξωτερική της εμφάνιση. Ωστόσο, η αγωνία αυτή 
οδηγεί συνήθως σε ανεδαφικούς στόχους με προσωρινά αποτελέσματα. Επιπλέον, η 
καθημερινότητά της καθορίζεται από το πώς νιώθει για το σώμα της. Αυτό σημαίνει ότι 
ενδέχεται να αποφεύγει σημαντικούς τομείς της ζωής (π.χ. κοινωνικές συναναστροφές, 
σεξουαλικές και ερωτικές σχέσεις, διασκέδαση) ακριβώς επειδή νιώθει άσχημα για το 
βάρος και την εικόνα της εν γένει. Τέλος, πολλά όνειρα και φιλοδοξίες μετατίθενται για 
το μέλλον, όπου ελπίζει να έχει καταφέρει να επιτύχει την ιδεατή εξωτερική εμφάνιση. 

Όπως συμβαίνει σε όλες τις δυσκολίες διατροφής, έτσι και στην περίπτωση του 
αυξημένου σωματικού βάρους, το πρόβλημα σχετίζεται περισσότερο με τη σημασία 
που αποδίδεται στην εικόνα και το σχήμα του σώματος, αλλά και με τη γενικότερη 
ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Στην πρώτη περίπτωση, το θέμα του βάρους 
γίνεται το κύριο πρόβλημα που απασχολεί το άτομο και σχεδόν όλη η καθημερι-
νότητά του περιστρέφεται γύρω από αυτό, μερικές φορές από πολύ νωρίς στη ζωή 
του (π.χ. συνήθως από την εφηβεία). Στη δεύτερη, η κατανάλωση φαγητού συχνά 
σχετίζεται με την ψυχική διάθεση, με την έννοια ότι προκαλείται από αυτή, αλλά 
και επηρεάζεται από αυτή. Έτσι, το άτομο ενδέχεται να στρέφεται στο φαγητό όταν 
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νιώθει έντονα συναισθήματα, ιδιαίτερα αρνητικά, όπως: θυμό, ανία, πλήξη, άγχος 
και θλίψη. Επιπλέον, το φαγητό μπορεί να ρυθμίσει το πώς νιώθει, καθώς προσφέρει 
ευχαρίστηση, παρηγοριά, ανακούφιση, αγχόλυση, ακόμη και απόσπαση της προσοχής 
από δυσάρεστες σκέψεις και συναισθήματα. Ως εκ τούτου, το φαγητό μετατρέπεται σε 
μέσο συναισθηματικής ρύθμισης και οι αυξομειώσεις της συναισθηματικής διάθεσης 
σχετίζονται με τις αυξομειώσεις της όρεξης για φαγητό.

Συχνά το άτομο, βάσει των πολλών ή και των λίγων παραπανίσιων κιλών του, 
υιοθετεί μία πολύ αυστηρή υποκειμενική εικόνα για το σώμα του, ιδιαίτερα σε σχέση 
με τις αντιλήψεις του για τον τρόπο με τον οποίο το βλέπουν οι άλλοι, καθώς και σε 
σχέση με το πόσο καλά προσαρμόζεται το ίδιο απέναντι σε αυτές τις αντιλήψεις. Σε 
πολλές περιπτώσεις, αυτή η αυστηρότητα γίνεται μέρος του μηχανισμού διαιώνισης 
του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της αυστηρότητας απέναντι στον εαυτό 
του, θέτει μη ρεαλιστικούς στόχους στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, και έτσι 
γρήγορα απογοητεύεται, καταλήγοντας να ανακτά το βάρος που έχασε και να προσθέτει 
και άλλο. Τυπικό παράδειγμα είναι το μοτίβο απώλειας αρκετών ή πολλών κιλών και 
γρήγορης ανάκτησής τους σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα στην πορεία 
των χρόνων το σωματικό βάρος να ακολουθεί μία σταθερά αυξητική πορεία. 

Η αυστηρή υποκειμενική εικόνα για το σώμα ενισχύεται πολλές φορές από την 
ύπαρξη ενός έντονα επικριτικού οικογενειακού περιβάλλοντος που πιέζει το άτομο 
να χάσει βάρος. Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι το υπέρβαρο άτομο είναι υπεύθυνο για 
την κατάστασή του και το γεγονός ότι δεν χάνει κιλά δείχνει ότι είναι συναισθηματικά 
αδύναμο και αναποφάσιστο. Σε αρκετές περιπτώσεις, τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει 
η μητέρα, η οποία πιέζει την κόρη να χάσει κιλά και να βελτιώσει την εξωτερική 
εμφάνισή της. Ωστόσο, η επικριτική αυτή στάση οδηγεί, κατά κανόνα, στο αντίθετο 
αποτέλεσμα. Το άτομο απογοητεύεται ακόμη περισσότερο και αντιδρά στην πίεση 
καταναλώνοντας μεγαλύτερες ποσότητες τροφής.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Είμαι 25 χρονών με ύψος 1,72. Έχω φτάσει αισίως τα 104 κιλά και δεν μπορώ 
να τα χάσω όχι γιατί δεν θέλω αλλά γιατί εγώ η ίδια δεν αφήνω τον εαυτό μου. 
Όποτε λέω ότι θα αρχίσω δίαιτα, καταλήγω πάντα να τρώω ακόμη περισσότερο 
φαγητό και στα ενδιάμεσα να τρώω κάμποσα γλυκά. Κάτι που βέβαια συμβαίνει 
και όταν δεν “είμαι σε δίαιτα”. Συχνά φαντασιώνομαι τον εαυτό μου πώς θα ήταν 
με κανονικό βάρος και με πληγώνει που δεν μπορώ να το έχω. Πέραν αυτού, 
όμως, αντιμετωπίζω δύο ακόμη χειρότερα προβλήματα εξαιτίας του βάρους μου. 

Το πρώτο πρόβλημα είναι η αυταρχική συμπεριφορά της μητέρας μου που 
με πιέζει να χάσω βάρος εδώ και χρόνια με πολύ έντονο τρόπο. Έχει φθάσει 
στο σημείο μάλιστα να με βρίζει με πολύ άσχημα επίθετα για το βάρος μου και 
να μου παίρνει το πιάτο με το φαγητό από μπροστά μου όταν θεωρήσει ότι 
αυτό είναι πολύ. Πρέπει να σας πω ότι η μητέρα μου μένει σε άλλη πόλη και τη 
βλέπω μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπου και λαμβάνουν χώρα αυτά τα 
γεγονότα. Αλλά και όταν δεν είμαι μαζί της, η πρώτη της κουβέντα όταν μιλάμε 
στο τηλέφωνο είναι πώς πάει η δίαιτα, ή όταν με βλέπει να κατεβαίνω από το 
αεροπλάνο πηγαίνοντας στο σπίτι στις διακοπές, αντί να με αγκαλιάσει και να με 
χαιρετήσει όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, με κοιτάει από πάνω έως κάτω, 
και με ύφος απογοήτευσης η πρώτη της κουβέντα είναι “Πάλι έβαλες βάρος”. Όταν 
είμαι στην Αθήνα μακριά της και νιώθω τον εαυτό μου ελεύθερο, τότε είναι που η 
κατάστασή μου όσον αφορά το φαγητό επιδεινώνεται και παίρνω και άλλα κιλά. 

Το δεύτερο πρόβλημα είναι το αισθηματικό, αφού λόγω ακριβώς της εμφάνισής 
μου δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας άντρας για μένα από τα σχολικά μου χρόνια 
μέχρι σήμερα. Νιώθω πολύ πικραμένη από την απόρριψη που βιώνω καθημερινά 
και η μοναξιά έχει αρχίσει να με πειράζει πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια λύση;

❞
❝Σήμερα υποφέρω από παχυσαρκία. Απ’ όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ή 
ακούω περιγραφές της συμπεριφοράς μου σε παλαιότερες εποχές, υπέφερα από 
διαταραχές σίτισης. Σε πολύ μικρή ηλικία ήμουν πολύ αδύνατη και αρνιόμουν να 
φάω κυρίως ορισμένες τροφές, π.χ. γάλα, τυρί (το τυρί μού έμεινε μέχρι σήμερα) 
και υπέστην βία προκειμένου να φάω. Από την εποχή των 10 ετών και πέρα, εποχή 
που μου ήλθε η περίοδος και χάριν στα μακριά ατελείωτα μοναχικά καλοκαίρια 
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στο εξοχικό μας που η μόνη μου παρέα ήταν η τηλεόραση, τα βιβλία, τα αδέλφια 
μου και μία επικοινωνιακά δυσλειτουργική μητέρα, το τοπίο άλλαξε. Το φαγητό 
έγινε η μόνη ευχαρίστηση, παρηγοριά, ο εαυτός μου. 

Μέχρι σήμερα παραμένει το ίδιο με μία μικρή διακοπή κάποιων διαστημάτων 
που ερωτευόμουν ή ήμουν σε μία σχέση ζωντανή σεξουαλικά. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της σχέσης, πάλευαν συνέχεια μέσα μου οι σκέψεις να συνεχίσω να προσπαθώ 
ή να παραδοθώ στο παρηγορητικό και ναρκωτικό φαγητό; Έτσι, λοιπόν, μόλις ο 
έρωτας άρχιζε να φθίνει, η παλιά μου πρακτική ξαναγύριζε… Τόσο η παχυσαρκία 
μου όσο και η γενικότερη δυσλειτουργία μου με τα συναισθήματά μου με οδήγησαν 
σε κάποιο χρόνιο νόσημα αυτοάνοσο από το οποίο σήμερα και κινδυνεύω. 

Θα ήθελα να μου υποδείξετε προς τα πού να στραφώ για βοήθεια. Σημειωτέον 
ότι προσπάθησα να αρχίσω ψυχανάλυση, αλλά ήταν τόσο δυσβάσταχτο το κόστος, 
κυρίως γιατί δεν μπορούσε να θεωρηθεί από το περιβάλλον μου σαν “λογικό” 
και αναγκαίο κόστος, που αναγκάστηκα να σταματήσω πριν λύσω ουσιαστικά τα 
προβλήματά μου. Θα με ενδιέφερε κυρίως ένα πρόγραμμα στο οποίο να συμμετέχω 
σε κάποια ομάδα και το οποίο να είναι σχετικά χαμηλού κόστους. Ευχαριστώ. 

❞
❝Είμαι 25 χρονών, με πρόβλημα παχυσαρκίας… 40 κιλά επιπλέον… Ο άντρας 
μου έχει κάνει τα πάντα για να με βοηθήσει, αλλά αποτέλεσμα κανένα… Κάθε 
φορά του υπόσχομαι ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα τα καταφέρω, αλλά ως τώρα 
τίποτα… Σε γιατρούς, σε διαιτολόγους, με έχει πάει παντού, αλλά εγώ τίποτα… 
Μετά από τόσες δίαιτες και αποτέλεσμα κανένα… Νιώθω ότι πλέον δεν μπορώ, 
κουράστηκα πάρα πολύ ψυχικά, όπως και εκείνος. 

Το τελευταίο διάστημα, κανά χρόνο τώρα, τον αποφεύγω και ερωτικά όχι γιατί 
δεν τον αγαπάω, αλλά γιατί με σιχαίνομαι και βλέπω ότι δεν είμαι ελκυστική γυναίκα. 
Όλο δικαιολογίες του βρίσκω ώσπου στο τέλος και εκείνος δεν άντεξε και μου είπε 
ότι έχει κουραστεί από την αδυναμία μου να βοηθήσω τον εαυτό μου και, αφού 
τον διώχνω συνεχώς, τον σπρώχνω η ίδια σε άλλη γυναίκα… “Κάνε κάτι μου λέει 
γιατί δεν πάει άλλο…” Και εγώ είμαι σε πολύ άσχημη θέση… Ποτέ δεν μου έχει 
δώσει δικαιώματα, είναι πολύ καλός σε όλα και είμαι πολύ ευτυχισμένη μαζί του… 

Αλλά τώρα νομίζω ότι έφθασε και εκείνος στα όριά του και όχι άδικα… Θέλει 
δίπλα του μία γυναίκα όμορφη, ελκυστική… Όπως ήμουν κάποτε, όπως με 
γνώρισε. Δεν έχω άλλη δύναμη, όμως, να κάνω κάτι. Και στο τέλος θα τον χάσω 
και θα φταίω. Τι να κάνω; Βοηθήστε με! 

❞
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❝Είμαι στο τέταρτο έτος των σπουδών μου και εδώ και 4 χρόνια έχω πρόβλημα 
με το βάρος μου λόγω υπερφαγίας. Αναβάλλω συνεχώς να κάνω πράγματα, δεν 
έρχομαι σχολή, γενικά αισθάνομαι ανία για καθετί και το μόνο που με απασχολεί 
είναι το βάρος μου. 

Πάντα ήμουν κανονική στα κιλά μου. Σε ηλικία 16 χρόνων είχα πάθει ανορεξία 
και είχα φτάσει 49 κιλά με ύψος 1,72. Έπειτα, με πίεση της μητέρας μου, έφτασα 
τα 60-62 κιλά γιατί λόγω των λίγων κιλών είχα πρόβλημα με την περίοδό μου. 

Από τα 16 μέχρι τα 18 ήμουν σχετικά σταθερή στα κιλά μου, και στα 18 όταν 
έδινα πανελλήνιες πήρα 15 κιλά χωρίς να το καταλάβω. Μετά με “πήρε από 
κάτω” και έφθασα τα 85 κιλά. Ύστερα από έναν χρόνο ξεκίνησα γυμναστήριο και 
διατροφή και σε 8 μήνες επανήλθα στα 63 κιλά. Μετά από 2 μήνες άρχισα πάλι να 
παχαίνω και σε 6 μήνες ήμουν πάλι 85 κιλά. Έχω κάνει πολλές προσπάθειες από 
τότε να φθάσω στο ιδανικό μου βάρος, αλλά μετά από μία εβδομάδα διατροφής 
με βοήθεια διαιτολόγου τα παράταγα. Σήμερα είμαι 95 κιλά και πραγματικά νιώθω 
χάλια. Αν και νιώθω τόσο απαίσια, δεν κάνω καμία προσπάθεια να χάσω βάρος 
γιατί πάντα είμαι των άκρων: “ή όλα ή τίποτα”. Πάντα μου άρεσε να αρέσω ειδικά 
στο άλλο φύλο, αλλά τώρα δεν μου αρέσει να βγαίνω έξω γιατί πιστεύω πως για 
να βγω και να διασκεδάσω πρέπει να είμαι αδύνατη. 

Θέλω να συμπληρώσω πως στα 16 μου γνώρισα κάποιον με τον οποίο ποτέ 
τελικά δεν κατάφερα να έχω σχέση γιατί εκείνος έμενε σε άλλη πόλη. Είμαι ακόμη 
ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο και έχω απογοητευθεί που δεν κατάφερα να 
έχω δεσμό μαζί του. Συνέχεια σκέφτομαι: “Πρέπει να αδυνατίσω και να πάω να 
τον βρω, να με δει όπως με ήξερε πάντα, αδύνατη”. 

Πραγματικά νιώθω πως πρέπει να βοηθηθώ από κάποιον ειδικό. Είχα ξεκινήσει 
πριν έναν χρόνο να πηγαίνω σε κάποια ψυχολόγο σε ομάδα, αλλά διέκοψα διότι 
η μητέρα μου θεωρούσε πως το να μην τρώω είναι απλά “θέμα μυαλού” και πως 
οι ψυχολόγοι τρώνε τζάμπα τα λεφτά. Νιώθω πολύ χάλια και με φοβίζει πολύ 
το γεγονός αν θα μπορέσω κάποια στιγμή να ξεφύγω από το τρυπάκι αυτό της 
υπερφαγίας και να κάνω πράγματα που πραγματικά με ευχαριστούν. 

❞
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❝Καλησπέρα… Έχω κάποιο πρόβλημα βάρους όχι βέβαια τραγικό, αλλά με 
εμποδίζει αρκετά. Παρόλο που είμαι φοιτήτρια με καλές επιδόσεις, με μία σχέση 
που με καλύπτει, και με φυσιολογική κοινωνική ζωή, παρατηρώ ότι το πρόβλημα 
με τα κιλά μου σε αρκετές περιπτώσεις με επηρεάζει σημαντικά. 

Αρκετές στιγμές της καθημερινής ζωής μου αλλάζουν με βάση την άποψή 
μου για το βάρος μου. Στιγμές που θα μπορούσα να είμαι πολύ χαρούμενη όλα 
αλλάζουν όταν συνειδητοποιώ ότι θα μπορούσα να είμαι και καλύτερη και ότι 
δεν φέρομαι στον εαυτό μου με τον τρόπο που του αξίζει. Ενώ ασχολούμαι πολύ 
με τον εσωτερικό μου κόσμο και την πνευματική μου καλλιέργεια, παραμελώ το 
σώμα μου και την υγεία μου. Δεν αισθάνομαι απλά άσχημη, αλλά και με κάποιο 
πρόβλημα υγείας. 

Τη σημερινή εποχή που όλες οι κοπέλες περιποιούνται τον εαυτό τους και έχουν 
όμορφο σώμα, αισθάνομαι ότι εγώ κάνω κάτι λιγότερο. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο 
που δεν στερούμαι και δεν κάνω συστηματική δίαιτα, στο μυαλό μου υπάρχει 
συνεχώς η επιθυμία μου να ξεκινήσω υγιεινή διατροφή με συνεχείς αναβολές. Σαν 
να είναι ένα σημαντικό πράγμα για μένα που προσπαθώ να το απωθήσω για να 
μη χαλάσω την εικόνα για τον εαυτό μου και να μην απογοητευθώ. Παραδέχομαι, 
δηλαδή, ότι δεν με ενδιαφέρει, ενώ στην ουσία είναι κάτι που θεωρώ σημαντικό. 

Σκέφτομαι ακόμη ότι φέτος τελειώνω το πανεπιστήμιο και έχω χάσει πολλά 
πράγματα λόγω των κιλών μου. Θα αισθανόμουν οπωσδήποτε μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση. Όμως, σκέπτομαι ότι και να αδυνατίσω τώρα δεν θα έχει και 
καθοριστική σημασία. Κάποια πράγματα που έχασα δεν επανέρχονται. Παράλ-
ληλα με αυτά υπάρχει και έντονη πίεση ώστε να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου. 
Αισθάνομαι ότι δεν είμαι δυνατή να πετύχω έναν στόχο που έχω βάλει, ενώ σε 
άλλα πράγματα τα καταφέρνω άριστα. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω απογοητευθεί 
πολύ στη ζωή μου και αυτή η αίσθηση με τα κιλά μου την προσλαμβάνω σαν μία 
διαρκή απογοήτευση. 

Ελπίζω να μη σας κούρασα και αναγνωρίζω ότι ίσως οι σκέψεις μου δεν 
συνιστούν πραγματικό πρόβλημα ώστε να σας απασχολήσουν. Θα ήθελα πάντως 
μία γνώμη από κάποιον με ειδικές γνώσεις σε αυτά τα ζητήματα. Θα περιμένω μία 
απάντηση με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πραγματικά εκ των προτέρων 
για τη δυνατότητα που μου προσφέρατε να εκφράσω τις σκέψεις μου. Ευχαριστώ. 

❞
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❝Είμαι 28 ετών, με ύψος 1,63 και βάρος 122 κιλά. Είναι η πρώτη φορά που 
αναφέρω τον ακριβή αριθμό των κιλών μου μιας και έχω τρομερό κόμπλεξ 
με το πώς είμαι. Πήρα 40 κιλά μετά από μία πολύ άσχημη συναισθηματική 
περιπέτεια που προκάλεσε ριζική αλλαγή σε όλη μου τη ζωή. Έχω αποπειραθεί 
άπειρες φορές να χάσω βάρος τα τελευταία 4 χρόνια που εντόπισα ότι το 
πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Ποτέ δεν ήμουν αδύνατη, και έχω ξαναπάρει 
πολλά κιλά στο παρελθόν, λόγω μιας ερωτικής απογοήτευσης, αλλά τότε 
βρήκα τη δύναμη και τα έχασα. Τώρα έχω φθάσει στο σημείο να μην κοιτάζω 
οτιδήποτε αντικατοπτρίζει τη φιγούρα μου, και δεν απολαμβάνω τίποτα. Έχω 
γίνει αντικοινωνική, δεν έχω φίλους και, το κυριότερο, δεν επιθυμώ επαφές 
με κανέναν. Έχω παράλληλα κουραστεί από τις καθημερινές υποδείξεις της 
οικογένειάς μου, οι οποίες γίνονται καλοπροαίρετα μεν, αλλά δεν έχουν τον 
κατάλληλο τρόπο. Δεν ξέρω τι να κάνω και είμαι σε σημείο που πιστεύω ότι 
δεν θα διορθώσω αυτό το πρόβλημα ποτέ. 

❞
❝Πριν από 4 χρόνια μετακόμισα στην Αθήνα και τελείωσα εδώ την 
τελευταία τάξη του σχολείου. Μου ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ και 
συν το άγχος των πανελλήνιων εξετάσεων πήρα πάρα πολλά κιλά. Πέρασα 
στο πανεπιστήμιο, αλλά ντρεπόμουν να φοιτήσω και να γνωρίσω νέα άτομα. 
Κλείστηκα στον εαυτό μου και δεν είχα καθόλου φίλους. Πέρασα πολλούς 
μήνες κλεισμένη στο σπίτι και στις πρώτες εξεταστικές τα πήγα χάλια, αφού δεν 
ερχόμουν να παρακολουθήσω. Με τη βοήθεια της οικογένειάς μου συνήλθα 
λίγο και άρχισα να βγαίνω. Γνώρισα αρκετά παιδιά που κάνουμε παρέα και 
με αγαπούν και ας είμαι χοντρή! 

Με θεωρούν πολύ καλή κοπέλα και όταν μου το λένε νιώθω υπέροχα! Αλλά, 
παρόλο που έχω γίνει αποδεκτή από τους άλλους, δεν μπορώ να πετύχω τον 
στόχο μου και να αδυνατίσω. Έχω χάσει το πείσμα μου. Έχω κάνει τόσες πολλές 
προσπάθειες αποτυχημένες! Έχω πάει και σε διαιτολόγους και νιώθω άσχημα 
που έχω σπαταλήσει άδικα τα λιγοστά χρήματα των γονιών μου, που με τις 
οικονομίες τους με έστειλαν… θέλω να βάλω έναν στόχο και να τον πετύχω, αλλά 
συνεχώς το αναβάλλω και δεν μπορώ! Νιώθω άσχημα γιατί τώρα που βγαίνω 
είναι χειρότερα! Φοράω ρούχα που δεν μου αρέσουν και είναι μεγαλίστικα! Και 
παίζω τον ρόλο της άσχημης. 
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Και μπορεί να έχω φίλους που μ’ αγαπούν, αλλά κανείς δεν μπορεί να με δει 
ερωτικά! Και πονάω που χάνω τόσα πράγματα της ηλικίας μου. Από την άλλη, έχω 
κλειδαμπαρώσει τις πόρτες επικοινωνίας με την οικογένειά μου. Και γενικότερα 
όποιος πάει να μου πει κάτι γι’ αυτό το θέμα γίνομαι “τούρκα”. Βάζω τα κλάματα 
και έτσι κανείς δεν μου μιλάει πια. Και από τη μία χαίρομαι αλλά… δεν μπορώ 
άλλο. Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμά μου, αλλά ήθελα να σας εξηγήσω 
επακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Και πάλι συγγνώμη και ευχαριστώ 
που θα ασχοληθείτε μαζί μου. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς μπορώ να μάθω αν έχω πρόβλημα με το βάρος μου;

  Υπάρχει ένας επιστημονικός τρόπος βάσει του οποίου καθορίζεται κατά 
πόσο ένα άτομο αντιμετωπίζει πρόβλημα βάρους. Πρόκειται για τον δείκτη 
σωματικής μάζας, ο οποίος είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση 
του βάρους του σώματος σε χιλιόγραμμα (κιλά) διά του τετραγώνου του 
ύψους του σώματος σε μέτρα. Προκειμένου να καθορίσουμε αν ένας άνθρω-
πος είναι ελλιποβαρής, αν έχει φυσιολογικό βάρος, ή αν είναι υπέρβαρος 
χρησιμοποιούμε τον δείκτη αυτόν, ο οποίος παίρνει τιμές από το 10 έως 
το 50. Όταν ο δείκτης είναι κάτω από 16 το άτομο θεωρείται υπερβολικά 
ελλιποβαρές. Όταν κυμαίνεται μεταξύ 16-18, το άτομο θεωρείται ελλιποβαρές 
και όταν κυμαίνεται μεταξύ 18-20 οριακά ελλιποβαρές. Τιμές μεταξύ 20-25 
σηματοδοτούν κανονικό βάρος, ενώ τιμές από 25-27 είναι ενδεικτικές ενός 
οριακά υπέρβαρου ατόμου. Όταν ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 27-30 το 
άτομο θεωρείται υπέρβαρο και όταν κυμαίνεται μεταξύ 30-40 σημαντικά 
υπέρβαρο. Τιμές πάνω από 40 σηματοδοτούν πολύ αυξημένο σωματικό 
βάρος. Οι παραπάνω τιμές αφορούν σε άντρες και σε γυναίκες ηλικίας άνω 
των 16 ετών, και γενικώς τιμές από 18 έως 27 θεωρούνται φυσιολογικές.

Για παράδειγμα, αν ένα άτομο έχει βάρος 67 κιλά και ύψος 1,65 μέτρα, ο 
δείκτης σωματική μάζας θα είναι 67/(1,65x1,65)=67/2,7=24,8. Η τιμή αυτή 
σηματοδοτεί κανονικό βάρος.

?  Τι να κάνω για να σταματήσει να με αγχώνει το φαγητό;

  Είναι γεγονός ότι τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς που επιβάλλουν τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δημιουργήσει μεγάλο άγχος σε πολλούς 
νέους ανθρώπους –και κυρίως γυναίκες– σχετικά με το σωματικό βάρος 
τους. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το βασικό είναι να δια-
τρέφεστε σωστά και υγιεινά συστηματικά, αποφεύγοντας τις υπερβολές. 
Μία μεμονωμένη παρεκτροπή δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αύξηση του 
σωματικού σας βάρους, ενώ παράλληλα το να ενδώσετε κάποιες φορές θα 
σας προστατεύσει μακροπρόθεσμα και θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε 
το βάρος που επιθυμείτε. Ο λόγος είναι ότι αν απαγορεύσετε στον εαυτό 
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σας κάθε είδους παρεκτροπή ή αν προσπαθήσετε να ακολουθήσετε μία 
υπερβολικά περιοριστική δίαιτα, αυξάνεται ο κίνδυνος να υπάρξουν ανεξέ-
λεγκτα ξεσπάσματα κατανάλωσης τροφής, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός 
δεν αντέχει την υπερβολική στέρηση. Είναι κατανοητό το ενδιαφέρον σας 
για προσεγμένη εμφάνιση, αλλά ουσιαστικά ο ασφαλέστερος τρόπος να 
διατηρήσετε τον έλεγχο του βάρους σας είναι να βασίζεστε στα αντικειμε-
νικά δεδομένα της πραγματικότητας, να αποφεύγετε τις συναισθηματικές 
αποφάσεις και να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε απαιτήσεις που ξεπερνούν τις 
βιολογικές δυνατότητες του οργανισμού σας.

?  Πώς μπορώ να χάσω βάρος;

  Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος για να χάσετε βάρος. Αν κάθε 
ημέρα κάνετε μία έντονη σωματική δραστηριότητα για 30 τουλάχιστον λεπτά 
και ταυτόχρονα περιορίσετε την ποσότητα των τροφών που καταναλώνετε, 
θα αρχίσετε να χάνετε βάρος. Οι βασικοί κανόνες είναι οι εξής: Μπορείτε να 
τρώτε από όλα, ακόμη και γλυκά σε μικρές ποσότητες. Δεν πρέπει να τρώτε 
τόσο λίγο ώστε να υπάρχει ένα συνεχές αίσθημα πείνας. Είναι απαραίτητα 
3 γεύματα την ημέρα και να αποφεύγετε τις περιόδους νηστείας για όσο 
διάστημα προσπαθείτε να χάσετε κιλά. Καλό είναι να καθορίσετε ένα όριο 
ημερήσιων θερμίδων, αλλά ποτέ μικρότερο από 1.200 χωρίς την επίβλεψη 
γιατρού.

Ίσως τα όσα προτείνονται εδώ έρχονται σε αντίθεση με τους εξωφρενικούς 
στόχους που υπόσχονται οι δίαιτες των περιοδικών, αλλά σκοπός είναι να 
μάθετε νέες διατροφικές συνήθειες, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 
που θέτει το ίδιο το σώμα σας. Οι εντατικές δίαιτες που υπόσχονται δραστική 
μείωση του βάρους σε σύντομο διάστημα είναι μακροπρόθεσμα αναποτε-
λεσματικές. Σκοπός δεν είναι να είστε πιο αδύνατος/αδύνατη τον επόμενο 
μήνα, αλλά για το υπόλοιπο της ζωής σας. Πέραν του ότι οι έντονες δίαιτες 
είναι επικίνδυνες για την υγεία (ιδίως αυτές που απαγορεύουν εντελώς 
ορισμένες κατηγορίες τροφών), υπάρχει ο κίνδυνος να πάρετε ξανά τα κιλά 
που χάσατε ή ενδεχομένως και περισσότερα. Αν δυσκολεύεστε να επιτύχετε 
από μόνοι σας μία συστηματική προσπάθεια, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε 
σε κάποιον γιατρό ή διαιτολόγο.
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?  Πώς μπορώ να χάσω 10 κιλά σε 10 ημέρες;

  Ο στόχος που περιγράφετε είναι ανέφικτος και ακόμη και αν έχετε υπόψη 
σας κάποια πολύ αυστηρή δίαιτα από κάποιο περιοδικό, ή σας έχει προτείνει 
κάποιος μία εξαντλητική δίαιτα που υπόσχεται άμεσα αποτελέσματα, η 
συμβουλή μας θα ήταν να μην την εφαρμόσετε, καθώς είτε η απώλεια 
βάρους που θα ακολουθήσει θα είναι πλασματική είτε θα υπάρξουν βλαβερές 
συνέπειες στην υγεία σας. Αυτό που ενδείκνυται είναι να αναθεωρήσετε τον 
στόχο σας, δηλαδή να θέσετε ως στόχο να χάσετε έναν αριθμό κιλών για 
πάντα και όχι για λίγες ημέρες. Για να χάσετε πολύ βάρος ίσως χρειαστεί να 
περάσουν μήνες, αλλά θα πρέπει να συμβιβαστείτε με το γεγονός ότι μόνο 
με έναν τέτοιο ρυθμό μπορείτε να έχετε μόνιμα αποτελέσματα και να μην 
επιβαρύνετε την υγεία σας.

?  Το ότι δεν χάνω βάρος σημαίνει ότι δεν θέλω κατά βάθος;

  Η δύναμη της θέλησης δεν είναι αρκετή για να μειωθεί το βάρος. Δεν είναι 
αποτελεσματικό να κατηγορεί κανείς τον εαυτό του που δεν πετυχαίνει 
ακατόρθωτα πράγματα. Τον τελευταίο καιρό έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 
κάθε άνθρωπος έχει την προδιάθεση για ένα ορισμένο σωματικό βάρος, 
ότι δηλαδή μέσα στον κάθε άνθρωπο υπάρχει μία ρύθμιση που καθορίζει 
πόσο παχύσαρκος είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παχύσαρκοι άνθρωποι δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτα για να χάσουν βάρος, αλλά εξηγεί το γεγονός ότι 
υπάρχει ένα εύρος ανώτατου και κατώτατου βάρους μέσα στο οποίο είναι 
δυνατόν να διακυμανθούν τα κιλά ενός ανθρώπου. Όταν κάποιος αποφασίζει 
να περικόψει δραστικά το πόσο τρώει, το σώμα αντιδρά με μία αίσθηση 
έντονης πείνας. Αν επιμείνει, το σώμα χαμηλώνει τον μεταβολισμό του και 
αρχίζει να καίει λιγότερο λίπος, με αποτέλεσμα να σταματά το άτομο να χάνει 
βάρος παρότι τρώει λιγότερο. Ως εκ τούτου, όταν υπάρχει δυσκολία να τα 
καταφέρει κανείς μόνος του, καλό θα ήταν να απευθυνθεί σε κάποιον γιατρό 
ή διαιτολόγο, που θα βοηθήσει σε μία πιο συστηματική προσπάθεια.

Είναι γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεχώς αναφέρονται σε 
νέες θαυματουργές μεθόδους, αλλά τις περισσότερες φορές οι μέθοδοι αυτές 
δημιουργούν προβλήματα. Οι πολύ έντονες δίαιτες στην πραγματικότητα οδηγούν 
στην επανάκτηση των χαμένων κιλών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ 
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σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποβούν και επικίνδυνες. Η απότομη 
αύξηση του βάρους δείχνει να σχετίζεται με ψυχολογικούς παράγοντες, καθώς 
οι αυξομειώσεις της ψυχολογικής διάθεσης σχετίζονται με αυξομειώσεις της 
όρεξης για φαγητό. Μάλιστα, πολλές φορές το φαγητό για κάποιους ανθρώπους 
μπορεί να αποτελεί ένα μέσο συναισθηματικής ρύθμισης. Αν η υπόθεση αυτή 
ισχύει, γίνεται σαφές ότι τόσο η πίεση από τα κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς όσο 
και η πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον ωθούν στο φαγητό με αποτέλεσμα 
να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το πρόβλημα 
παύει να σχετίζεται στενά με τη διατροφή και αποκτά ψυχολογικές διαστάσεις, 
οπότε η κατάλληλη αντιμετώπιση θα απαιτούσε τον συνδυασμό εξειδικευμένης 
βοήθειας σε θέματα διατροφής με τη συνεργασία ενός ειδικού ψυχικής υγείας.

?  Πώς να αντιμετωπίσω το περιβάλλον μου που με πιέζει να χάσω τα παραπάνω 
κιλά που έχω; 

  Σίγουρα η συχνά επικριτική στάση των δικών σας ανθρώπων δεν σας βοηθά 
να λύσετε το πρόβλημα βάρους που αντιμετωπίζετε, καθώς υπονοεί ότι το 
πρόβλημα βάρους οφείλεται αποκλειστικά στη δική σας αναποφασιστικότητα 
να απαλλαγείτε από αυτό, παρότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Καλό θα 
είναι να συζητήσετε με τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν, να εξηγήσετε 
ότι σας απασχολεί το βάρος σας και να μιλήσετε μαζί τους για τις προσπάθειες 
που έχετε κάνει στο παρελθόν, ή κάνετε επί του παρόντος. Να εξηγήσετε ότι 
και εσείς ο ίδιος/η ίδια θέλετε να χάσετε βάρος και ότι θέλετε τη βοήθειά 
τους στην προσπάθειά σας αυτή, όχι όμως με τη μορφή που θεωρούν οι 
άλλοι ενδεδειγμένη, αλλά με μία μορφή που να είναι χρήσιμη σε εσάς που 
κάνετε την προσπάθεια.

?  Το βάρος παίζει ρόλο στην ανεύρεση συντρόφου;

  Είναι σίγουρο ότι η εξωτερική εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο στην προσέλ-
κυση ερωτικών συντρόφων, αλλά είναι επίσης βέβαιο ότι ακόμη μεγαλύτερο 
ρόλο παίζει η γενικότερη συμπεριφορά ενός ατόμου. Όταν η αυτοπεποίθηση 
είναι χαμηλή δεν μπορεί κανείς να συμπεριφερθεί όπως θα ήθελε και 
οπωσδήποτε η σύνδεση της αυτοεκτίμησης με το βάρος και το σχήμα του 
σώματος είναι πολύ επικίνδυνη.
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Είναι καλό σε περιπτώσεις που το άτομο με πρόβλημα βάρους βιώνει 
αισθήματα απόρριψης στον ερωτικό τομέα να έχει πάντα στο μυαλό του ότι η 
απόρριψη δεν αφορά στην προσωπικότητά του ως σύνολο, αλλά στο βάρος 
του, και ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι δυσκολίες 
στον αισθηματικό τομέα μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για την εκκίνηση 
συστηματικής προσπάθειας μείωσης του βάρους με την κατάλληλη βοήθεια.

?  Τι να κάνω για να αντιμετωπίσω το πρόβλημα με το βάρος μου;

  Αν όντως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα βάρους, είναι αναμενόμενο κάποιες 
φορές να νιώθετε άσχημα γι’ αυτό. Αν, όμως, η διάθεσή σας χαλάει μόνο 
και μόνο επειδή απέχετε από ένα ιδανικό πρότυπο σωματικού βάρους, τα 
πράγματα είναι διαφορετικά. Με άλλα λόγια, έχει σημασία αν πρόκειται 
για ένα σημαντικό πρόβλημα βάρους ή για κάτι που βρίσκεται στο μυαλό. 
Μπορείτε να ρωτήσετε τους ανθρώπους στο περιβάλλον σας αν θεωρούν ότι 
έχετε αντικειμενικό πρόβλημα βάρους. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να 
κάνετε έναν υπολογισμό του δείκτη σωματικής μάζας και να διαπιστώσετε 
μόνος σας αν το πρόβλημα είναι αντικειμενικό. Σε περίπτωση που ο δείκτης 
σηματοδοτεί φυσιολογικό βάρος αλλά τα αισθήματα δυσφορίας παραμένουν, 
είναι προτιμότερο να αναζητήσετε τη συμβουλή ενός ειδικού ψυχικής υγείας.

?  Έχω τοπικό πάχος και αισθάνομαι άσχημα.

  Συχνά πολλές νέες γυναίκες ανακαλύπτουν ή διογκώνουν μειονεκτήματα 
σχετικά με το σώμα τους, υπό την πίεση των κοινωνικών προτύπων ομορφιάς 
που έχουν επικρατήσει. Συχνά, επίσης, θέτουν στόχους που υπερβαίνουν τη 
φυσιολογία του σώματός τους και μετά από αμέτρητες δίαιτες το αποτέλεσμα 
είναι να νιώθουν αποτυχία και ενοχές. Μάλιστα, δεν είναι σπάνιο, ακριβώς 
υπό την επίδραση των κοινωνικών προτύπων, ακόμη και διατροφολόγοι 
να ενθαρρύνουν λύσεις που σκοπό έχουν την έστω και προσωρινή επίτευξη 
αυτών των ανεδαφικών στόχων.

Ίσως θα μπορούσατε να αναζητήσετε τη λύση του προβλήματός σας στην 
αποδοχή των ορίων του σώματός σας και στη διακοπή των υπερβολικών 
προσπαθειών που σας καταδικάζουν σε αποτυχία. Σε πρακτικό επίπεδο, 
αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να «αφεθείτε» και να σταματήσετε να 
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προσέχετε τη σιλουέτα σας, αλλά ότι θα πρέπει να θέσετε στόχους που 
είναι δυνατόν να επιτευχθούν μέσα από διαδικασίες που είναι δυνατόν 
να ακολουθήσετε. 

Το πρώτο, λοιπόν, θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε είναι οι 
πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Πώς επηρεάζει το τοπικό πάχος σε 
πρακτικό (όχι ψυχολογικό) επίπεδο. Για παράδειγμα, στερεί ολοκληρωτικά 
τη δυνατότητα να φορέσετε τα ρούχα που επιθυμείτε ή να προσελκύσετε 
ερωτικούς συντρόφους; Τι σας λένε οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας; 
Πώς σας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στον δρόμο ή την παραλία; Αν η 
αντίδρασή τους είναι αρνητική, σε τι βαθμό οφείλεται στο τοπικό πάχος και 
σε τι βαθμό στη συμπεριφορά σας που είναι αντίστοιχη ενός ανθρώπου που 
αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα βάρους; Με άλλα λόγια, τι ποσοστό 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε οφείλεται στο ίδιο το πρόβλημα και τι 
ποσοστό στην τεράστια απόσταση που κατά τη γνώμη σας υπάρχει μεταξύ 
του προτύπου που προσπαθείτε να επιτύχετε και της πραγματικότητας του 
σώματός σας;

Αν δεν σας είναι εύκολο να απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα, το 
επόμενο βήμα είναι να πειραματιστείτε προκειμένου να δώσετε απαντήσεις. 
Δοκιμάστε να συμπεριφερθείτε με το ζόρι σαν να μην υπήρχε αυτό που 
σας ενοχλεί και δείτε πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι γύρω σας. Αν 
οργανώσετε συστηματικά μία σειρά από τέτοιου είδους πειράματα, σύντομα 
θα μπορέσετε να διακρίνετε τι μέρος του προβλήματος οφείλεται στην 
πραγματικότητα και τι στον τρόπο που εσείς βλέπετε τα πράγματα και κατά 
συνέπεια συμπεριφέρεστε. Από την άλλη, αν διαπιστώσετε ότι η κατάσταση 
δεν είναι αντικειμενικά τόσο τραγική και ότι μάλλον εσείς νιώθετε άσχημα 
για το σώμα σας, τότε ίσως χρειαστείτε τη συστηματική βοήθεια ενός ειδικού 
ψυχικής υγείας προκειμένου να ξεπεράσετε το πρόβλημα. Κάποιες φορές ένας 
άνθρωπος μπορεί να αναγάγει ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός του σε 
βαρόμετρο της ψυχολογικής του διάθεσης, επιτρέποντάς του να καθορίσει 
τη ζωή του. Για άλλους το σημείο αυτό μπορεί να είναι κάποια σπυράκια στο 
πρόσωπο τα οποία κάθε ημέρα μεγαλώνουν ή μικραίνουν και ανάλογα με 
την πορεία τους να καθορίζεται και η ψυχολογική τους διάθεση. Αν νιώθετε 
ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και σε εσάς, τότε η ενδεδειγμένη κίνηση θα ήταν 
να αναζητήσετε τη συνεργασία ενός ειδικού, προκειμένου να λάβετε την 
απαραίτητη βοήθεια για να αποκτήσετε και πάλι τον έλεγχο της ζωής σας.
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?  Πώς μπορεί να βοηθήσει ένας ειδικός ψυχικής υγείας στο πρόβλημα με το 
βάρος;

  Στα προβλήματα διατροφής, από ένα σημείο και μετά, η συνεχής ενασχόληση 
με το είδος και την ποσότητα της τροφής που καταναλώνει κανείς αποκτά 
χαρακτήρα συνήθειας και είναι κάποιες φορές δύσκολο να την αποβάλει. 
Οι ψυχολόγοι και γενικώς οι ειδικοί ψυχικής υγείας είναι εκπαιδευμένοι 
στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών συνηθειών και κατά συνέπεια 
το να απευθυνθεί κανείς στους ειδικούς θα ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση. 
Μάλιστα, αν υπάρχουν και κάποια συναισθηματικά θέματα που επιβαρύνουν 
το πρόβλημα διατροφής, η συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας είναι 
η μόνη κατάλληλη κίνηση. Ενώ, όσον αφορά στα θέματα σωματικής υγείας, 
η διαμόρφωση προγράμματος διατροφής και η παρακολούθηση από τον 
κατάλληλο γιατρό ή διαιτολόγο, αντιστοίχως, είναι απαραίτητες.



Νευρική ανορεξία 

Το άτομο που πάσχει από νευρική ανορεξία περιορίζει την ενεργειακή πρόσληψη 
συγκριτικά με τις ανάγκες του με αποτέλεσμα να έχει σημαντικά χαμηλό βάρος 
σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και τη σωματική υγεία του. Επιπλέον, ασχολείται 
επίμονα με το βάρος και το σχήμα του σώματός του, τα οποία και καθορίζουν την 
αυτοαξιολόγηση και την αυτοεκτίμησή του. Αυτή η επίμονη ενασχόληση επηρεάζεται 
σοβαρά από τα κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς που επικρατούν. Ως αποτέλεσμα, παρά 
το χαμηλό βάρος του, φοβάται ότι θα παχύνει και έτσι υιοθετεί συμπεριφορές που 
εμποδίζουν την αύξησή του. 

Η δυσαρέσκεια για το βάρος και το σχήμα του σώματος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα 
πολλών παραγόντων, σημαντικότεροι από τους οποίους είναι: 
• Το φύλο: Έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια μπορεί ήδη από την ηλικία των 9 ετών 

να ανησυχούν για το βάρος τους, ενώ η πλειονότητα των γυναικών βρίσκεται 
διαρκώς σε κάποια «δίαιτα». Οι έφηβες φαίνεται να είναι περισσότερο ευάλωτες 
στην ανάπτυξη δυσαρέσκειας από την εικόνα του σώματός τους. Ωστόσο, και οι 
έφηβοι επηρεάζονται αρνητικά λόγω των προτύπων που προβάλλονται σε σχέση 
με την αντρική εξωτερική εμφάνιση.

• Το περιβάλλον: Η ύπαρξη προτύπων (φίλοι, συνομήλικοι, γονείς) που τους 
απασχολεί ή ασχολούνται υπερβολικά με την εικόνα σώματος επηρεάζει τον 
βαθμό δυσαρέσκειας που νιώθει ένα άτομο για το σώμα του. 

• Η αρνητική κριτική που έχει δεχθεί το άτομο για το βάρος ή την εξωτερική του 
εμφάνιση.

• Τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως: η τελειοθηρία, οι υψηλές προσδοκίες, ο 
απόλυτος και άκαμπτος τρόπος σκέψης, η τάση διαρκούς σύγκρισης με τους 
άλλους, η χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Λόγω αυτής της δυσαρέσκειας, αλλά κυρίως λόγω της σύνδεσης της αυτοεκτίμησης 
με το βάρος και το σχήμα του σώματος, το άτομο αρχίζει να υιοθετεί συγκεκριμένες 
συμπεριφορές προκειμένου να γίνει ή να παραμείνει λεπτό. Αρχικά, παραλείπει 
γεύματα, αποφεύγει συγκεκριμένες κατηγορίες τροφών και αυξάνει τη σωματική 
άσκηση. Συνήθως, νιώθει ικανοποίηση από την ικανότητά του να επιβάλλεται στο 
σώμα και την πείνα του και αισθάνεται δυνατό και επαρκές επιτυγχάνοντας κάτι 
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που άλλοι δύσκολα το καταφέρνουν. Ωστόσο, η ανησυχία για το σώμα παραμένει 
ακόμη και όταν φθάσει σε χαμηλό βάρος, διότι πιστεύει ότι αν σταματήσει τις έντονες 
προσπάθειες για έλεγχο του φαγητού θα καταλήξει υπέρβαρο. Έτσι, αρχίζει να 
εδραιώνεται η ανορεκτικού τύπου συμπτωματολογία, η οποία δεν ορίζεται μόνο με 
βάση την ημερήσια θερμιδική πρόσληψη, αλλά και με:
• τον τρόπο που το άτομο βλέπει το σώμα του και τη συνεχή του επιθυμία να αδυ-

νατίσει, παρότι το βάρος του είναι φυσιολογικό ή κάτω από το φυσιολογικό όριο, 
• την αποφυγή συγκεκριμένων τροφών, 
• την υπερβολική άσκηση ή άλλες στερητικές συμπεριφορές μετά τη λήψη τροφής κ.ά.

Πρόκειται για κατάσταση με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, αλλά και με 
επιπτώσεις σε όλους τους σημαντικούς τομείς της ζωής του ατόμου. 

Η ανορεξία χαρακτηρίζεται από τρία σημαντικά στοιχεία:
• Άρνηση του ατόμου να διατηρήσει ένα υγιές σωματικό βάρος. 
• Έντονος φόβος ότι θα παχύνει.
• Διαταραγμένη εικόνα σώματος.

Με άλλα λόγια, το άτομο φοβάται ότι θα πάρει βάρος, θεωρεί πολύ σημαντικό 
το να χάσει κιλά και νιώθει έντονη δυσφορία για το σώμα του. Στις σκέψεις του 
κυριαρχεί η πεποίθηση ότι αν σταματήσει ο αυστηρός έλεγχος της διατροφής, το 
σωματικό βάρος θα εκτιναχθεί στα ύψη. Πρόκειται για μία διπολικού τύπου σκέψη, 
δηλαδή μία σκέψη του τύπου: «Όλα ή τίποτα» («Ή ελέγχω αυστηρά το βάρος μου 
με κάθε τρόπο, ή θα παχύνω»). Έτσι, η προσπάθεια ελέγχου του σωματικού βάρους 
εξελίσσεται σε ψυχογενή ανορεξία, η οποία διακρίνεται σε δύο είδη: στην πρώτη 
περίπτωση το άτομο προσπαθεί να μειώσει και να ελέγξει το σωματικό βάρος του με 
ακραίο περιορισμό θερμίδων (ολιγοθερμική δίαιτα, νηστεία, υπερβολική σωματική 
άσκηση). Στη δεύτερη περίπτωση, καταφεύγει στην πρόκληση εμετού, στη χρήση 
διουρητικών και καθαρτικών μετά από κατανάλωση μικρής ή κανονικής ποσότητας 
τροφής.

Και στις δύο περιπτώσεις, το άτομο που πάσχει από ψυχογενή ανορεξία: 
• Νιώθει χοντρό ακόμη και όταν του λένε πόσο αδύνατο φαίνεται. 
• Τρομοκρατείται στη σκέψη ότι μπορεί να παχύνει. 
• Συχνά λέει ψέματα για το πόσο τρώει και για τις διατροφικές του συνήθειες, ενώ 

η οικογένεια και οι φίλοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία τους για 
το βάρος και την εμφάνισή του.

• Συνεχίζει να κάνει δίαιτα ακόμη και όταν είναι πολύ λεπτό. Ακολουθεί ένα αυστηρό 
διαιτολόγιο, τρώει συγκεκριμένα πράγματα, αποκλείοντας συγκεκριμένες τροφές, 
όπως λίπη και υδατάνθρακες. 
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• Αποκτά εμμονή με τις θερμίδες, τα γραμμάρια λίπους και τη διατροφή. Διαβάζει 
τις ετικέτες των τροφίμων, μετρά και ζυγίζει τις ποσότητες, κρατά ένα ημερολόγιο 
όσων τρώει, διαβάζει βιβλία για δίαιτες και διατροφές. 

• Προσποιείται ότι τρώει ή λέει ψέματα για το τι τρώει (κρύβει, πετάει ή παίζει με 
το φαγητό του προσποιούμενο ότι τρώει κανονικά προκειμένου να αποφύγει την 
πρόσληψη θερμίδων). Βρίσκει δικαιολογίες για να μη φάει (π.χ. «Μόλις φάγαμε 
στο σπίτι», «Ευχαριστώ αλλά δεν νιώθω πολύ καλά το στομάχι μου»).

• Έχει ιδιαίτερα τελετουργικά σε σχέση με το φαγητό – δεν τρώει μαζί με άλλους 
ή σε δημόσια μέρη, τρώει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, π.χ. μασάει το φαγητό 
και μετά το φτύνει, χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο πιάτο, κόβει το φαγητό σε 
πολύ μικρά κομματάκια.

• Έχει εμμονή με το μέγεθος των ρούχων που φορά. 
• Ζυγίζεται συχνά και ανησυχεί ακόμη και για μικρές διακυμάνσεις του βάρους του. 
• Διαρκώς κριτικάρει την εμφάνισή του, τσεκάρει τον εαυτό του στον καθρέφτη 

και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένο. 
• Αρνείται ότι είναι πολύ λεπτό και δεν παραδέχεται ότι το βάρος του σώματός του 

αποτελεί πρόβλημα. Αντίθετα, κάνει προσπάθειες να το κρύψει (π.χ. πίνει πολύ 
νερό πριν από το ζύγισμα, φοράει φαρδιά ρούχα).

• Όταν δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, περιορίζει ακόμη περισσότερο την τροφή. 
Νιώθει δυνατό και ότι έχει τον έλεγχο της ζωής του, όταν μπορεί να αντέξει χωρίς 
φαγητό. 

• Γυμνάζεται υπερβολικά και καταναγκαστικά με στόχο να κάψει θερμίδες, ακόμη και 
αν είναι άρρωστο, τραυματισμένο ή κουρασμένο. Η γυμναστική γίνεται εντονότερη 
όταν έχει «ξεφύγει» με το φαγητό ή έχει φάει κάτι «απαγορευμένο». Σε άλλες 
περιπτώσεις, αν φάει κάτι που θεωρεί ότι δεν πρέπει ή παραπάνω από αυτό που 
πρέπει, καταφεύγει στην πρόκληση εμετού ή στη χρήση διουρητικών και καθαρτικών. 

Η υπερβολική προσπάθεια ελέγχου της διατροφής οδηγεί, κάποιες φορές, σε 
βουλιμικές συμπεριφορές, λόγω της στέρησης που το άτομο υφίσταται. Βουλιμικά 
επεισόδια εμφανίζονται στις μισές περίπου περιπτώσεις ανορεξίας και συνοδεύονται 
από έντονα αρνητικά συναισθήματα ενοχής. Αυτά τα συναισθήματα πηγάζουν από 
την αίσθηση του ατόμου ότι δεν ελέγχει σε ικανοποιητικό βαθμό τον εαυτό του και τη 
διατροφή του, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι η ίδια η προσδοκία για απόλυτο έλεγχο 
της διατροφής και του σωματικού βάρους αποτελεί μέρος του προβλήματος.

Με την πάροδο του χρόνου, το άτομο εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο: η 
αρνητική εικόνα για τον εαυτό οδηγεί σε ολοένα πιο έντονη προσπάθεια ελέγχου 
της τροφής και του σωματικού βάρους, η οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο την 
αρνητική εικόνα για τον εαυτό, κ.ο.κ. 
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Ως αποτέλεσμα, όλη η σκέψη αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από την αποφυγή 
του φαγητού και την επιδίωξη του λεπτού σώματος, παραμελώντας σημαντικούς 
τομείς της ζωής του. Οι εμμονές για τη δίαιτα, το φαγητό και το σώμα καταλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, αφήνοντας πολύ λίγο χρόνο για τους φίλους, την 
οικογένεια και άλλες δραστηριότητες που απολάμβανε στο παρελθόν. Η καθημερινή 
ζωή μετατρέπεται σε μία διαρκή επιδίωξη ελέγχου του σωματικού βάρους και από-
κτησης ενός πολύ λεπτού σώματος. Ωστόσο, όσο λεπτό και αν καταφέρει το άτομο 
να γίνει, δεν είναι ποτέ αρκετά ικανοποιημένο. Νιώθει καλά μόνο όταν επιβάλλεται 
στην επιθυμία του για φαγητό. Ταυτόχρονα, δυσκολεύεται να διακόψει τις διάφορες 
αντισταθμιστικές συμπεριφορές που έχει υιοθετήσει (π.χ. πρόκληση εμετών αμέσως 
μετά το φαγητό ακόμη και αν έχει φάει ελάχιστα, χρόνια χρήση καθαρτικών), παρά 
τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και τη ζωή του. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Δεν ξέρω γιατί το γράφω… ίσως γιατί ο άνθρωπος θέλει να μοιράζεται 
τα προβλήματά του με τους άλλους κι έτσι νιώθει ότι “του ’φυγε ένα βάρος”… 
Λοιπόν, δεν ξέρω από πού ν’ αρχίσω… 

Έχω ένα προβληματάκι με την εικόνα του σώματός μου. Πάντοτε, μικρή ήμουν 
πετσί και κόκαλο αν κι έτρωγα όποτε, όσο και ό,τι ήθελα. Στα 13 μου άρχισα να 
τρώω βουλιμικά και συνέχεια πολλές λιπαρές τροφές. Πάχυνα λίγο, αλλά και πάλι 
ήμουν λεπτή, ούτε καν αφράτη. Έτρωγα πολύ περισσότερο από τις ψωμωμένες 
φίλες μου και παρ’ όλα αυτά ήμουν η λεπτότερη! Έτρωγα λιπαρά και πολλά άλλα, 
αλλά δεν είχα ούτε πρόβλημα υγείας, ούτε “εμφανισιακό”. Στα 16 μου, πριν έναν 
χρόνο δηλαδή, βλέποντας μια εκπομπή με μοντέλα, διαβάζοντας για την υγιεινή 
διατροφή και τη γυμναστική στα περιοδικά, στην τηλεόραση, και βλέποντας τη μάνα 
μου να κάνει διατροφή και να γυμνάζεται γιατί έχει χοληστερίνη, άλλαξα γνώμη 
για την εικόνα του σώματός μου! Άρχισα να με βλέπω ψωμωμένη, πλαδαρή και 
χάλια γενικά, παρόλο που οι άλλοι μου ’λεγαν ότι είμαι λεπτή, μία χαρά, με ωραίο 
σώμα (ήμουν 16 ετών, 1,70 εκ. και 58 κιλά)! Έτσι, λοιπόν, γράφτηκα γυμναστήριο 
κι έτρωγα υγιεινότερα. Όμως, δεν έχασα κιλά, κανά μισό το πολύ. Αλλά έσφιξα. 
Κι εκνευρίστηκα και το ’κοψα το γυμναστήριο. Βλέποντας, όμως, τη μάνα μου να 
χάνει κιλά και την εκπομπή στην οποία οι κριτές έλεγαν σ’ αρκετές “Πρέπει να 
χάσεις κιλά, θες δίαιτα κ.λπ.” το πήρα απόφαση κι είπα στον εαυτό μου “Πρέπει 
να κάνεις δίαιτα, μπορείς δεν μπορείς!”. Κι έτσι έκανα…

Σκαρφίστηκα δικές μου ή μάλλον από διαιτολόγιο ενός φίλου μου που ήταν 
παχύς κι έκανε δίαιτα, αντέγραψα το διαιτολόγιο προσαρμοσμένο στις δικές μου 
διατροφικές επιθυμίες. Έψαχνα δίαιτες και tricks στο Internet και στα περιοδικά, 
αναλογίες, ύψη και κιλά μοντέλων, θερμίδες των τροφών κ.λπ. Άρχισα να χάνω 
κιλά. Σταδιακά. Στην αρχή, ήθελα να πάω στα 56. Πήγα. Μετά και στα 55 και μετά 
είπα ας πάω και στα 54 που είναι τα όρια μέχρι να ’σαι φυσιολογικός για μένα 
στον δείκτη μάζας σώματος. Μετά, αφού πήγα, έβλεπα ότι ναι μεν τα κιλά είναι 
καλά, αλλά δεν αναδεικνύονται στο σώμα μου, παρόλο που όλοι μου έλεγαν πως 
είχα αδυνατίσει (πού το ’βλεπαν;) και μετά λέω τι 54 τι 53; Κι έτσι πήγα και 53 
(που ήμουν ελαφρώς ελλιποβαρής), μετά 52 και τέλος 51,5 κι ακόμη συνεχίζω 
να χάνω. Κι έτσι έχασα αυτά τα κιλά, πήρα κι έναν πόντο ύψος μέσα σε 5 μήνες. 

Τώρα είμαι 17 ετών, 1,71 εκ. (ακόμη ψιλώνω, αφού πονάνε τα κόκαλά μου 
όπως όταν ήμουν μικρή πού και πού), 51,5 κιλά και 83-63-89 οι αναλογίες του 
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σώματός μου (περιφέρεια στήθους-μέσης-λεκάνης). Δεν κάνω στερητική δίαιτα, 
π.χ. των 1.000 θερμίδων, αλλά των 1.200. Εγώ δεν βλέπω διαφορά στο σώμα, 
αλλά στα ρούχα που μου ’χουν φαρδύνει. Τρώω σχεδόν όλα τα φρούτα, κάποια 
λαχανικά, κρέας (όλων των ειδών), φρουτοσαλάτες, bars δημητριακών, γιαούρτι 
και τοστ… Φυσικά ό,τι πιο διαιτητικό υπάρχει από τυρί, γιαούρτι και γαλοπούλα 
που βάζω μέσα. Σπάνια μακαρόνια. Σχεδόν ποτέ σάλτσες, λιπαρά, τηγανητά, γλυκά 
(έτσι κι αλλιώς δεν είμαι των γλυκών, αλλά –χειρότερα!– των λιπαρών), snacks, 
επεξεργασμένα κ.λπ. Όταν χάνω κιλά, νιώθω απίστευτη ικανοποίηση, αν πάρω 
δε (δεν έχω πάρει ποτέ) τότε πέθανα! 

Πολλές φορές θέλω μπισκότα, ζυμαρικά (ξέρετε τυρόπιτα, κρουασάν, ψωμιά, 
πίτσες και πίτες κ.λπ.), τηγανητά και σε μεγάλη ποσότητα, αλλά δεν πρέπει και 
όποτε ξεφεύγω νιώθω πολλές τύψεις, πως έχω χάσει τον έλεγχο, κλαίω και 
προσπαθώ να κάψω ό,τι πήρα κάνοντας ασκήσεις (έτσι κι αλλιώς κάνω κάθε 
ημέρα). Εμετούς έχω προσπαθήσει, αλλά δεν κάνω ποτέ γιατί έχω φοβία μ’ αυτούς 
και δεν μπορώ. Δύο φορές είχα υπερφαγικά επεισόδια και άρχισα κι έτρωγα (το 
βράδυ) ό,τι υπήρχε στο ψυγείο! Μέχρι σκασμού, κλαίγοντας και θυμώνοντας μ’ 
εμένα… όχι επειδή πείναγα, αλλά επειδή δεν άντεχα άλλο την πίεση… Συνέχεια 
έχω αυτό στο μυαλό μου και τίποτα άλλο… Έχω χάσει κάθε άλλο ενδιαφέρον 
εκτός των βασικών (μουσική, διαδίκτυο κ.ο.κ.)… Στα 3/4 του μυαλού μου είναι 
τα κιλά και οι δίαιτες. Δεν θέλω να γίνω μοντέλο, αλλά θέλω να μοιάζω όσο πιο 
πολύ μπορώ σαν μοντέλο…Ξέρω απέξω κι ανακατωτά τις αναλογίες, τα κιλά και 
τα ύψη πολλών μοντέλων και τις δικές μου φυσικά…

Και τις θερμίδες τροφίμων ξέρω απέξω, τι έχει το κάθε τρόφιμο που τρώω/
έτρωγα. Συνέχεια ζυγίζομαι (μάλιστα πολλές φορές την ημέρα και μερικές φορές 
νομίζω πως δεν βλέπω καλά και το ξανακάνω – ψυχαναγκασμοί δηλαδή) και 
μετράω ύψος και αναλογίες… Συγκρίνω και θέλω να μοιάσω στα μοντέλα, γιατί 
δεν μ’ αρέσουν ούτε οι καμπύλες που έχω στο σώμα μου ούτε ο ποπός μου! Τα 
μισωωωωωώ! Θέλω να είμαι ολόλεπτη και ίσια! Και δεν με νοιάζει τι θεωρείται 
ωραίο απ’ τους άντρες και τον κοινό λαό, ούτε από την οικογένειά μου ή τις φίλες 
μου… Το μόνο που με ησυχάζει είναι ότι από μερικά μοντέλα έχω και λεπτότερες 
αναλογίες (αν εξαιρέσεις το ύψος)… 

Με βάση εμένα, έκανα στο Internet κάτι πράξεις και βρήκα ότι χρειάζομαι 
1.382,1 θερμίδες για να παραμείνω σε αυτά τα κιλά, αλλά εγώ θέλω να χάσω κι 
άλλα κι έτσι τις κάνω –κλασικά– 1.200… Δεν μπορώ λιγότερες (ωστόσο, υπάρχουν 
ημέρες που έχω φάει και λιγότερες)… Θα συνεχίσω μέχρι να φθάσω να χρειάζομαι 
1.200, αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να συνεχίσω και πιο κάτω. Επειδή φωνάζει η 
μάνα μου (ο μπαμπάς μου, δυστυχώς, έχει πεθάνει) ότι έχω ανορεξία, έψαξα στο 
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Internet και βρήκα πολλά συμπτώματα από ανορεξία σ’ εμένα, αλλά δεν μπορώ 
να το πιστέψω ότι έχω κάτι τέτοιο. Εξάλλου, δεν κάνω δίαιτες του “αγγουριού” 
ή και του “μήλου”… απλώς δίαιτα των 1.200 θερμίδων! Τρώω! Κανονικά ένα 
πιάτο το μεσημεριανό και στις υπόλοιπες ώρες (πρωινό-δεκατιανό-απογευμα-
τινό-βραδινό-snackaki) ό,τι λιγότερο θερμιδικό υπάρχει! Απλά, τρώω συχνά 
και λίγες θερμίδες! Μη σας πω ότι θα ’πρεπε να τρώω και λιγότερο αφού κάνω 
δίαιτα! Παρόλο που κατανοώ ότι δεν είμαι παχιά γι’ αρκετούς, σ’ εμένα δεν μου 
φαίνομαι ok! Και παρόλο που τα κιλά μου για το ύψος και την ηλικία μου είναι 
στα κατώτερα φυσιολογικά πλαίσια (με την πράξη βγαίνω ελλιποβαρής)… στο 
σώμα μου δεν βλέπω τίποτα να γίνεται! Γιατί έχω εμμονή μ’ αυτό και ο στόχος μου 
είναι να χάσω βάρος κι όταν χάνω (καλώς ή κακώς για τους άλλους) ευχαριστιέμαι 
αφάνταστα! Εκεί είναι το πρόβλημα… δεν μπορώ να δω τη ζυγαριά ν’ ανεβαίνει… 
να μένει κάπως παλεύεται, αλλά δεν θέλω ούτε και αυτό… Θέλω να πέφτει… Θέλω 
να πάω 50 κιλά… άλλο 1-1,5 κιλάκι πιο κάτω… να στρογγυλοποιηθεί κιόλας (!), 
αλλά μετά θα θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο μέχρι να πάω και 45 και στο τέλος 
θα ’χω χοντρό πρόβλημα… 

Η μητέρα μου θέλει να με στείλει σε ειδικό. Και αυτός μάλλον θα με στείλει σε 
κανέναν διατροφολόγο… Όχι, όχι! Αν μου πει να πάρω κιλά; Δεν θα τ’ αντέξω! 
Καταστρέφομαι! Μπορεί σωματικά να μην έχω κάτι χοντρό, αλλά ψυχικά έχω χοντρό 
κόλλημα… Έχω όλη μέρα άγχος απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτοστρεσάρομαι, 
πιέζομαι, να μη φάω αυτό, κόψε κείνο, κόψε τ’ άλλο… Εγώ που “κορόιδευα” τη 
νευρογενή ανορεξία, να την πάθω; Δεν θέλω να πάθω, αλλά ούτε και να πάρω 
κιλά… Μα γιατί να μη γίνεται να χάνω κιλά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα; Συγγνώμη 
που σας κούρασα αλλά είμαι κολλημένη με την εμφάνιση… 

Θέλω να σας αποκαλύψω ότι πρόσφατα άρχισα να μειώνω τις θερμίδες 
(μερικές ημέρες με λιγότερες από 500 θερμίδες και 0 γρ. λιπαρών), αλλά μετά 
άρχισαν οι βουλιμίες… έντονες βουλιμίες… έτρωγα τα πάντα, μέχρι σκασμού, 
μέχρι δυσπεψίας… γιατί δεν άντεχα την πίεση, το stress, το άγχος για την ακρίβεια 
της ώρας και των θερμίδων και των τροφών, της τελειότητας, της επιμονής, της 
υποθερμιδικής δίαιτας κ.λπ. Σαν να έλεγα “Τώρα θα φας ό,τι έχεις στερηθεί τόσο 
καιρό!”. Όμως, δεν νιώθω καλά με το σώμα μου όταν παθαίνω βουλιμίες, γίνομαι 
σαν 4 μηνών έγκυος… Δεν έχω περίοδο εδώ και τρεις μήνες, ζαλίζομαι εύκολα, 
άρχισαν να μου πέφτουν τα μαλλιά, νιώθω μελαγχολικά, κλαίω, ντρέπομαι να 
βγω έξω, όταν τρώω νιώθω “βρόμικη”, μου λείπει η ευτυχία, δεν αντέχω να 
μετράω τα πάντα, δεν αντέχω άλλο πρόγραμμα δίαιτας, θέλω ν’ αφεθώ! Στην 
αρχή, κόλλαγαν τα συμπτώματα με ανορεξία… εκεί πήγαινα. Όμως τώρα είναι 
ανορεξία με βουλιμία μαζί! Τη μισή εβδομάδα έχω βουλιμία και την άλλη μισή 
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ανορεξία… για να ισορροπήσω κιόλας! Νιώθω απαίσια με τον εαυτό μου, τίποτα 
δεν έχω καταφέρει, ένα χάλι είμαι… πάντα η χειρότερη μαθήτρια της παρέας και 
της τάξης, πάντα το ζωηρό και φασαριόζικο παιδάκι της τάξης, το υπερκινητικό, 
το δύσκολο, ενώ οι άλλες αγγελούδια, πάντα εγώ ενοχλούσα τη φίλη μου και 
όχι αυτή εμένα για να μιλήσουμε στην τάξη, πάντα εγώ έκανα τις φάρσες στους 
καθηγητές και όχι τ’ άλλα παιδιά… Μιλάω ειρωνικά… Εννοώ ότι πάντα εμένα 
κατηγορούσαν για τα πάντα, ενώ δεν έφταιγα πάντα! Δεν λέω ότι ήμουν ήσυχη, σε 
καμία περίπτωση, αλλά δεν γίνεται να ήμουν συνέχεια εγώ ο φταίχτης! Εγώ είμαι 
ένα τίποτα, νιώθω ένα κενό, ένα τίποτα που θέλει να καταβροχθίζει και τίποτα 
άλλο, σαν γουρούνι. Ούτε τι λέω δεν ξέρω… Είμαι ένα ηλίθιο, άβουλο πλάσμα, 
κάνω ό,τι μου ’ρθει και όχι ό,τι πρέπει… Δεν έχω φίλους, αγόρι, τίποτα… Γιατί 
δεν θέλουν μία ζουρλή κοπέλα για φίλη/κορίτσι κανείς… Όλοι οι άλλοι είναι 
καλά, εγώ γιατί όχι; Εγώ είμαι ΣΚΑΤΑ! Συγγνώμη για το λεξιλόγιό μου… Νιώθω 
εγκλωβισμένη στον φαύλο κύκλο των διατροφικών μου διαταραχών, δεν μπορώ 
να βγω, να δραπετεύσω, είμαι σ’ έναν λαβύρινθο και δεν ξέρω τον δρόμο, ποια 
είναι η σωστή διαδρομή για να βγω απ’ αυτό; Και ξέρω όλες μου τις δυσκολίες 
–από μικρή–, μαθησιακές και κοινωνικές!

Μισώ το σώμα μου γιατί μισώ τον εαυτό μου, το μέσα μου! Θα εκραγώ! 
Πάντα ένιωθα μειονεκτικά απέναντι στις φίλες μου λόγω του ότι αυτές ήταν 
πάντα καλές σε όλα… καλά κορίτσια, ώριμες και καλές μαθήτριες. Εγώ ήμουν 
ένα καλό κορίτσι, αλλά πάντα ιδιότροπο, παράξενο, υπερκινητικό, νευρικό και 
πάντα η τελευταία μαθήτρια της τάξης… Νιώθω ανίκανη… ότι δεν είμαι πουθενά 
καλή… ούτε στο σχολείο, ούτε στον χαρακτήρα, ούτε πουθενά! Αισθάνομαι ότι 
αδυνατίζοντας κάνω κάτι καλά… ότι ακολουθώ τον στόχο μου, χαίρομαι για κάτι 
που πετυχαίνω… και για μένα (νιώθω πιο όμορφη), αλλά και για να βλέπουν 
οι άλλοι ότι μπορώ να πετύχω και εγώ κάτι και να… (ναι, ναι!)… ζηλέψουν! Κι 
έχει γίνει νεύρωση όμως! Δεν μπορώ να ζω άλλο έτσι… Χίλια συγγνώμη για το 
μήνυμά μου που είναι τεράστιο! 

❞
❝Καλημέρα σας… Θα ήθελα τη συμβουλή σας σε ένα προσωπικό μου 
πρόβλημα. Είμαι 23 χρονών και πάσχω από νευρική ανορεξία. Επισκέπτομαι εδώ 
και 6 μήνες κάποια ψυχίατρο και μπορώ να πω ότι είδα σημαντική βελτίωση. 
Ήμουν 39 κιλά και το ύψος μου είναι 1,63. Τώρα, με μεγάλη προσπάθεια, έχω 
φθάσει τα 44 κιλά. Αυτό όμως που με έχει πραγματικά ανησυχήσει είναι ότι τον 
τελευταίο μήνα παθαίνω όλο και συχνότερα “βουλιμικά” επεισόδια. Καταβροχθίζω 
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τεράστιες ποσότητες ιδίως γλυκών… Φυσικά μετά δεν κάνω εμετό, μα σαφώς και 
αισθάνομαι απαίσια γιατί μου είναι αδύνατο να ελέγξω τον εαυτό μου. Υπάρχει 
περίπτωση να είμαι βουλιμική, ή να γίνω βουλιμική, ή απλώς είναι μία φάση της 
θεραπείας της ανορεξίας; Σας ευχαριστώ προκαταβολικά… Με εκτίμηση.

❞
❝Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τη σελίδα σας. Θέλω να γίνω πολύ 
αδύνατη, είμαι 55 κιλά και θέλω να χάσω κιλά αν και για το ύψος μου μου λένε 
ότι είμαι πολύ καλά, όσο πρέπει. Αλλά εγώ θέλω να αδυνατίσω και εδώ και μία 
εβδομάδα έχω σταματήσει να τρώω. Τρώω μόνο γάλα το πρωί και μία σαλάτα 
όλη την ημέρα και έναν χυμό το βράδυ. Μπορεί να πάθω τίποτα επειδή δεν τρώω;

❞
❝Πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλιμικός και ανορεκτικός την ίδια 
στιγμή; Υπάρχουν φάσεις της ζωής μου που τρώω μέχρι σκασμού και μετά φυσικά 
τα κάνω εμετό, αλλά και κάποιες άλλες φάσεις που δεν τρώω σχεδόν τίποτα (ένα 
μήλο την ημέρα) και άμα τύχει να φάω κάτι περισσότερο φυσικά καταλήγω στην 
τουαλέτα. Η γυμναστική και η εμμονή για να χάσω κιλά είναι το καθημερινό μου 
πρόγραμμα (4-5 ώρες την ημέρα), με απώτερο σκοπό να χάσω όσες πιο πολλές 
θερμίδες μπορώ… παρόλο που όλοι μού λένε πόσο έχω αδυνατίσει και πως είμαι 
κανονική –λεπτή– εγώ δεν τους πιστεύω.

Όλοι μου λένε ψέματα… Κανένας δεν καταλαβαίνει τι περνώ εδώ και χρόνια… 
Πήγα και σε ψυχιάτρους, ήπια και χάπια, πήγα και σε συμβούλους, μα τίποτα 
δεν αλλάζει. Η αηδία, η εμμονή, η κατάθλιψη είναι συνεχώς μαζί μου… Τι έχω, 
λοιπόν; Είναι συνδυασμός των δύο, ή μόνο βουλιμία; Πώς μπορώ να το ξεπεράσω 
επιτέλους και να γίνω ένας φυσιολογικός άνθρωπος (κάτι που έχω ξεχάσει); 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Τι θα γίνει αν σταματήσω τελείως να τρώω;

  Το να σταματήσει κανείς τελείως να τρώει είναι μία στρατηγική που εφαρμόζει 
για τον έλεγχο ή την απώλεια βάρους. Είναι γεγονός ότι η πίεση που ασκείται 
από τα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς είναι πολύ έντονη. Ωστόσο, 
αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η παραπάνω στρατηγική είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνη. Είναι κατανοητό ότι συχνά υπάρχει πολύ έντονη επιθυμία απώλειας 
βάρους, αλλά καλό είναι να ακολουθήσει κανείς μία πιο σταδιακή μέθοδο.

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει αν σταματήσετε να τρώτε δεν είναι τόσο να 
καταντήσετε ανορεκτικός/ανορεκτική (χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο 
αυτό), όσο το να αρχίσετε να εκδηλώνετε βουλιμικού τύπου συμπεριφορές. 
Ουσιαστικά, ο φαύλος κύκλος της βουλιμίας βασίζεται στις υπερβολικές 
απαιτήσεις ελέγχου της τροφής που προσλαμβάνετε. Μπορεί να θέτετε 
υπερβολικούς στόχους και να υποβάλλετε τον εαυτό σας σε μία δοκιμασία 
που δεν μπορεί να αντέξει, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται ξεσπάσματα 
ανεξέλεγκτης κατανάλωσης υπερβολικής ποσότητας τροφής. Τα ξεσπάσματα 
αυτά ακολουθούνται από ακόμη πιο ακραίες προσπάθειες ελέγχου του 
βάρους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανιστούν νέα 
ξεσπάσματα κ.ο.κ.

Πέραν, όμως, των προβλημάτων βουλιμικού ή ανορεκτικού τύπου που 
δημιουργούνται από τη στέρηση στροφής, οι διάφορες ακραίες δίαιτες, σαν 
και αυτές που παρουσιάζονται στα περιοδικά, εγκυμονούν επίσης κινδύνους 
χωρίς καμία εγγύηση για τη διατήρηση του όποιου αποτελέσματος. Με 
απλά λόγια, όσο πιο λίγο διάστημα απαιτηθεί για να χάσετε το βάρος που 
επιθυμείτε, τόσο πιο λίγο διάστημα θα απαιτηθεί για να το ξαναπάρετε. 

Για τους λόγους αυτούς, σας ενθαρρύνουμε να σταματήσετε να καταπονείτε 
τον εαυτό σας και να ακολουθήσετε μία στρατηγική που θα σας επιτρέψει 
να ελέγξετε το βάρος σας μακροπρόθεσμα. Θα πρέπει ενδεχομένως να 
εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε και με έναν ειδικό σε 
θέματα διατροφής.
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?  Μπορεί κανείς να απαλλαγεί τελείως από το πρόβλημα της ανορεξίας;

  Βεβαίως και είναι δυνατόν να απαλλαγεί κανείς εντελώς από ένα τέτοιο 
πρόβλημα διατροφής, αλλά χρειάζεται προσπάθεια, αναγνώριση και αποδοχή 
του προβλήματος, αναθεώρηση προτύπων ομορφιάς, ενίσχυση της αυτο-
εικόνας, επιστροφή σε έναν κανονικό τρόπο διατροφής και ζωής και πάνω 
απ’ όλα συστηματική συνεργασία με έναν ειδικό σε προβλήματα διατροφής, 
προκειμένου να υπάρξει πιο αναλυτική ενημέρωση για το θεραπευτικό πλάνο.

?  Υπάρχει βουλιμία και ανορεξία μαζί;

  Τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων διατροφής πολλές φορές αλληλο-
επικαλύπτονται. Οι αντισταθμιστικές συμπεριφορές, δηλαδή οι ακραίες 
συμπεριφορές που αποσκοπούν στη μείωση του βάρους, όπως η πρόκληση 
εμετών, η εξαντλητική γυμναστική κ.λπ., εμφανίζονται τόσο στη βουλιμία 
όσο και στην ανορεξία. Ωστόσο, στην περίπτωση της ανορεξίας το βάρος 
του ατόμου είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο φυσιολογικό για την 
ηλικία και το φύλο του. Οι υπερβολικές απόπειρες ελέγχου του σωματικού 
βάρους εμφανίζονται και στις δύο διαταραχές. Σε αυτές ακριβώς τις ακραίες 
απόπειρες περιορισμού της κατανάλωσης τροφής στηρίζεται και ο φαύλος 
κύκλος της βουλιμίας. Το άτομο υποβάλλει τον εαυτό του σε υπερβολική 
δίαιτα. Ο οργανισμός του αντιδρά στην έλλειψη και παρατηρούνται ξεσπάσματα 
υπερβολικής κατανάλωσης τροφής. Παρότι το άτομο αντιδρά σε αυτά τα 
ξεσπάσματα με αντισταθμιστικές συμπεριφορές, το τελικό αποτέλεσμα είναι 
να εντείνει την αυστηρότητα της δίαιτας στην οποία υποβάλλει τον εαυτό 
του, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν νέα επεισόδια 
υπερφαγίας, κ.ο.κ. Στη βουλιμία, όπως και στην ανορεξία, το άτομο φοβάται 
ότι θα πάρει βάρος, θεωρεί πολύ σημαντικό το να χάσει βάρος και νιώθει 
έντονη δυσφορία για το σώμα του.
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?  Πώς να βοηθήσω τη φίλη μου που έχει πρόβλημα ανορεξίας;

  Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα στη σχέση σας με τη φίλη σας που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα διατροφής είναι να μην της δώσετε την εντύπωση 
ότι την παρακολουθείτε προκειμένου να διαπιστώσετε κατά πόσο τρέφεται 
κανονικά. Είναι πολύ πιο σημαντικό να ακούσετε τους προβληματισμούς της 
με κατανόηση, ώστε να νιώσει ότι είστε σύμμαχός της στο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει, και άρα να μπορεί από μόνη της να σας ενημερώνει για την 
πορεία της διατροφής της. Είναι καλό να την επιβραβεύετε όταν μιλά ανοικτά 
για το πρόβλημά της και να κατανοείτε το πόσο δύσκολο είναι να αναφέρεται 
κανείς σε τόσο προσωπικά θέματα για τα οποία πολλοί άνθρωποι νιώθουν 
μεγάλη ντροπή. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τα συναισθήματα της φίλης σας 
χωρίς να αντιπαρατίθεστε ή να της δείχνετε ότι αυτά που λέει είναι εντελώς 
παράδοξα. Είναι χρήσιμο να τη στηρίζετε και να φροντίζετε να είστε διαθέσιμος 
όταν σας χρειάζεται για να μιλήσει, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι είστε 
υποχρεωμένος να συμφωνείτε μαζί της, ή να επιβραβεύετε τον τρόπο σκέψης 
και συμπεριφοράς της. Τέλος, είναι καλό να εκφράζετε ανοικτά την άποψη ότι 
θα έπρεπε να δει έναν ειδικό ψυχικής υγείας, προκειμένου να σταματήσει να 
ταλαιπωρείται, χωρίς ωστόσο να περνάτε το μήνυμα ότι της προτείνετε κάτι 
τέτοιο γιατί αποτελεί βάρος για σας που της συμπαραστέκεστε.

?  Χρειάζεται ψυχοθεραπεία για την ανορεξία; 

  Το άτομο συχνά κρατά το πρόβλημα διατροφής μυστικό, καθώς νιώθει 
ντροπή και ενοχές. Εξαιτίας των συναισθημάτων αυτών συχνά δυσκολεύεται 
να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα ζητήσει βοήθεια και θα 
αρχίσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είναι πολύ πιθανό τα συναισθήματα 
αυτά να υποχωρήσουν. Ένα μεγάλο μέρος της καταπολέμησης του προβλήματος 
εστιάζεται στον εντοπισμό των συναισθημάτων που συνδέονται με αυτό και 
στην εκμάθηση νέων τρόπων αντιμετώπισής τους. Σκοπός δεν είναι μόνο να 
επιτευχθεί ισορροπία στις διατροφικές συμπεριφορές του ατόμου, αλλά και 
στη συναισθηματική του ζωή.

Μοιάζει παράδοξο, αλλά το πρώτο κέρδος από την επαφή με έναν ειδικό 
είναι η ανακούφιση που νιώθει κανείς όταν εκμυστηρεύεται το πρόβλημά 
του. Η απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος ανήκει 
βέβαια σε αυτόν που τον απασχολεί άμεσα.
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Η θεραπεία βοηθά στην αλλαγή όχι μόνο των διατροφικών συνηθειών και 
των συμπεριφορών που αποσκοπούν στον έλεγχο του βάρους, αλλά και στην 
τροποποίηση των πεποιθήσεων του ατόμου σχετικά με άλλες παραμέτρους, 
όπως η αυτοεκτίμηση και η έμμονη ενασχόληση με το σχήμα και το βάρος του 
σώματος. Προτεραιότητα της παρέμβασης είναι η επιστροφή σε ένα κανονικό 
πρόγραμμα διατροφής. Στόχος είναι να διατηρηθεί σταθερό το βάρος του 
σώματος, με τρία προγραμματισμένα γεύματα την ημέρα, χωρίς το άτομο να 
βιώνει υπερβολική πείνα ή να προβαίνει σε αντισταθμιστικές συμπεριφορές. 
Μόλις αποκατασταθεί ο αυτοέλεγχος, η προσοχή στρέφεται σε σκέψεις και 
συναισθήματα που συντελούν στη διατήρηση του προβλήματος και σε άλλες 
προσωπικές δυσκολίες που πιθανώς σχετίζονται με αυτό.



Βουλιμία 

Η βουλιμία είναι μία διαταραχή πρόσληψης τροφής που χαρακτηρίζεται από επεισόδια 
υπερφαγίας, τα οποία ακολουθούνται από έντονες προσπάθειες αποφυγής αύξησης 
του σωματικού βάρους, Μπορεί να επηρεάσει άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. 
Στη βουλιμία, το άτομο παλεύει μεταξύ της συνεχούς και έντονης επιθυμίας να χάσει 
βάρος ή να είναι λεπτό και της ταυτόχρονα έντονης παρόρμησης να φάει πολύ.

Αρχικά, το άτομο πιστεύει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα βάρους και παλεύει να χάσει 
κάποια παραπάνω κιλά. Δεδομένων και των σύγχρονων προτύπων ομορφιάς, πολλοί 
άνθρωποι έχουν συχνά την επιθυμία να χάσουν 2-3 κιλά. Ωστόσο, στην περίπτωση 
της ψυχογενούς βουλιμίας, το πρόβλημα είναι περισσότερο ψυχολογικό και λιγότερο 
πραγματικά πρόβλημα βάρους και έχει να κάνει με τις προσωπικές αντιλήψεις για 
το βάρος και το σχήμα του σώματος, την εξωτερική εμφάνιση και τη σημασία που 
αποδίδει το άτομο σε αυτή. 

Ως αποτέλεσμα, ενοχλείται πολύ έντονα και επίμονα από τα παραπάνω κιλά και 
ντρέπεται για την εξωτερική του εμφάνιση. Η ψυχολογική του διάθεση επηρεάζεται 
από το βάρος του και καταφεύγει σε αυστηρές δίαιτες προκειμένου να μειώσει τη 
δυσφορία και να βελτιώσει την εξωτερική του εμφάνιση. Επειδή, όμως, το ουσιαστικό 
πρόβλημα είναι πρωτίστως ψυχολογικό, εξαντλείται γρήγορα από την αυστηρή δίαιτα 
και καταφεύγει στις τροφές που στερήθηκε, κάνοντας ένα επεισόδιο υπερβολικής 
κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων φαγητού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Πρόκειται για ένα ξέσπασμα φαγητού στο οποίο το άτομο δεν μπορεί να ασκήσει 
κανέναν έλεγχο, φθάνει δε μέχρι το σημείο να νιώθει πόνο και έντονη σωματική 
δυσφορία, ενώ συνοδεύεται από υπερβολικά έντονο αίσθημα ενοχής και ντροπής.

Έτσι, για να νιώσει καλύτερα, καταφεύγει σε κάποια αντισταθμιστική συμπεριφορά, 
όπως: έντονη και πολύωρη γυμναστική, πρόκληση εμετού, χρήση διουρητικών και 
καθαρτικών, προκειμένου να «ακυρώσει» τις θερμίδες που έλαβε. Στη συνέχεια, 
επιχειρεί εκ νέου, συνήθως μέσω μιας περιόδου νηστείας, να επανέλθει σε ένα 
διατροφικό πρόγραμμα για να χάσει τα κιλά που το ενοχλούν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από τη Βάσω Αντωνίου.
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Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το άτομο βρίσκεται εγκλωβισμένο σε έναν φαύλο 
κύκλο όπου η δυσαρέσκεια για το σώμα του το οδηγεί σε ακραία και εξαντλητική δίαιτα, 
λόγω της οποίας κάποια στιγμή ξεσπά στο φαγητό. Το επεισόδιο υπερφαγίας οδηγεί 
σε αισθήματα ντροπής, ενοχής και απογοήτευσης από τον εαυτό, όπου ως μόνη λύση 
θεωρείται το «ξεφόρτωμα» θερμίδων μέσω κάποιας αντισταθμιστικής συμπεριφοράς 
και η επιστροφή στην εξαντλητική δίαιτα, κ.ο.κ. Είναι δε τόσο απορροφημένο από την 
προσπάθεια να χάσει βάρος που δεν αντιλαμβάνεται ότι οι μέθοδοι που ακολουθεί για 
να το καταφέρει είναι αναποτελεσματικές. Σταδιακά, η σχέση του ατόμου με το φαγητό 
διαταράσσεται και η ζωή του κυριαρχείται από εναλλαγές βουλιμικών επεισοδίων με 
αντισταθμιστικές συμπεριφορές και περιόδους νηστείας. Αυτός ο φαύλος κύκλος υπερ-
φαγίας-αντιστάθμισης μπορεί να κατακλύζει όλη την καθημερινότητά του. Έτσι, καταλήγει 
να υποφέρει σιωπηλά λόγω της ντροπής που νιώθει για το πρόβλημά του. Συνήθως, 
οι κρίσεις αυτές συμβαίνουν όταν είναι μόνο του, καθώς οι βουλιμικές συμπεριφορές 
προκαλούν ντροπή, με αποτέλεσμα να αποφεύγει να τις εκδηλώσει παρουσία άλλων.

Η πρόκληση εμετού είναι από τις πιο συνηθισμένες αντισταθμιστικές στρατηγικές 
που χρησιμοποιούνται για την «ακύρωση» των θερμίδων που προσλήφθηκαν κατά 
τη διάρκεια ενός υπερφαγικού επεισοδίου με αρκετές συνέπειες για το σώμα (πρήξιμο 
σιελογόνων αδένων, αρρυθμίες, οδοντιατρικά προβλήματα κ.λπ.). Ωστόσο, δεν είναι η 
μόνη, καθώς επίσης τακτικά χρησιμοποιούνται καθαρτικά, διουρητικά και κλύσματα, 
η νηστεία, η υπερβολική σωματική άσκηση και οι δίαιτες αστραπή, ή και τα χάπια 
αδυνατίσματος και περιορισμού της όρεξης. 

Για κάποιο χρονικό διάστημα, το άτομο έχει την αντίληψη ότι οι διάφορες αντι-
σταθμιστικές συμπεριφορές, κυρίως οι εμετοί, το προστατεύουν από την αύξηση 
του σωματικού βάρους. Ωστόσο, η πεποίθηση αυτή είναι λανθασμένη, καθώς οι 
βουλιμικές συμπεριφορές ενισχύουν επιπλέον τα επεισόδια υπερφαγίας. Ειδικότερα, 
το άτομο μπορεί να σκέφτεται ότι είναι η τελευταία φορά που κάνει κάτι τέτοιο στον 
εαυτό του, εντούτοις στο πίσω μέρος του μυαλού του ξέρει ότι μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να καταφύγει, π.χ., στον εμετό ή στα καθαρτικά, για να ανακτήσει τον έλεγχο, 
αν τύχει και ξαναφάει μεγάλες και απαγορευμένες ποσότητες τροφών. Ουσιαστικά, 
οι συμπεριφορές που υιοθετεί για να επιτύχει το ιδανικό βάρος γίνονται μέρος του 
προβλήματος. 

Κάποιοι από τους κύριους παράγοντες για την εκδήλωση της ψυχογενούς βουλιμίας 
είναι: η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η κακή εικόνα σώματος, οι χρόνιες δυσκολίες στη 
διαχείριση των συναισθημάτων (πολλά επεισόδια υπερφαγίας συμβαίνουν υπό την 
επίδραση κάποιου έντονου συναισθήματος, όπως θυμός, άγχος, κατάθλιψη), τα 
κοινωνικά πρότυπα για το λεπτό σώμα, τα οικογενειακά πρότυπα σε σχέση με το 
φαγητό, αλλά και στρεσογόνα γεγονότα ή μεταβατικές φάσεις ζωής, όπως: η μετάβαση 
στην εφηβεία, η φοίτηση στο πανεπιστήμιο κ.λπ. 
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Σε πολλές περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να έχει προσπαθήσει μόνο του να ανα-
κτήσει τον έλεγχο της σχέσης του με το φαγητό. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η 
προσπάθεια είναι ανεπιτυχής, δεδομένου ότι έχουν μεσολαβήσει αρκετά χρόνια στα 
οποία κυριαρχεί αυτό το δυσλειτουργικό πρότυπο υπερφαγίας-αντιστάθμισης σε 
σημείο που επαναλαμβάνεται σχεδόν καταναγκαστικά. Η ανάγκη για βοήθεια από 
ειδικό είναι σημαντική. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται επιπλέον από το γεγονός ότι 
λόγω της ψυχογενούς βουλιμίας, πέραν της υγείας, επηρεάζονται έντονα όλοι οι 
σημαντικοί τομείς της ζωής του ατόμου. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με το 90% των κοριτσιών που διάβασα στη 
σελίδα με τις απαντήσεις. Πάσχω πολύ καιρό από προβλήματα στην κατανάλωση 
φαγητού τα οποία με είχαν κάνει να έχω νεύρα, περίεργη συμπεριφορά κ.λπ. Παρ’ 
όλα αυτά, τους τελευταίους μήνες, επειδή η κατάσταση άρχισε να γίνεται επικίνδυνη 
και εγώ για πρώτη φορά συνειδητοποίησα το μέγεθος του προβλήματος, κάνω 
προσπάθειες να μπω σε φυσιολογικούς ρυθμούς και να τα βρω με τον εαυτό μου. 
Εδώ και 4 μήνες έχω καταφέρει να τρώω φυσιολογικά με μικρά υγιεινά γεύματα 
και άλλαξα ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμουν τη ζωή και το νόημά της. 
Όμως, εκτός του γεγονότος ότι έχω ξεφύγει από τον έλεγχο 2-3 φορές (πράγμα 
που ρίχνει την ψυχολογία μου για κάποιες ημέρες, όμως θεωρώ φυσιολογικό μετά 
από τόσα χρόνια που είχα πρόβλημα ότι χρειάζεται χρόνος για να αποκαταστήσω 
τη σχέση με το φαΐ), ήθελα να κάνω ερωτήσεις σχετικά με προβλήματα τα οποία 
μπορεί να μου έχει αφήσει όλη αυτή η κατάσταση. 

Νιώθω πως από την πίεση που προκαλούσα στον εαυτό μου με τους εμετούς 
έχω προβλήματα όρασης, αναπνοής, ότι άρχισε να ξεφεύγει το βλέμμα μου (να 
αλληθωρίζω, δηλαδή), να έχω αρρυθμίες και πρήξιμο στους αδένες μου (το 
οποίο βέβαια υποχωρεί σταδιακά). Απλά ήθελα μία ενημέρωση σχετικά με το 
ποια είναι όντως τα προβλήματα υγείας που μπορεί να οφείλονται στη συνήθεια 
που θέλω να κάνω “παρελθόν”, πόσο μπορούν να είναι μόνιμα και πόσο καιρό 
χρειάζεται ο οργανισμός για να ξαναμπεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς, να αρχίσει 
να νιώθει γεμάτος από βιταμίνες και ζωντάνια. Και έχω να προσθέσω για πολλές 
κοπέλες με παρόμοιο πρόβλημα πως από τότε που πήρα απόφαση να γίνω καλά, 
αισθάνομαι πιο σίγουρη, πιο όμορφη και δραστήρια. Ευχαριστώ για τον χρόνο 
σας και συγχαρητήρια για τη σελίδα. Πραγματικά είναι βάλσαμο. 

❞
❝Είμαι 21 χρονών και εδώ και τρία χρόνια ο δείκτης της ζυγαριάς μου ανεβο-
κατεβαίνει πολύ εύκολα και γρήγορα! Μέσα σε μία εβδομάδα μπορώ να πάρω 5 
κιλά και την άλλη να τα χάσω, και το παιχνίδι συνεχίζεται! Το θέμα είναι ότι αυτά τα 
τρία ή πέντε κιλά που παίρνω, χαλούν όλη μου την εικόνα. Ανά διαστήματα είμαι 
βουλιμική (τρώω ό,τι παχυντικό υπάρχει και μετά κάνω εμετό), άλλες φορές ανορεξική 
(τρώω ανά τρεις ημέρες ένα φρούτο) και σπάνια κανονική. Έχω προσπαθήσει να 
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τρώω κανονικά, αλλά πάντα παίρνω βάρος, δεν μπορώ να σταθεροποιήσω τον 
μεταβολισμό μου. Η διάθεσή μου εξαρτάται μόνο από αυτό και τις περισσότερες 
φορές πέφτω σε μελαγχολία. Το στομάχι μου, τα δόντια μου, όλα έχουν χαλάσει 
στον οργανισμό μου. Νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου, κλαίω, ντρέπομαι να βγω 
έξω και όλα αυτά για πέντε κιλά. Κάθε εβδομάδα είμαι άλλος άνθρωπος, γιατί κάθε 
εβδομάδα αλλάζει το βάρος μου. Σας παρακαλώ, προτείνετε μία λύση για να χάσω 
μόνιμα αυτά τα πέντε κιλά που μου καταστρέφουν τη ζωή, να σταθεροποιήσω το 
βάρος μου και τη διατροφή μου και να ησυχάσει η ψυχή μου. Είμαι διατεθειμένη να 
σταματήσω τις δίαιτες και τους εμετούς. Έχω πάει σε διαιτολόγους και γυμναστήρια 
αλλά δεν κατάφερα κάτι και χρήματα για ψυχολόγο δεν έχω. Σας ικετεύω, βοηθήστε με.

❞
❝Γεια σας. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι πάσχω από νευρογενή βουλιμία. 
Στην εφηβεία μου ήμουν αρκετά παχύς και αυτό μου δημιούργησε αρκετά 
άσχημες αναμνήσεις. Κάποια στιγμή αποφάσισα να τα χάσω και χωρίς επίβλεψη 
διαιτολόγου στα 17 μου έχασα πάνω από 20 κιλά. Ίσως καταστροφικό για την 
ανάπτυξή μου, όμως εμφανισιακά ήταν για το καλύτερο. Βέβαια, ο μυϊκός μου 
ιστός εξαφανίστηκε μαζί με το λίπος και ήμουν πια πολύ αδύνατος και αδύναμος. 
Δεν έτρωγα τίποτα σχεδόν. 

Αποφάσισα να αρχίσω γυμναστήριο. Σιγά σιγά το σώμα μου έδεσε, άρχισα 
να τρώω και κανονικά και μου άρεσε πολύ. Όμως το κακό είχε γίνει. Ήμουν ήδη 
παθιασμένος με το σώμα μου. Στα 21 μου έμπλεξα με κάποιες “γυμναστηριακές” 
παρέες και άρχισα να παίρνω στεροειδή και διάφορα άλλα φάρμακα. Για 2 χρόνια 
συνέχεια έπαιρνα τέτοια φάρμακα με μικρές διακοπές σε αρκετά μεγάλες δόσεις 
και έκανα κατάχρηση χοντρή, είμαι σίγουρος. Ήμουν ήδη πιο “μεγάλος” από 
το 80% των ανθρώπων που κυκλοφορούν έξω. Το τελευταίο καλοκαίρι πήρα 
τα περισσότερα απ’ όσα έχω πάρει ποτέ. Ήθελα να είμαι στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση. Ήθελα να κατεβάσω το ποσοστό λίπους μου σε μονοψήφιο νούμερο 
κρατώντας το βάρος μου στα 85-90 κιλά. Είμαι 1,75 και είχα φθάσει στα 102 κιλά 
με ποσοστό λίπους κάτω από 16%. 

Αλλά ήταν τα φάρμακα που μου επέτρεπαν να καταναλώνω τεράστιες ποσότητες 
φαγητού χωρίς να παίρνω εκτεταμένο λίπος. Το τελευταίο καλοκαίρι, λοιπόν, 
το παράκανα τελείως. Έπαιρνα 3 διαφορετικά είδη στεροειδών, 2 από τα οποία 
κτηνιατρικά, ορμόνες, διουρητικά, ενώ πειραματιζόμουν και με διάφορα ακόμη. 
Δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ σε συμπληρώματα και στις τεράστιες ποσότητες 
πρωτεΐνης που έπαιρνα. Η δίαιτά μου απίστευτα αυστηρή, πολύ χαμηλή σε 
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υδατάνθρακες και καθόλου ποικιλία. Όλη ημέρα έτρωγα αβγά, κοτόπουλο, τόνο, 
λαχανικά και λινέλαιο. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ! Κακοποιούσα τον οργανισμό μου και ήταν 
προφανές. Η προπόνηση ήταν βάρβαρη, αλλά τα στεροειδή διατηρούσαν τους 
μυς μου. Βέβαια ήμουν σε καταβολική κατάσταση τον περισσότερο καιρό. Ήμουν 
τόσο κουρασμένος, ένιωθα σαν να με είχαν χτυπήσει πολύ άσχημα. Μερικές 
ημέρες δεν μπορούσα καν να περπατήσω. Υποθερμιδική διατροφή συν όλα τα 
άλλα είχαν κάνει τη ζωή μου κόλαση, εμένα σε κατάθλιψη και τους γύρω μου να 
απορούν γιατί ενώ έχω τέτοιο σώμα να είμαι τόσο δυστυχισμένος. 

Προς το τέλος της “θεραπείας” άρχισα να ξεσπάω ανεξέλεγκτα σε διατροφικά 
“όργια” όπου δεν μπορούσα να κοντρολάρω τον εαυτό μου ούτε στο ελάχιστο. 
Μιλάμε για χιλιάδες θερμίδες μέσα σε ένα γεύμα. Όχι μέχρι να χορτάσω… μέχρι να 
μην μπορώ άλλο! Μετά ένιωθα απίστευτες τύψεις, κλεινόμουν στον εαυτό μου και 
κοιμόμουν για να ξεχάσω τι έκανα. Μόλις ξυπνούσα έπαιρνα διουρητικά, καθαρτικά 
και μετά πήγαινα γυμναστήριο για πολύωρες και επίπονες προπονήσεις, έτσι ώστε 
να κάψω όσες θερμίδες μπορούσα. Μετά από 2 ημέρες ήμουν πάλι στο κανονικό 
βάρος μου. Το άφηνα να εξελιχθεί και το φαινόμενο γινόταν ακόμη και πιο συχνό. 
Όταν βρισκόμουν μπροστά σε κόσμο πάντα ακολουθούσα υπεραυστηρή δίαιτα 
γιατί ντρεπόμουν, αλλά όταν ήμουν μόνος μου έτρωγα απίστευτες ποσότητες. Τι 
φαγητό δεν με πολυένοιαζε… απλά ήθελα να τρώγεται γρήγορα για να μπορέσω 
να φάω όσο το δυνατόν περισσότερο. Κάθε φορά έλεγα ότι είναι η τελευταία 
φορά. Δοκίμασα τα πάντα, να πίνω πολύ νερό, να πίνω ανθρακούχα ή καφέδες 
με γλυκαντικά, να παίρνω το αυτοκίνητο και να φεύγω αλλά τίποτα δεν δούλευε 
πραγματικά. Συνέχιζα να παθαίνω τις κρίσεις αυτές. 

Είχε έρθει η στιγμή να σταματήσω και τα φάρμακα. Σε εξετάσεις που είχα κάνει, 
η κακοποίηση ήταν εμφανής. Συκώτι και νεφρά ήταν ερεθισμένα. Ο προστάτης 
μου είχε διογκωθεί, ενώ οι ορμόνες είχαν διακόψει τη δική μου παραγωγή 
τεστοστερόνης και είχα προβλήματα σεξουαλικής φύσεως. Διέκοψα τα πάντα και 
άρχισα αποθεραπεία έτσι ώστε να “πάρω” πάλι μπρος. Οι διατροφικές κρίσεις 
συνεχίζονταν. Όταν δεν έτρωγα έτσι, πάντα έκανα αυστηρή δίαιτα και έτσι δεν 
έπαιρνα βάρος εκτός από τις διάφορες κατακρατήσεις υγρών. 

Κατέληξα με υπερκόπωση, προσπαθώντας να επανέλθω στη φυσιολογική μου 
ζωή. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, μένω μόνος μου και μόνο μία κοπέλα ήξερε, αλλά 
δεν καταλάβαινε. Νόμιζε ότι ήταν θέμα πειθαρχίας και για τα φάρμακα τρελαινόταν 
όταν με άκουγε να μιλάω γι’ αυτά. Έτσι, την άφησα κι αυτή απέξω. Στους γονείς μου 
αποκλείω να τους πω τίποτα γιατί ποτέ δεν είχαμε πολύ κοντινές σχέσεις και δεν θα 
ένιωθα άνετα. Άλλωστε, νομίζουν ότι είμαι ο “κύριος τέλειος” και δεν θέλω να πέσω 
στα μάτια τους. Τώρα θα μου πείτε, εδώ ο κόσμος καίγεται, αλλά θα προτιμούσα 
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να το αντιμετωπίσω μόνος μου. Μετά από όλα, αποφάσισα να διορθώσω τη δίαιτά 
μου με το να βάλω περισσότερη ποικιλία και να γίνει πιο ανθρώπινη. 

Όμως ήταν ήδη αργά, είχα μπει στη νοοτροπία και οι κρίσεις συνεχίζονταν. 
Δεν έπαιρνα (όπως και ακόμη δεν παίρνω και έχω αποφασίσει να μην ξαναπάρω) 
τίποτα και ο μεταβολισμός μου ήταν καλός, όμως οι κρίσεις παραήταν βαριές για 
τον οργανισμό μου. Κάποιες φορές ίσως να ξεπερνούσα και τις 10.000 θερμίδες 
σε μία ημέρα. Πήγαινα στο σουπερμάρκετ και αγόραζα πράγματα 200 ευρώ και τα 
έτρωγα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς η σεξουαλική μου επιθυμία επανήλθε 
μετά από λίγους μήνες, όμως απέφευγα να βγω έξω καθώς από τις κατακρατήσεις 
υγρών ήμουν συνεχώς πρησμένος ειδικά στο πρόσωπο και ντρεπόμουν. Αυτό 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 

Πρόσφατα ξανάρχισα να παίρνω διουρητικά για να μπορώ να μπαίνω στα ρούχα 
μου και να βγαίνω έξω, αλλά ξέρω ότι θα το πληρώσω άσχημα αν συνεχίσω έτσι. 
Λόγω της ενασχόλησής μου με τα βάρη τόσο σοβαρά, οι γνώσεις μου σχετικά με 
τα φάρμακα και τις διατροφές είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο. Για 6 χρόνια 
ήταν όλη μου η ζωή, δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο, αλλά τώρα θέλω να ξεφύγω. 
Η ζωή αυτή δεν κάνει για μένα. Θέλω να τελειώσω και το πανεπιστήμιό μου (ένα 
από τα καλύτερα) που τόσο πολύ έχω παραμελήσει αυτά τα χρόνια. Πρέπει ακόμη 
να σημειώσω ότι αυτά τα χρόνια απομακρύνθηκα από όλους τους φίλους μου 
αφού δεν έβγαινα καν έξω. Οι σχέσεις με τις γυναίκες ελάχιστες και η μοναξιά 
μεγάλη. Έκανα κάτι που πραγματικά αγαπούσα, όμως ξέφυγα. Κάτι που έπρεπε 
να είναι χόμπι, έγινε η ζωή μου. Παθιάστηκα και το ίδιο έγινε και με το φαγητό. 
Το μόνο που σκεφτόμουν από τη στιγμή που ξυπνούσα ήταν πότε θα φάω και 
πότε θα πάω για προπόνηση να βρω τα “φιλαράκια” μου για να συζητήσουμε 
για τα καινούργια φάρμακα που διαβάσαμε στο διαδίκτυο. 

Θέλω να πιστεύω ότι τελείωσε η περίοδος αυτή για μένα. Είμαι 7 μήνες καθαρός 
(δεν παίρνω τίποτα εκτός των διουρητικών), έχω επανέλθει στο πανεπιστήμιο, 
προσπαθώ να κάνω φίλους, να βρω κοπέλα και να βελτιώσω τις σχέσεις με 
την οικογένειά μου. Επίσης, διέκοψα κάθε σχέση με τις κακές παρέες, άλλαξα 
γυμναστήριο και πήγα σε ένα εντελώς συνοικιακό που δεν είναι ούτε στο ελάχιστο 
σκληροπυρηνικό. Όλα αυτά τα κατάφερα, όμως στο θέμα της διατροφής δεν έχω 
καταφέρει τίποτα. Πήγα και σε διαιτολόγο. Μου έδωσε μία δίαιτα για να χάσω 
λίγο βάρος (δεν του είπα τίποτα για τη βουλιμία), αλλά μετά από λίγες ημέρες οι 
κρίσεις επανήλθαν. Τα δικά μου συμπεράσματα είναι ότι κατ’ αρχάς έχω κατάθλιψη, 
αφού λίγες είναι οι στιγμές χαράς μου και νιώθω μόνος συνέχεια. 

Οι κρίσεις μου δεν έχουν να κάνουν ούτε με πείνα ούτε με κάποιο φαγητό 
συγκεκριμένα αφού τρώω οτιδήποτε και ειδικά όταν δεν πεινάω. Επίσης, δοκίμασα 
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να πάρω 2 εβδομάδες ρεπό από το γυμναστήριο μπας και φταίει η σκληρή μου 
προπόνηση αλλά τίποτα. Και πάλι κατέφευγα σε ασυγκράτητες κρίσεις φαγητού. 
Αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα όπου κάθε 3-4 ημέρες το πολύ έχω βουλιμικά 
επεισόδια που αν γίνουν το πρωί, συνεχίζονται όλη την ημέρα, ενώ αν γίνονται το 
βράδυ την άλλη ημέρα επιστρέφω στη δίαιτά μου. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσω με 
κάποιον που να ξέρει να μου πει τι να κάνω. Πρέπει να σταματήσω να προσπαθώ 
να χάσω βάρος γιατί αυτό επιδεινώνει την κατάστασή μου. Επίσης, δεν ξέρω αν 
τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα θα βοηθούσαν, αλλά γι’ αυτό θα αποφανθούν οι 
ειδικοί. Φτάνουν οι αυτο-χορηγήσεις φαρμάκων. Ό,τι συμβουλή σε πρώτο στάδιο 
είναι ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ. 

❞
❝Είμαι 22 ετών με βάρος 42 κιλά και ύψος 1,52. Όταν ήμουν 16 περίπου χρονών 
είχα τα πρώτα συμπτώματα βουλιμίας – κρίσεις οι οποίες επαναλαμβάνονταν μέσα 
σε αυτά τα χρόνια ανάλογα με την ψυχική μου διάθεση. Κάθε φορά που ένιωθα 
ότι δεν είμαι αρκετά καλή για κάποιον άντρα που είχα δίπλα μου, κατέφευγα σε 
κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας τροφής την οποία και έβγαζα με εμετό. Τα 
τελευταία χρόνια οι κρίσεις αυτές δεν ήταν και τόσο συχνές, έως και σπάνιες. 

Εδώ και έναν χρόνο είμαι μαζί με έναν γυμναστή, ο οποίος μάλιστα λείπει αρκετούς 
μήνες τον χρόνο από κοντά μου λόγω σπουδών. Το σώμα μου γενικά είναι αρκετά 
αδύνατο, αλλά ανομοιόμορφο (συσσωρεύεται αρκετό λίπος γύρω από τους γλουτούς 
και τους μηρούς και δεν διαθέτω σχεδόν καθόλου στήθος). Έχω αρκετά κακή εικόνα 
για τον εαυτό μου, ειδικά όταν έρχεται ο φίλος μου, γιατί συγκρίνω τον εαυτό μου 
με το δικό του ψηλό και μυώδες κορμί. Έχουμε προβλήματα στη σεξουαλική μας 
ζωή, διότι ντρέπομαι πολλές φορές να εμφανιστώ γυμνή μπροστά του. 

Η οικογένειά μου, μη γνωρίζοντας το πρόβλημά μου, με προμηθεύει καθημερινά 
με αρκετή ποσότητα τροφής, πιστεύοντας ότι αφού δεν βάζω κιλά, μπορώ να 
τρώω ό,τι θέλω! Παρ’ όλα αυτά, αν κάποια ημέρα φάω λίγο παραπάνω από το 
κανονικό και δεν κάνω εμετό, παίρνω αμέσως κιλά. Έτσι, ο εμετός για μένα έχει 
γίνει καθημερινή συνήθεια που οδηγεί συνήθως σε κούραση και κατάθλιψη. Οι 
εμετοί γίνονται συχνότεροι (μπορεί και 4 φορές την ημέρα) λίγες ημέρες πριν 
έρθει ο φίλος μου από τις σπουδές του… 

Υπάρχει κάποια δίαιτα που θα με βοηθήσει να αποκτήσω καλή εικόνα για το 
σώμα μου; Μόνο τότε πιστεύω πως θα σταματήσω να κάνω εμετό καθημερινά… 
(ΥΓ.: Μόλις χθες κατάφερα και εξομολογήθηκα το πρόβλημά μου στο αγόρι μου).

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Τι προκαλεί τη βουλιμία και πότε εκδηλώνεται;

  Το πρόβλημα συνίσταται στη σημασία που έχει το βάρος του ατόμου για 
το ίδιο και όχι σε αυτό καθ’ αυτό το βάρος. Η αυτοπεποίθηση του ατόμου 
αρχίζει να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το βάρος του και η σκέψη 
του περιστρέφεται γύρω από θέματα που σχετίζονται με αυτό. Από εκεί και 
πέρα, είναι απολύτως αναμενόμενο να οδηγηθεί σε ακραίες συμπεριφορές 
για τον έλεγχο των κιλών του, όπως, π.χ., να γυμνάζεται υπερβολικά και να 
μην τρώει καθόλου. Ωστόσο, είναι αδύνατον το σώμα να ανεχθεί για μεγάλο 
διάστημα μία τέτοια μεταχείριση και έτσι το άτομο οδηγείται αναπόφευκτα 
στα «ξεσπάσματα βουλιμίας». Αυτά με τη σειρά τους αποτελούν το ερέθισμα 
για ακόμη πιο έντονες και ακραίες συμπεριφορές ελέγχου του βάρους, οι 
οποίες οδηγούν σε νέα ξεσπάσματα, κ.ο.κ.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πιστεύει πως και οι άλλοι άνθρωποι 
(ερωτικοί σύντροφοι, κοινωνικές επαφές) μοιράζονται την παραποιημένη 
εικόνα που έχει το ίδιο για το σώμα του. Εδώ παρατηρείται ένα άλλο χαρα-
κτηριστικό των παραποιημένων αντιλήψεων, δηλαδή η ικανότητά τους να 
επιβιώνουν ακόμη και σε πείσμα των δεδομένων της πραγματικότητας. Αντί 
οι ερωτικοί σύντροφοι, που προσεγγίζουν το άτομο, να το κάνουν να θέσει 
σε αμφισβήτηση τη βεβαιότητα ότι έχει πρόβλημα με το βάρος, αυτό θέτει 
υπό αμφισβήτηση τα αισθητικά κριτήρια των άλλων.

Η βουλιμία εμφανίζεται συνήθως στο τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της 
ενηλικίωσης και συχνά στο ιστορικό του ατόμου αναφέρεται αυξημένο βάρος 
ή παχυσαρκία. Επίσης, αναπτύσσεται, συνήθως, μετά από μία ψυχοπιεστική 
κατάσταση, δηλαδή μετά από μία δύσκολη εμπειρία που βίωσε. Μερικές 
φορές το πρόβλημα περνάει απαρατήρητο γιατί το σωματικό βάρος του 
μπορεί να παραμείνει κανονικό ή απλώς κάπως αυξημένο.
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?  Τι είναι τα επεισόδια ή κρίσεις υπερφαγίας;

  Τυπικό χαρακτηριστικό ενός επεισοδίου υπερφαγίας είναι η αίσθηση απώ-
λειας ελέγχου και η γρήγορη κατανάλωση απαγορευμένων ή παχυντικών 
τροφών, η οποία συχνά γίνεται με μηχανικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, 
οι συμπεριφορές τέτοιου τύπου σχετίζονται συνήθως με τις υπερβολικές 
προσδοκίες του ατόμου για έλεγχο του σωματικού του βάρους, καθώς και 
με το γεγονός ότι το φαγητό είναι δυνατόν να αποκτήσει τον χαρακτήρα μιας 
δραστηριότητας που προσφέρει ευχαρίστηση και παρηγοριά, και υπ’ αυτή 
την έννοια τα βουλιμικά επεισόδια έχουν ψυχολογική χροιά.

Τα επεισόδια ή οι κρίσεις υπερφαγίας δεν σημαίνουν απαραίτητα την 
ύπαρξη βουλιμίας, καθώς δεν συνοδεύονται πάντα από αντισταθμιστικές 
συμπεριφορές, όπως πρόκληση εμετού, χρήση διουρητικών ή υπερβολική 
σωματική άσκηση. Ωστόσο, αποτελούν και αυτές ένα πρόβλημα που θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τα επεισόδια ανεξέλεγκτης κατανάλωσης τροφής 
οδηγούν το άτομο στο να καταβάλει ακόμη πιο έντονες προσπάθειες για να 
ελέγξει τη διατροφή του, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανή η εμφάνιση 
νέων επεισοδίων υπερβολικής κατανάλωσης τροφής.

Συνήθως, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, αποδεικνύεται 
πολύ χρήσιμη η συνεργασία με έναν ειδικό, προκειμένου να αποκατασταθεί 
ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διατροφής (το οποίο δεν οδηγεί σε αύξηση του 
βάρους) και να διερευνηθεί η σημασία του σωματικού βάρους για το άτομο, 
η οποία ουσιαστικά είναι και η αιτία γι’ αυτές τις ακραίες συμπεριφορές.

?  Φοβάμαι ότι αν φάω κάποια «απαγορευμένη» τροφή θα χάσω τον έλεγχο.

  Αυτή ακριβώς η προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της διατροφής είναι που 
βρίσκεται στη ρίζα της έναρξης και διατήρησης του προβλήματος. Το υπερβο-
λικά αυστηρό πρόγραμμα διατροφής στερεί από τον οργανισμό απαραίτητα 
συστατικά και ουσιαστικά εντείνει τα «ξεσπάσματα» υπερκατανάλωσης τροφής. 
Με άλλα λόγια, όσο πιο αυστηρά κριτήρια θέτετε απέναντι στις βασικές 
βιολογικές σας ανάγκες, τόσο πιο πολύ καταπιέζεστε και τόσο πιο πολύ 
αυξάνετε την πιθανότητα ο οργανισμός σας να αντιδράσει καταναλώνοντας 
πολύ μεγάλες ποσότητες τροφής όταν βρεθείτε σε έναν χώρο όπου είναι 
διαθέσιμες, όπως, π.χ., σε μία ταβέρνα.
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?  Πώς συνδέονται το άγχος και η τελειομανία με τα προβλήματα βάρους;

  Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει να προχωρήσει κανείς σε μία 
υπόθεση σχετικά με την πηγή του άγχους που χαρακτηρίζει όλους τους 
τομείς της ζωής ενός ατόμου, τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύεται 
να διατηρήσει την προσπάθειά του μέχρι να επιτύχει τον στόχο που 
έχει θέσει, αλλά και την πηγή του αισθήματος του ανικανοποίητου. Για 
παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να νιώθει έλλειψη ικανοποίησης 
επειδή θέτει πολύ υψηλούς στόχους και κριτήρια για την απόδοσή του, 
ή επειδή έχει πολύ άσχημη εικόνα για τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να 
μην πιστεύει ότι θα τα καταφέρει σε αυτό που προσπαθεί, να εγκαταλείπει 
την προσπάθεια και ως αποτέλεσμα να μην έχει τις επιτυχίες εκείνες που 
θα του προσέφεραν ικανοποίηση. Όπως είναι κατανοητό, οι πιθανοί 
μηχανισμοί είναι πάρα πολλοί.

Ως προς το θέμα του βάρους, η προσπάθεια να επιβληθεί κανείς με τη 
δύναμη της θέλησης δεν είναι συνήθως αρκετή, ή, καλύτερα, συνήθως 
αποτελεί την αιτία του προβλήματος. Ουσιαστικά τα προβλήματα βάρους 
είναι αποτέλεσμα της τελειοθηρικής στάσης που μπορεί να έχει κάποιος 
στο θέμα της διατροφής. Μπορεί οι στόχοι που θέτει σχετικά με το φαγητό 
να είναι εξαιρετικά υψηλοί, με αποτέλεσμα όταν πιέζεται να μην μπορεί να 
τους τηρήσει και να αισθάνεται ενοχές και αποτυχία. Το να προσπαθήσει να 
επιβληθεί στον εαυτό του ακόμη περισσότερο τις στιγμές αυτές, οδηγεί το 
άτομο στον φαύλο κύκλο να υιοθετήσει ένα ακόμη πιο αυστηρό πρόγραμμα 
διατροφής, το οποίο είναι πιο πιθανό να αθετήσει κ.ο.κ.

Η λύση στην κατάσταση αυτή είναι να εντοπίσει το άτομο εκείνες τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα που του δημιουργούν δυσκολία και στο πλαίσιο αυτό 
η συνεργασία με έναν ειδικό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.

?  Πρέπει να πάρω φάρμακα για το πρόβλημα διατροφής που αντιμετωπίζω;

  Στα προβλήματα διατροφής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η συνεργασία με κάποιον 
ειδικό. Σίγουρα δεν «πρέπει» να πάρετε υποχρεωτικά φάρμακα. Σε κάποιες 
περιπτώσεις χορηγούνται συγκεκριμένα είδη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, 
κυρίως όταν συνυπάρχει καταθλιπτική διάθεση. Το βέβαιο, όμως, είναι ότι 
δύσκολα θα απαλλαγείτε από το πρόβλημα μόνο με φαρμακευτική αγωγή. 
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Θα χρειαστεί να υπάρχει και κάποια ψυχοθεραπευτική συνεργασία, όπου 
θα διερευνηθούν οι διατροφικές συνήθειες, οι λόγοι που ώθησαν σε αυτή 
την αντίδραση κ.λπ.

Βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πάρετε φάρμακα χωρίς 
να απευθυνθείτε πρώτα σε έναν ψυχίατρο, ο οποίος θα σας παρακολουθεί 
καθ’ όλο το διάστημα της χρήσης τους.

?  Μπορεί κανείς να απαλλαγεί τελείως από τη βουλιμία;

  Βεβαίως και είναι δυνατόν να απαλλαγεί κανείς εντελώς από ένα τέτοιο 
πρόβλημα διατροφής. Αυτό που είναι σημαντικό να έχει υπόψη του είναι 
ότι τελικός σκοπός της θεραπείας είναι ακριβώς το να αναθεωρήσει τον 
τρόπο που βλέπει τον εαυτό του και το φαγητό και όχι να προσπαθεί να ζει 
«φυσιολογικά» εις πείσμα του τρόπου με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. 
Βέβαια, προτεραιότητα σε μία προσπάθεια θεραπείας έχει η επιστροφή σε έναν 
κανονικό τρόπο διατροφής και ζωής, προκειμένου να διαφυλάξει το άτομο 
τον εαυτό του από τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τις διαταραχές 
διατροφής, αλλά και για να διαπιστώσει από προσωπική εμπειρία ότι κάποιες 
απόψεις που είχε σχετικά με τον τρόπο διατροφής, το βάρος που θα έπαιρνε 
αν διατρεφόταν κανονικά κ.λπ., δεν ισχύουν. Ωστόσο, ο τελικός σκοπός 
της θεραπείας είναι να νιώσει κανείς καλά με τον εαυτό του και το βάρος 
του, αλλά και να αποκτήσει τη βεβαιότητα ότι οι αλλαγές που επιτεύχθηκαν 
είναι σταθερές και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή σε παλαιότερες 
κακές συνήθειες. Καλό θα ήταν να συζητηθούν οι ανησυχίες αυτές με έναν 
ειδικό σε προβλήματα διατροφής, προκειμένου να υπάρξει πιο αναλυτική 
ενημέρωση για το θεραπευτικό πλάνο.



❝
Τραυματικά 

Γεγονότα

❞



Τροχαία ατυχήματα 

Τα τροχαία ατυχήματα εντάσσονται στην κατηγορία των τραυματικών γεγονότων που 
προκαλούν ένα σύνολο έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων, δεδομένου ότι:
• συμβαίνουν απρόβλεπτα, αιφνίδια και απρόσμενα, 
• το άτομο αισθάνθηκε ανίσχυρο να αποτρέψει το γεγονός, 
• η υποκειμενική αίσθηση ασφάλειας πλήττεται σοβαρά, καθώς το άτομο συνειδη-

τοποιεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κόσμο που το περιβάλλει. 

Μεταξύ των κύριων συνεπειών αυτής της τραυματικής εμπειρίας είναι το άγχος, 
η κατάθλιψη, οι κρίσεις πανικού, τα προβλήματα στον ύπνο (αϋπνία, όνειρα σχετικά 
με το ατύχημα), η ευθύνη και οι ενοχές αν πρόκειται για επιζώντες ενός ατυχήματος 
στο οποίο υπήρξαν και θανατηφόροι τραυματισμοί, η ευερεθιστότητα, η ένταση και 
η ανησυχία, οι φοβίες.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επιστρατεύεται η αποφυγή ως στρατηγική 
διαχείρισης αυτών των δυσάρεστων συμπτωμάτων. Ειδικότερα, η αποφυγή εκδηλώνεται 
ως αλλαγή στην ταξιδιωτική συμπεριφορά και μπορεί να γίνει εμφανής κατά τρεις 
τρόπους: 

(α) φοβία οδήγησης, 
(β) περιορισμοί και υιοθέτηση ειδικών συνθηκών κατά την οδήγηση, 
(γ) εκδήλωση αγχωδών αντιδράσεων ακόμη και στην περίπτωση συνοδηγού σε 

όχημα. 
Η φοβία οδήγησης είναι η συνηθέστερη φοβία που εμφανίζεται μετά από ένα 

τροχαίο ατύχημα, και εκδηλώνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που μοιάζουν 
με τη στιγμή ή τις συνθήκες του ατυχήματος (π.χ. νύχτα, χιόνι, βροχή, ομίχλη). 
Επιπλέον, μπορεί να εκδηλωθεί και ως δυσκολία του ατόμου να είναι συνοδηγός 
σε αυτοκίνητο (ή, πιο σπάνια, να ταξιδέψει με πλοίο ή τρένο, εάν το ατύχημα ήταν 
ναυτικό ή σιδηροδρομικό). Το άτομο φοβάται έντονα ότι θα χάσει τον έλεγχο του 
αυτοκινήτου και ότι θα επαναληφθεί η τραυματική εμπειρία. Έτσι, στη σκέψη ή κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης βιώνει έντονα συμπτώματα άγχους (π.χ. νιώθει ότι του 
κόβεται η ανάσα, η καρδιά του χτυπά γρήγορα, έχει αίσθηση παγώματος ή καψίματος 
στο σώμα και τρέμουλο). 
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Σε γενικές γραμμές, η ένταση και η διάρκεια αυτών των συμπτωμάτων εξαρτάται 
από τη σοβαρότητα του ατυχήματος, όπως επίσης αν έχει υπάρξει θάνατος ή σοβαρός 
τραυματισμός. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ έντονα, αν η ζωή του ατόμου 
απειλήθηκε σοβαρά, έστω και αν τελικά δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Από την 
άλλη, ακόμη και μικρότερης σοβαρότητας ατυχήματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
την έκλυση φόβου και άλλων αρνητικών συνεπειών ακριβώς λόγω της υποκειμενικής 
αξιολόγησης του κινδύνου.

Κάποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες. 
Ωστόσο, αν παρατείνονται χρονικά και επιμένουν, τότε δημιουργούν προβλήματα 
στο άτομο και την καθημερινότητά του (εργασία, κοινωνικές σχέσεις κ.λπ.). Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, το άτομο μπορεί να υποφέρει από πολλές παρεισφρητικές σκέψεις σε 
σχέση με το ατύχημα και συχνά να επαναβιώνει (δηλαδή να ξαναζεί) το τραυματικό 
γεγονός και να αδυνατεί να το βγάλει από το μυαλό του. Μπορεί να αποφεύγει όχι 
μόνο την οδήγηση, αλλά ακόμη και να σκεφτεί το περιστατικό του ατυχήματος. 
Επιπλέον, οι συμπεριφορές αποφυγής μπορεί να γενικευθούν και να επηρεάσουν 
την καθημερινότητά του, δηλαδή ενδέχεται να αποφεύγει αγαπημένους ανθρώπους 
ή και μέρη και καταστάσεις που του θυμίζουν το ατύχημα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις έντονων και χρονικά παρατεταμένων συμπτωμάτων, που 
προκαλούν προβλήματα στην καθημερινή ζωή του ατόμου, μιλάμε για Διαταραχή 
Μετατραυματικού Στρες, η οποία χρήζει βοήθειας ειδικού. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Όταν ήμουνα 12 χρονών, δυστυχώς έζησα έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν 
μπορώ να ξεφύγω: έχασα τον πατέρα μου ύστερα από ένα τροχαίο ατύχημα το 
οποίο έζησα γιατί ήμουν κι εγώ στο αυτοκίνητο και γιατί ήμουν η μόνη που είχε 
τις αισθήσεις της. Η μαμά μου, η αδερφή μου και ο μπαμπάς μου είχαν χτυπήσει 
σοβαρά! Σκεφτείτε, λοιπόν, ένα παιδί, νύχτα στο νοσοκομείο, μόνο του, να 
βλέπει τους γονείς του να πεθαίνουν και να προσπαθεί να πάρει τους συγγενείς 
του τηλέφωνο, αλλά να μην μπορεί να θυμηθεί τα νούμερα! Και στην κηδεία του 
μόνο εγώ πήγα, καθώς η μητέρα μου και η αδερφή μου ήταν στο νοσοκομείο 
και δεν ήξεραν τίποτα. 

Ύστερα από μερικές ημέρες εγώ νόμιζα ότι θα ήταν όλα όπως παλιά. Τα έθαψα, 
δηλαδή, όλα μέσα μου πιστεύοντας ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα! Ούτε να κλάψω δεν 
μπορούσα! Η αδερφή μου έπεσε σε κατάθλιψη, ήθελε να αυτοκτονήσει κι έτσι οι 
περισσότεροι συγγενείς αλλά και η μητέρα μου έπεσαν κυριολεκτικά επάνω της! 
Για μένα δεν ενδιαφέρθηκαν και πολύ, μιας και φαινομενικά δεν είχα πρόβλημα. 

Τα επόμενα χρόνια άρχισα να παθαίνω, κυρίως τα βράδια, κρίσεις πανικού. 
Τότε δεν ήξερα τι ήταν, είχα ταχυπαλμίες, νόμιζα ότι θα πεθάνω και με πήγαιναν 
στους καρδιολόγους! Ποιος να σκεφτεί ότι εγώ ήμουνα ψυχικά άρρωστη! Αργότερα 
κατάλαβε η μητέρα μου ότι εγώ μπορεί να φαινόμουν καλά αλλά δεν ήμουν! 

Από τότε, λοιπόν, έχω αποκτήσει πολλές φοβίες, ανασφάλειες, χαμηλή αυτο-
εκτίμηση και αυτοπεποίθηση, βλέπω τη ζωή με αρνητικό μάτι και ακόμη και αν 
έχουν περάσει τόσα χρόνια κι έχω κι εγώ ένα παιδί τώρα, πιστεύω ότι ηλικιακά 
μπορεί να έχω μεγαλώσει μέσα μου όμως αισθάνομαι ότι ψυχικά έχω παραμείνει 
εκείνο το παιδί των 12 χρόνων! Θα σας ευχαριστούσα πολύ αν μου δίνατε κάποιες 
απαντήσεις γιατί εγώ τις ψάχνω πολλά χρόνια!

❞
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❝Το ερώτημα αφορά σε μία φίλη μου, η οποία είναι 24 ετών. Χτύπησε πριν από 
λίγες ημέρες σε τροχαίο ατύχημα. Ήταν συνεπιβάτης (χωρίς κράνος) σε μηχανάκι 
και τους χτύπησε από πίσω ένα αυτοκίνητο. Η φίλη μου τη γλίτωσε σχετικά φτηνά 
με λίγα μόνο ράμματα στο κεφάλι και στο πόδι. Από τη στιγμή που σας γράφω 
γι’ αυτό, είναι προφανές ότι το πρόβλημα αφορά στο “ψυχολογικό” της τραύμα: 
Είναι σε φάση συνέχεια να θέλει να κλαίει, ή να καταριέται την ώρα και τη στιγμή 
που δεν έμεινε στον τόπο από το να υποφέρει τώρα. Έχει συνεχείς εφιάλτες 
“αναβίωσης”, με συνέπεια να ξυπνάει νωρίς (3-5 π.μ.) το πρωί και να αισθάνεται 
κουρασμένη σε όλο το υπόλοιπο της ημέρας. Φοβάται να μπει σε αυτοκίνητο ή 
να ανέβει σε μηχανάκι. Ακόμη και συζητήσεις που αναφέρουμε σαν σχέδιο το να 
πάμε εκδρομή με αυτοκίνητο, την τρομοκρατούν. Τώρα έχουν προκύψει νομικά 
ζητήματα στα οποία πρέπει να λάβει κάποια θέση, αλλά και πάλι αναστατώνεται 
με την παραμικρή αναφορά σε οτιδήποτε σχετικό. Μου θυμίζει PTSD, αλλά δεν 
είμαι ο αρμόδιος να βγάλω διάγνωση ή να προτείνω αντιμετώπιση. Την κατάσταση 
δυσκολεύει φαντάζομαι το γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς (και πριν το ατύχημα) η 
ψυχολογία της ήταν ψιλοεύθραυστη (μάλιστα σε προηγούμενη επικοινωνία μαζί 
σας, της είχατε προτείνει διάγνωση καταθλιπτικού περιεχομένου) για την οποία 
δεν δέχεται να ζητήσει βοήθεια. Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτήν σαν παρέα 
της (γιατί αρνείται πεισματικά να αναφέρει το γεγονός στους δικούς της); Την 
αφήνουμε ή την παρακινούμε να εκδηλώνει τα συναισθήματά της (να κλαίει), και 
προσπαθούμε να μην την αφήνουμε μόνη στο σπίτι και να την παρακινούμε να 
βγαίνει έξω (με τα πόδια) για έναν καφέ; Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Αν τα 
συμπτώματά της είναι φυσιολογικά, σε σχέση με το ατύχημα (είναι τώρα 12 ημέρες 
που συνέβη, και 5 που βγήκε από το νοσοκομείο) σε πόσο καιρό θα αναμένουμε 
να εξαλειφθούν; Τι κάνουμε στο μεταξύ; Ευχαριστώ πολύ. 

❞
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❝Πριν από 12 χρόνια περίπου έπαθα ένα εργατικό ατύχημα-τροχαίο όπου 
ήμουν συνεπιβάτης. Ήμουν 4 μηνών έγκυος (ευτυχώς δεν απέβαλα). Έπαθα σοβαρό 
τραυματισμό στον αυχένα, στην ωμοπλάτη, στη σπονδυλική στήλη, αλλά λόγω 
εγκυμοσύνης δεν μπορούσαν να επέμβουν οι γιατροί για πλήρη αποκατάσταση. 
Έτσι έμεινα αρκετό καιρό στο κρεβάτι χωρίς ιατρική υποστήριξη ή φαρμακευτική 
βοήθεια (λόγω εγκυμοσύνης), ενώ χρειαζόμουν και ορθοπεδικό για αποκατάσταση 
κάποιων τραυμάτων. Αφού γέννησα υγιές το κοριτσάκι μου, και επέστρεψα 
στους γιατρούς για να προσπαθήσω να επαναφέρω την υγεία μου, ήταν “ήδη 
πολύ αργά”. Μετά από αυτό το τροχαίο μου έχει μείνει ΜΟΝΙΜΟΣ φόβος ότι 
θα ξαναγίνει ατύχημα όταν βρίσκομαι μέσα σε κάποιο όχημα, και μέχρι σήμερα 
παθαίνω κρίσεις πανικού. Ενώ έχω δίπλωμα οδήγησης και απέκτησα και δικό 
μου ΙΧ τελευταία, δεν μπορώ να το οδηγήσω, γιατί πανικοβάλλομαι όταν βλέπω 
άλλα μεγάλου όγκου οχήματα, ιδρώνω, με πιάνει ταχυπαλμία, αρχίζω να τρέμω 
κ.λπ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Είχα τροχαίο ατύχημα και φοβάμαι ότι θα μου ξανασυμβεί.

  Το τραυματικό γεγονός συνήθως ευθύνεται για τις αντιδράσεις άγχους που 
αντιμετωπίζει κάποιος μέσα σε κάποιο όχημα αναβιώνοντας το τροχαίο 
ατύχημα που έζησε στο παρελθόν. Ωστόσο, το γεγονός ότι τέτοιου είδους 
αντιδράσεις είναι «φυσιολογικές», μετά τη βίωση ενός τέτοιου γεγονότος δεν 
σημαίνει ότι είναι χρήσιμες ή ότι είναι αδύνατον να απαλλαγείτε από αυτές. 
Εφόσον προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε αυτό τον μόνιμο φόβο, θεωρούμε ότι 
θα μπορέσετε να τα καταφέρετε με τη συνεργασία ενός ειδικού. Στο πλαίσιο 
της συνεργασίας αυτής, θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τόσο την 
πιθανότητα να συμβεί ξανά ένα ατύχημα, αλλά και τις συνέπειες ενός πιθανού 
ατυχήματος.

?  Πώς να βοηθήσω μία φίλη μου που είχε τροχαίο ατύχημα και υποφέρει 
ψυχολογικά;

  Τη βοηθάτε με το να είστε απλώς πλάι της, να ακούτε αυτά που λέει δείχνοντας 
ενδιαφέρον και κατανόηση. Προσφέρετέ της την ευκαιρία να εκφραστεί, 
προσέχοντας να της αφήνετε αρκετό «χώρο» για να εκφράσει όλα τα αρνητικά 
της συναισθήματα για το γεγονός (αυτό κάποιες φορές είναι δύσκολο για 
τον ακροατή, ο οποίος επιβαρύνεται ψυχολογικά από τα συναισθήματα που 
εκφράζονται). Βοηθήστε τη στα άμεσα καθημερινά θέματα και προωθήστε 
την επιστροφή της στις προηγούμενες καθημερινές ασχολίες.

Αν δείτε ότι τα συμπτώματα επιμένουν, θα πρέπει να την προτρέψετε 
να δει κάποιον ειδικό. Συζητήστε μαζί της τις ανησυχίες της σχετικά με 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο και προσφερθείτε να τη συνοδεύσετε στην πρώτη 
της επίσκεψη. Αν δεν θέλει να επισκεφτεί κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, 
μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστεύεται (π.χ. 
τον οικογενειακό γιατρό). Μην ξεχνάτε ότι ως φίλος δεν θα πρέπει ποτέ να 
λειτουργήσετε ως ειδικός, όσες γνώσεις και αν έχετε. Επίσης, μην ξεχνάτε 
τα όρια των δικών σας δυνάμεων. Κάντε ό,τι μπορείτε, αλλά μην πέσετε 
στην παγίδα να θεωρήσετε τον εαυτό σας υπεύθυνο για την εξέλιξη της 
όλης κατάστασης. Αν η κατάσταση γίνει ανησυχητική και έχετε την αίσθηση 
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ότι δεν μπορείτε να βοηθήσετε, θα πρέπει να ενημερώσετε τους δικούς της, 
χωρίς να θεωρείτε ότι προδίδετε την εμπιστοσύνη της.

?  Σε τροχαίο ατύχημα που είχα ως παιδί σκοτώθηκε αγαπημένο μου πρόσωπο. 
Νιώθω ότι δεν είχα την ευκαιρία να διαχειριστώ τότε την απώλεια, με 
αποτέλεσμα να με επηρεάζει ακόμα.

  Η απώλεια ζωής αγαπημένου προσώπου είναι από μόνο του ένα εξαιρετικά 
πιεστικό ψυχολογικά γεγονός, και συνήθως είναι εξίσου πιεστικά τα γεγονότα 
που ακολουθούν μετά από αυτό. 

Είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσατε να καταστείλετε τα συναισθήματα 
που νιώθατε. Αυτό είναι μία απόλυτα φυσιολογική αρχική αντίδραση, καθώς 
μας προστατεύει από πολύ δυσάρεστες σκέψεις και συναισθήματα. Όταν 
όμως η άρνηση των συναισθημάτων χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα, τότε μας εμποδίζει να επεξεργαστούμε τα γεγονότα και 
σταδιακά να προσαρμοστούμε ψυχολογικά στη νέα πραγματικότητα. Στη 
φάση αυτή, τα παιδιά συνήθως εκδηλώνουν μία αυξημένη τάση εξάρτησης 
και φυσικής επαφής με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ είναι σημαντικό 
να έχουν τις κατάλληλες εμπειρίες ώστε να διώχνουν την ένταση που 
βιώνουν, μέσα από το παιχνίδι, αλλά και δραστηριότητες έκφρασης, όπως 
η ζωγραφική. Αυτό απαιτεί τη διάθεση σημαντικού χρόνου από τη μεριά 
του γονέα. Επίσης, ο πιο εμφανής τρόπος με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι 
δείχνουν την ψυχολογική πίεση που βιώνουν επιτρέπει στους άλλους να 
αντιληφθούν το πρόβλημα και τους προκαλεί να στρέψουν την προσοχή 
τους προς αυτούς.

Δυστυχώς, η παντελής έλλειψη πρόβλεψης για τον χειρισμό των ψυχολο-
γικών επιπτώσεων ενός τραυματικού γεγονότος συνεχίζεται μέχρι σήμερα με 
σοβαρές συνέπειες. Ο οικογενειακός περίγυρος έπρεπε να είχε ενημερωθεί από 
ειδικούς ψυχικής υγείας, οι οποίοι και θα αναλάμβαναν να παρακολουθούν 
την προσαρμογή σας μετά το γεγονός σε προληπτικό επίπεδο, ακόμη και αν 
δεν εμφανίζατε κάποια δυσκολία.

Το σίγουρο είναι ότι ακόμη βασανίζεστε από ένα γεγονός που συνέβη 
στην παιδική σας ηλικία και θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι κάνατε μία πρώτη 
αρχή αναζητώντας βοήθεια. Θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να αναζητήσετε 
τη βοήθεια ενός ειδικού, ώστε το γεγονός αυτό να σταματήσει να καθορίζει 
τη ζωή σας. Κατανοούμε πόσο προσωπικά είναι τα θέματα αυτά και πόσο 
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δύσκολο σας είναι να αρχίσετε να μιλάτε σε έναν άγνωστο, αλλά έχει παρα-
τηρηθεί ότι με την εξιστόρηση και μόνο των γεγονότων επέρχεται κάποιου 
βαθμού ψυχολογική ανακούφιση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο ειδικός 
είναι εκπαιδευμένος στην αντιμετώπιση των επιδράσεων τέτοιων γεγονότων 
και θα σας βοηθήσει να βάλετε σε σειρά τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
σας, να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας και να επιτύχετε μία καλύτερη 
ψυχολογική προσαρμογή.



Παρενόχληση – Κακοποίηση 

Σεξουαλική παρενόχληση είναι οι ανεπιθύμητες προσπάθειες προσέγγισης ή προτάσεις 
σεξουαλικού περιεχομένου, που γίνονται πάντοτε χωρίς τη συναίνεση του παρενο-
χλούμενου. Μπορεί να εκδηλώνεται με λόγια, χειρονομίες, απειλές, πιέσεις, επίμονες 
προτάσεις, ανεπίτρεπτες επαφές, επίδειξη πορνογραφικού υλικού, ή και σεξουαλικές 
επιθέσεις. Ως πράξη, είναι μονομερής και καταναγκαστική και εμφανίζεται κυρίως 
σε σχέσεις όπου ο δράσης έχει μεγαλύτερη εξουσία από το θύμα (π.χ. εργοδότης, 
καθηγητής κ.λπ.), το οποίο στη συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκα, ενδεχομένως 
ευάλωτη λόγω ηλικίας, οικονομικής κατάστασης κ.λπ.

Τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης έχουν τον χαρακτήρα τραυματικού 
γεγονότος, δεδομένου ότι: 
• Συμβαίνουν απρόβλεπτα, χωρίς το άτομο να μπορεί να τα προεικάσει και να 

προετοιμαστεί για τον κίνδυνο. 
• Καθιστούν το άτομο ανίσχυρο και αβοήθητο να κάνει κάτι για να τα αποφύγει 

ή να τα αποτρέψει.
• Πλήττουν την υποκειμενική αίσθηση ασφάλειας του ατόμου, το οποίο βιώνει τον 

κίνδυνο και την απειλή ακόμη και στην περίπτωση που δεν απειλήθηκε η ζωή του. 
Η σεξουαλική κακοποίηση είναι ο βιασμός και άλλες βίαιες σεξουαλικές συμπερι-

φορές ενηλίκων που στρέφονται εναντίον άλλων ενηλίκων ή παιδιών. Πρόκειται για 
εμπειρία που μπορεί να τραυματίσει συναισθηματικά το θύμα για όλη του τη ζωή. 
Ακόμη πιο τραυματική γίνεται αν είναι επαναλαμβανόμενη και αν συμβαίνει από την 
παιδική ηλικία, επιφέροντας μακροχρόνιες συνέπειες στη ζωή του θύματος. Αν το 
άτομο δεν είχε την ευκαιρία ή δίσταζε να επεξεργαστεί την εμπειρία αυτή, τότε είναι 
πιθανό να μεταφέρει στην ενήλικη ζωή το αίσθημα του φόβου, της αβοηθητότητας 
και της απελπισίας, αυξάνοντας την πιθανότητα θυματοποίησης στο μέλλον. Αυτό 
συμβαίνει διότι η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι απλώς μία πολύ δυσάρεστη 
εμπειρία, αλλά ένα έντονα τραυματικό γεγονός με εξαιρετικά μακροπρόθεσμες 
συνέπειες. Ως αποτέλεσμα, τα θύματα μπορεί να εμφανίζουν: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από την Ελένη Κατσάμπα.
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• Επίμονες σκέψεις για το γεγονός. 
• Ενοχές και ντροπή, είτε επειδή θεωρούν ότι συνέβαλαν με τη στάση τους στην 

κακοποίησή τους είτε επειδή τους υπέβαλε αυτή την ιδέα ο ενήλικας που τα 
κακοποίησε. 

• Έντονη νοητική σύγχυση σχετικά με το γεγονός (αδυναμία ανάκλησης λεπτο-
μερειών, αίσθηση κενού στη μνήμη σε σημείο αμφισβήτησης αν πράγματι το 
γεγονός συνέβη).

• Δυσκολία σύναψης διαφυλικών σχέσεων και φόβος αν θα μπορέσουν να έχουν 
μία ικανοποιητική ερωτική σχέση και σεξουαλική ζωή. 

• Αποφυγή των στενών διαπροσωπικών σχέσεων ή, στο αντίθετο άκρο, μεγάλη 
εμπλοκή σε πολύ στενές διαπροσωπικές σχέσεις σε σημείο συναισθηματικής 
εξάντλησης. 

• Αίσθηση απόλυτης μοναξιάς, θεωρώντας ότι είναι προβληματικοί και ότι διαφέρουν 
από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, οδηγούνται στην κοινωνική απόσυρση και 
την απομόνωση, ή αποφεύγουν να αποκαλύψουν την εμπειρία τους ακόμη και 
σε άτομα με τα οποία σχετίζονται στενά. 

• Αίσθηση ότι η συναισθηματική βλάβη είναι ανεπανόρθωτη και ότι ποτέ δεν θα 
μπορέσουν να ζήσουν ως «φυσιολογικοί» άνθρωποι.

Όταν τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης συμβαίνουν σε εργασιακά 
περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα σχετικά με την εργασία, η αρνητική επίδραση είναι 
άμεση και έντονη, καθώς το θύμα μπορεί να: 
• αποκλείεται από ευκαιρίες στο εργασιακό πλαίσιο, 
• υφίσταται άνιση μεταχείριση,
• περνά καθημερινά πολλές ώρες μέσα σε ένα εχθρικό και απειλητικό μέρος. 

Λόγω αυτών, το θύμα υφίσταται συνέπειες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγ-
γελματικό/ακαδημαϊκό επίπεδο, οι οποίες γίνονται σοβαρότερες όσο πιο έντονη η 
σεξουαλική παρενόχληση. Σε αυτές συγκαταλέγονται: 
• το έντονο άγχος, 
• η μείωση της απόδοσης και η αναζήτηση ευκαιριών για να λείψει ή για να περιορίσει 

την παραμονή στο περιβάλλον όπου υφίσταται την παρενόχληση, 
• η αμφισβήτηση και η αμφιβολία αν όντως υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση 

ή αν παρερμηνεύει μία φιλική συμπεριφορά, 
• οι ενοχές αν προκαλεί με κάποιον τρόπο τη συμπεριφορά του θύτη,
• η κατάθλιψη, 
• οι διαταραχές του ύπνου, 
• η απώλεια ή η αύξηση του σωματικού βάρους, 
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• τα σωματικά ενοχλήματα (π.χ. πονοκέφαλοι), 
• η κοινωνική απόσυρση. 

Κατά κανόνα, το θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης αποφεύγει να καταγγείλει 
το γεγονός. Αντίθετα, μάλλον επιλέγει την αποφυγή ως λύση, προκειμένου να μην 
προκαλέσει την οργή του θύτη και δεχθεί πρόσθετες συνέπειες λόγω αυτής (π.χ. φόβος 
ότι δεν θα αποφοιτήσει ή ότι θα απολυθεί από την εργασία του). 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας. Είμαι φοιτητής 23 χρόνων. Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση 
τόσο εγώ όσο και ο αδερφός μου σε ηλικία περίπου 8 χρονών από ένα φιλικό 
πρόσωπο της οικογένειας που μας περνούσε 6 χρόνια. Από τότε συν το γεγονός 
του χωρισμού των γονιών μου (εγώ έμεινα με τη μητέρα μου) ταλαιπωρούμαι 
από αισθήματα κατωτερότητας, ντροπής, εμμονές με το οτιδήποτε συμβαίνει 
στην καθημερινότητα. Από τα 16 μου χρόνια έχω κατάθλιψη, υπερβολικό άγχος 
κ.ο.κ. Νιώθω ότι έχασα πολλά πράγματα στη ζωή μου και αυτό θα με ταλαιπωρεί 
μία ζωή. Νιώθω μειονεκτικά σε σχέση με ένα άλλο άτομο το οποίο είχε ομαλή 
συναισθηματική εξέλιξη. Όλα αυτά τα χρόνια έλεγα μέσα μου θα γίνω όπως 
παλιά πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα (ήμουν ευτυχισμένος τότε). Θέλω να 
ρωτήσω αν όλα αυτά είναι μία εμμονή; Μήπως δημιουργώ προβλήματα ενώ δεν 
υπάρχουν; Είμαι λίγο χαμένος. 

❞
❝Είμαι 25 χρονών. Από την ηλικία περίπου των 5 έως τα 12 χρόνια μου 
υπήρξα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό μου πρόσωπο κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν έχω μιλήσει σε κανέναν γι’ αυτό. Έχω δουλέψει 
πάρα πολύ με τον εαυτό μου, αποβάλλοντας τις αυτοκαταστροφικές τάσεις που 
είχα. Το πρόβλημά μου είναι κάπως μπερδεμένο ακόμη και για μένα. Από την 
κακοποίηση θυμάμαι πολύ ελάχιστα πράγματα και πολύ θολά. Σε σημείο που να 
με φοβίζει. Φοβάμαι μήπως δεν υπήρξε ποτέ σεξουαλική κακοποίηση και όλα 
ίσως είναι δημιούργημα του μυαλού μου. Μου κάνει εντύπωση που ένα τόσο 
σοβαρό περιστατικό το έχω σχεδόν ξεχάσει. Είναι δυνατόν να μου συμβαίνει 
όλο αυτό; Μπορεί ένα τόσο σοβαρό γεγονός να το απωθήσει έτσι ο ανθρώπινος 
νους; Και αν ναι, πώς;

❞
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❝Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. Έχω κακοποιηθεί 
σεξουαλικά κατ’ επανάληψη από στενό συγγενικό πρόσωπο από τα 5 έως τα 10 
χρόνια μου. Αντιμετώπιζα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη, τάσεις 
αυτοκτονίας κ.ά. Στην οικογένειά μου έχουμε προβλήματα και το πιο βασικό είναι 
ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ κυρίως των παιδιών και των γονιών μας. Μας 
έχουν πάντα πολύ περιορισμένα και μας απομακρύνουν από όλους. Αν και αντιδράμε. 
Θέλουν να αποφασίζουν πάντα για μένα και να μη μου αφήνουν περιθώρια. Τώρα 
σαν φοιτήτρια είμαι μακριά τους και έχω ηρεμήσει απ’ όλα. Τα ερωτήματα που 
έχω να σας κάνω είναι τα εξής: Είμαι 24 χρονών και ποτέ δεν είχα μία σχέση με 
το άλλο φύλο εκτός από φιλική. Ενώ μου έχουν γίνει προτάσεις, φοβάμαι μήπως 
τους πληγώσω και ντρέπομαι. Τι μπορώ να κάνω; Συχνά έχω έντονο άγχος και με 
πιάνει πανικός όταν ακούω ανθρώπους να μαλώνουν. Όταν μαλώνω με τους δικούς 
μου, η φωνή μου χάνεται και όλο το κορμί μου τρέμει. Τι μπορώ να κάνω για να 
φτιάξουν όλα αυτά; Έχω δουλέψει αρκετά με τον εαυτό μου και έχω φθάσει σε ένα 
σημείο να είμαι αρκετά αισιόδοξη. Μη μου προτείνετε να πάω σε ειδικό. Θέλω να 
πάω, αλλά δεν έχω λεφτά και φοβάμαι ή μάλλον ντρέπομαι αρκετά. Σας ευχαριστώ. 

❞
❝Είμαι 23 ετών και στην ηλικία των 10 ετών δέχθηκα σεξουαλική ενόχληση 
από έναν ιερέα. Με πήγαινε στο σπίτι του όπου και με έβαζε να τον αυνανίζω. 
Η ηλικία μου δεν μου επέτρεπε να αντιδράσω, ούτε και να πω στους γονείς μου 
τίποτα. Τελικά ο ιερέας έγινε οικογενειακός μας φίλος και ερχόταν σπίτι μας και 
έτρωγε. Γενικά, τον βοηθούσαμε σε πολλά. Ζω σε ένα μικρό χωριό όπου όλοι 
γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν μπορούσε να ακουστεί κάτι τέτοιο. Μετά από 
κάποια χρόνια έχασα τον πατέρα μου από καρκίνο και εκεί ο ιερέας με στήριξε 
αρκετά. 

Τώρα απλά έχουμε έναν τυπικό χαιρετισμό σε περίπτωση που βρεθούμε στον 
δρόμο ή όπου αλλού. Από το γυμνάσιο και μετά το σκέφτομαι έντονα τις στιγμές 
που είμαι μόνος, τα βράδια, και όταν βρίσκομαι με το κορίτσι μου. Πολλές φορές 
κλαίω και με πιέζει να της αποκαλύψω τι με βασανίζει τόσο. Γενικότερα, όταν το 
φέρνω στο μυαλό μου γίνομαι χάλια. Με προβληματίζει και στη σχέση μου όπου 
πολλές φορές βρίσκω δικαιολογίες για να μην κάνουμε έρωτα. Τι πρέπει να κάνω 
για να απαλλαγώ από αυτές τις σκέψεις; 

❞
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❝Έχω τελειώσει ήδη τα φοιτητικά μου χρόνια, αλλά έπεσε το μάτι μου τυχαία 
στην ιστοσελίδα σας και έτσι μπήκα από ενδιαφέρον. Το δικό μου πρόβλημα είναι 
το εξής: όταν παρακολουθούσα τα μαθήματα της σχολής, σε κάποιο εξάμηνο, έτυχε 
να πέσω θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον καθηγητή μου. Το γεγονός δεν 
προχώρησε σε πράξη, αλλά οι κινήσεις και η όλη εξέλιξη των γεγονότων έχουν 
μείνει χαραγμένα στο μυαλό μου ακόμη και τώρα. Δεν έκανα καταγγελία, ήμουν 
στο τελευταίο εξάμηνο και ήθελα να τελειώσω τη σχολή, όμως δεν μπορώ να 
ξεχάσω. Επίσης, αποφεύγω τις στενές σχέσεις με άντρες και αυτή τη στιγμή είμαι 
τρία χρόνια χωρίς σχέση. Τι μπορώ να κάνω; 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Νιώθω φόβο και ανασφάλεια μετά τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκα.

  Ο βιασμός, η σεξουαλική επίθεση ή η απειλή σεξουαλικής επίθεσης μπορεί 
να προκαλέσουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Παρότι κάθε άτομο 
αντιδρά διαφορετικά στην τραυματική εμπειρία, συχνά το θύμα χάνει το 
αίσθημα ασφάλειας και νιώθει εντελώς αδύναμο απέναντι στους κινδύνους. 
Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται ο φόβος για μία πιθανή επανάληψη της 
τραυματικής εμπειρίας και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς νέους ερωτικούς 
συντρόφους. Οι συνέπειες αυτές είναι εξαιρετικά αρνητικές για το θύμα, 
καθώς ζει με έναν διαρκή φόβο και διατηρεί μια αμυντική στάση απέναντι 
στους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους υποψήφιους ερωτικούς συντρόφους. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η αναζήτηση βοήθειας από ειδικό ψυχικής 
υγείας προκειμένου το θύμα της σεξουαλικής επίθεσης να μπορέσει να 
επεξεργαστεί την τραυματική φύση της εμπειρίας του, αλλά και σταδιακά 
να προχωρήσει στην προσωπική του ζωή.

?  Δεν μπορώ να θυμηθώ εξ ολοκλήρου τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκα.

  Τα κενά στη μνήμη σας οφείλονται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται 
«μετατραυματική αμνησία». Η αμνησία αυτή «αποκόπτει» τις οδυνηρές 
τραυματικές αναμνήσεις προκειμένου να προστατεύσει το άτομο. Στην 
ψυχοθεραπεία, όσα άτομα εμποδίζονται από αμνησία ενθαρρύνονται να 
πουν το κομμάτι της εμπειρίας τους που θυμούνται. Ο θεραπευτής ζητά 
πληροφορίες για όλες τις πτυχές του τραυματικού γεγονότος, συμπεριλαμ-
βανομένων των συναισθημάτων που προκαλούν και του νοήματος που 
φέρουν. Η συναισθηματική στήριξη της ψυχοθεραπευτικής σχέσης αποτελεί 
τη γέφυρα για νέες αναμνήσεις, οι οποίες συχνά έρχονται αρκετά γρήγορα. 
Μοιάζει παράδοξο, αλλά για να μπορέσετε να «ξεχάσετε», πρέπει πρώτα 
να «θυμηθείτε». Βέβαια, η αποδοχή του γεγονότος και η ολοκληρωμένη 
ανάμνησή του δεν είναι οι μόνοι στόχοι της θεραπείας. Επόμενος σκοπός είναι 
η ανάκτηση του αισθήματος ελέγχου και ασφάλειας. Σταδιακά, το τραύμα 
παίζει μικρότερο ρόλο στη ζωή του ατόμου. Η αντίληψή του για τα πράγματα 
μπορεί να είναι κάπως διαφορετική, αλλά νιώθει δυνατό και ολοκληρωμένο 
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και έχει την αίσθηση ότι κρατά τον έλεγχο της ζωής του. Συνειδητοποιεί ότι, 
παρότι συνέβη, δεν είναι υποχρεωτικό το τραυματικό γεγονός να έχει για 
πάντα κεντρικό ρόλο στη ζωή του. Έτσι, το άτομο ελέγχει το γεγονός και όχι 
το γεγονός το άτομο.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνετε ότι η πρότασή μας είναι να συνερ-
γαστείτε με κάποιον ειδικό προκειμένου να «δουλέψετε» τις αναμνήσεις 
και τα συναισθήματά σας. Μέχρι να πάρετε την απόφαση για μία τέτοια 
συνεργασία να θυμάστε ότι, ανεξάρτητα από τις πράξεις σας κατά τη διάρκεια 
της επίθεσης, ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΘΥΜΑ και δεν πρέπει να νιώθετε ενοχές. Σε 
κανέναν δεν αξίζει να πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης, ανεξάρτητα από 
τις συνθήκες.

?  Δεν έχω ξεπεράσει ακόμη την κακοποίησή μου όταν ήμουν παιδί.

  Η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι απλώς μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία, 
αφού οι συνέπειές της μπορεί να είναι εξαιρετικά μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, 
είναι σημαντικό να γνωρίζετε εξαρχής ότι δεν είναι απαραίτητο να βασανίζεστε 
για όλη σας τη ζωή. Οι άνθρωποι δείχνουν μία εξαιρετικά μεγάλη αντοχή σε 
τραυματικά γεγονότα και έχουν τεράστια δυνατότητα να ξεπερνούν αρνητικά 
βιώματα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθετε ότι η συναισθηματική βλάβη 
είναι ανεπανόρθωτη και ότι ποτέ δεν θα μπορέσετε να έχετε μία «φυσιολο-
γική» ερωτική και σεξουαλική ζωή. Είναι γεγονός ότι δεν θα μπορέσετε να 
αλλάξετε ποτέ αυτό που συνέβη, αλλά, αν έχετε την κατάλληλη υποστήριξη, 
θα μπορέσετε να επεξεργαστείτε τις εμπειρίες αυτές και να ελαχιστοποιήσετε 
την αρνητική τους επίδραση.

Συχνά οι άνθρωποι που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδιά 
βασανίζονται από σκέψεις σχετικά με το γεγονός και νιώθουν ενοχές είτε 
επειδή θεωρούν ότι συνέβαλαν με τη στάση τους είτε επειδή τους υπέβαλε 
αυτή την ιδέα ο ενήλικας που τα κακοποίησε. Τα παιδιά έχουν την τάση να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για γεγονότα που δεν ευθύνονται τα ίδια και 
αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της κακοποίησης. Μάλιστα, αυτή η 
αίσθηση ενοχής είναι ιδιαίτερα έντονη αν το παιδί ένιωσε κάποια αισθήματα 
ικανοποίησης κατά τη διάρκεια της κακοποίησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, ποτέ δεν ευθύνεται το παιδί 
για την κακοποίηση. Ορισμένα θύματα κακοποίησης βρίσκουν χρήσιμο να 
παρατηρήσουν τη συμπεριφορά παιδιών αντίστοιχης ηλικίας με τη δική τους 
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όταν είχαν την τραυματική εμπειρία για να διαπιστώσουν πόσο μεγάλη είναι 
η διαφορά ισχύος μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών και πόσο εύκολο 
είναι για έναν ενήλικο να εκμεταλλευθεί ένα παιδί.

Σε πολλές περιπτώσεις, το άτομο που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση 
βιώνει εξαιρετικά έντονη νοητική σύγχυση σχετικά με το γεγονός που συνέβη. 
Μπορεί να ανησυχεί για το αν θα μπορέσει να συνάψει διαφυλικές σχέσεις, αν 
θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε αυτές και να απολαύσει τη σεξουαλική 
συνεύρεση, ή ακόμη και για το αν θα οδηγηθεί σε κάποια πράξη κακοποίησης 
ως ενήλικος. Κάποιες φορές αποφεύγει τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, 
ενώ κάποιες άλλες εμπλέκεται σε πολύ στενές διαπροσωπικές σχέσεις που 
μπορεί να το εξαντλούν συναισθηματικά. Τα περισσότερα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης φοβούνται να κοινοποιήσουν την εμπειρία τους. Σε πολλές 
περιπτώσεις, νιώθουν ότι είναι εντελώς μόνα ως προς αυτή την εμπειρία 
και ότι διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, πολλές φορές έχει 
αποδειχθεί ότι δεν ήταν οι μόνοι που υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση 
από το συγκεκριμένο άτομο.

Σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένος να ζήσετε όλη σας τη ζωή 
υπό τη σκιά του τραυματικού γεγονότος που σας συνέβη και δεν θα πρέπει 
να απογοητεύεστε από το ότι δεν μπορέσατε να αφήσετε πίσω σας την 
οδυνηρή αυτή εμπειρία, στηριζόμενος αποκλειστικά στις δικές σας δυνάμεις. 
Η εμπειρία μιας σεξουαλικής παρενόχλησης κατά την παιδική ηλικία είναι 
πράγματι πρόβλημα και δεν δημιουργείτε θέματα που δεν υπάρχουν. Για 
τον λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να αναζητήσετε βοήθεια, προκειμένου 
να μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή σας απαλλαγμένος από τις συνέπειες 
του γεγονότος.

Η εμπειρία της σεξουαλικής κακοποίησης δικαιολογεί κάθε συναίσθημα 
θυμού ή θλίψης που πιθανώς βιώνετε. Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να 
διαχειριστείτε τα συναισθήματα αυτά και κυρίως να τα εκφράσετε στο πρόσωπο 
που σας κακοποίησε, παρότι τα συναισθήματά σας γίνονται πιο έντονα 
όταν συνεχίζετε να έχετε επαφές μαζί του. Ακόμη και αν το αποπειραθείτε 
μπορεί να αρνηθεί την ευθύνη για το γεγονός. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι 
θα σας βοηθήσει να εκφράσετε τα συναισθήματα αυτά σε άλλα πρόσωπα, 
τα οποία θα ακούσουν τα γεγονότα και θα σας επιτρέψουν να εκφραστείτε 
ελεύθερα. Μπορεί να φοβάστε ότι, αν μιλήσετε για το πώς νιώθετε, τότε τα 
συναισθήματά σας θα σας κατακλύσουν. Ο φόβος αυτός μοιάζει λογικός, αλλά 
στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο: μόλις εκφράσετε με κατάλληλο 
τρόπο τα συναισθήματά σας, θα σας είναι πιο εύκολο να τα διαχειριστείτε.
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Αυτή η διαδικασία εξωτερίκευσης θα σας βοηθήσει να βάλετε σε μία τάξη 
τα συναισθήματα και τις ανησυχίες σας. Το γεγονός ότι κάποιος σας έκανε 
κάτι κακό δεν αποτελεί λόγο για να συνεχίσετε να υποφέρετε σιωπηλά. Να 
θυμάστε ότι μπορείτε να αποκαλύψετε μόνο τα κομμάτια εκείνα της ιστορίας 
που επιθυμείτε και ότι δεν είστε υποχρεωμένος να μιλήσετε για οτιδήποτε δεν 
είστε έτοιμος ακόμη. Θεωρούμε ότι για να απαλλαγείτε ολοκληρωτικά από 
αυτές τις σκέψεις θα σας βοηθήσει πολύ μία ψυχοθεραπευτική συνεργασία, 
προκειμένου να μιλήσετε για το τι συνέβη, για τα συναισθήματά σας, αλλά 
και να λάβετε βοήθεια για την αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών. 
Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να εμπιστευτείτε κάτι τόσο προσωπικό σε έναν 
ξένο και χρειάζεται αρκετό κουράγιο, αλλά, παρότι σας φαίνεται περίεργο, 
πολλές φορές είναι πιο εύκολο να μοιραστούμε κάποια πράγματα με έναν 
ειδικό για τέτοιου είδους ζητήματα, παρότι μας είναι άγνωστος, παρά με 
έναν φίλο.

?  Έχω κακοποιηθεί σεξουαλικά αλλά δεν θέλω να απευθυνθώ σε ειδικό.

  Το ενδεχόμενο να καταφέρατε κάποια πολύ σημαντικά βήματα μόνη σας 
δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσετε να ζείτε με τα προβλήματα που 
απομένουν, ή ότι θα πρέπει να βρείτε μόνη σας τη δύναμη να τα ξεπεράσετε. 
Μας ζητάτε να μη σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, όμως 
θεωρούμε ότι αυτή θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Η αντιμετώπιση μιας 
τραυματικής εμπειρίας σαν και αυτή που ζήσατε παρουσιάζει δυσκολίες και 
η συνεργασία με έναν ειδικό προσφέρει σημαντική διευκόλυνση. Αυτά που 
επιτύχατε μόνη σας θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω 
προσπάθειά σας και όχι να σας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει 
να παλέψετε στηριζόμενη αποκλειστικά στις δικές σας δυνάμεις.

Σε περίπτωση που σας απασχολεί το θέμα των χρημάτων, αυτό δεν 
αποτελεί ζήτημα, καθώς υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα που προσφέρουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες δωρεάν. Για παράδειγμα, επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα των συμβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στη διεύθυνση http://www.isotita.gr/
emfyli-via/. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για εσάς να 
συζητήσετε τα γεγονότα του παρελθόντος με έναν άγνωστο άνθρωπο. Όλοι 
όσοι απευθύνονται σε έναν ειδικό νιώθουν κάποια αμηχανία να συζητήσουν 
προσωπικά τους θέματα, και μάλιστα σε περιπτώσεις κακοποίησης ή άλλων 
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τραυματικών εμπειριών τα συναισθήματα αυτά είναι πιο έντονα. Ο ειδικός 
που θα απευθυνθείτε είναι εκπαιδευμένος για να βοηθά στην επεξεργασία 
τραυματικών γεγονότων και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν ευθύνεται ποτέ 
το θύμα της κακοποίησης για την κακοποίηση. Σύντομα θα διαπιστώσετε 
ότι τα αρνητικά συναισθήματά σας θα υποχωρήσουν και μάλιστα μπορείτε 
να προσδοκάτε σημαντική ανακούφιση από τη δυνατότητα και μόνο να 
εκμυστηρευτείτε τις εμπειρίες σας σε έναν άλλο άνθρωπο. 

?  Ο καθηγητής μου με παρενοχλεί σεξουαλικά.

  Η σκέψη να «αποφύγετε» με κάποιον τρόπο τον καθηγητή που σας παρενοχλεί 
δείχνει εκ πρώτης όψεως λογική, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε άλλου είδους 
δυσάρεστες συνέπειες. Για να τον «αποφύγετε» θα πρέπει να κάνετε αλλαγές 
στο πρόγραμμα σπουδών σας, ή να μην είστε συνεπείς στις ακαδημαϊκές σας 
υποχρεώσεις, και αυτό αντιβαίνει στο δικαίωμά σας να κάνετε τις ακαδημαϊκές 
επιλογές σας κατά την κρίση σας.

Από την άλλη, δεν θα πρέπει απλώς να ελπίζετε ότι κάποια στιγμή η 
παρενόχληση θα σταματήσει. Πολλές φορές το άτομο που παρενοχλεί 
παρερμηνεύει την ανεκτική συμπεριφορά του παρενοχλούμενου ως σιω-
πηρή αποδοχή και σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει καν την αίσθηση ότι η 
συμπεριφορά του είναι δυσάρεστη.

Πρέπει να δείξετε με άμεσο και σαφή τρόπο ότι η κατάσταση αυτή δεν σας 
είναι επιθυμητή και να απαντήσετε αρνητικά σε οποιαδήποτε πρόταση σας 
γίνει χωρίς να προσφέρετε δικαιολογίες. Γενικά, προσπαθήστε η συμπεριφορά 
σας να μην αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ως προς τις προθέσεις 
σας, και είναι πολύ πιθανό η κατάσταση να επιλυθεί χωρίς να αναγκαστείτε να 
κάνετε κάποια καταγγελία. Αν, ωστόσο, η συμπεριφορά του συνεχίσει, τότε 
σας ενθαρρύνουμε άμεσα να καταγγείλετε το γεγονός. Στον διαδικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
(http://www.isotita.gr/) θα βρείτε τηλεφωνική γραμμή SOS, συμβουλευτικά 
κέντρα, αλλά και τη νομοθεσία που σας προστατεύει.

Ίσως να νιώθετε αβοήθητη λόγω της κατάστασης και να φοβάστε τις 
πιθανές συνέπειες της άρνησής σας. Πολλοί άνθρωποι στην περίπτωση 
αυτή διστάζουν να μιλήσουν για την εμπειρία τους. Δεν είναι σίγουροι 
αν όντως παρενοχλούνται, ή πιστεύουν ότι σε κάποιον βαθμό είναι και 
οι ίδιοι υπεύθυνοι. Άλλες φορές φοβούνται ότι τα άτομα του αντίθετου 
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φύλου δεν θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους το πρόβλημα, ή δεν έχουν 
εμπιστοσύνη στις επίσημες διαδικασίες. Ωστόσο, πρόκειται για μία 
κατάσταση που περιορίζει την προσωπική σας ελευθερία και είναι δυνατόν 
να αντιμετωπιστεί.

?  Έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητή/εργοδότη.

  Η σεξουαλική παρενόχληση –ακόμη και στις πιο «ήπιες» μορφές της– 
προκαλεί μεγάλη σύγχυση στον παρενοχλούμενο, επειδή κάμπτονται τα 
φυσιολογικά όρια μεταξύ των επαγγελματικών, κοινωνικών ή ακαδημα-
ϊκών ρόλων και των προσωπικών σχέσεων. Οι συνέπειες μιας εμπειρίας 
σεξουαλικής παρενόχλησης μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές για τα 
θύματα, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 
πιθανό μία γυναίκα να εγκαταλείψει τις σπουδές της ή την εργασία της 
για να αποφύγει τη σεξουαλική παρενόχληση, και σε πολλές περιπτώσεις 
εμφανίζονται προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας.

Το ενδεχόμενο να μην μπορείτε να ξεχάσετε και να αντιμετωπίζετε δυσκολίες 
στις διαπροσωπικές σας σχέσεις είναι μία απολύτως «φυσιολογική» αντίδραση. 
Δυστυχώς, οι συνέπειες ενός τραυματικού γεγονότος δεν απαλείφονται 
από μόνες τους αν απλώς προσπαθήσετε να αγνοήσετε το πρόβλημα και να 
συνεχίσετε τη ζωή σας.

Κατ’ αρχάς, προσπαθήστε να μην κατηγορείτε τον εαυτό σας. Δεν φταίτε 
εσείς. Φταίει το άτομο που σας παρενόχλησε. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά 
ότι η αντίληψη πως μόνο οι γυναίκες που ντύνονται ή συμπεριφέρονται 
προκλητικά πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι μύθος.

Επιπλέον, μη θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε το γεγονός μόνη σας 
επειδή δεν το αναφέρατε όταν συνέβη. Θα σας βοηθήσει να μιλήσετε για την 
εμπειρία σας και να εκφράσετε τα συναισθήματά σας σε κοντινά πρόσωπα. 
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντοτε να κάνετε καταγγελία.

Τέλος, μην απελπίζεστε. Μπορεί να νιώθετε ότι έχετε τραυματισθεί συναι-
σθηματικά με ανεπανόρθωτο τρόπο, ότι ποτέ δεν θα καταφέρετε να συνάψετε 
μία ευτυχισμένη διαφυλική σχέση, ή ότι ποτέ δεν θα έχετε ικανοποιητική 
σεξουαλική ζωή. Κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να σας συμβεί, αν αποφασίσετε 
να αντιμετωπίσετε το γεγονός που σας συνέβη. Σε αυτό θα σας βοηθούσε 
ιδιαίτερα η συνεργασία με έναν ειδικό. Μπορεί να νιώθετε ότι είναι δύσκολο 
να εμπιστευθείτε σε έναν «άγνωστο» μία τόσο προσωπική εμπειρία, αν και 
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μερικές φορές είναι πιο εύκολο να μιλήσουμε σε έναν «άγνωστο» απ’ ό,τι 
σε έναν φίλο. Με τον ειδικό θα συζητήσετε για το πώς νιώθετε, για το τι 
συνέβη και το πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε 
στις διαφυλικές σας σχέσεις. Σκοπός της συνεργασίας σας δεν θα είναι να 
αλλάξετε το παρελθόν, αλλά να κατανοήσετε σε βάθος τα όσα συνέβησαν 
και τις δικές σας αντιδράσεις, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες στην 
καθημερινή σας ζωή.

?  Πώς μπορεί μία οικογένεια να αντιμετωπίσει την παρενόχληση που δέχεται 
ένα μέλος της, αλλά και η ίδια στο σύνολό της;

  Είναι πολύ σημαντικό, όπως και σε κάθε περίπτωση παρενόχλησης, να 
υπάρξει μία άμεση αντίδραση προκειμένου να προστατευθεί τόσο το άτομο 
όσο και τα μέλη της οικογένειάς του. 

Ως προς τον ψυχολογικό αντίκτυπο, είναι λογικό όλα τα μέλη της οικογένειας 
να εμφανίζουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις. Η παρενόχληση είναι 
έξω από τις συνηθισμένες καθημερινές εμπειρίες και οι αντιδράσεις είναι 
αναμενόμενες. Ωστόσο, με την κατάλληλη βοήθεια και με την πάροδο του 
χρόνου, όλα τα μέλη θα μπορέσουν σταδιακά να επεξεργαστούν το γεγονός 
και να το αφήσουν πίσω τους. Όταν τα συναισθήματα θα είναι λιγότερο 
έντονα, θα είναι πιο εύκολο να συζητήσουν μεταξύ τους και να μπορέσουν 
να εξομαλύνουν την οικογενειακή τους ζωή. Είναι σημαντικό η οικογένεια 
να δείξει εμπιστοσύνη σε έναν ειδικό σε τέτοιου είδους ζητήματα, ώστε να 
αποφευχθεί κάποιο από τα μέλη της να αναλάβει τον ρόλο του «θεραπευτή» ή 
του «προστάτη», διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα 
ματαίωσης, αδυναμίας και αβοηθητότητας.



❝
Προβλήματα με  

τον Εαυτό 

❞



Αυτοπεποίθηση / Αυτοεκτίμηση

Η εμπιστοσύνη που έχει κανείς στις δυνάμεις και τις ικανότητές του συνιστούν το 
στοιχείο της αυτοπεποίθησης, στην οποία κεντρικό ρόλο παίζουν οι πεποιθήσεις του 
ατόμου για τον εαυτό του. Βάσει σημαντικών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία ή 
και αργότερα, οι άνθρωποι εισπράττουμε μηνύματα για το ποιοι είμαστε. Αν το περι-
εχόμενο αυτών των μηνυμάτων είναι αρνητικό, τότε είναι πιθανό να διαμορφώνονται 
αρνητικές εντυπώσεις (πεποιθήσεις) για τον εαυτό. Με άλλα λόγια, οι εμπειρίες μας 
αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση γενικών συμπερασμάτων και κρίσεων για το 
ποιοι είμαστε ως άνθρωποι, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της αυτοπεποίθησης. 

Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη συνολική άποψη και εικόνα που έχουμε για 
τον εαυτό μας και στην αξία που του αποδίδουμε. Χαμηλή αυτοεκτίμηση σημαίνει 
αρνητική άποψη για τον εαυτό μας.

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση αφορά στις αρνητικές πεποιθήσεις που διατηρεί ένα 
άτομο για τον εαυτό του. Αυτή η κατάσταση μπορεί να περιγραφεί με τη μορφή ενός 
εσωτερικού κριτή που δεν είναι άλλος από τον εαυτό, ο οποίος ελέγχει το άτομο 
διαρκώς και αυστηρά, το επικρίνει για τις ελλείψεις του, εξισώνει την αξία του με την 
απόδοσή του και το καταδικάζει στην αποτυχία. Οι αρνητικές πεποιθήσεις για τον 
εαυτό μας διαμορφώνονται νωρίς στη ζωή μας. Αυτό που συνέβη στην οικογένεια, 
την ευρύτερη κοινότητα και το σχολείο είναι σημαντικές εμπειρίες που συχνά μας 
ακολουθούν και μετά την ενηλικίωση. Αν αυτές οι εμπειρίες είναι αρνητικές, τραυματικές 
ή κακοποιητικές, τότε τίθενται οι βάσεις των αρνητικών πεποιθήσεων για τον εαυτό 
και, ως εκ τούτου, της χαμηλής αυτοπεποίθησης. 

Σε αυτές τις εμπειρίες συμπεριλαμβάνονται: 
• η συστηματική τιμωρία, η παραμέληση ή η κακοποίηση, 
• η αποτυχία του παιδιού να φθάσει τις αυστηρές ή υψηλές απαιτήσεις των γονέων 

– απόρριψη,
• η αδυναμία να ανταποκριθεί το παιδί στα πρότυπα των ομηλίκων – περιθωριο-

ποίηση, 
• η επιβάρυνσή του με το στρες ή η δυσφορία των άλλων, 
• η έλλειψη της επιβράβευσης, του επαίνου, της ζεστασιάς, ή της τρυφερότητας και 

του ενδιαφέροντος από το περιβάλλον του. 
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Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αρνητικές πεποιθήσεις ενδέχεται να διαμορφωθούν 
και αργότερα ως αποτέλεσμα αρνητικών εμπειριών ζωής (π.χ. σχολικού εκφοβισμού, 
μιας κακοποιητικής σχέσης ή διάφορων άλλων τραυματικών γεγονότων).

Εκτός, όμως, από τις αρνητικές εμπειρίες, νωρίς ή και αργότερα στη ζωή, το ίδιο το 
άτομο συμμετέχει χωρίς να το αντιλαμβάνεται στη διαιώνιση των αρνητικών πεποιθή-
σεων για τον εαυτό και ως αποτέλεσμα στη διατήρηση της χαμηλής αυτοπεποίθησης. 
Πιο συγκεκριμένα, αυτό γίνεται μέσω της συμπεριφοράς (στρατηγικές αντιμετώπισης) 
και μέσω του τρόπου σκέψης (μεροληψίες). 

Σε καθημερινή βάση, οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε διάφορες στρατηγικές αντι-
μετώπισης στην προσπάθειά μας να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις και 
προβλήματα. Όταν η αυτοπεποίθηση είναι χαμηλή, το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί 
δυσλειτουργικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, όπως η αποφυγή 
συγκεκριμένων καταστάσεων που φοβάται, ο υπερβολικός έλεγχος των συνθηκών και 
του εαυτού και η τελειοθηρία. Έτσι, πολύ συχνά, αυτές οι δυσλειτουργικές στρατηγικές 
αποτυπώνονται σε σκέψεις του τύπου: 
• «Καλύτερα να μην προσπαθήσω καθόλου, γιατί θα αποτύχω».
• «Στις παρέες δεν πρέπει να μιλάω, γιατί μπορεί εύκολα να γελοιοποιηθώ».
• «Θα πάω στις εξετάσεις, μόνο αν έχω διαβάσει τέλεια».

Αυτές οι στρατηγικές είναι δυσλειτουργικές γιατί καταλήγουν να επιβεβαιώνουν 
την αρχική αρνητική πεποίθηση του ατόμου για τον εαυτό του και μακροπρόθεσμα 
να κάνουν την αυτοπεποίθησή του όλο και χαμηλότερη. Με άλλα λόγια, λειτουργούν 
ως ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας, δεδομένου ότι βασίζονται σε κριτήρια 
στα οποία το άτομο είναι δύσκολο να ανταποκριθεί. 

Ταυτόχρονα, η χαμηλή αυτοπεποίθηση συντηρείται, ενδυναμώνεται και διαιωνίζεται 
από τον μεροληπτικό τρόπο σκέψης. Αυτό συμβαίνει μέσω δύο λαθών: της μερολη-
πτικής αντίληψης και της μεροληπτικής ερμηνείας: Κατά τη μεροληπτική αντίληψη, 
το άτομο στρέφει και επικεντρώνει την προσοχή του σε ό,τι ταιριάζει και συμφωνεί 
με την αρνητική αντίληψη για τον εαυτό του, αποκλείοντας ό,τι την αντικρούει. Στη 
μεροληπτική ερμηνεία, το άτομο διαστρεβλώνει το νόημα/σημασία που αποδίδει 
στις εμπειρίες του, ακόμη και αν αυτές είναι θετικές. Ως αποτέλεσμα, έχει την τάση να 
βλέπει τον εαυτό του και τη ζωή του αρνητικά και να προβλέπει ότι όλα θα εξελιχθούν 
προς το χειρότερο. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι έτοιμο να το 
ερμηνεύσει αρνητικά. Έτσι, εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο, που πυροδοτεί τις 
προϋπάρχουσες αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό. Βάσει αυτών των πεποιθήσεων 
γίνονται συγκεκριμένες προβλέψεις: το άτομο φοβάται για το τι πρόκειται να συμβεί 
και για το ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί αρνητικά. Επιπλέον, υποτιμά την ικανότητά 
του να ανταποκριθεί. Αυτές οι προβλέψεις εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους καθώς 
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επηρεάζουν τη συμπεριφορά και συνοδεύονται και από σωματικά συμπτώματα: 
ενδέχεται να οδηγούν σε αποφυγή, σε περιττές προφυλάξεις, επηρεάζουν την απόδοση, 
οδηγούν σε υποτίμηση των επιτυχιών και των θετικών εκβάσεων. 

Μία συχνή συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η αναζήτηση διαβεβαιώσεων και 
βοήθειας από άλλους ανθρώπους. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση κάνει το άτομο να στρέφεται 
πάντοτε στους άλλους για βοήθεια και να θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς 
την ενεργό συμπαράστασή τους. Βεβαίως, είναι απολύτως κατανοητό και θεμιτό οι 
άνθρωποι να νιώθουμε συχνά την ανάγκη να απευθυνθούμε στους άλλους για βοήθεια. 
Ωστόσο, στην περίπτωση της χαμηλής αυτοπεποίθησης, αυτό γίνεται συστηματικά και 
καταλήγει να ενισχύει την αντίληψη του ατόμου ότι δεν είναι ικανό να τα καταφέρει 
βασιζόμενο στις δικές του δυνάμεις. Έτσι, δεν δίνει στον εαυτό του τον απαραίτητο χρόνο 
για να μάθει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ανταποκριθεί αυτόνομα στις υποχρεώσεις 
του. Ακολουθώντας τη στρατηγική αυτή, κατά κανόνα για πολλά χρόνια, στερεί από τον 
εαυτό του την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητο. Έτσι, 
καταλήγει να επιβεβαιώνει διαρκώς την αρχική αρνητική αντίληψη για τον εαυτό του. 

Άλλη μία σοβαρή συνέπεια της χαμηλής αυτοπεποίθησης είναι η κακή διάθεση. Κατά 
κανόνα, το άτομο δεν μπορεί να χαρεί και συχνά υποφέρει από ένα χρόνιο αίσθημα 
αρνητικής διάθεσης. Επίσης, μία ακόμα συνέπεια είναι η διατάραξη των κοινωνικών σχέσεων 
και συναναστροφών. Το άτομο που έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση ανησυχεί πολύ μήπως 
ντροπιαστεί στα μάτια των άλλων. Αυτή η ανησυχία ενδέχεται να είναι τόσο μεγάλη που 
να το δυσκολεύει ακόμη και στις καθημερινές δραστηριότητές του. Θεωρεί ότι οι άλλοι 
το παρατηρούν, περιμένοντας πότε θα κάνει κάποιο λάθος, και τείνει να νιώθει άσχημα 
όταν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής ή απλώς σε καταστάσεις όπου η «απόδοσή» 
του θα αξιολογηθεί. Συχνά, προκειμένου να αποφύγει την ανησυχία, το άγχος ή τον 
φόβο που συνδέεται με την κριτική των άλλων, αποσύρεται. Ωστόσο, παρότι η εν λόγω 
στρατηγική το προστατεύει από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, έχει υψηλό κόστος για 
την προσωπική του ζωή: σε πολλές περιπτώσεις, δεν κάνει ή δεν λέει αυτά που επιθυμεί 
ή μπορεί, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι επιθυμίες του. 

Έτσι, και πάλι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: Η χαμηλή εμπιστοσύνη στον 
εαυτό το κάνει να μη συμπεριφέρεται όπως θέλει ή μπορεί. Το γεγονός ότι δεν 
συμπεριφέρεται με τον τρόπο που θέλει ή ότι δεν καταφέρνει όσα μπορεί, το κάνει 
να νιώθει ακόμη πιο άσχημα με τον εαυτό του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επόμενη 
φορά να είναι ακόμη πιο απίθανο να συμπεριφερθεί όπως θέλει ή μπορεί, κ.ο.κ. 

Τέλος, η χαμηλή αυτοπεποίθηση κάνει το άτομο να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί 
σε μεταβατικές φάσεις της ζωής του και, επιπλέον, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
προσωπική του ζωή, καθώς, συχνά, αμφιβάλλει για τα κίνητρα του ερωτικού συντρόφου, 
νιώθει ανασφαλές και χρειάζεται διαρκή καθησύχαση για τα αισθήματά του, νιώθει πολύ 
έντονη απειλή και ζήλια, με αποτέλεσμα να δημιουργεί αναίτια προβλήματα στη σχέση του. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Αντιμετωπίζω προβλήματα συναισθηματικής ανασφάλειας. Όσο θυμάμαι 
τον εαυτό μου, αναζητώ την αγάπη των γονιών μου. Δεν μπορώ να ξεπεράσω 
το ότι με άφησαν στη γιαγιά από τα 2 μέχρι τα 9 μου χρόνια. Από τότε και έπειτα 
εισπράττω απόρριψη της προσωπικότητάς μου. Ειδικά ο πατέρας μου επικοινωνεί 
μαζί μου μόνο για να πει ότι αυτό που είπα ή έκανα είναι λάθος. Η μητέρα μου 
είναι εξαιρετικά επιβλητική και θυμώνει όταν κάτι δεν γίνεται όπως το θέλει. Οι 
καβγάδες και η ένταση είναι πολλοί και μεγάλοι. Ακόμη και η απλή συνάντηση μαζί 
τους αισθάνομαι ότι μου κάνει κακό. Δεν έχω πίστη στον εαυτό μου, η κοινωνική 
ζωή μου είναι ανύπαρκτη και, το κυριότερο, καταστρέφω κάθε συντροφική σχέση 
που κάνω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι με αγαπάει ο σύντροφός μου, παρεξηγώ 
καταστάσεις, ζητάω πιο τρυφερή συμπεριφορά και καταλήγω ακόμη πιο μόνη 
και πικραμένη. Πώς μπορώ να το ξεπεράσω;

❞
❝Έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και πρόσφατα έπιασα δουλειά σε ένα 
φροντιστήριο. Είμαι πολύ αγχώδης και απαισιόδοξη και τα βλέπω όλα δύσκολα. 
Νιώθω πολύ πιεσμένη να ακολουθήσω τους ρυθμούς της δουλειάς και πάνω 
απ’ όλα δεν είμαι ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Νιώθω ότι δεν ξέρω καλά 
το αντικείμενό μου και ότι δεν έχω τρόπο να το μεταδώσω. Οι σχέσεις μου με 
τους άλλους είναι τυπικές γιατί συνεχώς έχω άγχος με το μάθημα. Εν τω μεταξύ 
στενοχωρώ και τους γύρω μου (γονείς, αδελφό και αγόρι) με τη συμπεριφορά 
μου. Δεν μπορώ να χαρώ με τίποτα. Από μικρή, πάντα στα δύσκολα με έπιανε 
απελπισία και ζητούσα βοήθεια από τους άλλους. Νομίζω ότι δεν ξέρω καλά 
τον εαυτό μου και δεν μπορώ να χειριστώ τις καταστάσεις δυναμικά. Πώς θα 
μπορούσατε να με βοηθήσετε; Ευχαριστώ πολύ.

❞
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❝Γεια σας! Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω καθόλου μα καθόλου αυτοπε-
ποίθηση και οι άλλοι με κάνουν ό,τι θέλουν. Πάντα οι άλλοι έχουν το πάνω χέρι. 
Εγώ δεν μπορώ να επιβληθώ πουθενά και σε κανέναν! Ακόμη και η αδελφή μου 
που είναι μικρότερη με κάνει ό,τι θέλει, ξέρει πώς να με χειριστεί. Νομίζω πως δεν 
φταίνε μόνο οι άλλοι, αλλά εγώ που δεν τους βάζω όρια… Θέλω να πάρω τη ζωή 
στα χέρια μου, να έχω αυτοπεποίθηση… αλλά η ηττοπάθεια με χαρακτηρίζει! Πάντα 
έτσι ήμουν… τώρα είμαι 19,5 ετών και δεν έχει αλλάξει κάτι! Νομίζω ότι πρέπει 
να το πάρω απόφαση πως αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ και θα είμαι πάντα έτσι… 

Επίσης, έχω τρομερές ενοχές και τύψεις σε πολλά θέματα και ειδικά όταν 
κάνω κάποιο λάθος, ακόμη και ασήμαντο… Ενώ ξέρω ανθρώπους που κάνουν 
“τέρατα” και δεν έχουν ούτε ίχνος τύψεων! Άλλο που με ενοχλεί είναι ότι όταν 
δεν είμαι καλά, όταν είμαι αμήχανη, στενοχωρημένη κ.λπ. κ.λπ., φαίνεται πάντα! 
Από το πρόσωπό μου, από το ύφος μου, από τον τόνο της φωνής μου… Δεν 
μπορώ να κρατήσω πια τίποτα για τον εαυτό μου, όλα τα συναισθήματά μου 
αποτυπώνονται και έτσι ο οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει πώς αισθάνομαι! 
Αυτό δεν με συμφέρει καθόλου και δεν είναι και ωραίο να μπορεί ο άλλος να 
καταλαβαίνει τι νιώθεις… 

Το κυρίαρχο συναίσθημα που με χαρακτηρίζει είναι ο φόβος… ο φόβος και εγώ 
“πάμε πακέτο”. Φοβάμαι τι λένε οι άλλοι για μένα, φοβάμαι να πάρω πρωτοβουλίες, 
φοβάμαι να πω την άποψή μου, και γι’ αυτό τον λόγο αναγκάζομαι και συμφωνώ 
πάντα με τους άλλους. Φοβάμαι την αντίδρασή τους σε κάθε μου κίνηση, φοβάμαι 
την κριτική… Θέλω να είμαι ελεύθερη να ζω τη ζωή μου! Να κάνω ό,τι θέλω και 
ό,τι νιώθω, ό,τι ζητάει η ψυχή μου, αδιαφορώντας για τους άλλους! Άλλωστε δεν 
ζούμε για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας… Όλα αυτά τα ξέρω και τα λέω, 
στην πράξη όμως δεν τα εφαρμόζω… Θα ‘θελα να μου πείτε κι εσείς την άποψή 
σας πάνω στο θέμα!

❞
❝Γεια σας… Είμαι 22 χρονών και είμαι φοιτητής. Γενικά δεν είμαι καθόλου καλά 
ψυχολογικά… Πάντα ήμουν άριστος μαθητής στο σχολείο. …Πάρα πολύ καλός, με 
υψηλή βαθμολογία. Πάντα παραστάτης, απουσιολόγος. Στην Γ΄ Λυκείου, όμως, δεν 
τα πήγα καλά στις πανελλήνιες… Έγραψα 11 και κάτι… Γενικά τότε δεν τις πήρα 
σοβαρά τις πανελλήνιες, δεν διάβασα όσο έπρεπε… Και στο φροντιστήριο δεν 
με εξέταζαν ώστε να είμαι πάντα σε εγρήγορση, με αποτέλεσμα να είμαι χαλαρός. 
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Δεν έγραψα καλά και πέρασα σε άλλη σχολή από αυτή που ήθελα. Όμως, άλλα 
ήταν τα όνειρά μου από παιδάκι… 

Τελικά, πήγα στη σχολή που έτυχε να περάσω, γράφτηκα, παρακολούθησα 
και έμεινα… Δεν είχα τη δύναμη να ξαναδώσω τον πρώτο χρόνο και πάλι εξε-
τάσεις…Ενώ δεν το περίμενα, η σχολή αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα… Ωστόσο, γενικά, νιώθω πολύ μειονεκτικά που δεν κατάφερα να 
περάσω εκεί που ήθελα και δεν έγραψα τον βαθμό που πραγματικά μου άξιζε…

Οι γονείς μου με λένε “στουρνάρι”… Εμένα, που ήμουν πάντα καλός μαθητής! Έχω 
πτυχίο Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, υπολογιστών και τελείωσα τη σχολή μου στα 
4 χρόνια, παρότι είναι δύσκολη σχολή… Ορκίζομαι τον Νοέμβριο με άριστα… Παρ’ 
όλα αυτά νιώθω ένα τίποτα. Στενοχωριέμαι που δεν έγραψα καλά στις πανελλήνιες. 
Οι γονείς μου, οι καθηγητές μου, το χωριό μου, όλοι πίστευαν σε μένα και εγώ τους 
απογοήτευσα… Δεν ξέρω τι να κάνω… Αυτό το πράγμα με ακολουθεί 4 χρόνια… 

Δεν είμαι μαθητής του 11 και κάτι, το ξέρω πολύ καλά… Δεν ξέρω τι να κάνω… 
Νιώθω πολύ μειονεκτικά όποτε έρχομαι στο χωριό μου. Ξυπνάνε αναμνήσεις 
από τις πανελλήνιες και δεν είμαι καλά… Νιώθω μηδενικό και ότι δεν αξίζω… Τι 
να κάνω, βοηθήστε με… Τώρα πηγαίνω φαντάρος, έχω σκεφτεί μετά τον στρατό 
να δώσω πανελλήνιες, αλλά δεν ξέρω…, βοηθήστε με… Δεν αντέχω καθόλου…

❞
❝Θέλω να σας μιλήσω γι’ αυτό που με προβληματίζει. Ας μπω στο θέμα μου, όμως, 
γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας δώσω ορισμένα στοιχεία 
για μένα για να σας βοηθήσω περισσότερο. Είμαι 26 χρονών, εργάζομαι αρκετά χρόνια 
σε μία εταιρεία και σπουδάζω παράλληλα. Μεγάλωσα σε μία οικογένεια με πολλά 
προβλήματα: ο μπαμπάς έκανε τη ζωή του, η μαμά γκρίνιαζε και τον απειλούσε ότι 
θα φύγει (ποτέ όμως δεν το τόλμησε), οικονομικά προβλήματα κ.λπ. Δεν θυμάμαι τον 
εαυτό μου να πέρασε την περίοδο που λέγεται παιδική ηλικία. Έχω και μία μικρότερη 
αδελφή. Πάντοτε άκουγα τα παράπονα της μαμάς για τον μπαμπά και γέμιζα ενοχές 
για τη δυστυχία της. Τα μαθητικά μου χρόνια ήταν απαίσια στο δημοτικό (από θέμα 
συμπεριφοράς φίλων και δασκάλων προς εμένα), πολύ όμορφα στο γυμνάσιο και 
στο λύκειο (πολλές παρέες, φιλίες, διασκέδαση). 

Ερωτεύθηκα σφοδρά στα 15 με έναν συμμαθητή μου, και μετά από φουρτούνες 
και μπονάτσες, ολοκλήρωσα σεξουαλικά μαζί του για πρώτη φορά στη ζωή μου σε 
ηλικία 18,5 χρονών (σημείωση: εργάζομαι απ’ όταν τελείωσα το λύκειο, γιατί ήθελα 
να είμαι ανεξάρτητη). Μετά από σχέση 2 χρόνων με αυτό το παιδί, τον χωρίζω γιατί 
αποφάσισα πως είμαι ερωτευμένη με τον καλύτερό μου φίλο (από 13 χρονών), 
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ο οποίος ήταν και αυτός ερωτευμένος μαζί μου πολλά χρόνια. Επειδή ήμασταν 
όλοι σε μία παρέα, η σχέση μου αυτή δίχασε την παρέα και χωριστήκαμε. Η σχέση 
μας κράτησε 3 χρόνια, αλλά δεν είχε το πάθος της προηγούμενης. Δεν ένιωθα 
σεξουαλική ικανοποίηση, παρόλο που περνούσα καλά μαζί του σε άλλα θέματα 
(έξοδοι, διακοπές, συζητήσεις). Χώρισα όταν άρχισα να νιώθω πως δεν ήμουν 
ειλικρινής μαζί του. Μετά από λίγο διάστημα ξαναβρεθήκαμε μαζί σεξουαλικά, με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα το μάθει κανείς από την παρέα, και μου άρεσε πολύ (!) 
Όταν έφθασε στον πάτο αυτή η “κρυφή” ερωτική συνεύρεση, απομακρυνθήκαμε ο 
ένας από τον άλλο. Εκείνος συνέχισε τη ζωή του και ετοιμάζεται τώρα να παντρευτεί. 
Εγώ έκανα μία περιστασιακή σχέση με έναν κατά 10 χρόνια μεγαλύτερό μου και 
πρόσφατα χωρισμένο, η οποία δεν διήρκησε πάνω από 2 μήνες. 

Έκτοτε είμαι μόνη μου και αρχίζει το δράμα μου. Σιγά σιγά άρχισα να ξεκόβω 
από τις παρέες μου και έχω καταλήξει τελείως μόνη. Ενώ έχω υπάρξει πολύ 
κοινωνικό άτομο που του αρέσει η διασκέδαση, ο χορός, το γλέντι, η παρέα, η 
κουβέντα, αντιμετωπίζω δυσκολία στο να δημιουργήσω καινούργιες γνωριμίες. 
Έχω γίνει πολύ επιθετική, ιδιαίτερα με τη μητέρα μου (νομίζω ότι για όλα φταίει 
αυτή), αλλά και στη δουλειά είμαι πολύ απότομη με τους συναδέλφους μου και 
φθάνω σε σημεία υστερίας όταν κάτι δεν γίνεται σωστά. Υποφέρω στη σκέψη ότι 
θα κάνω κάτι λάθος, θέλω όλα να είναι τέλεια, θέλω εγώ να είμαι τέλεια. 

Είμαι τρομερά ανασφαλής, φοβάμαι να δείξω τα συναισθήματά μου και πάντα 
προσπαθώ να δείχνω προς τα έξω ότι είμαι σκληρή και δυνατή, ενώ μέσα μου υποφέρω. 
Τον τελευταίο μήνα έχω έναν κόμπο στον λαιμό συνέχεια και όταν βρίσκομαι μόνη μου 
κλαίω απαρηγόρητα. Οι σκέψεις μου είναι αρνητικές, νιώθω πως δεν αξίζω τίποτα. 
Ενώ έχω έντονες φιλοδοξίες για την καριέρα μου και τον τελευταίο καιρό ψάχνω να 
κάνω μία επαγγελματική αλλαγή, τρέμω στη σκέψη της συνέντευξης και γενικότερα 
με οτιδήποτε έχει σχέση με άλλους ανθρώπους που θα με κρίνουν (!). 

Θέλω να μου πείτε αν όλα αυτά που μου συμβαίνουν είναι φυσιολογικά ή 
αν χρειάζομαι βοήθεια. Νιώθω ότι έχω μπλοκάρει και αντιμετωπίζω πρόβλημα 
επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Παρακαλώ πείτε μου πώς μπορώ να βοηθήσω 
τον εαυτό μου. Μήπως έχω πάψει να επικοινωνώ με τον εαυτό μου εγώ η ίδια; 
Μήπως αν μάθω πώς να αγαπάω τον εαυτό μου, τότε ξεπεράσω τους φόβους 
μου και επικοινωνήσω με τους ανθρώπους γύρω μου; Άραγε θα ξαναποκτήσω 
μία φυσιολογική ζωή; Θα μπορέσω να κάνω μία σχέση, να κάνω καινούργιους 
φίλους, να απαλλαγώ από το αίσθημα της τελειομανίας, να χαίρομαι το σήμερα 
και να μη ζω για το αύριο; Ευχαριστώ για την υπομονή σας… θα περιμένω 
εναγωνίως την απάντησή σας!

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ποιος μηχανισμός συντηρεί τη συναισθηματική ανασφάλεια στις ερωτικές 
σχέσεις και πώς αντιμετωπίζεται;

  Σε γενικές γραμμές, είναι πιθανό ο μηχανισμός πίσω από τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζετε να μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Εμπειρίες της παιδικής ηλικίας 
(π.χ. επικριτικοί γονείς, απόρριψη, εγκατάλειψη) σας έκαναν να έχετε αρνητική 
εικόνα για τον εαυτό σας («δεν έχω πίστη στον εαυτό μου»), με αποτέλεσμα να 
συναντάτε δυσκολία σε κοινωνικές καταστάσεις επειδή θεωρείτε ότι δεν έχετε τι 
να επιδείξετε. Ιδιαίτερες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν στις ερωτικές σχέσεις, 
καθώς αν είστε βέβαιη για την αρνητική εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας 
δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι ένας σύντροφος ενδιαφέρεται πραγματικά για 
εσάς. Σε μία τέτοια περίπτωση μπορεί να βρίσκεστε σε συνεχή επαγρύπνηση 
για ενδείξεις που δείχνουν ότι ο σύντροφός σας δεν ενδιαφέρεται και να 
επιζητάτε συνεχώς επιβεβαίωση των συναισθημάτων του, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται προβλήματα στη σχέση.

Αν η παραπάνω υπόθεση ισχύει, η λύση βρίσκεται στην επαναξιολόγηση της 
εικόνας που έχετε για τον εαυτό σας. Σκεφτείτε σε ποιες εμπειρίες βασιστήκατε 
για να διαμορφώσετε αυτή την εικόνα. Πόσο σχετικές είναι οι εμπειρίες αυτές 
με τις καταστάσεις που ζείτε σήμερα; Συμμετέχουν οι ίδιοι άνθρωποι; Είστε 
βέβαιη ότι η συμπεριφορά των σημαντικών προσώπων της ζωής σας κατά 
την παιδική σας ηλικία θα είναι ίδια με αυτή των ανθρώπων που γνωρίζετε 
σήμερα, ή πρόκειται να γνωρίσετε στο μέλλον;

Τα παραπάνω μπορεί να μοιάζουν απλά με τον τρόπο που τα παρουσιάζουμε, 
αλλά μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε βασικές πεποιθήσεις 
που είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη και απαιτείται η συνεργασία με έναν ειδικό. 

?  Πώς μπορώ να καταφέρω να μην επηρεάζεται η συμπεριφορά μου από το 
περιβάλλον μου ή από το παρελθόν μου;

  Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν η συμπεριφορά σας να μην επηρεάζεται από το 
περιβάλλον σας ή από τα βιώματα του παρελθόντος σας. Κανένας άνθρωπος 
δεν μπορεί να λειτουργήσει εντελώς ελεύθερος από τις επιδράσεις αυτές, 
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όπως λειτουργεί ένας υπολογιστής που τον προγραμματίζουμε να συμπερι-
φερθεί βάσει ορισμένων κανόνων. Στην ουσία, είναι σαν να ζητάμε από τον 
υπολογιστή να συμπεριφερθεί αγνοώντας το πρόγραμμα που έχει στη μνήμη 
του (το αντίστοιχο των παρελθοντικών μας εμπειριών), ή τα δεδομένα που 
δέχεται από το πληκτρολόγιό του (το αντίστοιχο του περιβάλλοντός μας).

Ωστόσο, σίγουρα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν μπορούμε να 
απαλλαγούμε από κάποιες μεμονωμένες επιδράσεις του ιστορικού μας 
ή του περιβάλλοντός μας που μας επηρεάζουν αρνητικά. Αυτό συνήθως 
επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, κατά την 
οποία εντοπίζονται οι αρνητικές επιδράσεις και σταδιακά τροποποιούνται.

?  Υπάρχει πιθανότητα να βελτιώσω την αυτοεκτίμησή μου, δεδομένου ότι 
με μεγάλωσαν δύο επικριτικοί γονείς;

  Είναι γεγονός ότι αν μεγαλώσουμε σε ένα έντονα επικριτικό περιβάλλον 
επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή μας, με αποτέλεσμα να είναι όντως δύσκολο να 
«σταθούμε στα πόδια μας». Σίγουρα δεν είναι εύκολο να αντιπαρέλθουμε την 
επίδραση ενός τέτοιου περιβάλλοντος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε 
υποχρεωμένοι να ζήσουμε όλη μας τη ζωή δέσμιοι αυτής της επίδρασης.

Το βασικό σημείο που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ο μηχανισμός 
βάσει του οποίου ασκείται αυτή η επίδραση, που δεν είναι άλλος από την 
υιοθέτηση κάποιων βασικών πεποιθήσεων που αντανακλούν την άποψη 
του περιβάλλοντός μας για τον εαυτό μας. Αυτός είναι και ο λόγος που 
παρότι μεγαλώνοντας έχουμε σταδιακά όλο και περισσότερες ευκαιρίες 
να απομακρυνθούμε από την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος της 
παιδικής μας ηλικίας, δυσκολευόμαστε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. 
Ουσιαστικά, γινόμαστε οι ίδιοι «φορείς» της επικριτικής αυτής στάσης και 
κατά συνέπεια η απάντηση βρίσκεται «μέσα μας».

Συνήθως, σε ανάλογες περιπτώσεις απαιτείται η συνεργασία με έναν 
ειδικό, προκειμένου να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τον τρόπο που 
έχουμε εσωτερικεύσει τα μηνύματα που λάβαμε από το περιβάλλον μας 
και να απαλλαγούμε από αυτά. Τα κύρια στάδια της διαδικασίας αφορούν 
στον εντοπισμό των βασικών πεποιθήσεων που διαμορφώσαμε βάσει των 
εμπειριών μας, στον εντοπισμό των καταστάσεων, των συμπεριφορών και των 
γεγονότων που οδήγησαν στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων αυτών και στη 
σταδιακή αλλαγή τους μέσω της έκθεσης σε διορθωτικές εμπειρίες (δηλαδή 
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μέσα από πειράματα που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε στην πραγματικότητα 
αν αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ισχύει).

Μόνο μέσα από την παραπάνω διαδικασία μπορούμε να κατανοήσουμε 
ότι η λάθος συμπεριφορά των προσώπων του περιβάλλοντός μας δεν 
αντανακλούσε την πραγματικότητα ως προς την προσωπική μας αξία, αλλά 
μάλλον τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα ίδια. Μάλιστα, όταν έχουμε 
επεξεργαστεί σε ικανοποιητικό βαθμό τις βασικές πεποιθήσεις που ευθύνονται 
για τις δυσκολίες μας και έχουμε αρχίσει να αφήνουμε πίσω μας την αρνητική 
επίδραση του περιβάλλοντός μας, είμαστε πλέον σε θέση να μπούμε στη 
διαδικασία «συγχώρεσης» των προσώπων που μας επηρέασαν.

?  Πώς μπορώ να αυξήσω την αυτοπεποίθησή μου;

  Η χαμηλή αυτοπεποίθηση αποτελεί ουσιαστικά μία αρνητική στάση απέ-
ναντι στον εαυτό μας. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι η στάση μας αυτή 
δικαιολογείται, τουλάχιστον εν μέρει, από τα δεδομένα που έχουμε στη 
διάθεσή μας. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν 
συγκεκριμένοι τρόποι σκέψης που μας κάνουν να εστιάζουμε την προσοχή 
μας αποκλειστικά στις αρνητικές πληροφορίες και να χάνουμε την εμπι-
στοσύνη στον εαυτό μας.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος 
κύκλος. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, το άτομο πρέπει να ελέγξει στην πραγ-
ματικότητα αν η χαμηλή εμπιστοσύνη που δείχνει στον εαυτό του έχει 
ρεαλιστική βάση. Πολύ συχνά οι αρνητικές εκτιμήσεις σχετικά με τον εαυτό δεν 
βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, αλλά αποτελούν απλώς ένα αυθαίρετο 
υποκειμενικό συμπέρασμα.

Έτσι, η λύση του προβλήματος έγκειται όντως στο να αλλάξετε τη ζωή σας, 
αφού όμως προηγουμένως αλλάξετε τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις εκείνες 
που σας εμποδίζουν από το να κάνετε μία τέτοια αλλαγή. Κατά συνέπεια, το 
πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνετε είναι να αρχίσετε τη διερεύνηση των 
σκέψεων και των πεποιθήσεων αυτών. 

Αφού αρχίσετε να τις εντοπίζετε, θα μπορέσετε σταδιακά να δείτε πώς 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητά σας και κυρίως σε θέματα κοινωνικότητας. 
Επόμενο στάδιο είναι η αλλαγή, την οποία μπορείτε να αποπειραθείτε είτε 
μόνος σας, είτε σε συνεργασία με έναν ειδικό. Κάθε προσπάθεια που θα 
κάνετε από μόνος σας για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα θα αποτελεί ένα 
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μικρό βήμα προς την επίλυσή του. Αν όμως δείτε ότι χρειάζεστε τη βοήθεια 
ενός ειδικού, δεν θα πρέπει να το θεωρήσετε ως αποτυχία ή ως μία ακόμη 
απόδειξη ότι δικαίως δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, αλλά ως απόδειξη 
ότι ενεργείτε σωστά προκειμένου να απαλλαγείτε από αυτή τη δυσκολία.

?  Πώς μπορώ να αρχίσω να στηρίζομαι λιγότερο στη βοήθεια των άλλων 
και να εμπιστεύομαι περισσότερο τον εαυτό μου;

  Είναι σίγουρο ότι αν αρχίσετε να προσπαθείτε μόνος σας, θα μάθετε ό,τι χρειάζεται 
για να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Σας προτείνουμε να συνεχίσετε 
να προσπαθείτε μέχρι να τα καταφέρετε και να μην υποτιμάτε όσα ήδη έχετε 
επιτύχει με τις δικές σας δυνάμεις. Αντί οι προσπάθειές σας να εστιάζονται 
στην αναζήτηση της βοήθειας των άλλων, προσπαθήστε να ανταποκριθείτε 
στις απαιτήσεις της καθημερινής σας ζωής, ώστε να αποκτήσετε εμπιστοσύνη 
στις ικανότητές σας. Σκεφτείτε ότι το μόνο που θα καταφέρετε αν συνεχίσετε 
να αποφεύγετε να στηριχθείτε στις δικές σας δυνάμεις, είναι να επιβεβαιώνετε 
την αντίληψή σας ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε μόνος σας.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να προσπαθείτε μόνος σας, αλλά σίγουρα θα σας 
διευκόλυνε πολύ η συνεργασία με κάποιον ειδικό. 

?  Προσπαθώ να μην απογοητεύσω τους άλλους, εκφράζοντας τις πραγματικές 
επιθυμίες μου, γιατί φοβάμαι την απόρριψη.

  Το πρόβλημά σας έγκειται περισσότερο στον φόβο σας για την πιθανή αντίδραση 
των άλλων αν εκφράσετε τις πραγματικές επιθυμίες σας, παρά σε μία αδυναμία 
να αφουγκρασθείτε τις πραγματικές επιθυμίες σας. Έτσι, μπορεί συχνά να έχετε 
την αίσθηση ότι είστε ένας εξωτερικός παρατηρητής της ζωής σας, καθώς 
αποφασίζετε βάσει αυτών που σκέφτεστε ότι οι άλλοι θέλουν από εσάς. 

Είναι αλήθεια ότι όλοι οι άνθρωποι θα φέρονταν με ανάλογο τρόπο, 
δηλαδή θα δίσταζαν να πουν τη γνώμη τους, αν όντως ήταν βέβαιοι ότι 
προκειμένου να έχουν την αποδοχή των άλλων θα έπρεπε να ακολουθούν 
μία στρατηγική συνεχών παραχωρήσεων προς αυτούς. Όλοι θέλουμε οι 
σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μας να μας εμπιστεύονται και να μας εκτιμούν 
και όλοι φοβόμαστε μήπως απογοητεύσουμε τα πρόσωπα αυτά και εκείνα 
με τη σειρά τους αποσύρουν το ενδιαφέρον τους. 
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Το θέμα, όμως, είναι ότι στη δική σας περίπτωση θεωρείτε πως ο μόνος 
ασφαλής τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να καταπνίξετε εντελώς τις προσω-
πικές σας επιθυμίες και ανάγκες και να προσαρμοστείτε στις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των άλλων. Έτσι, είναι απολύτως λογικό να λαμβάνετε αποφάσεις 
που να καλύπτουν ξένες προτεραιότητες, αλλά και να νιώθετε τη ζωή σας 
ξένη προς εσάς, καθώς δεν ζείτε τις προσωπικές σας επιλογές.

Ωστόσο, αυτό που θα άξιζε να αναρωτηθεί κανείς είναι αν η πεποίθηση 
αυτή ευσταθεί, αν δηλαδή όντως θα χάσετε τους άλλους όταν αρχίσετε να 
τους λέτε αυτό ακριβώς που θέλετε.

Όπως θα έχετε διαπιστώσει από τα άτομα του περιβάλλοντός σας, δεν 
φέρονται όλοι οι άνθρωποι με αυτό τον τρόπο (κάνοντας, δηλαδή, συνεχείς 
παραχωρήσεις) και παρ’ όλα αυτά δεν μένουν μόνοι. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να αναζητήσετε ποιος είναι ο λόγος που ο κανόνας: «Αν δεν φέρομαι 
όπως θέλουν οι άλλοι, θα με απορρίψουν» ισχύει ειδικά για εσάς και όχι 
για όλους τους ανθρώπους. Η απάντηση συνήθως βρίσκεται στην αρνητική 
εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του.

Αν η παραπάνω συλλογιστική ισχύει στην περίπτωσή σας, η αντιμε-
τώπιση της δυσκολίας που περιγράφετε περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Το 
πρώτο είναι να αναζητήσετε ποια ακριβώς είναι η πεποίθηση (ο κανόνας) 
που καθορίζει τη συμπεριφορά σας προς τους άλλους, να διερευνήσετε 
από ποιες εμπειρίες της ζωής σας πειστήκατε ότι κάτι τέτοιο ισχύει και να 
αναλογιστείτε κατά πόσο αυτή η πεποίθηση ανταποκρίνεται όντως στην 
πραγματικότητα. Αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, καθώς απαιτεί να 
έρθετε αντιμέτωπη με βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις για τον εαυτό σας και 
τις σχέσεις σας με τους άλλους και πιθανότατα θα διευκολυνθείτε σημαντικά 
αν συνεργαστείτε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Το δεύτερο επίπεδο αφορά 
στην εκπαίδευση σε δεξιότητες διεκδικητικότητας που θα σας επιτρέψουν 
να εκφράσετε αυτό που θέλετε, κρατώντας μία στάση που δεν είναι ούτε 
επιθετική ούτε παθητική.

?  Παρουσιάζω στους άλλους μία καλή εικόνα, αλλά μέσα μου βασανίζομαι 
από προβλήματα με τον εαυτό μου.

  Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά ένας άνθρωπος να δίνει μία καλή εικόνα προς 
τα έξω, αλλά ταυτόχρονα εσωτερικά να βασανίζεται από προβλήματα με τον 
εαυτό του. Πολλές φορές, όμως, ο αγώνας μας να διατηρήσουμε αυτή την 
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καλή εικόνα και να μη στενοχωρήσουμε κανέναν δυσχεραίνει την προσπάθειά 
μας να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που μας απασχολούν.

Δυστυχώς, ακόμη και αν προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να 
διατηρήσουμε την καλή προς τα έξω εικόνα εις βάρος των προσωπικών 
μας δυσκολιών, κάποια στιγμή οι δυνάμεις μας μας εγκαταλείπουν και 
διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας 
βασιζόμενοι μόνο στον εαυτό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι, 
αλλά ότι αντίθετα έχουμε τη δύναμη να αντιληφθούμε και να παραδεχθούμε 
ότι αντιμετωπίζουμε μία δυσκολία. Άλλωστε, είναι απολύτως λογικό να ζητάμε 
βοήθεια για κάτι που δεν μπορούμε να καταφέρουμε μόνοι μας.

?  Είμαι εξαρτημένος από τη γνώμη των άλλων, αλλά στην προσπάθειά μου 
να ανεξαρτητοποιηθώ τους συμπεριφέρομαι άσχημα.

  Είναι γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη την αποδοχή των γύρω 
τους, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να προσπαθούμε να προσαρμό-
σουμε τη ζωή μας σε εξωτερικά κριτήρια. Δεν έχει τόση σημασία η φύση 
των κριτηρίων αυτών (μπορεί να είναι απολύτως λογικά), αλλά το ότι η 
προσπάθεια να συμβιβαστεί κανείς με ξένα κριτήρια είναι αντίθετη με την 
τάση του κάθε ανθρώπου να ζήσει τις επιλογές του. Αυτή ακριβώς η αντίθεση 
είναι πιθανό να σας κάνει να δυσφορείτε σε κάθε μορφή πίεσης και τελικά 
να αντιδράτε άσχημα.

Η δυσκολία αυτή μπορεί να σχετίζεται με την έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
δικές σας δυνάμεις, δηλαδή με την έλλειψη εμπιστοσύνης στη δυνατότητα 
του εαυτού σας για αυτοκαθορισμό. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι 
αναγνωρίζετε τι κάνετε λάθος στην προσπάθειά σας να αυτονομηθείτε. Μην 
απογοητεύεστε από την αρνητική έκβαση των μέχρι τώρα προσπαθειών σας. 
Είναι σημαντικό να σας επισημάνουμε ότι οι δυσκολίες αυτού του είδους 
έχουν μία σχετικά συγκεκριμένη αιτία την οποία πρέπει να αναζητήσετε και 
να αντιμετωπίσετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε ομαλά στη διαδικασία 
του αυτοκαθαρισμού και της αυτονόμησης. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε 
σημαντική τη συνεργασία σας με έναν ειδικό. 
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?  Θεωρώ ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου και ανατρέχω 
στη βοήθεια των άλλων.

  Πολλοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι είναι πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της ζωής τους. Η κυρίαρχη σκέψη τους είναι: «Δεν μπορώ 
να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου» και έχουν την εντύπωση ότι δεν 
διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια. Δεν συμπαθούν τις αλλαγές και έχουν 
χαμηλή αυτοπεποίθηση στις καινούργιες καταστάσεις. Ως αποτέλεσμα όλων 
των παραπάνω στρέφονται πάντοτε στους άλλους για βοήθεια και θεωρούν 
ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν χωρίς την ενεργό συμπαράστασή τους.

Το να ζητάμε βοήθεια από τους άλλους είναι κάτι απολύτως θεμιτό και 
ανθρώπινο. Ωστόσο, σκεφτείτε ότι υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες οι άλλοι 
δεν είναι δυνατόν εκ των πραγμάτων να έχουν ενεργό συμμετοχή. Το κυριότερο 
όμως πρόβλημα που προκύπτει από αυτή την τάση σας είναι το εξής: Το να 
στρέφεστε πάντοτε στους άλλους όταν αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία και 
να τους επιτρέπετε να ενεργούν εκ μέρους σας, ενισχύει την αντίληψη που 
έχετε σχηματίσει, ότι δηλαδή δεν είστε ικανός να τα καταφέρετε μόνο με τις 
δικές σας δυνάμεις. Με άλλα λόγια, με τη στρατηγική που ακολουθείτε μέχρι 
τώρα, δεν δίνετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι μπορείτε 
να λειτουργήσετε αυτόνομα και ανεξάρτητα.

?  Η έλλειψη αυτοπεποίθησης και διαπροσωπικών σχέσεων είναι σοβαρό 
πρόβλημα;

  Σημασία δεν έχει τόσο αν το πρόβλημά σας είναι «σοβαρό» υπό την έννοια 
μιας οξείας ψυχικής διαταραχής, όσο το γεγονός ότι μπορεί να επηρεάζει 
σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής σας. Μάλιστα, υπάρχει μία 
ολόκληρη κατηγορία τέτοιων δυσκολιών, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται 
από έντονες εκδηλώσεις, αλλά επηρεάζουν ευρύτατους τομείς της ζωής μας, 
με αποτέλεσμα να μη μας επιτρέπουν να είμαστε ευτυχισμένοι.

Με άλλα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσετε 
να στερείστε την υποστήριξη και την ικανοποίηση που πηγάζει μέσα από 
τις φιλικές και τις ερωτικές σχέσεις λόγω της χαμηλής αυτοπεποίθησης, και 
παράλληλα να έχετε την απαίτηση από τον εαυτό σας να είναι ευχαριστημένος 
από τη ζωή του. 



Αυτοτραυματισμοί 

Οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού είναι ενδεικτικές της ύπαρξης μιας πολύ έντονης ψυχικής 
δυσφορίας, την οποία το άτομο δυσκολεύεται να εκφράσει με λέξεις και ίσως δυσκολεύεται 
ακόμη και να τη σκεφτεί. Σε άλλες περιπτώσεις, το άτομο μέσω του αυτοτραυματισμού δεν 
εκφράζει απλώς συναισθήματα που δεν μπορεί να αντέξει, αλλά προσπαθεί να τιμωρήσει 
τον εαυτό του, ή να αποκτήσει κάποιου είδους έλεγχο στη ζωή του.

Στις συμπεριφορές αυτοτραυματισμού συμπεριλαμβάνονται:
• το κόψιμο του δέρματος και η πρόκληση γρατζουνιών, 
• το κάψιμο του δέρματος, 
• το χτύπημα σε διάφορα μέρη του σώματος ή του κεφαλιού,
• το κάρφωμα αιχμηρών αντικειμένων στο δέρμα. 

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αναπτύσσονται ως μία στρατηγική επίλυσης 
προβλημάτων, καθώς μέσω του σωματικού πόνου:
• εκφράζονται συναισθήματα που είναι δύσκολο να ειπωθούν, 
• αποσπάται η προσοχή από τις δυσκολίες της ζωής, τα προβλήματα ή τα δυσάρεστα 

συναισθήματα, 
• απελευθερώνεται ο συναισθηματικός πόνος και η συσσωρευμένη ψυχική ένταση,
• ανακτάται μια προσωρινή αίσθηση ελέγχου, 
• κατευνάζονται οι ενοχές, η αυτομομφή, η αυτο-απέχθεια και η διάθεση αυτοτι-

μωρίας,
• βιώνεται κάποιο είδος συναισθήματος, έναντι του συναισθηματικού κενού ή του 

μουδιάσματος.
Ως αποτέλεσμα, οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού ακολουθούνται από μία 

ανακούφιση, δεδομένης της κατευναστικής και ηρεμιστικής δράσης τους στα έντονα 
συναισθήματα (οργή, θλίψη, κενό, ενοχές), επιτρέποντας, σε έναν βαθμό, στο άτομο 
να λειτουργεί στην υπόλοιπη καθημερινότητά του. Εντούτοις, η ανακούφιση είναι 
βραχύχρονη και σύντομα το άτομο κατακλύζεται από ντροπή και ενοχές. Επομένως, 
οι αυτοτραυματισμοί δεν συνιστούν μία καλή προσαρμοστική στρατηγική απέναντι 
στα δυσάρεστα συναισθήματα, ενώ, ταυτόχρονα, θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική 
ακεραιότητα του ατόμου. 
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Το άτομο έχει επίγνωση ότι αυτό που κάνει στον εαυτό του είναι παράδοξο, 
νιώθει άσχημα και ανησυχεί για το τι του συμβαίνει, καθώς και για τη σημασία 
των αυτοτραυματισμών για την ψυχική του υγεία («…Είμαι τρελή;», «Χρειάζομαι 
ψυχολόγο;»). Ωστόσο, φοβάται ότι αν αφήσει τα δυσάρεστα συναισθήματα χωρίς 
να αυτοτραυματιστεί, τότε θα κατακλυστεί από αυτά και θα παραμείνει «κολλημένο» 
στον ψυχικό πόνο. Έτσι, οδηγείται εκ νέου στην επανάληψη του αυτοτραυματισμού. 
Μακροπρόθεσμα, αυτή η συμπεριφορά αυτοματοποιείται και γίνεται δύσκολο να 
ελεγχθεί και να διακοπεί. 

Αντίθετα από τις αυτοκτονικού τύπου σκέψεις, ο αυτοτραυματισμός στις περισσότερες 
περιπτώσεις αποτελεί μία προσπάθεια του ατόμου να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει 
παρά τα έντονα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει. Ο αριθμός των ατόμων που 
αυτοτραυματίζεται είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό που κάνει απόπειρα 
αυτοκτονίας. Συνήθως, οι αυτοτραυματισμοί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του 
ατόμου. Παρ’ όλα αυτά, είναι να σαν κινείται σε μία γκρίζα ζώνη μεταξύ αυτοκτονίας 
και ζωής. Έτσι, ενώ δεν προσπαθεί να αφαιρέσει τη ζωή του (αντίθετα, στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι μία προσπάθεια για να συνεχίσει να ζει), μακροπρόθεσμα έχει 
υψηλότερο κίνδυνο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. 

Σε γενικές γραμμές, οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού εμφανίζονται ως μέρος:
• σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων με τον εαυτό, 
• έντονου φόβου εγκατάλειψης και απόρριψης,
• προβλημάτων στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους (όπου τη μία στιγμή ο 

άλλος μπορεί να γίνεται αντιληπτός ως τέλειος και καταπληκτικός και την επόμενη 
ως εντελώς κακός), 

• παρορμητικών συμπεριφορών (όπως η κατάχρηση ουσιών), 
• προηγούμενων τραυματικών εμπειριών (π.χ. κακοποίηση).

Έντονα συναισθήματα προκαλούνται όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο αυτοτραυ-
ματίζεται. Στην περίπτωση αυτή, οι οικείοι του βιώνουν άγχος, παρατηρώντας το να 
καταφεύγει σε αυτή την παράδοξη συμπεριφορά, και πολλές φορές αναρωτιούνται 
με αγωνία μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να προχωρήσει, καθώς φοβούνται έντονα το 
ενδεχόμενο να θέσει τέρμα στη ζωή του. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να 
προσφερθεί στο αγαπημένο πρόσωπο υποστήριξη και ενθάρρυνση για να μιλήσει για 
τα συναισθήματά του και για το τι το οδηγεί στους αυτοτραυματισμούς. Πρέπει να λάβει 
το μήνυμα ότι το περιβάλλον του προσπαθεί να το κατανοήσει και να αναγνωρίσει την 
ένταση των συναισθημάτων που συγκρούονται μέσα του. Έχει μεγάλη αξία να νιώσει 
αποδεκτό και ότι δεν το επικρίνουν προσωπικά γι’ αυτή του τη συμπεριφορά. Επιπλέον, 
η προσοχή δεν θα πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικά στους αυτοτραυματισμούς. Το 
μέγεθος και η έκτασή τους είναι ενδεικτικά της ψυχολογικής δυσφορίας που βιώνει 
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το αγαπημένο πρόσωπο, αλλά το σημαντικό είναι τα συναισθήματα που κρύβονται 
πίσω από αυτούς. 

Τέλος, πολύ σημαντικό στην περίπτωση ατόμων που προσπαθούν να βοηθήσουν 
ένα αγαπημένο πρόσωπο που αυτοτραυματίζεται είναι να γνωρίζουν ότι δεν είναι 
εύκολο να υπάρξουν γρήγορες αλλαγές και ότι δεν μπορούν να αναμένουν πως οι 
αυτοτραυματισμοί θα διακοπούν εξαιτίας των δικών τους προσπαθειών και μόνο. 
Η καλύτερη λύση για το αγαπημένο πρόσωπο είναι να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, 
παρότι πολλοί άνθρωποι που αυτοτραυματίζονται δύσκολα παραδέχονται αυτού του 
είδους τις συμπεριφορές σε τρίτα άτομα ή σε ειδικούς. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το άτομο που αυτοτραυματίζεται δεν προσπαθεί 
υποχρεωτικά να τραβήξει την προσοχή των άλλων, καθώς συχνά το κάνει κρυφά 
και συνεχίζει να το κρύβει, χωρίς να εκφράζεται. Ντρέπεται γι’ αυτό που γίνεται και 
φοβάται ότι κανείς δεν θα το καταλάβει. Ωστόσο, το ένοχο μυστικό μετατρέπεται σε 
ένα βαρύ φορτίο που κουβαλά και τελικά επηρεάζει τη σχέση με την οικογένεια και 
τους φίλους, καθώς και τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του. Τελικά, νιώθει ακόμη 
περισσότερο μόνο, φοβισμένο, ανάξιο και παγιδευμένο.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Εδώ και κάποιους μήνες έχω αρχίσει να κάνω κακό στον εαυτό μου. Για 
παράδειγμα, δίνω μπουνιές στα μπράτσα μου, κάνω γρατζουνιές στα πόδια μου 
και χαράζομαι… Γενικά περνώ μία περίοδο κατάθλιψης αλλά δεν θέλω να δω 
κάποιον ψυχολόγο γιατί φοβάμαι ότι είμαι τρελή…

❞
❝Αυτό που με απασχολεί είναι κάτι που ξεκίνησα να κάνω το τελευταίο 
διάστημα. Είμαι πολλή αγχωμένη με την κατάσταση, το μέλλον μου, τα οικονομικά 
μου και βιώνω τρομερά συναισθήματα θλίψης, θυμού, απελπισίας. Όταν είμαι με 
τους φίλους μου τα διαχειρίζομαι όλα αυτά με τη συζήτηση που κάνουμε.

Όταν όμως με πιάνει αυτή η απελπισία και είμαι στο σπίτι μου, νιώθω να καίγομαι, 
βιώνω έντονο θυμό και θλίψη και δυστυχώς κάνω κάτι άσχημο. Αυτοτραυματίζομαι 
προκειμένου να βρω ένα είδος διεξόδου γιατί είναι τόσο έντονα όλα αυτά που 
δεν ξέρω πώς να τα διαχειριστώ. Γδέρνω τους καρπούς μου και κάποιες φορές 
τρυπιέμαι με καρφίτσες. Προσπαθώ να βρω άλλους τρόπους, αλλά πραγματικά 
όταν μου συμβαίνει στο σπίτι νιώθω τόσο άθλια που δεν ξέρω τι να κάνω. Εκείνη 
τη στιγμή είναι σαν να μην είμαι εγώ. Είναι όπως τα καρτούν που βλέπαμε από τη 
μία πλευρά το αγγελάκι και από την άλλη το διαβολάκι και πάλευαν για το ποιος 
θα κυριαρχήσει. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, νιώθω πως το διαβολάκι κυριαρχεί και 
αδυνατώ να με κοντρολάρω. Δεν είμαι ψυχάκι και με ανησυχεί αυτό που κάνω. 
Θέλω να ηρεμήσω. Να μη φοβάμαι άλλο το μέλλον, την αβεβαιότητα και όλα αυτά. 
Θέλω να το αντιμετωπίσω με υγιή τρόπο, αλλά δεν ξέρω πώς και προς τα πού να 
κινηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ! Να είστε καλά για το έργο που προσφέρετε!

❞
❝Εδώ και έναν χρόνο ανακάλυψα ότι η κολλητή μου καίει με τσιγάρο διάφορα 
σημεία του σώματός της. Πιστεύω ότι πρόκειται για τάσεις αυτοκαταστροφής. 
Επιπλέον, νομίζω ότι έχει κρίσεις πανικού και κάθε είδους φοβίες. Παρ’ όλα αυτά, 
αρνείται πεισματικά να ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Αναρωτιέμαι τι ακριβώς της 
συμβαίνει και γιατί και πώς θα μπορέσω να τη βοηθήσω πριν είναι αργά (υπάρχει 
περίπτωση να εκδηλώσει τάση αυτοκτονίας;). 

❞
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❝Γεια σας! Λοιπόν έχουμε και λέμε: α) απέλυσαν τον μπαμπά μου εδώ και 
δύο μήνες (δουλειά δεν βρίσκει ούτε για αστείο), β) έχουμε αρχίσει να έχουμε 
οικονομικά προβλήματα (σοβαρά), γ) σπουδάζω σε άλλη πόλη από αυτή που 
μένουμε, σπουδάζω στην Αθήνα (τα έξοδα τρέχουν), δ) δεν ξέρω τι να κάνω, 
σκέφτομαι συνέχεια την ανεργία του πατέρα μου και το τι θα κάνουμε. Χθες 
καθόμουν στο Internet και άρχισα να νιώθω δυσάρεστα, να νιώθω πως πνίγομαι, 
πως δεν μπορώ να αναπνεύσω, πως καίγομαι μέσα μου και έχω μούδιασμα στο 
κεφάλι μου. Άρχισα να κλαίω γιατί ένιωθα τόσο βάρος μέσα μου που ήθελα να 
φωνάξω, να σπάσω ό,τι βρίσκεται γύρω μου, ήμουν σε άσχημη ψυχολογική 
κατάσταση και σκεφτόμουν όλα αυτά που με αγχώνουν, όπως τη δουλειά του 
μπαμπά, το μέλλον μου… 

Άρχισα να περιφέρομαι στο σπίτι μου χωρίς να ξέρω τι να κάνω, ένιωθα πως 
ήθελα να πηδήξω από το μπαλκόνι. Κάθομαι στην καρέκλα στο γραφείο μου 
και όπως κλαίω βλέπω στη μολυβοθήκη ένα ψαλίδι και χωρίς δεύτερη σκέψη το 
πήρα και άρχισα να κόβομαι στα χέρια με μανία και μετά ηρέμησα, αλλά μετά από 
μισή ώρα άρχισα να νιώθω πολύ πόνο γιατί έτρεξε αίμα. Σήμερα τα χέρια μου 
είναι γεμάτα πληγές. Εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσα ούτε να σταματήσω, ούτε να 
σκεφτώ τι κάνω. Μπορεί να πόνεσα, αλλά ανακουφίστηκα και μου έφυγε το βάρος 
και με πήρε και ο ύπνος μετά από λίγο, παρόλο που πονούσα. Πρώτη φορά το 
έκανα. Δεν ξέρω, δεν νιώθω καλά τελευταία, κλαίω, φοβάμαι, δεν τρώω. Θέλω 
να κοιμάμαι, αυτό… Δεν είμαι καλά και είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής μου 
αυτή που περνάω. Μου έχουν τελειώσει τα λεφτά εδώ και τρεις μέρες και δεν 
θέλω να ζητήσω να μου βάλουν με τις δυσκολίες που έχουμε. Είμαι σε απόγνωση. 
Πείτε μου κάτι, δεν ξέρω τι, κάτι, δεν είμαι καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς μπορώ να βοηθήσω ένα άτομο που αυτοτραυματίζεται;

  Κατανοούμε το ενδιαφέρον και την ανησυχία σας να βοηθήσετε, αλλά και τα 
έντονα συναισθήματα που σας προκαλούνται από την παράδοξη συμπεριφορά 
του αγαπημένου σας προσώπου. Παρότι η ένταση μιας τέτοιας συμπεριφοράς 
μπορεί να σας γεμίζει άγχος και να αναρωτιέστε μέχρι ποιο βαθμό θα 
προχωρήσει, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μπορείτε να βοηθήσετε.

Πρέπει να του προσφέρετε υποστήριξη και να το ενθαρρύνετε να μιλήσει για 
τα συναισθήματά του και για το τι το οδηγεί στους αυτοτραυματισμούς, είτε σε 
εσάς είτε σε κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστεύεται. Είναι πολύ σημαντικό να 
του δείξετε ότι προσπαθείτε να το καταλάβετε, ότι αναγνωρίζετε πόσο δύσκολο 
είναι και για το ίδιο να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, και ότι κατανοείτε την 
ένταση των συναισθημάτων που συγκρούονται μέσα του. Έχει μεγάλη σημασία 
να του δείξετε ότι δεν επικρίνετε τη συμπεριφορά του, καθώς είναι σημαντικό 
να νιώσει ότι είναι αποδεκτό και ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται 
γι’ αυτό. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι είναι δύσκολο να ακούσετε κάποια από τα 
πράγματα που θα σας πει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε και εσείς κάποιον για να μιλήσετε 
για τα δικά σας συναισθήματα, χωρίς να θέτετε σε κίνδυνο την ανωνυμία του 
ατόμου. Μπορείτε να μιλήσετε και στο ίδιο για τα δικά σας συναισθήματα, αλλά 
αυτό θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να μη νιώσει 
ενοχές για τα συναισθήματα που σας προκαλεί.

Γενικώς, δεν θα πρέπει να εστιάζετε την προσοχή σας αποκλειστικά στους 
αυτοτραυματισμούς, παρότι καλό είναι να μη σταματήσετε να ενδιαφέρεστε 
γι’ αυτούς. Το μέγεθος και η έκτασή τους είναι ενδεικτικά της ψυχολογικής 
δυσφορίας που βιώνει το άτομο, αλλά το σημαντικό είναι τα συναισθήματα 
που κρύβονται πίσω από αυτούς. Συζητήστε μαζί του τις όψεις της ζωής 
του που πηγαίνουν καλά. Λάβετε, όμως, υπόψη ότι δεν είναι εύκολο να 
υπάρξουν γρήγορες αλλαγές και ότι δεν μπορείτε να αναμένετε πως θα 
σταματήσει να αυτοτραυματίζεται εξαιτίας των δικών σας προσπαθειών 
και μόνο. Πιθανότατα υπάρχουν παράγοντες στη ζωή του που δεν θα σας 
επιτρέψουν να «επιλύσετε» το πρόβλημα ακόμη και αν κάνετε συνεχείς 
παρεμβάσεις, το οποίο είναι γενικώς κάτι που θα πρέπει να αποφύγετε.

Η καλύτερη λύση για το αγαπημένο σας πρόσωπο θα ήταν να απευθυνθεί 
σε έναν ειδικό, αλλά πολλοί άνθρωποι που αυτοτραυματίζονται δύσκολα 
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παραδέχονται αυτού του είδους τις συμπεριφορές σε τρίτα άτομα ή σε ειδικούς. 
Εστιάστε στην απόπειρά σας να το πείσετε να επισκεφτεί έναν ειδικό, δίνοντας 
έμφαση στα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει και όχι στους ίδιους τους 
αυτοτραυματισμούς. Κρατήστε μία σταθερή στάση και καταστήστε σαφές ότι 
αυτή είναι η άποψή σας και ότι ευχαρίστως θα το συνοδεύσετε στην πρώτη 
δοκιμαστική επίσκεψη χωρίς να το πιέζετε. Επιπλέον, δώστε του χρόνο να 
επεξεργαστεί την ιδέα. Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί το άτομο να 
αισθάνεται πιο άνετα να μιλήσει στον οικογενειακό γιατρό ή σε κάποιον 
άλλο ειδικό υγείας που γνωρίζει.

?  Έχω διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, αυτοτραυματίζομαι 
και σκέφτομαι να βάλω τέλος στη ζωή μου.

  Καταλαβαίνουμε πόσο έντονα και αντικρουόμενα είναι τα συναισθήματα 
που βιώνετε, αλλά και το πόσο δύσκολη είναι η περίοδος που διανύετε αυτή 
τη στιγμή. Χαιρόμαστε που απευθυνθήκατε στην υπηρεσία μας απλώς για 
να εκφράσετε αυτό που νιώθετε και θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός 
ότι βρίσκετε το κουράγιο να μιλήσετε για τις δυσκολίες σας. Πρέπει να σας 
επισημάνουμε ότι πολλοί άνθρωποι βιώνουν τόσο έντονη συναισθηματική 
δυσφορία που οδηγούνται σε αυτοτραυματισμούς ή και σε σκέψεις αυτο-
κτονίας, όμως δύσκολα βρίσκουν το κουράγιο να μιλήσουν γι’ αυτό ή να 
αναζητήσουν βοήθεια όπως κάνατε εσείς. Καταλαβαίνουμε ότι οι σκέψεις 
να δώσετε τέλος στη ζωή σας οφείλονται στο πόσο άσχημα είναι αυτά που 
νιώθετε, αλλά κάτι τέτοιο δεν αλλάζει τη γνώμη μας ότι θα είναι εξαιρετικά 
άδικο για τον εαυτό σας να οδηγηθείτε στην αυτοκτονία.

Αν νιώθετε ότι οι σκέψεις να αυτοκτονήσετε είναι πιο έντονες τον τελευταίο 
καιρό, θα πρέπει να ενημερώσετε τους οικείους σας και να απευθυνθείτε το 
συντομότερο δυνατόν στον ειδικό που σας παρακολουθεί. Όπως γνωρίζετε 
από την προσωπική εμπειρία σας με το πρόβλημα, υπάρχουν περίοδοι που 
τα πράγματα είναι καλύτερα και περίοδοι που τα πράγματα είναι χειρότερα, 
και είναι σημαντικό να δώσετε την ευκαιρία στον εαυτό σας να επιστρέψει σε 
μία από αυτές τις καλύτερες περιόδους. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν 
είναι εύκολη, αλλά από τη στιγμή που είχατε τη δύναμη να το παραδεχθείτε 
και να λάβετε βοήθεια, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε για άλλη μία 
φορά να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να συνεχίσετε την προσπάθειά σας.
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?  Είναι επικίνδυνο για τη ζωή του όταν κάποιος καίει το σώμα του με τσιγάρα;

  Η συμπεριφορά που περιγράφετε αποτελεί μία συμπεριφορά αυτοτραυμα-
τισμού. Οι συμπεριφορές αυτού του είδους αποτελούν εκδηλώσεις πολύ 
έντονης ψυχολογικής δυσφορίας και πολλές φορές το άτομο δεν είναι σε 
θέση ούτε να εκφράσει με λέξεις τα συναισθήματα που το οδηγούν στον 
αυτοτραυματισμό. Σε άλλες περιπτώσεις, το άτομο μέσω του αυτοτραυμα-
τισμού δεν εκφράζει απλώς συναισθήματα που δεν μπορεί να αντέξει, αλλά 
προσπαθεί να τιμωρήσει τον εαυτό του ή να αποκτήσει κάποιου είδους έλεγχο 
στη ζωή του. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού 
συνδέονται με έντονα ψυχοπιεστικές καταστάσεις, αλλά η φύση και η αιτία 
του φαινομένου δεν είναι επί του παρόντος πλήρως κατανοητή. Συνήθως, 
εμφανίζεται σε νέους ανθρώπους και παρουσιάζεται συχνότερα στις γυναίκες 
απ’ ό,τι στους άντρες.

Ο αυτοτραυματισμός στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί μία 
προσπάθεια του ατόμου να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει παρά τα 
έντονα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει. Ο αριθμός των ατόμων που 
αυτοτραυματίζονται είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των ατόμων 
που αυτοκτονούν και συνήθως οι αυτοτραυματισμοί που προκαλούνται δεν 
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, καθώς σκοπός τους είναι η αντιμετώπιση των 
δύσκολων συναισθημάτων που βιώνουν. Συχνά θεωρούμε ότι η ερώτηση αν 
κάποιος θέλει να ζήσει ή να πεθάνει επιδέχεται μιας ξεκάθαρης απάντησης, 
αλλά πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε μία γκρίζα ζώνη μεταξύ των δύο 
εναλλακτικών απαντήσεων και σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούνται οι 
συμπεριφορές αυτοτραυματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, δυστυχώς υπάρχει 
πάντα η περίπτωση το άτομο να αυτοκτονήσει και ο μόνος τρόπος για να 
διευκρινιστεί αυτό το ενδεχόμενο είναι να ερωτηθεί ευθέως.



Φόβος δέσμευσης 

Ο φόβος για τη δέσμευση, κατά κανόνα, βασίζεται στον φόβο για τη συναισθηματική 
εγγύτητα και επηρεάζει αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κατά διαστήματα, οι 
περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να αισθανθούμε δυσπιστία και 
φόβο για μία συναισθηματική σχέση με ένα πρόσωπο που αγαπάμε ερωτικά. Αυτού του 
είδους τα συναισθήματα συνδέονται με την ενδόμυχη ανησυχία ότι η σχέση ενδέχεται 
να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα, όπως απόρριψη, έλλειψη ανταπόκρισης ή, 
τελικά, χωρισμό. Από την άλλη, η στενή σχέση με έναν άλλο άνθρωπο μπορεί να 
πυροδοτήσει μία αντίδραση φόβου για την εγγύτητα ακόμη και στην περίπτωση 
θετικών συναισθημάτων. Για παράδειγμα, η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του 
ενδέχεται να πυροδοτήσουν ανασφάλεια σχετικά με την προσωπική επάρκεια, ειδικά 
στην περίπτωση ατόμων ανασφαλών ως προς την αξία τους να αγαπηθούν. Αυτό 
συμβαίνει διότι βλέπουν τον εαυτό τους πολύ αρνητικά σε αντίθεση με τον σύντροφο 
που έχει μία διαφορετική εντύπωση. 

Αυτές οι αρνητικές αντιλήψεις για τον εαυτό είναι δυνατόν να βασίζονται σε 
παρελθούσες εμπειρίες, στο πλαίσιο είτε της οικογένειας είτε προηγούμενων ερωτικών 
σχέσεων, και διαμορφώνουν την εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του, τους 
άλλους ανθρώπους και τις ερωτικές σχέσεις. Ειδικότερα, το άτομο μέσα από τα 
βιώματά του μαθαίνει και σχηματίζει πεποιθήσεις για τον εαυτό του και τους άλλους. 
Τα πρώτα του βιώματα ανιχνεύονται στο οικογενειακό του περιβάλλον και αυτό είναι 
σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για τη διαμόρφωση κάποιων βασικών πεποιθήσεων, οι 
οποίες το ακολουθούν σε όλη του τη ζωή και συνεχίζουν να επηρεάζουν τη σκέψη, 
τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά, άλλες φορές λιγότερο και άλλες περισσότερο. 
Εδώ ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο: ακόμη και μετά την ενηλικίωσή μας, συνεχίζουμε 
να συμπεριφερόμαστε βάσει κανόνων και αντιλήψεων που σχηματίσαμε σε πολύ 
μικρή ηλικία, με τις περιορισμένες πνευματικές δυνατότητες και την ελλιπή ψυχική 
ωρίμανση που μας χαρακτήριζε τότε.

Έτσι, αν το άτομο βίωσε απόρριψη, συναισθηματική απόσταση και ψυχρότητα, βία 
κ.λπ., αναπτύσσει μηχανισμούς με τους οποίους επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτή την 
οδύνη. Μαθαίνει να αποστασιοποιείται, να μη βασίζεται στους άλλους, ενώ ενδέχεται 
να καταφεύγει στη φαντασία για να αντλήσει ευχαρίστηση παρά στις πραγματικές 
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αλληλεπιδράσεις με άλλους ανθρώπους. Είναι σαν να διαμορφώνεται μία βασική 
αμφιβολία για το κατά πόσο μπορεί να αγαπήσει έναν άλλο άνθρωπο, ή για το κατά 
πόσο ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να το αγαπήσει. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να 
αποφεύγει κάθε είδους στενή διαπροσωπική σχέση ή να σχετίζεται με τους άλλους 
μόνο σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Από την άλλη, δεν αποκλείεται να συνάπτει σχέσεις 
εγγύτητας, αλλά κατά διαστήματα να προκαλεί με τη συμπεριφορά του εντάσεις που 
πλήττουν τη σχέση και απομακρύνουν το αγαπημένο πρόσωπο. 

Από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους ένα άτομο απομακρύνεται 
από μία σχέση εγγύτητας είναι μέσω: 
• της έλλειψης τρυφερότητας και συναισθηματικής έκφρασης, 
• της αδιάφορης ή αρνητικής αντίδρασης προς τον σύντροφο που εκφράζει θετικά 

συναισθήματα ή θετική αναγνώριση, 
• της καλλιέργειας καχυποψίας προς τον σύντροφο,
• της απώλειας της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής διάθεσης,
• της άσκησης αρνητικής κριτικής προς τον σύντροφο.

Είναι ευνόητο ότι οι συμπεριφορές αυτές ενισχύουν και διαιωνίζουν τον φόβο 
για την εγγύτητα.

Η ανίχνευση παρόμοιων πεποιθήσεων δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς συχνά το 
άτομο τις νιώθει σαν κομμάτι του εαυτού του. Έχει συνηθίσει να σκέφτεται με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο και να επαναβιώνει το ίδια μοτίβα στον τρόπο που σχετίζεται 
με τους άλλους. Έτσι, η αλλαγή προϋποθέτει την αναγνώριση αυτών των βαθύτερων 
πεποιθήσεων και του τρόπου που καθοδηγούν τη συμπεριφορά του. Γι’ αυτό ενδέχεται 
η βοήθεια ενός ειδικού να είναι απαραίτητη. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Θέλω να είμαι πρώτη σε όλα και να μη “λιμνάζω” ποτέ. Νιώθω ότι ο γάμος 
είναι ουτοπία παρότι έχω μακροχρόνιες σχέσεις. Φοβάμαι ότι θα κάνω το βήμα του 
γάμου λόγω κοινωνικής “πίεσης”. Δεν πιστεύω σε αυτό τον θεσμό γιατί σίγουρα δεν 
μπορώ να δεσμευτώ για πάντα με κάποιον. Θέλω να μπορώ να πάρω το καπελάκι 
μου ή το καπελάκι του όποτε θέλει χωρίς μπλέξιμο των οικογενειών και διαζύγια 
και να ελευθερωνόμαστε. Θέλω να έχω την επιλογή να φύγω για πάντα, και ο γάμος 
επειδή θέλω να είμαι συνεπής μού τη στερεί… Τι πιστεύετε ότι μπορώ να κάνω ώστε 
να ισορροπήσω ανάμεσα στις επιταγές της κοινωνίας και στα πιστεύω μου; 

❞
❝Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν μπορώ να κάνω σχέση με το αντίθετο φύλο. 
Ακόμη και στις φιλικές μου σχέσεις με το ίδιο φύλο είμαι πολύ επιφυλακτική. Θα 
έπρεπε να αναφέρω ότι ποτέ δεν είχα φιλικές σχέσεις με αγόρια. Αυτό πιστεύω 
ξεκίνησε από τα βιώματά μου μέσα στην οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν συχνά 
βίαιος προς τη μητέρα μου και κάποιες φορές προς εμένα και τα αδέλφια μου. 
Προς τη μητέρα μου έκανε συχνά πολύ έντονες σκηνές ζηλοτυπίας με αποκορύ-
φωμα να την κατηγορεί ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
καθημερινούς καβγάδες, αλλά και ξυλοδαρμούς. Εγώ και τα αδέλφια μου ήμασταν 
τις περισσότερες φορές παρόντες σε όλες αυτές τις σκηνές. Τα τελευταία χρόνια 
αυτό έχει πλέον σταματήσει και ζούμε ήρεμα! 

Επειδή είμαι φοιτήτρια και μένω σε άλλη πόλη από αυτή που μένουν οι δικοί 
μου, όταν πηγαίνω στην πόλη μου για διακοπές, τα αδέλφια μου ψάχνουν το 
κινητό μου τηλέφωνο, τον κατάλογο, τα μηνύματα κ.λπ. Αν τυχόν βρουν κάποιο 
αντρικό όνομα, αρχίζουν να με “ανακρίνουν” για το ποιος είναι, ποια η σχέση 
μου μαζί του, ψάχνουν να βρουν αν όντως τους λέω αλήθεια. Κάποια φορά 
που το έκαναν αυτό, τους απάντησα ότι είμαι μεγάλη σε ηλικία, αλλά και ότι η 
δουλειά μου απαιτεί να έχω σχέσεις με άτομα και των δύο φύλων χωρίς να είμαι 
αναγκασμένη ο τηλεφωνικός μου κατάλογος να περιέχει μόνο γυναικεία ονόματα. 
Μετά από αυτό σταμάτησαν την “έρευνα”. 

Εσείς νομίζετε ότι αυτά τα γεγονότα συνδέονται με το πρόβλημα που έχω στις 
διαπροσωπικές μου σχέσεις; Αν ναι, πώς μπορείτε να με βοηθήσετε; Εγώ πώς 
μπορώ να το αντιμετωπίσω;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Μπορεί να φταίει το αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα 
για το ότι διστάζω να συνάψω σχέσεις;

  Είναι πιθανό οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με το άλλο φύλο να σχετίζονται 
με τις εμπειρίες σας από την οικογενειακή σας ζωή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει 
να αναζητήσετε την επίδραση των εμπειριών αυτών μόνο στο επίπεδο του 
αντρικού προτύπου που εκπροσωπούσε ο πατέρας σας, αλλά και στο επίπεδο 
των γενικότερων συμπερασμάτων που εξαγάγατε από τις εμπειρίες αυτές. 
Μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα βιώματά μας ανιχνεύονται στο οικογενειακό μας 
περιβάλλον και αυτό είναι σε μεγάλο μέρος υπεύθυνο για τη διαμόρφωση 
κάποιων βασικών πεποιθήσεών μας που μας ακολουθούν σε όλη μας τη 
ζωή και συνεχίζουν να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη σκέψη μας, τα 
συναισθήματά μας και τη συμπεριφορά μας. 

Η ανίχνευση αυτών των πεποιθήσεων δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς 
συχνά τις νιώθουμε σαν κομμάτι του εαυτού μας. Έχουμε συνηθίσει να 
σκεφτόμαστε με συγκεκριμένους τρόπους και γι’ αυτό συχνά χρειαζόμαστε 
τη βοήθεια ενός ειδικού για να τις εντοπίσουμε και να τις αλλάξουμε. 

?  Δεν θέλω να δεσμευτώ σε μία σχέση με επίσημο χαρακτήρα, όπως ο γάμος.

  Κατά πάσα πιθανότητα η επιθυμία που εκφράζετε αποτελεί μία μορφή φόβου 
συναισθηματικής δέσμευσης, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους 
παράγοντες. Παρότι θα ήταν υπερβολικό εκ μέρους μας να κάνουμε κάποια 
υπόθεση για την πηγή της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε, σε γενικές γραμμές 
τέτοιου είδους φαινόμενα οφείλονται σε προηγούμενες αρνητικές εμπειρί-
ες, στις οποίες άνθρωποι με τους οποίους συνδεθήκαμε συναισθηματικά 
«πρόδωσαν» την εμπιστοσύνη μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, γενικεύουμε 
τα συμπεράσματα που βγάλαμε από αυτές τις αρνητικές διαπροσωπικές 
εμπειρίες και τα χρησιμοποιούμε ως «κανόνες» για την αντιμετώπιση των 
επόμενων διαπροσωπικών μας σχέσεων.

Με τα παραπάνω δεν υπονοούμε ότι είναι υποχρεωτικό να παντρευτείτε 
επειδή το επιτάσσει η κοινωνία και σίγουρα αυτός δεν θα ήταν ένας καλός 
λόγος να το κάνετε, ιδίως αν δεν νιώθετε έτοιμη. Από την άλλη, θεωρούμε ότι 
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θα ήταν προτιμότερο για εσάς να αποφασίσετε για το μέλλον σας απαλλαγμένη 
από πιστεύω που περιορίζουν τις επιλογές σας. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν 
τέτοια στοιχεία που σας περιορίζουν, αλλά διαπιστώσετε ότι χρειάζεστε 
περισσότερη βοήθεια, μπορείτε πάντοτε να συζητήσετε τους προβληματισμούς 
σας με έναν ειδικό.



Διεκδίκηση 

Διεκδικητική είναι η συμπεριφορά που επιδεικνύουμε όταν αγωνιζόμαστε για τα 
δικαιώματά μας, χωρίς να παραβιάζουμε τα δικαιώματα των άλλων, και ταυτόχρονα 
εκφράζουμε τις απόψεις μας και τα συναισθήματά μας με ευθύ, κατηγορηματικό 
και κατανοητό τρόπο. Το να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας δεν ταυτίζεται με την 
επιθετικότητα. Επιθετική συμπεριφορά επιδεικνύουμε όταν προσπαθούμε να δια-
σφαλίσουμε τα δικαιώματά μας παραβιάζοντας τα δικαιώματα των άλλων. Αντίθετα, 
παθητική ονομάζεται η συμπεριφορά που επιδεικνύουμε όταν δεν διεκδικούμε τα 
δικαιώματά μας, ή τα διεκδικούμε με τέτοιο τρόπο που δεν γίνεται σαφής στους 
άλλους.

Είναι γεγονός ότι, στην πλειονότητά μας, οι άνθρωποι επιθυμούμε την αποδοχή, 
την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των σημαντικών ατόμων της ζωής μας. Ταυτόχρονα, 
οι περισσότεροι, κατά διαστήματα, είναι δυνατόν να φοβόμαστε μήπως τα απογο-
ητεύσουμε και εκείνα με τη σειρά τους αποσύρουν το ενδιαφέρον τους. Ωστόσο, 
προβλήματα αρχίζουν να δημιουργούνται όταν ένα άτομο θεωρεί ότι ο μόνος ασφαλής 
τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να καταπνίξει εντελώς τις προσωπικές επιθυμίες και 
ανάγκες του και να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων. Αυτή η 
τάση βασίζεται στην πεποίθησή του ότι πρέπει να ικανοποιήσει τους άλλους και να 
ενδίδει στις επιθυμίες τους, διαφορετικά θα θυμώσουν και θα το απορρίψουν. Ως 
αποτέλεσμα, πιέζει τον εαυτό του να συγκρατείται όσο πιο πολύ μπορεί με σκοπό να 
αποφύγει μία ενδεχόμενη σύγκρουση. Ταυτόχρονα, αν τύχει και δεν συγκρατηθεί ή 
δώσει προτεραιότητα στον εαυτό του, τότε κατακλύζεται από ενοχές. 

Συνολικά, οι διαπροσωπικές σχέσεις αυτού του ατόμου διακατέχονται από τον 
φόβο του για την πιθανή αντίδραση των άλλων αν εκφράσει τις επιθυμίες του και 
από τη συνεχή προσπάθειά του να μην τους απογοητεύσει. Είναι σαν να νιώθει ότι 
ο μόνος που δεν χρειάζεται να ικανοποιήσει είναι ο εαυτός του. 

Η προθυμία ικανοποίησης των άλλων και η τάση αποτροπής των συγκρούσεων 
συνήθως εξασφαλίζει καλές σχέσεις και συχνά αυτό συγκαταλέγεται στα «χαρίσματα» 
ενός ανθρώπου. Απώτερος σκοπός αυτού του «χαρίσματος» είναι να κερδηθεί η 
αποδοχή και η συμπάθεια του περιβάλλοντος. Ωστόσο, στον αντίποδα υπάρχει η 
σοβαρή δυσκολία του ατόμου να θέσει όρια στις απαιτήσεις των άλλων, καθώς και η 
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δυσχέρεια ανοικτής έκφρασης των αναγκών και των δικαιωμάτων του, με αποτέλεσμα 
να εκπληρώνονται ελάχιστες από τις επιθυμίες του. 

Πρόσθετες συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι:
• Δυσκολία στη λήψη αποφάσεων ή λήψη αποφάσεων κατά τρόπο που να καλύπτουν 

ξένες προτεραιότητες. 
• Αίσθηση ότι είναι παρατηρητής της ζωής του, ότι η ζωή του είναι ξένη, καθώς το 

άτομο δεν ζει τις προσωπικές επιλογές του.

Επιπλέον, είναι ευνόητο ότι, όταν οι προσωπικές μας ανάγκες παραμελούνται 
διαρκώς, ο θυμός είναι αναπόφευκτος. Κάποιες φορές, το άτομο δεν είναι σε θέση 
να συνειδητοποιήσει τον θυμό του και τον εκφράζει με πλάγιους τρόπους, είτε προς 
τους άλλους είτε προς τον εαυτό του. 

Μία από τις πιθανές ερμηνείες αυτής της δυσκολίας στην ανοικτή και ειλικρινή 
έκφραση των επιθυμιών και των συναισθημάτων είναι ο φόβος της απόρριψης και 
της διακοπής μιας σχέσης. Το άτομο υιοθετεί μία στρατηγική όπου, για να έχει την 
αποδοχή των άλλων, θα πρέπει να κάνει συνεχείς παραχωρήσεις προς αυτούς. Αυτό 
συμβαίνει αυτόματα, χωρίς να διερευνά αν η πεποίθησή του ευσταθεί, αν, δηλαδή, 
όντως θα τους χάσει όταν αρχίσει να λέει αυτό ακριβώς που θέλει. Κατά κανόνα έχει 
διαπιστώσει από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του ότι νιώθουν άνετα να εκφράζουν 
αυτό που θέλουν, χωρίς τελικά να εγκαταλείπονται και να απομένουν μόνα. Ωστόσο, 
φαίνεται σαν να πιστεύει ότι ο κανόνας: «Αν δεν φέρομαι όπως θέλουν οι άλλοι, θα 
με απορρίψουν» ισχύει ειδικά για το ίδιο και όχι για όλους τους ανθρώπους. 

Στη βάση αυτής της δυσκολίας βρίσκεται συνήθως η αρνητική εικόνα που έχει 
το άτομο για τον εαυτό του. Επιπλέον, κάποιες παρελθούσες εμπειρίες συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση του κανόνα βάσει του οποίου οι προσωπικές επιθυμίες και απόψεις 
παραγκωνίζονται, προκειμένου οι άλλοι να είναι ικανοποιημένοι. 

Τελικά, κάθε φάση της προσπάθειας για διεκδίκηση ακυρώνεται από τον τρόπο 
σκέψης του ατόμου: 
• Στην αρχική φάση, πριν ξεκινήσει η επικοινωνία, έχει κάποιες προσδοκίες για 

το τι θα συμβεί και προβλέπει ότι ο άλλος θα δυσαρεστηθεί, θα θυμώσει, ή θα 
το απορρίψει. 

• Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, έχει την τάση να ελέγχει διαρκώς τον εαυτό του 
και τις αντιδράσεις του, ενισχύοντας το άγχος του και ως εκ τούτου την αίσθηση 
του ανικανοποίητου. 

• Στο τέλος, ξανασκέφτεται ό,τι έχει συμβεί και υποθέτει ότι ο άλλος ενοχλήθηκε, αλλά 
δεν εξέφρασε την ενόχλησή του, ότι την επόμενη φορά θα υπάρξουν συνέπειες, ή 
ότι δεν ήταν καλή η απόδοσή του, και κριτικάρει αυστηρά όσα είπε, με αποτέλεσμα 
να μειώνονται οι πιθανότητες να διεκδικήσει οτιδήποτε άλλο στο μέλλον. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς μπορώ να λέω στους ανθρώπους αυτό που 
ακριβώς με ενοχλεί. Είμαι πολύ αδύναμη σαν χαρακτήρας. Κάνω συνέχεια πράγματα 
που ευχαριστούν τους άλλους και πολλά από αυτά δεν ευχαριστούν εμένα. Επίσης, 
νιώθω ότι πολλοί γύρω μου με εκμεταλλεύονται. Π.χ., ο σύντροφός μου αισθάνομαι ότι 
με εκμεταλλεύεται οικονομικά. Παρόλο που αντιλαμβάνομαι τα πάντα γύρω μου, μου 
είναι αδύνατον να τους εκφράσω κάποιο παράπονό μου, ειδικά αν είναι κάτι σοβαρό, 
γιατί ξέρω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να τους στενοχωρήσει και εγώ ίσως τους αδικήσω 
με τη συμπεριφορά μου. Τις περισσότερες, όμως, φορές ξέρω ότι έχω δίκαιο, είμαι 
σίγουρη ότι κάτι άσχημο μου έχουν κάνει, και ντρέπομαι να τους το πω… φοβάμαι 
τις αντιδράσεις τους… ίσως μην τους πληγώσω… ίσως μην τους χάσω…

❞
❝Πιστεύω ότι ως τώρα υπήρξα πολύ ευάλωτη συναισθηματικά. Πληγωνόμουν 
εύκολα, δενόμουν συναισθηματικά με φιλίες, δυσκολευόμουν να διακόψω μία 
σχέση ή να συγκρουστώ με κάποιους. Συνήθως, όποτε έφθανα να συγκρουστώ, 
ήταν μετά από πολύ υπομονή και συνεχείς υποχωρήσεις. Έχοντας φθάσει στην 
ηλικία των 30 ετών και παρόλο το συναισθηματικό “ξόδεμα”, είμαι ακόμη μόνη. 

Θα ’θελα να γίνω πιο ορθολογίστρια στην αντιμετώπιση της ζωής, πιο απαιτητική 
από τους άλλους, να μη φοβάμαι να “τους τα πω χύμα”, όταν με πληγώνουν ή 
όταν με περιφρονούν και ακόμη να μη με ενδιαφέρει αν έχουν για μένα καλή 
εικόνα ή κακή. Θα ήθελα να βασίζομαι πιο πολύ στον εαυτό μου και να γίνω πιο 
“κυνική” αν χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Γιατί να πληγώνομαι πάντα εγώ; Ας 
πληγωθούν και οι άλλοι λίγο. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση, 
αλλά νομίζω ότι δεν αντέχω άλλο τη συναισθηματική πλευρά του εαυτού μου. 
Επίσης, δεν αντέχω άλλο να είμαι ο άνθρωπος που υποχωρεί πάντα για να μην 
ενοχληθούν οι άλλοι. Θα προτιμούσα να απαιτώ τα δικαιώματά μου, αλλά χωρίς 
να φθάνω στο σημείο να καβγαδίσω, οπότε η υπόθεση να γυρίζει εναντίον μου. 

Μήπως υπάρχουν τρόποι εξάσκησης στην απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων 
ή στην τόνωση της αυτοπεποίθησης; Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν τρόποι 
τροποποίησης της συμπεριφοράς μου χωρίς όμως να χρειαστεί να πληρώσω 
ιδιωτικά γιατί συν τοις άλλοις είμαι άνεργη. Ευχαριστώ. 

❞
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❝Είμαι τελειόφοιτος φοιτητής χωρίς προβλήματα στις σπουδές πέρα από ένα 
αυξημένο άγχος την περίοδο των εξετάσεων, το οποίο όμως δεν με εμποδίζει να 
περνάω τα μαθήματα. Στις διαπροσωπικές σχέσεις, όμως, αντιμετωπίζω ορισμένες 
δυσάρεστες καταστάσεις. Θα σας παρουσιάσω έναν “λεπτό” προβληματισμό μου, 
ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου ο λόγος που έχω μία δυσανεξία σε κάποιες 
περιπτώσεις. 

Μέσα από διάφορες εμπειρίες (κρίσεις άγχους, έναν χωρισμό και κάποιες 
ματαιώσεις) σταδιακά συνειδητοποίησα ότι είχα συνηθίσει (ή μάθει) να φέρομαι με 
μία παθητικότητα. Θεωρούσα τον εαυτό μου βολικό άνθρωπο, αλλά περισσότερο 
είχα μία υποτακτικότητα. Κάτι φοβόμουν και δεν εξέφραζα συχνά αυτό που με 
ενοχλούσε από τη συμπεριφορά των άλλων και δεν ζητούσα αυτό που ήθελα πολλές 
φορές. Κατάλαβα ότι ένας λόγος ήταν ο φόβος μου μήπως αναστατωθούν οι άλλοι, 
μην τους στενοχωρήσω ή τους δυσαρεστήσω, ή μήπως είμαι εγωιστής. Μετά από 
την ανάγνωση αρκετών βιβλίων αυτοβελτίωσης και μετά από εκτενείς συζητήσεις 
με καλούς φίλους και έμπειρους ανθρώπους, άρχισα να παίρνω απόφαση ότι 
είναι φυσιολογικό: α) να έχω δικές μου προτιμήσεις στο τι μου αρέσει και τι όχι, 
και β) να εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου ή τον εκνευρισμό μου και να προτείνω 
στους άλλους να τηρήσουν στο μέλλον μία εναλλακτική συμπεριφορά απέναντί 
μου, γεγονός που είναι άπειρες φορές καλύτερο από το “να τα κρατάω μέσα μου”. 

Με τις τελευταίες συνειδητοποιήσεις που σας αναφέρω, άρχισα να μη φοβάμαι 
τόσο και να περιμένω ότι οι άλλοι μπορεί να αναστατώνονται κάποιες φορές 
όταν υπερασπίζομαι τα δικαιώματά μου, ή όταν εκφράζω την ενόχλησή μου, 
ή όταν κάνω αυτό που θέλω υπερασπιζόμενος την ιδιωτική μου ζωή, χωρίς 
αυτό να με εμποδίζει να φέρομαι με αυτή την εξωστρέφεια και να μη μαζεύω 
μέσα μου πικρίες, θυμό και στενοχώριες. Αυτή τη νέα μου στάση απέναντι στα 
πράγματα (δηλαδή η προσπάθεια αλλαγής της παθητικής συμπεριφοράς μέσω 
της διεκδίκησης) έχει αρχίσει περίπου ένα εξάμηνο (από τότε που το κατάλαβα 
ότι καλό θα ήταν να αλλάξω). 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι συγκεκριμένα το εξής: Όταν χρειάζεται να 
είμαι διεκδικητικός και να εκφράζομαι ανοικτά, το κάνω, όπως σας είπα. Δεν ξεσπάω 
στον άλλον, αλλά εκφράζω με ψυχραιμία την ενόχλησή μου με φράσεις του τύπου: 
“Εκνευρίστηκα που μου είπες ή έκανες αυτό και θα προτιμούσα άλλη φορά να κάνεις 
εκείνο”. Όμως, και εδώ είναι το πρόβλημα, μετά από τέτοια περιστατικά (διεκδίκησης) 
νιώθω ενοχές. Ο λόγος για τον οποίο ήμουν παθητικός τόσο καιρό (καμιά 25αριά 
χρόνια!) και απέφευγα τις συγκρούσεις και την έκφραση αυτού που μου αρέσει ή 
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που με ενοχλεί, ήταν η ΕΝΟΧΗ και τώρα που άλλαξα τακτική η ενοχή παραμένει 
σαν από κεκτημένη ταχύτητα. Σαν να παλεύει ο παλιός εαυτός με τον καινούργιο. 

Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό είπα σε μία κοπέλα, με την οποία σχετι-
ζόμαστε μερικούς μήνες, ότι ενοχλούμαι όταν επαναλαμβάνει (έχει γίνει αρκετές 
φορές) με άμεσο ή έμμεσο τρόπο ανασφάλειες του τύπου “μήπως δεν τη θέλω 
αρκετά διότι φαίνομαι προβληματισμένος και αποστασιοποιημένος” και άλλα 
παρόμοια, και της είπα ότι “θα ήθελα να σταματήσουν αυτές οι νύξεις διότι 
πραγματικά μου αρέσει η σχέση που έχουμε αρχίσει, απλώς δεν θέλω γρήγορες 
δεσμεύσεις και πιέσεις, και ότι ως χαρακτήρας δεν είμαι πολύ εκδηλωτικός”. 

Ενώ, λοιπόν, έδειξε κατ’ αρχάς να καταλαβαίνει αυτό που της είπα και δεν το 
πήρε στραβά, εγώ απεναντίας ένιωθα για τις επόμενες δύο ημέρες ενοχές μήπως 
είμαι υπερβολικός, ή μήπως μίλησα απότομα, ή ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ μήπως το ότι 
μου δημιουργείται ένα τέτοιο άσχημο συναίσθημα σημαίνει ότι πραγματικά δεν 
ενδιαφέρομαι πολύ για εκείνη, ή μήπως δεν μου ταιριάζει ως χαρακτήρας εκείνη 
η κοπέλα και αν θα ήταν καλύτερα να απομακρυνθώ, μήπως μου “ενεργοποιεί” 
εκείνη αυτές τις ενοχές. 

Αν σκεφτώ ήρεμα καταλαβαίνω (α) ότι δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος για 
σχέση και ότι πάντα εκτός από τα καλά, κάτι θα υπάρχει να με ενοχλεί στον άλλο, 
και (β) ότι δεν είπα τίποτα τρομερό, απλά δείχνω τον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΕΑΥΤΟ 
και το τι πραγματικά νιώθω για να μη δημιουργούνται ψεύτικες προσδοκίες 
και εικασίες για τις διαθέσεις μου, εντούτοις, έχω αυτές τις (λανθασμένες θα 
τις έλεγα) ενοχές. 

Τα ίδια παθαίνω αν, π.χ., ζητήσω από έναν φίλο μου να μου επιστρέψει 
χρήματα που του έχω δανείσει. Το βασικό συναίσθημα είναι ενοχές μήπως δεν 
λαμβάνω υπόψη τις δυσκολίες του ή μήπως δεν είμαι καλός φίλος κ.λπ., ενώ αν 
κάτσω μετά και το σκεφτώ ξέρω ότι και καλός φίλος είμαι και ότι έχω δικαίωμα 
να ζητήσω την επιστροφή των χρημάτων. 

Αυτό το συναίσθημα (της λανθασμένης ενοχής) είναι λίγο-πολύ καταθλιπτικό. 
Νιώθω ένα σφίξιμο στο στήθος όταν συμβαίνει και μπαίνω αμέσως σε έναν 
κύκλο αρνητικών σκέψεων, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να συγκεντρωθώ στις 
διάφορες ασχολίες μου (και στο διάβασμά μου τώρα που έχω εξετάσεις), μέχρι 
αυτή η διαδικασία να περάσει και να επεξεργαστώ τα γεγονότα. Άλλες φορές νιώθω 
αγχωμένος μετά από μία διεκδίκηση και δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, ή εστιάζω σε 
μικροπράγματα, και μόνο αφού περάσει καμιά ημέρα συνειδητοποιώ ότι ήταν η 
ενοχή που με έβαλε σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. 

Θέλω να απαλλαγώ από αυτή τη συναισθηματική παγίδα. Η λογική ενοχή που 
νιώθω ως άνθρωπος όταν κάτι κάνω λάθος από πρόθεση, ή ανευθυνότητα, ή 
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απερισκεψία, ή επειδή δεν συγκράτησα τα νεύρα μου και ξέσπασα επιθετικά, είναι 
εντάξει διότι είναι φυσιολογική και διότι μου δίνει πληροφορίες για το τι πρέπει 
να αποφεύγω στο μέλλον. Έτσι, μαθαίνω από τα λάθη μου ώστε να τα αποφεύγω 
στο μέλλον και καταλαβαίνω τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω αν κάτι τέτοιο 
είναι αναγκαίο. Οι άλλες, όμως, ενοχές που λέω παραπάνω, εξυπηρετούν σε τίποτα; 

Πόσο να ανέχομαι αυτές τις άδικες ενοχές ενώ είμαι διεκδικητικός και τι 
μπορώ να κάνω για να απαλλαγώ από αυτές έστω με την πάροδο του χρόνου; 
Αυτή η πεσμένη διάθεση μετά από μία διεκδίκηση είναι λογικό να με εμποδίζει 
να βιώνω αυξημένη ευχαρίστηση στις διάφορες σχέσεις μου. Γι’ αυτό ζητάω τη 
συμβουλή σας. Ευχαριστώ.

❞
❝Αυτό που έχω επισημάνει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μου είναι η αδυναμία 
μου να αφουγκράζομαι τις δικές μου προσωπικές επιθυμίες – σε αντίθεση, συνήθως, 
λειτουργώ μέσα από τα μάτια και τις ανάγκες των σημαντικών μου “Άλλων”, είτε 
αυτοί λέγονται γονείς, είτε φίλοι, και πόσο μάλλον πρόσωπα των ερωτικών μου 
σχέσεων. Προσπαθώ συνεχώς να μην τους απογοητεύσω και να μην καταρρίψω 
σε καμία περίπτωση τις κεκτημένες τους ισορροπίες με μία αλλαγή που μπορεί 
να προκαλέσω εγώ. Από την άλλη πλευρά, όταν φθάνω σε σημεία απόγνωσης 
για να “ελευθερώσω” τον εαυτό μου, καταλήγω στο ότι είμαι εγώ αυτή που δεν 
θέλει και δεν μπορεί ν’ ανατρέψει τις ισορροπίες της και φοβάται να κάνει αλλαγές. 

Κι όλα αυτά, ενώ τα βίωνα “βασανιστικά”, το βάσανο παραμένει στο επίπεδο 
μιας εκτεταμένης απάθειας. Πολλές φορές, μάλιστα, πείθω τον εαυτό μου ότι όλα 
αυτά που νιώθω είναι δημιουργήματα του υπερφορτισμένου μυαλού μου – ότι 
είναι φαντάσματα που συνήθως καταλήγουν ν’ ανακοινώνονται στις σχέσεις μου 
ως συναισθηματικές προβολές στους Άλλους. Τότε αισθάνομαι ότι είμαι βαθιά 
“Νάρκισσος” με τη φροϋδική έννοια και ότι πραγματικά δεν μπορώ να σπάσω 
τον καθρέφτη και να βιώσω μία πραγματική αγάπη. 

Νιώθω ότι κινώ εγώ αποκλειστικά τα νήματα της ζωής μου και αυτά γύρω 
από εμένα και μόνο. Ας πούμε, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια ποτέ τον εαυτό 
μου να ερωτεύεται δυνατά, να χάνεται από πάθος, να συγκινείται στο έπακρο. 
Όλα χλιαρά και ελεγχόμενα – απόλυτα ελεγχόμενα. Το δε υποσυνείδητό μου; 
Μάλλον υπαγορεύει συνεχώς την επανάληψη μιας σχέσης αυτοδέσμευσης που 
έχει χτιστεί με τους γονείς μου. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κατά τ’ άλλα κανείς δεν θα πίστευε ότι αποτελώ 
ένα άτομο με προβλήματα, καθ’ ότι η ζωή μου είναι αρκετά γεμάτη, με επιλογές 
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που έχω κάνει εγώ. Για παράδειγμα, η ερωτική μου σχέση πιστεύει ότι δεν έχω 
απολύτως τίποτα παρά ένα μυαλό που με αυτοκαταστρέφει, αλλά και αυτό μπορώ 
να το ξεπεράσω εύκολα. Για μένα, όμως, όλο αυτό είναι ένα τεράστιο βουνό. 

Αν περάσουμε τώρα στο επίπεδο της λήψης αποφάσεων. Εδώ τα πράγματα 
φαντάζουν τραγικά και τεράστια. Όταν βρίσκομαι προ των πυλών να πάρω μία 
απόφαση που αφορά και στα αγαπημένα μου πρόσωπα νιώθω σαν γαϊτανάκι 
δεμένο από όλες τις πλευρές που το τραβάνε από χίλιες κατευθύνσεις. Η απόφαση 
που τελικά παίρνω; Συνήθως, αποτελεί προέκταση της επιθυμίας του ανθρώπου 
που πιο πολύ σχετίζεται με αυτόν κι εγώ πείθω τον εαυτό μου ότι κι εμένα μου 
άρεσε, ή κι αν μου άρεσε μία άλλη απόφαση περισσότερο, δεν θα ήταν η κατάλληλη 
για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Το αποτέλεσμα είναι να νιώθω να περνά η ζωή μου μπροστά από τα μάτια 
μου κι εγώ να είμαι εξωτερικός παρατηρητής της που ενίοτε κάνει κρίσεις γι’ 
αυτήν. Δεν ζω μέσα σε αυτήν. Πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω μία καθοδήγηση 
για να ξεπεράσω αυτή τη δυσκολία. Το παλεύω χρόνια μέσα από βιβλία και 
γνώσεις και πολύ εντατική δουλειά με τον εαυτό μου, αλλά τελικά έχω βυθιστεί 
σε χειρότερο τέλμα. Δεν μπορώ να παίξω διπλό ρόλο – και του καθοδηγητή και 
του καθοδηγούμενου. Θα ήθελα μία πρώτη γνώμη σας για το πρόβλημα που σας 
περιέγραψα και μία συμβουλή για το τι παραπέρα θα μπορούσα να κάνω ώστε 
να βοηθηθώ. Επισκέψεις σε έναν ειδικό θα μπορούσαν να μου φανούν χρήσιμες; 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που με ακούσατε. 

❞
❝Πώς μπορώ να αποβάλω τη διστακτικότητα; Είναι πολλές φορές που με 
καθηλώνει και δεν μπορώ να αντιμετωπίσω κάποιες δυσκολίες με ωριμότητα. 
Θέλω να εκφραστώ ελεύθερα και δεν μπορώ, λόγω της διστακτικότητας. Ήμουν 
ένα ευάλωτο άτομο και δεν εκφραζόμουν ελεύθερα για να μη συγκρουστώ με 
τους άλλους. Δεν διεκδικούσα τα δικαιώματά μου. Είμαι πολύ μαζεμένη και δεν 
θέλω να είμαι έτσι. Τι μπορώ να κάνω;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Προσπαθώ να συμπεριφερθώ αντίθετα προς στην παθητικότητά μου, αλλά 
μετά αισθάνομαι ενοχές.

  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η λογική κατανόηση μιας παγίδας και η απόφαση 
να συμπεριφερθούμε αντίθετα από αυτή αποτελούν ένα μόνο μέρος της 
διαδικασίας αλλαγής. Σίγουρα, η αξία αυτών των βημάτων είναι εξαιρετικά 
σημαντική, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ του να καταλαβαίνουμε κάτι λογικά 
και του να το πιστεύουμε στο εκατό τοις εκατό.

Από την άλλη, τα βήματα που ήδη κάνετε σας έχουν βάλει στη διαδικασία 
να απαλλαγείτε από τη συναισθηματική σας παγίδα. Αυτό που πρέπει να κάνετε 
είναι αυτό που ακριβώς κάνετε ήδη. Να συνεχίσετε να συμπεριφέρεστε «με 
το ζόρι» αντίθετα από την παγίδα σας και να επιτρέψετε στην πραγματικότητα 
να διαψεύσει τις πεποιθήσεις που βρίσκονταν στη ρίζα της. Είναι ουσιαστικά 
σαν να κάνετε συνεχή πειράματα, τα οποία θα σας υποδεικνύουν ότι κακώς 
νιώθετε ενοχές.

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι ζητάτε από τον φίλο σας να σας επιστρέψει 
δανεικά. Παλαιότερα οι προσδοκίες σας για την αντίδρασή του θα σας 
εμπόδιζαν εντελώς από το να φερθείτε διεκδικητικά. Τώρα, η επίδραση 
των παλαιών πεποιθήσεων είναι εμφανής στον τρόπο που εκλαμβάνετε 
τα αποτελέσματα της νέας σας συμπεριφοράς. Είναι σαν οι πεποιθήσεις 
αυτές να μάχονται να επιζήσουν σε πείσμα της πραγματικότητας. Ωστόσο, 
δεν είναι αρκετό να νιώθετε με έναν συγκεκριμένο τρόπο για να ισχύει μία 
πραγματικότητα. Δεν αρκεί το να νιώθετε ενοχές για να ισχύει το ότι θα 
έπρεπε να νιώθετε ενοχές σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, κάτι που ήδη 
καταλαβαίνετε σε λογικό επίπεδο.

Μοιάζει σαν να μάχεται ο παλαιός εαυτός σας τον καινούργιο. Τα όπλα του 
νέου εαυτού είναι ακριβώς η λογική αμφισβήτηση των συναισθημάτων και των 
σκέψεων που σας έρχονται αυθόρμητα. Τα όπλα του παλαιού εαυτού είναι η 
παρερμηνεία των αποτελεσμάτων της νέας συμπεριφοράς σας. Θα συλλάβετε 
τον εαυτό σας να βρίσκει χίλιες δυο προφάσεις για να μην πειστείτε με τα 
νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη νέα συμπεριφορά σας. Θα σκεφτείτε 
ότι ο φίλος σας ενοχλήθηκε, αλλά απλώς δεν εξέφρασε την ενόχλησή του. 
Άλλες φορές μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτή τη φορά δεν υπήρξε αντίδραση 
στη διεκδικητικότητά σας, αλλά θα υπάρξει την επόμενη, κ.ο.κ.
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Το σημαντικό εδώ είναι να δείτε ότι σταδιακά, καθώς τα δεδομένα από την 
εφαρμογή της καινούργιας διεκδικητικής συμπεριφοράς θα συσσωρεύονται, θα 
δυσκολεύεστε όλο και περισσότερο να αμφισβητήσετε την αποτελεσματικότητά 
της ή να ακυρώσετε τις επιτυχίες σας. Τα επιχειρήματα υπέρ του παλαιού 
τρόπου θα οδηγούν σε ολοένα και πιο εμφανείς νοητικές ακροβασίες, μέχρι 
που κάποια στιγμή δεν θα έχουν θέση στη σκέψη σας. Αυτό δεν πρόκειται να 
επιτευχθεί σε ένα διάστημα μερικών μηνών, αλλά μπορείτε να είστε βέβαιος 
ότι όσο συνεχίζετε να προσπαθείτε θα βλέπετε συνεχή βελτίωση.

?  Έχω δικαίωμα να αρνηθώ τη βοήθειά μου σε κάποιον που μου τη ζητά; 

  Σίγουρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθάμε πάντοτε τους πάντες και είναι 
δικαίωμά μας να φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Οι μη διεκδικητικοί άνθρωποι 
συνήθως δεν μπορούν να ζητήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και 
συχνά παίρνουν τον ρόλο του «θύματος» επειδή δεν μπορούν να αρνηθούν 
τα αιτήματα των άλλων. Βάση τού να θέσουμε τα όριά μας απέναντι στους 
άλλους ανθρώπους είναι και η δυνατότητά μας να αρνούμαστε πράγματα, 
δηλαδή να λέμε «όχι» στα αιτήματά τους, όταν αντιβαίνουν στις δικές μας 
ανάγκες.

Υπό την παραπάνω έννοια, σίγουρα έχετε δικαίωμα να επιλέξετε να μη 
βοηθήσετε κάποιον αν δεν το επιθυμείτε. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα 
να αποφασίζει για τον εαυτό του, να ζει όπως τον προστάζουν οι ανάγκες και 
οι επιθυμίες του. Από την άλλη, είναι εξίσου σημαντικό να προσδιορίσουμε 
τα όρια μεταξύ της διεκδικητικής συμπεριφοράς και της επιθετικής, η οποία 
αποτελεί ένα ανεπιθύμητο άκρο, όπως εξάλλου και η παθητική συμπεριφορά. 
Το διεκδικητικό άτομο αναγνωρίζει τόσο τις δικές του ανάγκες όσο και τις 
ανάγκες των άλλων και προστατεύει τον εαυτό του από την εκμετάλλευση 
χωρίς να καταπατά τα δικαιώματά τους. Ένα άτομο, που λαμβάνει υπόψη 
αποκλειστικά και μόνο τις δικές του ανάγκες και δεν υποχωρεί ποτέ, συμπε-
ριφέρεται μάλλον επιθετικά παρά διεκδικητικά.
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?  Δίνω προτεραιότητα στο να ικανοποιώ τους άλλους και έτσι καταπιέζω 
συνεχώς τον εαυτό μου και θυμώνω.

  Είναι συχνό το φαινόμενο κάποιοι άνθρωποι να θεωρούν πως αν δεν 
ενδώσουν στις επιθυμίες των άλλων, οι άλλοι θα θυμώσουν και θα τους 
απορρίψουν. Ως αποτέλεσμα, συγκρατούνται όσο πιο πολύ μπορούν για να 
αποφύγουν τις συγκρούσεις ή και νιώθουν ενοχές όταν δίνουν προτεραιότητα 
στον εαυτό τους. Κύρια πεποίθησή τους είναι ότι πρέπει να ικανοποιήσουν 
τους άλλους. Αντίθετα, το μόνο άτομο που δεν νιώθουν την υποχρέωση να 
ικανοποιήσουν είναι ο εαυτός τους. Η συμπεριφορά τους αυτή συγκαταλέγεται 
στα «χαρίσματά» τους, παρότι δυσκολεύονται να θέσουν όρια στις απαιτήσεις 
που έχουν οι άλλοι από τους ίδιους. 

Όταν, όμως, οι προσωπικές μας ανάγκες παραμελούνται διαρκώς, ο θυμός 
είναι αναπόφευκτος, παρόλο που οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται έτσι 
συχνά δεν είναι σε θέση να τον συνειδητοποιήσουν και τον εκφράζουν με 
πλάγιους τρόπους. Επομένως, η γνώμη μας είναι ότι η αντίδρασή σας είναι 
φυσιολογική και ότι ο θυμός μπορεί να σας επιτρέψει να αγωνιστείτε για σχέσεις 
στις οποίες οι ανάγκες σας θα έχουν κάποια πιθανότητα να ικανοποιηθούν.



Ανησυχία για το μέλλον 

Για αρκετούς ανθρώπους, η σκέψη του χρόνου που περνά και του μέλλοντος δημιουργεί 
πολλά αρνητικά συναισθήματα και ανησυχίες ως προς τις συνέπειες για το σώμα και 
την εξωτερική τους εμφάνιση, ή τους υποτιθέμενους στόχους που θα πρέπει να έχουν 
εκπληρωθεί σε συγκεκριμένες φάσεις της ζωής τους (π.χ. σπουδές, επαγγελματική 
αποκατάσταση, γάμος, απόκτηση παιδιών κ.λπ.). 

Έτσι, η ανησυχία για το μέλλον μπορεί να διακριθεί σε: 
• άγχος που επικεντρώνεται πρωτίστως στη φθορά της εξωτερικής εμφάνισης λόγω 

της παρόδου του χρόνου, 
• άγχος που απορρέει κυρίως από την αντίληψη ότι σημαντικοί στόχοι ζωής 

εκπληρώνονται μέχρι μία ορισμένη ηλικία. 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτό το άγχος ταλαιπωρεί νεαρές γυναίκες, 

ενώ η ηλικία των 30-35 ετών συχνά θεωρείται ορόσημο, είτε από την άποψη της 
σωματικής νεότητας και της νεανικής εμφάνισης είτε από την άποψη της εκπλήρωσης 
σημαντικών στόχων ζωής.

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες αυτής της ανησυχίας για το μέλλον είναι το 
γεγονός ότι το άτομο κινδυνεύει να βυθιστεί σε έναν κυκεώνα αβάσιμων σεναρίων, 
χάνοντας τη μαγεία του σήμερα και την ουσία της ζωής. Επιπλέον, ο διαρκής προσα-
νατολισμός στο μέλλον ενέχει τον κίνδυνο υποτίμησης του παρόντος και όσων έχει 
επιτύχει μέχρι στιγμής. Ως εκ τούτου, επικρατεί ένα μόνιμο συναίσθημα δυσαρέσκειας 
και μη ικανοποίησης από τον εαυτό.

Κατά κανόνα, οι γυναίκες που ανησυχούν υπερβολικά για τη φθορά που επιφέρει ο 
χρόνος στην εξωτερική τους εμφάνιση επιχειρούν να την αντισταθμίσουν με διάφορα 
μέσα (έντονη γυμναστική, νεανικό ντύσιμο, περιποίηση, σκέψεις για χειρουργικές 
αισθητικές παρεμβάσεις), ή να την προλάβουν και να την καθυστερήσουν. Στην 
περίπτωση αυτή η γυναίκα βιώνει έντονα συναισθήματα, όπως: 
• ζήλια όταν συγκρίνεται με άλλες γυναίκες, ιδίως νεότερες, 
• φόβο και άγχος για το μέλλον, κυρίως σε σχέση με το πόσο αρεστή και επιθυμητή 

θα είναι στα άτομα του αντίθετου φύλου,
• έντονη δυσαρέσκεια με οτιδήποτε λειτουργεί ως υπενθύμιση του χρόνου που 

περνά (π.χ. γενέθλια). 
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Ως αποτέλεσμα, η νεαρή γυναίκα δεν μπορεί να ευχαριστηθεί την εξωτερική 
εμφάνισή της και να απολαύσει τον θαυμασμό που εισπράττει. Αντίθετα, μεγεθύνει 
τη σημασία και των πλέον ανεπαίσθητων αλλαγών και προβλέπει ότι σύντομα κανείς 
δεν θα τη βρίσκει επιθυμητή. 

Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό το άγχος μπορεί να οδηγήσει τη γυναίκα σε χειρουρ-
γικές επεμβάσεις, σε διατάραξη των σχέσεών της με τους άλλους, ειδικά με το αντίθετο 
φύλο, καθώς δημιουργείται η εντύπωση μιας επιφανειακής προσωπικότητας που δεν 
είναι καθόλου αρεστή, ανεξάρτητα από την εξωτερική της εμφάνιση. 

Ως προς την ανησυχία πολλών γυναικών για το χρονικό όριο κατά το οποίο θα 
πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι σημαντικοί στόχοι ζωής, ως ηλικία-ορόσημο θεωρείται 
εκείνη των 30-35 ετών. Έως την ηλικία αυτή μία νεαρή γυναίκα θεωρείται ότι θα πρέπει: 
• να έχει κατασταλάξει σε μία μόνιμη σχέση με προοπτική τον γάμο (ερωτικές σχέσεις),
• να έχει αποκτήσει ή να σχεδιάζει να αποκτήσει παιδιά (οικογένεια),
• να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της και να έχει μόνιμη και σταθερή εργασία από 

την οποία να κερδίζει αρκετά χρήματα ώστε να ζει τελείως αυτόνομα (καριέρα),
• να έχει σταθερό και μεγάλο κοινωνικό δίκτυο από το οποίο να αντλεί χαρά και 

ευχαρίστηση και να ικανοποιεί τις ανάγκες του ελεύθερου χρόνου της (κοινωνικές 
σχέσεις).

Αρκετές νεαρές γυναίκες έχουν την τάση να ταυτίζουν την προσωπική τους αξία 
με την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, και εάν αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί νιώθουν 
πλήρως αποτυχημένες και συχνά καταλήγουν σε αυστηρή αυτοκριτική. Σε γενικές 
γραμμές, η αυτοκριτική αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στους ανθρώπους 
να βελτιώνουν τον τρόπο που ενεργούν και να αποφεύγουν να υποπίπτουν στα ίδια 
λάθη ξανά και ξανά. Ωστόσο, σε ακραίες περιπτώσεις, όπως αυτή, η αυτοκριτική 
κινδυνεύει να πάψει να αποτελεί έναν μοχλό κινητοποίησης και τείνει να πάρει τη 
μορφή ενός εσωτερικού κατήγορου που μάλλον καθιστά πιο δύσκολες τις μελλοντικές 
προσπάθειες βελτίωσης. 

Ως αποτέλεσμα, ενεργοποιείται ο φαύλος κύκλος της ηττοπάθειας και τελικά της 
παραίτησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν κατηγορούμε τον εαυτό μας δημιουργούνται 
δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία μας οδηγούν στην απόσυρση, που με τη σειρά της 
μας αποδυναμώνει και προσπαθούμε λιγότερο, γεγονός που μας κάνει να κατηγορούμε 
τον εαυτό μας όλο και περισσότερο, κ.ο.κ. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας. Είναι μία σκέψη που με προβληματίζει πολύ τελευταία. Τι εννοούμε 
όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι επιφανειακός; Μου το έχουν πει πολλές 
φορές, κυρίως άτομα του άλλου φύλου, μάλλον λόγω του τρόπου ζωής μου 
και των απόψεών μου σχετικά με το sex και τις σχέσεις. Αν και μέχρι τώρα δεν 
με απασχολούσε καθόλου –αντιθέτως το έβλεπα ιδιαίτερα διασκεδαστικό– έχω 
αρχίσει και αναρωτιέμαι αν έχουν δίκαιο για μένα… Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχω 
μόνιμη σχέση πλέον (και πολύ σημαντική), περίμενα ότι δεν θα σκεφτόταν ποτέ 
κάτι τέτοιο για μένα ο τωρινός μου σύντροφος. 

Αλλά πέρα από το τι νομίζει εκείνος για μένα, παρατηρώ κάποιες σκέψεις μου 
και τις θεωρώ και εγώ γελοίες και απορώ με τον εαυτό μου. Ντρέπομαι γι’ αυτές 
και δεν τις ομολογώ πουθενά… Παράδειγμα, μερικές φορές που μπορεί να τον 
δω ατημέλητο, ακόμη και αν η κατάσταση τον δικαιολογεί πλήρως, π.χ. να έχει 
μόλις ξυπνήσει, σκέφτομαι μήπως δεν είναι αρκετά ωραίος για μένα, ότι του 
“πέφτω πολύ” και άλλα τέτοια χαζά, ξεχνώντας προς στιγμήν οτιδήποτε άλλο… 
Πόσο τον θέλω και τον αγαπάω, πόσο με αγαπάει και με προσέχει και αυτός. Και 
ταυτόχρονα μου πέφτει και η σεξουαλική διάθεση. 

Αντιθέτως, όταν είμαστε έξω που βλέπω ότι αρέσει, αρχίζω και νιώθω ένα 
ακατάσχετο πάθος… Είμαι επιφανειακή ή απλά με εξιτάρει ο ανταγωνισμός; 
Επιπλέον, περνάω πολλές ώρες την εβδομάδα ασχολούμενη με το σώμα μου. 
Μου αρέσει να περνάω ώρες στο γυμναστήριο, να κάνω solarium, απολέπιση 
κ.λπ. Ίσως έχω υπερβολική προσήλωση στο σώμα μου. Όσο κουρασμένη και 
να είμαι, όσο στενοχωρημένη, όσο και να επείγεται κάποιος να με δει, τις ώρες 
μου στο γυμναστήριο δεν τις θυσιάζω… Και αν το κάνω, το κάνω με νεύρα και 
εκνευρισμό για όποιον και ό,τι μου το στερεί. Ίσως φταίει το ότι εδώ και 2 χρόνια 
ασχολούμαι με το fitness σοβαρά και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Ίσως φταίει 
το ότι κάποτε μου έλεγαν ότι το σώμα μου υστερεί σε σχέση με το πρόσωπό μου 
και ήθελα να το ανατρέψω αυτό… 

Φοβάμαι πολύ ότι θα μεγαλώσω και τότε τι θα μείνει από όλα αυτά; Τόσος 
κόπος και θα έχω γεράσει, θα έχω ρυτίδες, άτονο σώμα, γιατί να θέλει κάποιος 
να είναι δίπλα μου; Και αν δεν είμαι ωραία και βέβαια θα μου είναι άπιστος 
και είναι φυσιολογικό… Και κάθομαι και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να 
το καθυστερήσω. Τι πλαστικές πρέπει να κάνω, σε ποιο μέρος του σώματος, τι 
θα κάνω αν μείνω έγκυος και πόσο καιρό θα είμαι με περιττά κιλά μετά… Και 
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ένα σωρό άλλα τέτοια πράγματα που όταν τα βλέπω αντικειμενικά και ήρεμα 
διαπιστώνω και πόσο χαζά ακούγονται και είναι. Τελικά μάλλον μου έχει γίνει 
εμμονή και δεν το είχα συνειδητοποιήσει ως τώρα… Αυτό θα πει επιφανειακός 
άνθρωπος;

❞
❝Καλησπέρα σας. Είμαι 30 χρονών, μορφωμένη, εμφανίσιμη και αρκετά 
αγχωμένη. Σε αυτή την ηλικία υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί 
κάποιες καταστάσεις στη ζωή μου. Αντίθετα, εγώ είμαι χωρίς δουλειά και χωρίς 
κάποια συναισθηματική σχέση μόνιμη, που να σηματοδοτεί τη μετέπειτα πορεία 
της ζωής μου. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είμαι άνθρωπος που σκέφτεται 
το μέλλον και έτσι χάνει τη μαγεία του σήμερα και την ουσία της ζωής. 

Παρόλο που είμαι άτομο που κάνω ό,τι αποφασίζω εγώ (κάνω λάθη, χωρίς 
να κατηγορώ μετά τον εαυτό μου), από την άλλη βαθιά μέσα μου με ενδιαφέρει 
και η γνώμη της οικογένειάς μου, και πιστεύω ότι λόγω αυτής έχω πολλές ηθικές 
αναστολές, γενικότερα. Δεν γνωρίζω πώς να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση, 
η οποία με απασχολεί συνέχεια και δεν με αφήνει να χαλαρώσω και να πάρω τη 
ζωή όπως έρχεται. Ιδιαίτερα με αγχώνει η ηλικία και η εντύπωση των γνωστών, 
ότι δεν έχω καταφέρει να κατασταλάξω κάπου μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι αυτό είναι 
ένα γενικό φαινόμενο στις μέρες μας, αλλά εγώ το αντιμετωπίζω προσωπικά σαν 
πρόβλημά μου. Θα ήθελα σας παρακαλώ τη γνώμη σας και μία συμβουλή για το 
πώς να το αντιμετωπίσω. 

❞
❝Γεια σας. Σε λίγους μήνες πρόκειται να συμπληρώσω τα 30 και αυτό μου έχει 
προκαλέσει τεράστιο άγχος. Τον τελευταίο μήνα δεν μπορώ να κοιμηθώ, ψάχνω 
συνεχώς το πρόσωπό μου για να ανακαλύψω ρυτίδες, χαλάρωση, και τα μαλλιά 
μου για να βρω άσπρες τρίχες. Νιώθω άβολα, φοβάμαι ότι τώρα δεν θα είμαι πια 
επιθυμητή στο ανδρικό φύλο γιατί θα με θεωρούν μεγάλη και το γεγονός ότι δεν 
έχω βρει ακόμη σταθερή δουλειά χειροτερεύει τα πράγματα. 

Δυστυχώς οι παλιές μου φίλες έχουν χαθεί και δεν έχουμε πολλές επαφές. Μία 
κοντινή φίλη παντρεύτηκε πέρυσι και έτσι έμεινα μόνη μου. Νιώθω πως είμαι στα 
όρια του πανικού. Δεν θέλω να έρθει η μέρα των γενεθλίων μου. Έχω πει στους 
δικούς μου πως εκείνη την ημέρα δεν θέλω να μου ευχηθούν και όσο πλησιάζει 
ο καιρός κοντεύω να αρρωστήσω από τη στενοχώρια μου. 
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Ζηλεύω, μάλιστα, τα νεότερα κορίτσια και συγκρίνω τον εαυτό μου με αυτές 
για να δω αν διαφέρω και κατά πόσο. Οι γνωστοί μου δεν βλέπουν διαφορές. 
Συχνά με κολακεύουν λέγοντάς μου πως δείχνω πολύ μικρότερη. Εμένα όμως 
δεν με ικανοποιεί η απάντησή τους. Φοβάμαι ότι και αν ακόμη δείχνω νέα, αυτό 
θα πάψει να ισχύει μέσα σε μικρό διάστημα. 

Πιστεύω ότι αν ντύνομαι νεανικά θα δείχνω γελοία, αν ντύνομαι μεγαλίστικα 
θα φαίνομαι μικρομέγαλη, δεν ξέρω τι να κάνω. Ψάχνω την ντουλάπα μου και 
όλα μού φαίνονται ακατάλληλα. Δεν θέλω να κοιτάζομαι σε καθρέφτες γιατί όλο 
σκιές βλέπω. Φοβάμαι πως έχασα τα καλύτερα χρόνια μου διαβάζοντας κλεισμένη 
σε ένα γραφείο. Τώρα που θέλω να ζήσω λίγο, είμαι πια μεγάλη για τέτοια. Αυτό 
το γράμμα θέλω να το διαβάσουν κι όλα τα μικρότερα κορίτσια για να ξέρουν να 
γλεντήσουν τη ζωή τους όσο είναι καιρός. Αν είχα τουλάχιστον μία παρέα δεν θα 
μου φαινόταν και τόσο τραγικό αυτό που θα μου συμβεί σε λίγο καιρό. 

Η αλήθεια είναι ότι έχω πέσει έξω στις προσδοκίες που είχα για τα όσα θα ήθελα 
να κάνω μέχρι τα 30. Ήθελα να είχα βρει δουλειά, να είχα έναν σύντροφο, έστω 
κι αν δεν είχα παντρευτεί, να είχα περισσότερες παρέες και να έχω οικονομική 
ανεξαρτησία. 

Ξέρω πως για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι τώρα φέρω εγώ την 
ευθύνη. Έκανα λάθη πολλά που τώρα τα πληρώνω. Είχα την αίσθηση ότι θα είμαι 
για πάντα 23 και δεν σκεφτόμουν ότι έπρεπε να είμαι πιο προσεκτική στις κινήσεις 
μου. Έλαβα μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς για εύρεση εργασίας χωρίς όμως να 
πληροφορούμαι σωστά γι’ αυτούς και χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου πως ίσως 
σε αυτά που ζητούσαν εγώ δεν μπορούσα να ανταποκριθώ. Τι να περιμένω πια, 
όπως έστρωσα κοιμάμαι. Καλά να πάθω. Δεν μου φταίει κανείς. Με πιάνει μία 
νοσταλγία για τα παλιότερα χρόνια αλλά δεν γίνεται τίποτα. 

Η εμφάνισή μου είναι ακόμη καλή, αλλά για πόσο όμως; Ποιος άνθρωπος θα 
ήθελε πλάι του μία άνεργη γυναίκα που θα πρέπει να την τρέφει; Συγγνώμη που 
βγάζω προς τα έξω αυτή τη μαύρη διάθεση, όμως με πνίγουν οι τύψεις για τα 
λάθη μου. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Προσπαθώ να μη μιλάω ανοικτά 
στους γύρω μου γι’ αυτά τα άγχη. Καταφεύγω στη σελίδα σας γιατί μπορώ να 
εκφραστώ άνετα. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ανησυχώ πολύ για το μέλλον σε σημείο που δεν ζω το τώρα.

  Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι, όταν σκέφτεται κανείς εκ των προτέρων 
την κάθε δυνατή εξέλιξη μιας κατάστασης, χάνει τη μαγεία του σήμερα και 
την ουσία της ζωής. Πολλοί άνθρωποι θα επιθυμούσαν να γνωρίζουν εκ 
των προτέρων πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά αν αναλογιστεί κανείς 
πώς θα ήταν η ζωή μας αν όντως μπορούσαμε να προβλέψουμε το μέλλον, 
θα διαπίστωνε ότι δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστη.

Σκεφτείτε πώς θα ήταν αν γνωρίζατε όντως πώς θα εξελισσόταν μία 
σχέση με έναν άνθρωπο που γνωρίζετε σήμερα. Να μπορούσατε να δείτε 
τον εαυτό σας μέσα σε έναν γάμο με παιδιά και όλες τις καθημερινές τριβές 
που αυτό συνεπάγεται, να μπορούσατε να δείτε τον νεαρό άντρα που έχετε 
απέναντί σας σαν μεσήλικα, ή ακόμη και σαν υπερήλικα στο κρεβάτι κάποιου 
νοσοκομείου. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή θα συμβούν, 
αλλά εσείς απέναντί σας έχετε έναν νέο άνθρωπο με τον οποίο μπορείτε 
να ζήσετε όλο τον ενθουσιασμό μιας ερωτικής γνωριμίας, αλλά και όλα τα 
στάδια μιας ερωτικής σχέσης. Πράγματι, το μέλλον θα αποτελέσει κομμάτι 
της πραγματικότητας της ζωής σας, αλλά το ίδιο ισχύει και για το παρόν.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς ακόμη και αν το επιθυμούσαμε 
δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Το μόνο που μπορούμε είναι να 
προσπαθήσουμε να κάνουμε εύλογες υποθέσεις, οι οποίες όμως θα βασίζονται 
στα λιγοστά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και κατά συνέπεια απλώς 
θα χαθούμε σε έναν κυκεώνα αβάσιμων σεναρίων.

Είναι δύσκολο να σας προσφέρουμε μία συγκεκριμένη «συμβουλή» 
πέρα από τις παραπάνω σκέψεις, αλλά μπορείτε πάντα να αναζητήσετε πιο 
συστηματική βοήθεια μέσω της συνεργασίας σας με έναν ειδικό.

?  Πλησιάζω τα τριάντα και νιώθω ότι με φοβίζουν οι αλλαγές στην εμφάνισή 
μου και το ότι δεν έχω εκπληρώσει κάποιους στόχους μου.

  Είναι απόλυτα λογικό να μην έχετε εκπληρώσει όλους τους επιθυμητούς για εσάς 
στόχους μέχρι την ηλικία των τριάντα, δεδομένου ότι η ζωή του ανθρώπου δεν 
τελειώνει στα τριάντα. Αν όμως αντιλαμβάνεστε τη ζωή σας μέσα από αυτό το 
απόλυτο πρίσμα, τότε είναι πιθανό να νιώσετε απογοήτευση και αποθάρρυνση. 
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Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι τέτοιου είδους απόλυτες σκέψεις ενδέχεται 
να κάνουν έναν άνθρωπο να συνδέει την προσωπική αξία του με την επίτευξη 
συγκεκριμένων κριτηρίων. Ωστόσο, αυτά τα κριτήρια δεν είναι πάντα ρεαλιστικό 
να εκπληρωθούν σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ επίσης είναι 
πιθανόν να μην εξαρτώνται απόλυτα από τον έλεγχό του. 

Η ηλικία των 30 είναι ένα ορόσημο περισσότερο συναισθηματικής βα-
ρύτητας παρά οποιασδήποτε άλλης σημασίας, καθώς μας είναι δύσκολο να 
πιστέψουμε ότι στην εμφάνισή σας είναι τόσο αισθητές οι διαφορές μεταξύ 
της σημερινής ηλικίας σας και των 28 ή των 29 ετών. Επίσης, μας είναι 
δύσκολο να πιστέψουμε ότι έχει οποιαδήποτε σημαντική διαφορά για τη ζωή 
σας αν εκπληρώσετε σήμερα ή σε δύο χρόνια σημαντικούς στόχους, όπως, 
π.χ., τον στόχο της μητρότητας. Αυτά τα παραδείγματα αποσκοπούν να σας 
δείξουν ότι το όριο των 30 είναι μάλλον αυθαίρετο και δεν αποτελεί κανέναν 
πραγματικό περιορισμό ή εμπόδιο για να εκπληρώσετε όσα επιθυμείτε, παρά 
μόνο αν το αντιλαμβάνεστε εσείς κατ’ αυτό τον τρόπο. 

Η διαδικασία της προσωπικής εξέλιξης και προόδου δεν είναι μία στατική 
υπόθεση που έχει ηλικιακά όρια ή διακόπτεται μόλις εκπληρωθούν συγκεκριμένοι 
στόχοι. Δείτε τα χρόνια που έρχονται ως πρόκληση να ανακαλύψετε τον εαυτό 
σας, να ξεδιπλώσετε το δυναμικό σας και να εκπληρώσετε όσα ονειρεύεστε 
χωρίς τα στενά περιθώρια του χρόνου. Λάβετε υπόψη ότι τα κριτήρια στα οποία 
προσπαθείτε να ανταποκριθείτε πιθανώς διαμορφώθηκαν σε εποχές που ο ρόλος 
της γυναίκας στην κοινωνία ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που είναι σήμερα. 
Μην περιορίζετε τον εαυτό σας βάσει παρελθοντικών κριτηρίων ή κριτηρίων 
που ασπάζονται άλλοι άνθρωποι. Ανακαλύψτε τι είναι σημαντικό για εσάς και 
χαράξτε την προσωπική σας πορεία, σεβόμενη αυτό που είστε και όσα έχετε 
επιτύχει. Αντί να εστιάζετε όλη την προσοχή σας σε αυτό που οι άλλοι θεωρούν 
σημαντικό, αφιερώστε χρόνο για να διαπιστώσετε τι είναι σημαντικό για εσάς. 

Οι αλλαγές που φοβάστε ότι συμβαίνουν στην εξωτερική εμφάνισή σας είναι 
μάλλον αποτέλεσμα του πόσο στραμμένη είναι η προσοχή σας σε αυτές και του 
συναισθηματικού φορτίου που τους αποδίδετε. Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα 
πρόκειται για μία υποκειμενική αίσθηση και όχι για κάποιο πραγματικό γεγονός. 
Οι αλλαγές που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου δεν είναι ποτέ τόσο 
δραματικές, αλλά μάλλον σταδιακές. Συνεχίστε να φροντίζετε τον εαυτό σας 
μέσω της διατροφής και της φυσικής άσκησης, ώστε να είστε πρωτίστως υγιής 
για να ευχαριστηθείτε μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής σας. 

Να θυμάστε ότι καμία ηλικία δεν προσδιορίζει πότε αρχίζει η ζωή ενός 
ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, η ζωή ξεκινά όταν αποφασίζουμε να τη ζήσουμε. 



❝
Γενικά  

Προβλήματα Υγείας

❞



Γενικά προβλήματα υγείας

Στην κατηγορία των γενικών προβλημάτων υγείας εντάσσονται ποικίλα σωματικά 
προβλήματα και συμπτώματα, τα οποία αναπόφευκτα επηρεάζουν, σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό, την ψυχική διάθεση του ατόμου. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 
• Νοσήματα που επιφέρουν σωματικές αλλαγές, π.χ. καρδιολογικά προβλήματα, 

αλωπεκία, ακμή, προβλήματα του θυρεοειδούς.
• Συμπτώματα χωρίς οργανική αιτιολογία, π.χ. ζαλάδα, αστάθεια, φωτοευαισθησία, 

ακράτεια ούρων, που κάνουν το άτομο να νιώθει άβολα με την ιδέα ότι τα αίτια 
είναι τελικώς «ψυχολογικά». 

• Ενοχλήσεις στις οποίες αλληλεπιδρούν σωματικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, 
όπως το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Θα ήθελα να ενημερωθώ για πιθανές παρενέργειες του υποθυρεοειδισμού 
στην ψυχική υγεία ενός ασθενούς. Με ποια προβλήματα ψυχικής φύσεως, δηλαδή, 
μπορεί να συνδέεται η νόσος; Ευχαριστώ. 

❞
❝Για ποιο λόγο ιδρώνουν κατά διαστήματα τα χέρια μου; Άκουσα πως οφείλεται 
στο άγχος, αλλά με έχω πετύχει να γίνεται και σε φάσεις που είμαι απόλυτα χαλαρός, 
μόνος ή και με παρέα. Δημιουργείται σαν λίπος κάτι και με εκνευρίζει ώσπου πάω 
τουαλέτα να τα πλύνω. Καμιά φορά συμβαίνει και με το πρόσωπο, ενώ δεν έχω 
λιπαρή επιδερμίδα ούτε ίχνος από σπυράκι. Η τρίχα μου είναι ίσως λίγο λιπαρή. 
Λέτε να οφείλεται εκεί; Θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε κάποιον απλό τρόπο 
για δυνάμωση της τρίχας και ελάττωση της ξηροδερμίας (ενώ δεν είχα παλιά, από 
τις λακ και άλλες βλακείες για τα μαλλιά νιώθω πως έχω αποκτήσει). Και για τα 
χέρια αν δεν οφείλεται σε άγχος, που λογικά δεν νομίζω, αν υπάρχει κάτι, γιατί θα 
καταντήσω μανιακός με τα σαπούνια κάθε τόσο. Ευχαριστώ προκαταβολικά. Ίσως 
χρειάζεται δερματολόγος για τα παραπάνω, αλλά αν γνωρίζετε κάτι θα το εκτιμούσα. 

❞
❝Είμαι 20 ετών, τριτοετής φοιτητής. Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: Εδώ και 
κάποια χρόνια, έχω αρχίσει να διαπιστώνω ότι η ανατομική ανάπτυξη του σώματός 
μου δεν είναι φυσιολογική. Παρατηρώ, λοιπόν, ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση 
λίπους στην περιφέρεια και στους γοφούς, ενώ η ανάπτυξη του πάνω μέρους του 
σώματός μου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη (στενές πλάτες και ώμοι, λεπτά χέρια). 
Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του σώματός μου προσεγγίζει πιο πολύ το γυναικείο 
μοντέλο, κάτι που μου φαίνεται αφύσικο και με τρομάζει. Στο παρελθόν δεν με 
απασχολούσε ιδιαίτερα, γιατί πίστευα ότι κάποια στιγμή θα άλλαζε, κάτι που τελικά 
δυστυχώς δεν έγινε. Τώρα, όμως, με απασχολεί ιδιαίτερα. Νιώθω αμήχανα και 
ντρέπομαι για το σώμα μου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η όλη ψυχολογία μου. 
Mου φαίνεται τόσο αφύσικο όλο αυτό. Έχω σκεφτεί ότι ίσως πρόκειται για κάποιο 
ορμονικό πρόβλημα. Τι να κάνω; Να επισκεφτώ κάποιον γιατρό; Θα βοηθήσει;

❞
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❝Είμαι 27 χρονών και ουσιαστικά βρίσκομαι στο τέλος των σπουδών μου (έχω 
μόνο τη διπλωματική μου να ολοκληρώσω). Το πρόβλημά μου είναι το εξής: Από 
μικρό παιδί ήμουν ιδιαίτερα συμπαθής λόγω της εξωτερικής μου εμφάνισης. Το 
να με ερωτεύονται συμμαθήτριες ή άλλες κοπέλες ήταν τόσο πολύ συνηθισμένο 
που είχε καταντήσει ρουτίνα. Χωρίς να το επιδιώκω είχα μεγάλες επιτυχίες στο 
άλλο φύλο. Μέχρι τα 19 μου, όπου αντιμετώπισα σοβαρότατο πρόβλημα ακμής. 
Το πρόβλημα ήταν τόσο έντονο που άλλαξε όχι μόνο την εξωτερική μου εμφάνιση, 
αλλά και την προσωπικότητά μου. Η επιτυχία μου στις κοπέλες διακόπηκε εντελώς! 
Ώσπου πήρα ένα πολύ ισχυρό φάρμακο. Τα σπυριά μου έφυγαν, η διάθεσή μου 
άλλαξε!

Τα σπυριά μου όμως ξαναβγήκαν και αναγκάστηκα να επιστρέψω στον παλιό 
γνώριμο μίζερο τρόπο ζωής. Τελικά ξαναπήρα το ίδιο φάρμακο. Τα σπυριά έφυγαν 
και μετά από λίγο καιρό ξαναβγήκαν. Έκτοτε η ακμή έχει κυριεύσει (καταστρέψει 
θα έλεγα) τη ζωή μου! Και σαν να μη μου έφθανε αυτό, έχασα και τα μαλλιά μου 
και πάχυνα υπερβολικά! Το αποτέλεσμα ήταν να πάθω κατάθλιψη, να μη βγαίνω 
από το σπίτι και να μη θέλω να ζω. Το πολέμησα, όμως, και εξακολουθώ να το 
πολεμώ κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας. Η ζωή μου έχει γίνει πια ένας αγώνας. 
Προσπαθώ να ζήσω φυσιολογικά και υπάρχουν στιγμές-μέρες που τα καταφέρνω. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα σπάσω και θα καταλήξω σε κάποιο 
ψυχιατρείο. Ούτε ο ψυχίατρος κατάφερε να με βοηθήσει μέχρι στιγμής. Πείτε μου, 
σας παρακαλώ, τι να κάνω; Αν μπορείτε να μου προτείνετε και κάποιο βιβλίο που 
θα με βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. 

❞
❝Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μία 
τόσο στρεσογόνο κατάσταση όσο η γενικευμένη αλωπεκία (σύμπτωμα κάποιας 
ασθένειας), ειδικά αν είναι γυναίκα. 

❞
❝Καλησπέρα! Εδώ και δύο χρόνια σχεδόν ταλαιπωρούμαι από μόνιμο μυϊκό 
σπασμό στην περιοχή του αυχένα και των ώμων. Ο πόνος είναι αρκετός, όχι συνεχής 
βέβαια, και με εμποδίζει από το να κάνω κάποιες χειρωνακτικές εργασίες. Έκανα 
μαγνητική τομογραφία, αλλά δεν έδειξε να υπάρχει κάποιο οργανικό πρόβλημα. 



Γενικά προβλήματα υγείας Γενικά προβλήματα υγείας

440

Επίσης, έκανα φυσικοθεραπείες μετά από σύσταση του ορθοπεδικού μου, αλλά 
όχι μόνο δεν είδα αποτέλεσμα, ίσως και να επιδείνωσαν το πρόβλημα… Δεν 
νομίζω πάντως πως οφείλεται σε άγχος, γιατί αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάτι 
που να με πιέζει και να με αγχώνει, τουλάχιστον όσο μπορώ να ξέρω. Σκέφτομαι 
ακόμη ότι μπορεί να συνδέεται με ένα αντίστοιχο πρόβλημα της μητέρας μου. 
Συγκεκριμένα, την εποχή που μου πρωτοεμφανίστηκε, είχε διαγνωσθεί στη μητέρα 
μου κοίλη στον αυχένα και έμεινε πολύ καιρό στο κρεβάτι. Πιστεύετε ότι μπορεί 
να υπάρχει μία τέτοια σύνδεση; Ακόμη είναι πιθανό να έχει κάποια σχέση το ότι 
οι γονείς μου εδώ και πολλά χρόνια είναι χωρισμένοι και με τον πατέρα μου δεν 
έχω πολύ στενή επαφή; Θα ήθελα, αν υπάρχει η δυνατότητα, να μου γράφατε 
κάποια πράγματα για τους ψυχοσωματικούς μυϊκούς σπασμούς. Σας ευχαριστώ 
πολύ προκαταβολικά!

❞
❝Γεια σας! Πάσχω από το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου εδώ και τρία 
χρόνια. Έχω εξαντληθεί σωματικά και ψυχολογικά… Από τότε η ζωή μου έχει 
αλλάξει ριζικά. Αρχικά δεν έβγαινα καθόλου από το σπίτι, είχα κλειστεί στον 
εαυτό μου και γενικά είχα πάρα πολλές φοβίες. Πάθαινα συχνά κρίσεις πανικού 
από φόβο μήπως με πιάσει κάτι λόγω του προβλήματος υγείας που είχα. Έκανα 
πολλές προσπάθειες για να το λύσω, αλλά ακόμη με ταλαιπωρεί. Κατάφερα, 
ωστόσο, μέσα από μία σχέση και παίρνοντας κάποια “ρίσκα” γενικότερα κάπως 
να απελευθερωθώ. Ωστόσο, ο φόβος ακόμα υπάρχει μιας και υπάρχει και το 
πρόβλημα και δεν ζω φυσιολογικά. Το θέμα είναι για να σταματήσουν οι κρίσεις 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υγείας; Ή το άγχος και οι φοβίες είναι τελικά 
αυτά που το δημιουργούν; Αν είναι έτσι γιατί το σύνδρομο έχει μονιμοποιηθεί 
και υπάρχει ανεξάρτητα από τη διάθεσή μου; Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να με 
βοηθήσετε… Μήπως χρειάζονται και άλλες γνώμες γιατρών… Απλά δεν βρίσκω 
άκρη καθώς εκείνοι υποστηρίζουν πως πρέπει να μάθω να ζω με το πρόβλημα! 
Αυτό βέβαια είναι αδύνατον, γιατί είναι κάτι που με περιορίζει αρκετά. Θα με 
ενδιέφερε πολύ να ακούσω τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞
❝Είμαι φοιτήτρια, στο δεύτερο έτος τώρα. Η περίπτωσή μου είναι πρωτοφανής 
για την ηλικία μου! Ποια είναι αυτή; Δεν προλαβαίνω να πάω στην τουαλέτα 
πολλές φορές με αποτέλεσμα να τα κάνω πάνω μου! [Συγγνώμη για τον τρόπο που 
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το αναφέρω αλλά δεν γνωρίζω να το διατυπώσω επιστημονικά.] Όλα ξεκίνησαν 
τον Αύγουστο, περίοδο που διάβαζα για να δώσω εξετάσεις γιατί χρωστούσα 
μαθήματα από την προηγούμενη χρονιά. Στην αρχή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια 
του ύπνου (ενούρηση μου το ανέφερε ο ουρολόγος που πήγα). Τη 2η φορά 
ενημέρωσα τη μητέρα μου και πήγαμε στον γιατρό! Κατά τον μήνα Αύγουστο, 
είχα 7 ή 8 ατυχήματα από τα οποία το ένα έτυχε και το έπαθα ημέρα, σε ώρα που 
ευτυχώς ήμουν σπίτι. Ο γιατρός που πήγα μου έκανε ουροδυναμικό έλεγχο κ.λπ. 
και δεν μου βρήκε απολύτως τίποτα. Πήγα και σε δεύτερο και τρίτο, και τα ίδια! 
Στρες, άγχος μού είπαν! Το θέμα μου μακάρι να ήταν μόνο αυτό!

Τώρα που σας γράφω η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό! Να 
σημειώσω ότι είμαι αδύνατη και γυμνάζομαι εντατικά! Έχω κάνει σχέσεις στη 
ζωή μου και είμαι αυτό που λένε όμορφη, κοινωνική και κορίτσι της μόδας. 
Τώρα που είμαι στο πανεπιστήμιο μένω μόνη μου! Πήγα ξανά σε ουρολόγους, 
γυναικολόγους, παθολόγους κ.λπ. Μου σύστησαν μία θεραπεία με κολπική ταινία 
αν δεν κάνω λάθος, αλλά μου είπαν πριν καταφύγω σε αυτό να προσπαθήσω 
να ηρεμήσω και τα σχετικά! Το άσχημο της όλης υπόθεσης είναι ότι μέχρι πριν 
από 15 ημέρες φορούσα τις κοινές σερβιέτες για να ελέγχω το πρόβλημά μου! 
Λόγω, όμως, του ότι η κατάσταση χειροτέρεψε, ούτε αυτές με καλύπτουν πλέον! 

Μίλησα με τη γυναικολόγο μου και μου είπε να φοράω πάνες για μεγάλους, 
έτσι ώστε να μην έρχομαι σε αμηχανία όταν μου συμβαίνει αυτό, αλλά και για 
λόγους υγιεινής! Με τα χίλια ζόρια κατάφερα και αγόρασα. Την πρώτη φορά 
που φόρεσα έκλαιγα. [Ευτυχώς που ψυχολογικά μου συμπαραστέκονται οι φίλες 
μου.] Το μεγάλο κακό, η ντροπή, η ξευτίλα, το ρεζιλίκι ήταν την Παρασκευή που 
πήγα στο γυμναστήριο! Φορούσα στενή φόρμα και φαινόταν η πάνα απίστευτα 
υπερβολικά. Όταν έφυγα από το σπίτι για να πάω στο γυμναστήριο δεν έδωσα 
ιδιαίτερη σημασία με την ιδέα ότι δεν θα το καταλάβει κανένας. Στο γυμναστήριο, 
όμως, κατάλαβα ότι σχεδόν όλα τα κορίτσια και τα αγόρια το είχαν καταλάβει. 
Κανείς δεν μου είπε τίποτα, αλλά το κατάλαβα από το βλέμμα τους. Ένιωσα πολύ 
μειονεκτικά, ντροπιάστηκα τόσο που ήθελα να με καταπιεί η γη.

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος έχει ταμπού και δεν μπορεί να 
κατανοήσει τα προβλήματα των συνανθρώπων του! Γιατί δεν κοροϊδεύουν αυτούς 
που φορούν γυαλιά μυωπίας; Αυτούς που φορούν γύψο επειδή έχουνε σπάσει 
ένα χέρι ή ένα πόδι; Γιατί, δηλαδή; Πρέπει να απομονωθώ από τον κόσμο; Να 
μην ξαναπάω γυμναστήριο; Να μην ξαναπάω στο πανεπιστήμιο; Να τα παρατήσω 
όλα και να κάθομαι σε μία καρέκλα στο σπίτι μου σαν γιαγιά; Πρόκειται για θέμα 
υγείας και υγιεινής! Θα ήθελα, σας παρακαλώ, τη βοήθειά σας.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ιδρώνω πάρα πολύ στα χέρια και το πρόσωπο. Μπορεί να οφείλεται στο 
άγχος;

  Πριν αναζητηθεί η πιθανή ψυχολογική αιτιολογία του προβλήματος, θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Θεωρητικά είναι δυνατόν 
ένα τέτοιο πρόβλημα να σχετίζεται με το άγχος, αλλά είναι απαραίτητο να 
απευθυνθείτε σε έναν δερματολόγο πριν γίνει η οποιαδήποτε διερεύνηση 
για πιθανή συμμετοχή ψυχολογικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα των 
δερματολογικών εξετάσεων θα σας επιτρέψουν όχι μόνο να γνωρίζετε αν 
ψυχολογικοί παράγοντες συμμετέχουν στην εκδήλωση του προβλήματος, 
αλλά και το αν, παρότι το πρόβλημα είναι καθαρά σωματικό, ψυχολογικοί 
παράγοντες ευθύνονται για τον βαθμό ενασχόλησης με αυτό και το μέγεθος 
της δυσφορίας που σας προκαλεί.

?  Είμαι άντρας και διαπιστώνω ότι η ανάπτυξη του σώματός μου προσεγγίζει 
το γυναικείο πρότυπο. Νιώθω αμήχανα και ντρέπομαι.

  Εάν αναφέρεστε στην υπερσυγκέντρωση λίπους στην περιφέρεια και τους 
γοφούς, στις στενές πλάτες και ώμους και στα λεπτά χέρια, θεωρούμε ότι 
δεν υπάρχει κανένας λόγος να σας τρομάζει αυτή η ανάπτυξη του σώματός 
σας. Κατά πάσα πιθανότητα, πρόκειται για μία φυσιολογική παραλλαγή του 
αντρικού σωματότυπου, αν και η επίσκεψη σε έναν γιατρό θα καθησύχαζε 
κάθε ανησυχία για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος υγείας.

Δεν γνωρίζουμε την έκταση του φαινομένου που περιγράφετε, αλλά κα-
τανοούμε ότι μπορεί να σας κάνει να νιώθετε άσχημα. Επίσης, δεν βλέπουμε 
κανέναν λόγο να μην κάνετε κάτι γι’ αυτό. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει κάποιο 
παθολογικό πρόβλημα, ένας γιατρός σίγουρα θα μπορέσει να σας βοηθήσει, 
καθώς θα είναι σε θέση να σας υποδείξει κατάλληλες ασκήσεις γυμναστικής, 
ώστε να αποκτήσετε περισσότερο όγκο στο επάνω μέρος του σώματός σας και 
να περιορίσετε το λίπος στο κάτω μέρος. Ιδιαίτερη προσοχή, τέλος, θα πρέπει 
να δώσετε αν το περιβάλλον σας ή και ο γιατρός δεν παρατηρούν κάποια 
δυσαναλογία στο σώμα σας, οπότε θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να 
δίνετε εσείς υπερβολική σημασία στο σχήμα του.
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?  Έχω σοβαρό πρόβλημα ακμής και νομίζω ότι θα μου καταστρέψει την 
κοινωνική ζωή.

  Είναι αλήθεια ότι μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
ακμής, αν και είναι βέβαιο ότι σε όλες τις περιπτώσεις κάποια στιγμή υποχω-
ρεί. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε κάθε ιατρική δυνατότητα 
αντιμετώπισης του προβλήματος. Μία καλή ιδέα είναι να απευθυνθείτε στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός».

Κατανοούμε πόσο σημαντικά επηρεάζει την αυτοεικόνα ενός νέου αν-
θρώπου ένα έντονο δερματικό πρόβλημα στο πρόσωπο, αλλά από την άλλη 
θεωρούμε ότι όσο σοβαρό και αν είναι δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη αλλαγή 
στη ζωή σας. Είναι βέβαιο ότι θα συναντήσετε πολλούς συνομηλίκους σας με 
ανάλογο πρόβλημα και ότι η επίδρασή του στην κοινωνική σας ζωή και στις 
σχέσεις με το άλλο φύλο δεν θα είναι τόσο καταστροφική όσο υποθέτετε. 
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε πολύ σημαντική την προσπάθεια να συνεχίσετε 
να κάνετε όσα κάνατε πριν.

?  Πώς να αντιμετωπίσω τις ψυχολογικές επιπτώσεις της γενικευμένης 
αλωπεκίας;

  Σίγουρα η γενικευμένη αλωπεκία αναμένεται να επηρεάσει ψυχολογικά 
έναν νέο άνθρωπο. Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι η εξής: Κατ’ αρχάς, εξαντλείται κάθε περιθώριο ιατρικής 
παρέμβασης και πρακτικών λύσεων για την αποκατάσταση του προβλήματος 
και καθορίζεται η βέλτιστη δυνατή κατάσταση που μπορεί να επιτευχθεί, αλλά 
και το χρονικό περιθώριο στο οποίο αναμένεται να υπάρξει η βελτίωση. Αν 
η βέλτιστη δυνατή κατάσταση είναι μη αποδεκτή για το άτομο και υπάρχουν 
συνέπειες σε ψυχολογικό επίπεδο, τότε προτείνεται η συνεργασία με έναν 
ειδικό ψυχικής υγείας, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή σε αυτή.

Κατά τη συνεργασία με τον ειδικό ψυχικής υγείας, εξετάζεται πρωτίστως το 
προσωπικό νόημα της αλλαγής για το άτομο. Για παράδειγμα, παρότι κανείς 
δεν θέλει να έχει πρόβλημα με τα μαλλιά του, η απώλεια των μαλλιών δεν 
είναι εξίσου σημαντική για όλα τα άτομα, αλλά ακόμη και μεταξύ των ατόμων 
που την εκλαμβάνουν ως πολύ σημαντική, οι λόγοι μπορεί να είναι πολύ 
διαφορετικοί. Σκοπός αυτής της διερεύνησης είναι να βοηθηθεί το άτομο να 
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δει το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, χωρίς να μεγαλοποιεί τις 
αρνητικές του συνέπειες, χωρίς, δηλαδή, να κάνει κάτι αρνητικό ακόμη πιο 
αρνητικό. Από εκεί και πέρα, εξετάζονται και άλλοι γενικότεροι παράγοντες 
που συνδέονται με τη βίωση μιας απώλειας, όπως η αίσθηση της αδικίας, η 
αίσθηση της προσωπικής ευθύνης για την πρόκληση του προβλήματος κ.ά.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής δεν είναι να πειστεί το άτομο ότι δεν έχει 
πρόβλημα, αλλά να βοηθηθεί ώστε οι ψυχολογικές του αντιδράσεις να μην 
το επιτείνουν. Πολλές φορές στη ζωή μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ 
αρνητικές καταστάσεις στις οποίες είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε. 
Αλλά αν επιτρέψουμε στο πρόβλημα να καθορίσει όλη μας τη ζωή, τότε είναι 
σαν να γινόμαστε μέρος του. 

?  Υποφέρω από μυϊκούς σπασμούς στον αυχένα και τους ώμους αλλά οι 
εξετάσεις δεν έδειξαν οργανικό πρόβλημα.

  Στον βαθμό που έχετε εξεταστεί από γιατρό και δεν υπήρξε κάποιο παθολογικό 
εύρημα, το πρόβλημά σας θα μπορούσε να συνδέεται με ψυχολογικούς 
παράγοντες. Λέγοντας ψυχολογικούς παράγοντες αναφερόμαστε κατά κύριο 
λόγο σε μαθημένες αντιδράσεις. Συχνά προβλήματα αυτού του είδους 
οφείλονται σε «κακές νευρομυϊκές συνήθειες» που οδηγούν σε «αυξημένη 
μυϊκή τάση» στην περιοχή. Με άλλα λόγια είναι πιθανό να έχετε αποκτήσει 
την κακή συνήθεια να «σφίγγετε» ασυναίσθητα τους μυς της περιοχής με 
αποτέλεσμα να μην τους επιτρέπετε να χαλαρώνουν. Όταν ένας μυς παραμένει 
διεγερμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, νιώθουμε πόνο. Μπορείτε να το 
διαπιστώσετε με το εξής απλό πείραμα: Κρατήστε για πέντε λεπτά τη γροθιά 
σας σφιγμένη και δείτε τι συμβαίνει – αν θέλετε μπορείτε να επαναλάβετε 
το πείραμα κρατώντας πιο χαλαρά σφιγμένη τη γροθιά σας για να δείτε ότι 
δεν απαιτείται μεγάλη μυϊκή δραστηριότητα για να προκληθεί πόνος. Σκοπός 
της θεραπείας είναι να «μάθετε» να χαλαρώνετε τη συγκεκριμένη περιοχή 
και αυτό γίνεται με ασκήσεις συστηματικής χαλάρωσης ή και με χρήση 
ειδικών συσκευών ηλεκτρομυογραφικού biofeedback (οι συσκευές αυτές 
μας πληροφορούν για τον βαθμό διέγερσης των μυών σε μία περιοχή του 
σώματός μας).

Για τους ψυχολογικούς παράγοντες, που ενδεχομένως συνδέονται με το 
πρόβλημά σας, ίσως θα πρέπει να συνεργαστείτε με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. 
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?  Έχω ανεπτυγμένη τριχοφυΐα. Τι πρέπει να κάνω;

  Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ενδοκρινολόγο και να διενεργήσετε 
τις ιατρικές εξετάσεις που αυτός θα σας υποδείξει. Εκείνος είναι ο πλέον 
αρμόδιος να σας παραπέμψει σε γιατρό άλλης ειδικότητας στην περίπτωση που 
κρίνει ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν εμπίπτει στο δικό του πεδίο. 
Μην πειραματιστείτε μόνη σας με αντισυλληπτικά ή άλλα φάρμακα· δείξετε 
υπομονή προκειμένου να αντιμετωπίσετε σωστά και αποτελεσματικά το 
πρόβλημα.

?  Πώς επηρεάζει ο υποθυρεοειδισμός την ψυχική υγεία του ασθενή;

  Ο υποθυρεοειδισμός έχει μία σειρά από πιθανές ψυχικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, 
η περίπτωση κάθε ατόμου είναι διαφορετική και δεν είναι καθόλου βέβαιο 
ότι θα εμφανιστούν όλα ή κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα σε εσάς.

Σε γενικές γραμμές, ο υποθυρεοειδισμός συνδέεται με επιβράδυνση 
των νοητικών λειτουργιών (ιδίως της λήψης αποφάσεων και της μνήμης 
πρόσφατων γεγονότων), με απάθεια, αδιαφορία και λήθαργο, στα οποία 
μπορεί να προστεθούν συναισθήματα άγχους με ευερεθιστότητα. Επίσης, 
είναι δυνατόν να εκδηλωθούν κατάθλιψη, υπομανία, παράνοια και ψευδαι-
σθήσεις. Ο ήπιος υποθυρεοειδισμός χωρίς κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να 
συνδέεται με ανθεκτικές στη θεραπεία διαταραχές της διάθεσης. Στις γυναίκες 
είναι δυνατόν να επηρεάσει τη δυνατότητα βίωσης οργασμού. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις, και μόνο όταν ο υποθυρεοειδισμός παραμείνει αδιάγνωστος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμφανίζονται μυξοιδηματικές ψυχώσεις, οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από παρανοϊκές ιδέες και ψευδαισθήσεις.



Ύπνος 

Οι περισσότεροι άνθρωποι κατά διαστήματα βιώνουμε δυσκολίες σε σχέση με τον 
ύπνο, με συνηθέστερη την αϋπνία, τη δυσκολία, δηλαδή, να κοιμηθούμε ενώ το 
επιθυμούμε και νιώθουμε κουρασμένοι. Συνήθως, πρόκειται για μία κατάσταση που 
θα μας απασχολήσει για σύντομο χρονικό διάστημα (μία ή δύο βραδιές) και η οποία 
προκαλείται από την ψυχική μας διάθεση και κυρίως από το άγχος. Ωστόσο, αν τα 
επεισόδια δυσκολίας στον ύπνο είναι επίμονα, επαναλαμβανόμενα και επηρεάζουν 
τη ζωή και την καθημερινότητα του ατόμου, τότε πρόκειται για κάποια διαταραχή 
ύπνου, η οποία πιθανόν να επηρεάσει: 
• το επίπεδο ενέργειας και την αίσθηση ζωτικότητας,
• την ψυχική ισορροπία, 
• την ποιότητα ζωής.

Κύρια συμπτώματα της αϋπνίας είναι: 
• η δυσκολία του ατόμου να κοιμηθεί το βράδυ, ή να ξανακοιμηθεί αφού ξυπνήσει 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
• ο πολύ ελαφρύς, διακοπτόμενος και όχι αναζωογονητικός ύπνος,
• η υπνηλία και το χαμηλό επίπεδο ενέργειας στη διάρκεια της ημέρας. 

Η δυσκολία αυτή δημιουργείται και επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το 
άγχος. Πιο συγκεκριμένα: το άγχος για μία επικείμενη αϋπνία προκαλεί αϋπνία. 
Αυτό συμβαίνει διότι το άτομο σκέφτεται ότι δεν θα μπορέσει να κοιμηθεί όπως 
επιθυμεί και αυτή η σκέψη προκαλεί ένταση, η οποία δυσκολεύει την έλευση του 
ύπνου. Συνήθως, προηγείται κάποιο γεγονός που διαταράσσει τον ύπνο (π.χ. μία 
εξεταστική περίοδος, προβλήματα στις σχέσεις, απαιτητικό διάστημα ζωής), το οποίο 
ακολουθείται από άγχος. Έτσι, λόγω αυτού του άγχους, το σύμπτωμα της αϋπνίας 
δεν υποχωρεί, παρότι οι καταστάσεις που το προκάλεσαν σταματούν να υπάρχουν, 
επηρεάζοντας την ποιότητα του ύπνου. Ουσιαστικά, η αϋπνία προκαλεί σκέψεις που 
σχετίζονται με την αδυναμία του ατόμου να κοιμηθεί, την αυστηρή αυτοκριτική του 
και την ανησυχία του γι’ αυτό, οι οποίες συνοδεύονται από επίμονες προσπάθειες 
για να μπορέσει, τελικά, να κοιμηθεί. 
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Ωστόσο, ο ύπνος σχετίζεται με τη χαλάρωση και κάθε είδους «προσπάθεια» να 
κοιμηθούμε μας προκαλεί σωματική, συναισθηματική και γνωστική διέγερση. Η 
γνωστική διέγερση περιλαμβάνει την ανησυχία, τις επαναλαμβανόμενες σκέψεις, την 
ανεπιθύμητη παρεμβολή σκέψεων, την κατάστρωση σχεδίων, την υπερβολική ανάλυση 
ή τη δυσκολία ελέγχου έντονων συλλογισμών, ή αλλιώς την έντονη δραστηριότητα 
του νου μας, η οποία είναι ασύμβατη με τη λειτουργία του ύπνου.

Η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από πολλά προβλήματα, που επηρεάζουν τη 
διάθεση, την ενέργεια, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα του ατόμου να 
αντιμετωπίζει τις διάφορες καταστάσεις και απαιτήσεις της καθημερινότητας. 

Επιπλέον, σε μακροπρόθεσμη βάση, οι διαταραχές του ύπνου σχετίζονται με: 
• αύξηση του σωματικού βάρους, 
• μειωμένη απόδοση στην εργασία, 
• κακή κατάσταση υγείας, 
• δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων και εντάσεις στις διαπροσωπικές 

σχέσεις,
• δυσκολία στη συγκέντρωση, 
• βραδύτητα στις αντανακλαστικές αντιδράσεις και ατυχήματα. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας. Είμαι φοιτητής. Όλα ξεκίνησαν πριν από μία εβδομάδα, όταν, 
λίγο πριν κοιμηθώ, έκανα έναν έλεγχο στα μαθήματα που είχα να δώσω και 
διαπίστωσα πως άλλαξε το πρόγραμμα της εξεταστικής με αποτέλεσμα να βρεθώ 
προ εκπλήξεως και κυρίως με τρομερό άγχος… Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. 
Όπως επίσης και την επόμενη, σκεφτόμενος πως δεν θα τα βγάλω πέρα. Βέβαια, και 
στο παρελθόν είχα συναντήσει τέτοιου είδους αϋπνίες, αλλά μετά από μία ή δύο 
ημέρες ήμουν καλύτερα, γιατί χρησιμοποιούσα την τακτική τού να μην κοιμηθώ 
καθόλου τη νύχτα της αϋπνίας ούτε και όλη την ημέρα, ώστε την επόμενη νύχτα 
να πέσω σαν πουλάκι. Ωστόσο, αυτή τη φορά ήξερα μέσα μου πως το άγχος μου 
ήταν πολύ πιο έντονο και θα σας εξηγήσω το γιατί στη συνέχεια… Δεν χρωστάω 
πολλά μαθήματα για να τελειώσω τη σχολή, ωστόσο στους γονείς μου δεν έχω 
πει όλη την αλήθεια. Περιμένουν να πάρω πτυχίο αυτή την εξεταστική περίοδο, 
πράγμα που είναι αδύνατον και γι’ αυτό το άγχος μου εκτινάχτηκε στα ύψη… 
Ψάχνοντας, λοιπόν, στο ίντερνετ ώστε να βρω λύσεις να ξανακοιμηθώ, διάβασα 
ένα άρθρο για την αϋπνία… Εκείνη τη στιγμή αγχώθηκα πολύ παραπάνω. Εκτός, 
λοιπόν, από το άγχος της εξεταστικής μου, μου δημιουργήθηκε περισσότερο έντονο 
άγχος για το ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν πλέον πριν πάω για ύπνο 
ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ και πως σε περίπτωση που δεν με πάρει ο ύπνος, δεν 
θα μπορώ να είμαι αποδοτικός στο διάβασμά μου. Και αυτό έγινε τις επόμενες 
ημέρες. Έπεφτα για ύπνο κουρασμένος και δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τις 
έντονες σκέψεις όλων αυτών των γεγονότων και κυρίως “γιατί δεν με πιάνει ο 
ύπνος”. Αυτό είχε ως συνέπεια να αρχίζω να “χάνω” τον εαυτό μου. Η ψυχολογία 
μου έπεφτε κατακόρυφα μέρα με τη μέρα, αφού δεν μπορούσα να βρω λύσεις…

Ωστόσο, διαπίστωσα πως έκανα ένα τρομερό και τραγικό λάθος και πάνω σε 
αυτό το κομμάτι θέλω τη συμβουλή σας. Να μου πείτε, δηλαδή, αν τα λέω σωστά 
ή όχι, ή τι άλλο, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να κάνω… Κατάλαβα πως η αιτία 
της αϋπνίας μου δεν είναι το ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ… αλλά το άγχος των 
μαθημάτων. Έκανα το λάθος και παρέσυρα το μυαλό μου με το άγχος της αϋπνίας, 
με το ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ, το οποίο έφερε τραγικές συνέπειες… Σκέφτηκα, 
λοιπόν, να πω όλη την αλήθεια στους γονείς μου… Την επόμενη ημέρα ήμουν πολύ 
καλύτερα. Μπόρεσα και διάβασα με καθαρό το μυαλό μου πλέον, ασχέτως από 
το γεγονός πως ακόμη δεν το έχω πει στους γονείς μου. Το ίδιο βράδυ επιτέλους 
με πήρε ο ύπνος. Ωστόσο, για κακή μου τύχη ξύπνησα μετά από μία ώρα γιατί 
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είχα αφήσει ανοιχτή την τηλεόραση. Με έπιασε ένα ήπιο, φυσιολογικό άγχος, όχι 
όπως εκείνο των προηγούμενων ημερών.

Θέλω να πιστεύω πως παρεξήγησα και μπέρδεψα κάποια πράγματα μέσα στο 
μυαλό μου που είχε ως αποτέλεσμα την τραγική αυτή τροπή στη ζωή μου. Φοβάμαι, 
όμως, μη μου “ξαναγυρίσει” αυτό το είδος της αϋπνίας γιατί ακόμη είναι νωρίς 
για να πω πως το ξεπέρασα. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες συμβουλές ώστε 
να το ξεπεράσω εντελώς;

❞
❝Καλησπέρα! Το πρόβλημα που αντιμετωπίζω έχει να κάνει με τον ύπνο. 
Είμαι στο τέταρτο έτος των σπουδών και σε λίγες ημέρες αρχίζει η εξεταστική, 
με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ξυπνάω νωρίς καθώς βραδινές ώρες μού είναι 
αδύνατον να διαβάζω. Όταν πηγαίνω για ύπνο (συνηθίζω να πηγαίνω κατά τις 12), 
όσο κουρασμένη και αν είμαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ, με αποτέλεσμα να με παίρνει 
ο ύπνος κατά τις πρωινές ώρες (4, 5 μπορεί και 6 το πρωί). Κάποιες φορές μέσα στην 
απόγνωσή μου πήρα και αγχολυτικά-υπνωτικά φάρμακα χωρίς ιατρική συμβουλή, 
δίνοντας κάποιες ημέρες λύση στο πρόβλημά μου αλλά κάποιες άλλες ημέρες όχι. 

Δεν είχα γενικότερα ποτέ πρόβλημα με τον ύπνο όσες υποχρεώσεις και να είχα 
την επόμενη ημέρα. Το πρόβλημα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εξεταστικής 
περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του τρίτου έτους όταν έδινα το τελευταίο μάθημα. 
Την προηγούμενη, λοιπόν, ημέρα, πριν πάω να δώσω το μάθημα, κοιμήθηκα γύρω 
στις 2 ώρες. Από τότε στις επόμενες κάθε είδους εξετάσεις (εξεταστική, proficiency), 
την προηγούμενη από την ημέρα της εξέτασης, μου ήταν αδύνατον να κοιμηθώ. 
Συμβιβάστηκα με το πρόβλημα, καθώς τις υπόλοιπες ημέρες μπορούσα να κοιμάμαι 
κανονικά και να διαβάζω χωρίς κανένα πρόβλημα. Είχα, επίσης, πιστέψει πως το 
πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με τη φασαρία και ζήτησα από την αδερφή μου να 
κοιμάται σε άλλο δωμάτιο κατά τη διάρκεια της εξεταστικής για να υπάρχει ησυχία. 

Παρ’ όλα αυτά, όσο περνούσε ο καιρός το πρόβλημα χειροτέρευε, με αποτέ-
λεσμα τώρα να μην μπορώ να κοιμηθώ καμία ημέρα όταν βρίσκομαι σε περίοδο 
με υποχρεώσεις, όπως η εξεταστική περίοδος. Θέλω να βρω κάποια λύση στο 
πρόβλημα γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορώ να 
διαβάσω και η εξεταστική πλησιάζει… Όλο το βράδυ το μυαλό μου δεν σταμα-
τάει να σκέφτεται το οτιδήποτε και δεν μπορώ να ηρεμήσω και να κοιμηθώ… 
Αισθάνομαι σαν να υπάρχει κάποια τεχνική ύπνου την οποία χρησιμοποιούν 
οι άλλοι, αλλά εγώ έχω ξεχάσει ποια είναι… Ακούγεται αστείο αλλά είμαι πολύ 
απογοητευμένη. Είμαι στο τέταρτο έτος και έχω πολύ λίγα μαθήματα για να πάρω 
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πτυχίο και είναι κρίμα να μην τα δώσω γιατί απλά δεν κοιμάμαι. Ως φοιτήτρια 
σε σχολή κοινωνικών επιστημών καταλαβαίνω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν 
με αρνητικές σκέψεις του τύπου “δεν θα κοιμηθώ” αλλά δυστυχώς δεν μπορώ 
να κάνω κάτι και να κοιμηθώ σαν άνθρωπος… Βοηθήστε με… Σας παρακαλώ… 

❞
❝Γεια σας. Αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα, συγκεκριμένα φοβάμαι να 
κοιμηθώ είτε είναι νύχτα είτε είναι ημέρα γιατί τρέμω μήπως δεν καταφέρω να 
ξυπνήσω. Όλα άρχισαν πριν από τέσσερα περίπου χρόνια. Ήταν καλοκαίρι, ήμουν 
σε διακοπές και δεν ήμουν αγχωμένη για κάτι, κοιμόμουν σε διπλανό κρεβάτι 
με τη μητέρα μου και ξαφνικά ένιωσα να βυθίζομαι. Αμέσως προσπάθησα να 
κρατηθώ ξύπνια και να μην κοιμηθώ, όμως ένιωθα τα μάτια μου να κλείνουν, 
στη συνέχεια είδα όλο τον χώρο να γεμίζει με νερό μέχρι το ταβάνι και με έπιασε 
πανικός. Προσπάθησα να κουνήσω τα χέρια ή τα πόδια μου μα ήταν καρφωμένα, 
ήταν σαν να μην είχα τον έλεγχο του σώματός μου. Στη συνέχεια, προσπάθησα 
να φωνάξω, αλλά δεν έβγαινε η φωνή μου με τίποτα. Τέλος, συνήλθα από το 
ουρλιαχτό μου “Mαμααά”. 

Για να μην τα πολυλογώ η ιστορία αυτή κράτησε για έναν χρόνο, κάθε ημέρα 
γινόταν το ίδιο. Το σημαντικότερο περιστατικό, που ποτέ δεν θα το ξεχάσω, ήταν 
ένα βράδυ που είχα τα συμπτώματα που προανέφερα συν το ότι όταν κατάφερα, ή 
τουλάχιστον έχω την εντύπωση αυτή, να μισοανοίξω τα μάτια μου είδα μία μαύρη 
σκιά και ένιωσα ότι με είχε πιάσει από τον λαιμό για να με πνίξει και τα χέρια του 
έκαιγαν. Αργότερα, για αρκετό καιρό δεν μου συνέβη κάτι παρόμοιο, όμως τα 
τελευταία 2-3 χρόνια σπάνια μεν αλλά μου συμβαίνει ξανά. Πλέον έχω μάθει και 
προσπαθώ να το αντιμετωπίσω, προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου και 
σκέφτομαι ότι από λεπτό σε λεπτό θα ξυπνήσω. Όμως, κάθε φορά διαρκεί και 
περισσότερο και βυθίζομαι περισσότερο. Σας παρακαλώ βοηθήστε με. Πείτε μου τι 
είναι αυτό; Υπάρχει περίπτωση να μην ξυπνήσω; Μήπως είναι νυχτερινός τρόμος;

❞
❝Αρχικά θα ήθελα να σας εκφράσω τη χαρά μου που υπάρχει αυτή η σελίδα 
και ακόμη και οι πιο ντροπαλοί μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Το 
θέμα που με απασχολεί λέγεται (μάλλον) παράλυση ύπνου. Πριν από αρκετά χρόνια, 
σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής μου, κατά την οποία ήμουν αρκετά πιεσμένη 
ψυχολογικά, νομίζω ότι μου συνέβη αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, 
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αλλά ίσως χρειάζεται να αναφέρω ότι έχω άσχημες σχέσεις με τον πατέρα μου και 
την περίοδο που μου συνέβη το παραπάνω γεγονός οι γονείς μου ήταν στα πρόθυρα 
να χωρίσουν. Γενικά έπασχα από αϋπνίες και πολύ άγχος τότε λόγω σχολείου. 

Ένα βράδυ και ενώ βρισκόμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου (λαγοκοιμόμουν), 
ένιωσα το σώμα μου να παραλύει, κυρίως τα άκρα μου, και μία σκιά να είναι 
πάνω από το σώμα μου. Για την ακρίβεια (ξέρω πως αυτά ακούγονται περίεργα, 
αλλά ειλικρινά είμαι υλιστής σαν άνθρωπος και δεν πιστεύω στο μεταφυσικό), 
έβλεπα τον εαυτό μου ξαπλωμένο στο κρεβάτι από το ταβάνι (σαν να είχα βγει 
από το σώμα μου) και κάτι να μου κρατάει τα χέρια. Προσπαθούσα να ουρλιάξω 
και φώναζα τους γονείς μου, αλλά δεν έβγαινε η φωνή μου. Παρόλο που είμαι 
άθρησκη, άρχισα να λέω αυτόματα μέσα μου το «Πάτερ ημών» και άλλες τέτοιες 
προσευχές και τότε αμέσως αυτό σταμάτησε και επανήλθα. Το περίεργο είναι ότι 
όταν αποφάσισα να το εκμυστηρευθώ σε κάποιους, πολλοί από αυτούς μου είπαν 
ότι τους έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. 

Μου γεννιούνται, λοιπόν, απορίες κατά πόσο το υποσυνείδητό μας δρα με έναν 
κοινό τρόπο σε περιπτώσεις που νιώθουμε κίνδυνο (έστω και στον ύπνο μας), 
λέγοντας, π.χ., το «Πάτερ ημών» ακόμη και αν δεν πιστεύουμε. Υπάρχει κάποια 
εξήγηση γι’ αυτό το φαινόμενο; Έχω βαρεθεί να ψάχνω στο διαδίκτυο και να 
βρίσκω εξηγήσεις μόνο σε τομείς του μεταφυσικού. Θέλω, επίσης, να σημειώσω 
ότι δεν παίρνω σκευάσματα για τον ύπνο και ότι το περιστατικό μού συνέβη μόνο 
μία φορά, τότε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

❞
❝Καλησπέρα σας. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι κάτι που με απασχολεί 
από μικρό παιδί. Λοιπόν, όταν πέσω για ύπνο και αφού είμαι στο στάδιο που 
βυθίζομαι, πετάγομαι τρομαγμένη γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς μα 
θα το πω με δικά μου λόγια, νιώθω σαν ο οργανισμός μου να ξεχνάει να πάρει 
μία ανάσα, και αυτό μου συμβαίνει κατά διαστήματα περίπου από τα 10 μου 
χρόνια. Δεν θα έλεγα πως μετά έχω ταχυκαρδία και αν συμβαίνει είναι για πολύ 
λίγο, μα νιώθω έντονο και για 5 δευτερόλεπτα περίπου τρόμο. Αυτό μπορεί να 
μου συμβεί 2-3 φορές και μετά κοιμάμαι κανονικά σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. 
Κάποια στιγμή έκανα και εξετάσεις σε καρδιολόγο και είναι όλα περίφημα, οπότε 
και δεν ανησυχώ. Μα τι μπορεί να είναι αυτό που μου συμβαίνει από παιδί; Θα 
χαρώ πολύ να πάρω απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Μπορείτε να μου δώσετε απλές οδηγίες για να αντιμετωπίσω την αϋπνία;

  Προκειμένου να ανακτήσετε ένα φυσιολογικό πρόγραμμα ύπνου θα σας 
προτείναμε να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες: Αξιοποιήστε ένα Σαββατο-
κύριακο στο οποίο δεν θα έχετε υποχρεώσεις και εμποδίστε τον εαυτό σας 
να κοιμηθεί την Παρασκευή το βράδυ και όλη την ημέρα του Σαββάτου. Αν 
το βράδυ του Σαββάτου νιώσετε εξάντληση, επιτρέψτε στον εαυτό σας να 
κοιμηθεί για 8 ώρες, μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, βάζοντας ξυπνητήρι 
το πρωί. Αν το Σάββατο το βράδυ δεν νιώθετε ανάγκη για ύπνο, μη διστάσετε 
να παραμείνετε ξύπνια και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να κοιμηθεί ξανά 
μόνο την Κυριακή το βράδυ. Το πρώτο αυτό βήμα δεν θα είναι αρκετό 
για να αλλάξετε το βιολογικό σας ρολόι, κάτι για το οποίο πιθανότατα θα 
απαιτηθεί η πάροδος μερικών ημερών. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε 
μετά την πρώτη αυτή αντιστροφή είναι να επιτρέπετε στον εαυτό σας να 
κοιμάστε μόνο βραδινές ώρες και πάντοτε να βάζετε ξυπνητήρι το πρωί, 
προκειμένου ο ύπνος σας να μην εκτείνεται σε καμία περίπτωση και κατά 
τη διάρκεια της ημέρας. Με αυτό τον τρόπο, θα αναγκάσετε τον εαυτό 
σας να μάθει να ξεκουράζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας και σταδιακά 
θα αρχίσετε να νιώθετε μεγαλύτερη ενεργητικότητα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Επίσης, απαραίτητο είναι να μην κάθεστε στο κρεβάτι σας για κανέναν 
άλλο λόγο (για να διαβάσετε, να δείτε τηλεόραση κ.λπ.) παρά μόνο για να 
κοιμηθείτε. Αν δείτε ότι έρχονται πάλι έντονες σκέψεις, μην προσπαθήσετε 
να αποκοιμηθείτε, αλλά σηκωθείτε από το κρεβάτι σας και επιστρέψτε μόνο 
όταν είστε απολύτως έτοιμη να κοιμηθείτε. Ακολουθήστε την οδηγία αυτή 
ακόμη και αν μείνετε άγρυπνη όλη τη νύχτα και μην επιτρέψετε στον εαυτό 
σας να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας. Η έλλειψη ύπνου 
για ένα σύντομο χρονικό διάστημα δεν πρόκειται να σας προκαλέσει κάποιο 
πρόβλημα, ενώ μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο που θα έχετε για μελέτη, 
χωρίς να προβληματίζεστε από το γεγονός ότι δεν κοιμάστε.
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?  Κατά τη διάρκεια της νύχτας ξυπνάω και δεν μπορώ να αναπνεύσω.

  Περίπου 10-15% των ενηλίκων παρουσιάζουν επεισόδια άπνοιας διάρκειας 
μέχρι 10 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό είναι απολύτως 
φυσιολογικό και δεν στοιχειοθετεί πρόβλημα. Κάποιοι, όμως, άνθρωποι 
εμφανίζουν αυτό που ονομάζουμε «συνδεόμενη με την αναπνοή διαταραχή 
του ύπνου» ή «υπνική άπνοια». Η διαταραχή αυτή σχετίζεται με τη λειτουργία 
των μυών που ρυθμίζουν τις διόδους αναπνοής στον φάρυγγα. Ο πάσχων 
εμφανίζει βαρύ ροχαλητό, συχνές νυχτερινές εφιδρώσεις, ενοχλήσεις στο 
στήθος, αυξημένη νυχτερινή διούρηση και βίαιες κινήσεις κατά τη διάρκεια 
του ύπνου. Σπανιότερα, παρουσιάζονται κινητικοί αυτοματισμοί μέχρι του 
σημείου της υπνοβασίας. Οι πλήρεις αφυπνίσεις είναι σπάνιες σε αυτή τη 
διαταραχή, χωρίς όμως να αποκλείονται. Κατά τις αφυπνίσεις παρουσιάζεται 
αίσθημα ασφυξίας και πνιγμού και ο πάσχων αναπνέει με βαθιές αναπνοές.

Μία άλλη πιθανή εξήγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε είναι το 
γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν επεισόδια πανικού (δηλαδή πολύ 
έντονου άγχους) κατά τη διάρκεια του ύπνου τους. Στην περίπτωση αυτή, οι 
αφυπνίσεις συνοδεύονται από ταχυκαρδία, γρήγορο ρυθμό αναπνοής και 
συναισθήματα και σκέψεις που σχετίζονται με έντονο άγχος. 

Οι δύο παραπάνω εξηγήσεις δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση όλο 
το φάσμα των πιθανών αιτίων για τις αφυπνίσεις που σας απασχολούν. 
Προκειμένου να διερευνήσετε πλήρως τα προβλήματα ύπνου που αναφέρετε, 
αλλά και να τύχετε θεραπευτικής αγωγής γι’ αυτά, σας προτείνουμε να 
απευθυνθείτε σε ένα από τα Ιατρεία Μελέτης του Ύπνου που λειτουργούν 
στα δημόσια νοσοκομεία. 

?  Μερικές φορές ξυπνάω το βράδυ και νιώθω τα χέρια μου παράλυτα.

  Το φαινόμενο που περιγράφετε εξηγείται ικανοποιητικά αν ξυπνάτε κατά τη 
διάρκεια της φάσης REM του ύπνου (φάση ταχείας κίνησης οφθαλμών), κατά 
την οποία ονειρευόμαστε, κάτι που μπορείτε να καταλάβετε αν έχετε ανάμνηση 
του ονείρου που βλέπατε παράλληλα με το φαινόμενο που περιγράφατε. 
Κατά τη διάρκεια των ονείρων, μπαίνει σε λειτουργία ένα ειδικό σύστημα 
του οργανισμού που μας εμποδίζει να εκτελέσουμε στην πραγματικότητα 
τις κινήσεις που βλέπουμε ότι εκτελούμε στο όνειρό μας. Η λειτουργία του 
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συστήματος αυτού είναι απολύτως φυσιολογική και καταλαβαίνετε πόσο 
αναγκαίο είναι να μη σηκωθούμε και αρχίσουμε να τρέχουμε στον ύπνο 
μας ακριβώς επειδή ονειρευόμαστε ότι τρέχουμε. Υπό μία έννοια, τα χέρια 
σας είναι όντως παράλυτα κατά τη διάρκεια των ονείρων σας και το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε αν ισχύει η υπόθεσή μας είναι να περιμένετε λίγο 
χρόνο μέχρι να ξυπνήσετε εντελώς και η λειτουργία των χεριών σας θα 
αποκατασταθεί. Αν τα όσα περιγράφουμε δεν ανταποκρίνονται στις εμπειρίες 
σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα από τα Ιατρεία Μελέτης του Ύπνου 
που λειτουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, προκειμένου να διαγνωστεί το 
πρόβλημά σας. 

?  Κάποιες φορές νιώθω να παραλύω στο στάδιο μεταξύ ύπνου-ξύπνιου.

  Πράγματι υπάρχει μία κατάσταση που ονομάζεται «παράλυση ύπνου» και 
η οποία χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του ατόμου να κινηθεί κατά το 
μεταβατικό στάδιο ύπνου-ξύπνιου. Περίπου 40-50% των ατόμων χωρίς προ-
βλήματα ύπνου αναφέρουν ότι κάποια στιγμή στη ζωή τους είχαν τουλάχιστον 
ένα τέτοιο επεισόδιο. Υπάρχει περίπτωση το φαινόμενο αυτό να συνοδεύεται 
και από σχετικές με τον ύπνο παραισθήσεις και έτσι να δημιουργείται μία 
αρκετά τρομακτική εμπειρία τού να βλέπει ή να ακούει κανείς ασυνήθιστα 
πράγματα και να μην μπορεί να κινηθεί. Συνήθως, η εμπειρία αυτή διαρκεί 
από λίγα δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά και τερματίζεται από μόνη της. Και 
τα δύο αυτά φαινόμενα (η έντονη νοερή φαντασίωση και η μυϊκή ατονία) 
θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της «εισβολής» αποσπασματικών στοιχείων της 
φάσης REM του ύπνου (κατά την οποία βλέπουμε τα όνειρα) στο μεταβατικό 
αυτό στάδιο.



Πονοκέφαλοι – Κεφαλαλγίες 

Ένα πρόβλημα από το οποίο υποφέρουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι είναι αυτό των 
πονοκεφάλων. Πέρα από τον σωματικό πόνο και τη δυσφορία που προκαλεί ο πονοκέ-
φαλος, προξενεί και πρόσθετη ανησυχία σχετικά με τα πιθανά αίτιά του. Στην περίπτωση 
που δεν βρίσκονται παθολογικά αίτια στα οποία να μπορεί να αποδοθεί η εμφάνισή του, 
η ψυχολογική συνιστώσα του προβλήματος κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί. 

Η συχνότερη μορφή πονοκεφάλου είναι η κεφαλαλγία τάσης. Πρόκειται για 
έναν διάχυτο, ήπιας έως μέτριας έντασης πονοκέφαλο, που περιγράφεται σαν «μία 
σφιχτή κορδέλα γύρω από το κεφάλι». Επίσης, ειδικά στις γυναίκες, συχνή είναι και 
η ημικρανία, μία μορφή χρόνιου πονοκεφάλου που εντοπίζεται συνήθως (αλλά όχι 
πάντα) στο μισό μέρος του κεφαλιού (εξ ου και η λέξη ημι-κρανία), η οποία διαρκεί 
ώρες ή καμιά φορά και ημέρες. Συχνά, πριν αρχίσει η ημικρανία υπάρχουν κάποια 
αισθητικά συμπτώματα (αύρα), όπως λάμψεις, φωτάκια ή μουδιάσματα στα χέρια ή τα 
πόδια, ενώ ο πονοκέφαλος μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία και εμετό, ευαισθησία 
στους ήχους και τους θορύβους (φωτοφοβία, ηχοφοβία). Ο πόνος της ημικρανίας είναι 
δυνατός και έχει χαρακτήρα σφύζοντα («σαν να χτυπάει ο σφυγμός μέσα στο κεφάλι»). 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το άτομο να αναζητήσει ιατρική αξιολόγηση και 
παρακολούθηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των πονοκεφάλων. Έτσι, εκτός 
από τα πιθανά παθολογικά αίτια, πρέπει να διερευνηθούν και άλλοι παράγοντες, όπως: 
• η πολύωρη χρήση υπολογιστή με κακής ποιότητας ή παλαιάς τεχνολογίας οθόνη, 

ή υπό συνθήκες κακού φωτισμού που δημιουργεί αντανακλάσεις, 
• η κακή στάση του σώματος, όπως, π.χ., όταν κάποιος εργάζεται για πολλές ώρες 

με σκυμμένο το κεφάλι,
• οι διαταραχές του ύπνου.

Για το θέμα των ψυχολογικών παραγόντων που μπορεί να ευθύνονται για τους 
πονοκεφάλους, έμφαση δίνεται στις μαθημένες αντιδράσεις. Ειδικότερα: οι πονοκέφαλοι 
μπορεί να οφείλονται σε «κακές νευρομυϊκές συνήθειες» που οδηγούν σε «αυξημένη 
μυϊκή τάση» στην περιοχή, π.χ., του αυχένα, των ώμων, του μετώπου. Έτσι, είναι 
πιθανό το άτομο να έχει αποκτήσει την κακή συνήθεια να «σφίγγει» ασυναίσθητα 
τους μυς της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην τους επιτρέπει να χαλαρώνουν. Όταν 
ένας μυς παραμένει διεγερμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε προκαλείται πόνος.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Εδώ και 22 χρόνια υποφέρω από ημικρανία η οποία εντοπίζεται κυρίως 
κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως αλλά και ορισμένες φορές και χωρίς λόγο. 
Τον τελευταίο, όμως, χρόνο έχει γίνει πιο έντονος ο πόνος (στον αυχένα και 
στα μάτια), διαρκεί από τρεις έως τέσσερις ημέρες, είναι ανυπόφορος και κάνω 
συνεχώς εμετό. Έχω κάνει μαγνητική στο κεφάλι και δεν έχει βρεθεί τίποτα. Η 
μαγνητική, όμως, στον αυχένα έδειξε ότι υποφέρω από αυχενικό σύνδρομο. Ως 
θεραπεία δεν έχω κάνει τίποτα μέχρι σήμερα και τα αναλγητικά δεν ωφελούν. 
Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές κρυώνει το σημείο στο οποίο πονάω. Τελικώς 
δεν μπορώ να βρω τι φταίει. 

❞
❝Σε τι μπορεί να οφείλονται οι πονοκέφαλοι που νιώθω εδώ και μερικούς 
μήνες περίπου σε διάφορες στιγμές μιας ημέρας; Θα ήθελα να σας πω πως κάθομαι 
στο PC κάμποσες ωρίτσες και ότι βάζω καθημερινά ζελέ στα μαλλιά μου. Μπορεί 
να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα ο ζελές; Πήγα σε γιατρό και με εξέτασε και μου 
είπε ότι δεν έχω κάτι. Σε τι άλλο μπορεί να οφείλονται οι πονοκέφαλοι; Θα ήθελα 
να ξέρω διότι ανησυχώ. 

❞
❝Γεια σας… Αρκετό καιρό υποφέρω από πονοκεφάλους… Έχω εξαντλήσει όλες 
τις ειδικότητες σε γιατρούς… Δεν μου έχουν βρει κάτι παθολογικό… Ο πόνος ξεκινά 
από τη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου και εξαπλώνεται σε όλο το δεξιό μέρος του 
προσώπου… μέχρι τον αυχένα… Τα παυσίπονα δεν μου κάνουν τίποτα πλέον… 
Καθημερινά αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα και έχω κουραστεί πάρα πολύ… 
Ο πόνος ξεκινά συνήθως τα μεσημέρια που ξαπλώνω για να ξεκουραστώ και τα 
βράδια… Ξυπνάω από τον πονοκέφαλο και πίνω ό,τι παυσίπονο βρω μπροστά 
μου… Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω…

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Έχω πονοκεφάλους, πού να απευθυνθώ;

  Ο καταλληλότερος ειδικός για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ο νευρολόγος.

?  Τι είναι οι συσφιγκτικές κεφαλαλγίες ή κεφαλαλγίες τάσης;

  Οι συσφιγκτικές κεφαλαλγίες ή κεφαλαλγίες τάσης οφείλονται σε μυϊκά 
φαινόμενα. Ο πόνος προκαλείται από τη συνεχή λειτουργία των μυών 
της περιοχής και δεν αποτελούν ένδειξη κάποιας σοβαρότερης πάθησης. 
Συχνά, στην καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιούμε τον όρο ημικρανίες για 
να υποδηλώσουμε τον έντονο πονοκέφαλο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα 
πρόκειται για μία κατηγορία κεφαλαλγιών που εμφανίζονται μόνο στο δεξιό 
ή το αριστερό μέρος του κεφαλιού μας (από εκεί και ο όρος) και όχι και στα 
δύο ταυτόχρονα.

Οι συσφιγκτικές κεφαλαλγίες είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και είναι 
απολύτως φυσιολογικό να είχατε κεφαλαλγίες τέτοιου είδους σε συνδυασμό 
με μία ψύξη στον αυχένα, καθώς αυτό που συμβαίνει στην ψύξη είναι ότι οι 
μύες της περιοχής παραμένουν σε έντονη διέγερση και γι’ αυτό δεν μπορούμε 
να τους κουνήσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς να πονάμε. Επίσης, 
οι συσφιγκτικές κεφαλαλγίες συνδέονται έντονα με το στρες. Όποτε είμαστε 
κουρασμένοι, πιεσμένοι, αγχωμένοι κ.λπ., το σώμα μας «σφίγγεται», δηλαδή 
«σφίγγονται» οι μύες μας, και είναι πιο πιθανό να εκδηλωθούν τέτοιου 
είδους κεφαλαλγίες. Επιπλέον, όσο περισσότερο στρες έχουμε, τόσο πιο 
έντονες είναι οι κεφαλαλγίες αυτές.

?  Έχω αυχενικό σύνδρομο και έντονους πονοκεφάλους που δεν περνούν 
με αναλγητικά.

  Εφόσον υπάρχουν κλινικά ευρήματα που καταδεικνύουν ότι υποφέρετε από 
αυχενικό σύνδρομο, θα πρέπει χωρίς δεύτερη σκέψη να απευθυνθείτε σε 
έναν νευρολόγο προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ο λόγος 
που παρουσιάζετε τα συμπτώματα που περιγράφετε, αλλά και να λάβετε την 
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κατάλληλη θεραπεία. Οποιαδήποτε σκέψη για πιθανή ψυχολογική αιτιολογία 
του προβλήματος θα πρέπει να γίνει αφού αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο 
οργανικής αιτιολογίας.

?  Έχω πονοκεφάλους και ζαλάδες, τι λέτε να φταίει;

  Πριν αναζητήσετε την πιθανή ψυχολογική αιτιολογία της ζαλάδας που νιώθετε, 
θα πρέπει να αποκλείσετε κάθε πιθανή οργανική αιτιολογία μέσω ιατρικών 
εξετάσεων. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας, εξηγήστε του τα συμπτώματα και 
ζητήστε τη γνώμη του. Αν σας διαβεβαιώσει ότι δεν τίθεται θέμα οργανικής 
αιτιολογίας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πιθανόν οι ζαλάδες αυτές οφείλονται 
σε ψυχολογικούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα να σχετίζονται με το 
άγχος σας σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας και την ύπαρξη κάποιου 
«αδιάγνωστου» οργανικού προβλήματος.

?  Το στρες μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση πονοκεφάλων;

  Προκειμένου να αποκλείσετε κάθε οργανική αιτιολογία σχετικά με τους 
πονοκεφάλους σας, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε έναν νευρολόγο, ο οποίος 
θα εκτιμήσει κατά πόσο οι πονοκέφαλοί σας είναι δυνατόν να σχετίζονται 
με ψυχολογικούς παράγοντες. Γενικώς, το στρες μπορεί να ευθύνεται για 
την εμφάνιση πονοκεφάλων, αλλά, πριν αρχίσετε να σκέφτεστε την πιθανή 
ψυχολογική αιτιολογία, θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε οργανικό αίτιο, 
καθώς και κάθε είδους παράγοντας σε σωματικό επίπεδο, όπως η πολύωρη 
χρήση υπολογιστή με κακής ποιότητας ή παλαιάς τεχνολογίας οθόνη, ή υπό 
συνθήκες κακού φωτισμού που δημιουργεί αντανακλάσεις. 



Σεξουαλικώς  

μεταδιδόμενα νοσήματα

Πρόκειται για λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται, κατά κανόνα, με τη σεξουαλική 
επαφή και ονομάζονται επίσης αφροδίσια νοσήματα. Γνωστότερα είναι η σύφιλη, η 
βλεννόρροια, τα μαλακά έλκη, τα κονδυλώματα, και κυρίως ο ιός HIV και το AIDS, 
για τα οποία πολλοί, ιδιαιτέρως νέοι, άνθρωποι έχουν απορίες, ερωτήματα και 
προβληματισμούς σχετικά με:
• τα συμπτώματα της μόλυνσης από τον ιό HIV,
• τους τρόπους μετάδοσης του ιού HIV,
• το τεστ ανίχνευσης του ιού HIV και τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Γεια σας… Θέλω να με ενημερώσετε για το ποια είναι τα συμπτώματα του 
AIDS και σε πόσο καιρό εκδηλώνονται… Γενικά θέλω να με πληροφορήσετε γι’ 
αυτό το θέμα με πολύ απλά λόγια… γιατί στα site που κοιτάω για το AIDS… ο 
καθένας λέει τα δικά του, ή ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τα λένε με δύσκολες 
ορολογίες… Ξέρετε, με έχει πιάσει μία φοβία με αυτό το θέμα… γιατί έχω ακούσει 
πολλά και έχω καταταραχθεί και παράλληλα είμαι σε μία ηλικία που σκέφτομαι 
το σεξ. 

❞
❝Θα ήθελα τη βοήθειά σας για κάτι που με απασχολεί πολύ έντονα τον 
τελευταίο μήνα. Συνάντησα τον πρώην φίλο μου μετά από δύο χρόνια αφότου 
είχαμε χωρίσει. Καταλήξαμε να κάνουμε έρωτα, δυστυχώς χωρίς προφύλαξη. Και 
λέω δυστυχώς γιατί δεν συγχωρώ στον εαυτό μου που παρασύρθηκα να κάνω 
κάτι χωρίς να πάρω προφυλάξεις, ενώ σε όλα είμαι τόσο υπεύθυνος άνθρωπος, 
και δεύτερον γιατί το ίδιο βράδυ που συζητήσαμε, αφού είχαμε κάνει έρωτα, μου 
είπε ότι για έναν χρόνο έκανε χρήση κοκαΐνης. 

Το θέμα είναι πως από εκείνη τη στιγμή εγώ έχω χάσει την ηρεμία μου γιατί 
σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει κάποια αρρώστια που πιθανόν να κόλλησα κι εγώ. 
Συγκεκριμένα, φοβάμαι πολύ μήπως έχει AIDS και αυτό με έχει κάνει άνω-κάτω. 
Για όλα αυτά που σκέφτομαι δεν του είπα τίποτα και ούτε έχω οποιαδήποτε 
ένδειξη ότι έχει κάποια αρρώστια, αλλά εγώ θέλω να κάνω εξετάσεις. Γνωρίζετε 
αν το AIDS μπορεί να ανιχνευθεί με απλή εξέταση αίματος; Πόσο καιρό μετά 
από το περιστατικό πρέπει να κάνω εξετάσεις και αν γίνονται σε όλα τα ιδιωτικά 
μικροβιολογικά εργαστήρια, ή μόνο σε κάποιο νοσοκομείο; Ευχαριστώ εκ των 
προτέρων για το ενδιαφέρον σας.

❞
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❝Θα ήθελα να ξέρω αν με το φιλί στο στόμα μεταφέρεται το Aids. Έχω φιλήσει 
πολλές φορές γυναίκες στο στόμα. Υπάρχει περίπτωση μετάδοσης του ιού;

❞
❝Θα ήθελα τη συμβουλή σας σε ένα θέμα που με απασχολεί έντονα. Είχα 
επαφή με κάποιον για τον οποίο δεν ξέρω και πολλά για τη σεξουαλική του ζωή. 
Κάναμε σεξ χωρίς προφυλακτικό, ενώ ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Έχουν περάσει 
οκτώ μήνες από τότε και σκέφτομαι μήπως υπάρχει ενδεχόμενο για AIDS. Θέλω 
να ξέρω αν έχω κάτι και δυστυχώς δεν μπορώ να πάω σε κάποιο νοσοκομείο να 
κάνω την εξέταση γιατί νιώθω πολύ άβολα. Έκανα πρόσφατα γενικές εξετάσεις 
αίματος και για σίδηρο, αιματοκρίτη κ.ά., οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, στα 
φυσιολογικά επίπεδα. Ξέρετε όταν κάποιος είναι μολυσμένος από AIDS, αν ο ιός 
ανιχνεύεται από τις γενικές εξετάσεις αίματος; Αν είχα, δηλαδή, κάτι τέτοιο θα 
είχε φανεί στις εξετάσεις αυτές, ή πρέπει να κάνω ειδικές; Ζω στην επαρχία και 
δεν είναι εύκολο να κάνω κάτι άλλο. Σας εκλιπαρώ να μου δώσετε μία ακριβή 
απάντηση στο ερώτημά μου. 

❞
❝Καλησπέρα. Θα ήθελα τη βοήθειά σας πάνω σ’ ένα θέμα που απασχολεί 
σίγουρα πολλούς νέους. Είμαι φοιτήτρια και αυτό τον καιρό υπάρχει στη ζωή 
μου ένας άντρας που θα μ’ ενδιέφερε να κάνω σχέση μαζί του. Το σημείο που 
κολλάω περισσότερο είναι με ποιον τρόπο θα διαφυλάξω τη σεξουαλική μου 
υγεία. Μέχρι τώρα έπαιρνα και δεν έπαιρνα προφυλάξεις, όπως οι περισσότεροι. 
Αλλά θέλω πια να δω το θέμα πιο σοβαρά. Σκέφτηκα να του μιλήσω για εξετάσεις 
πριν προχωρήσουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα το βρει υπερβολικό. Επίσης, δεν ξέρω 
και πώς να το ζητήσω. Θα ’θελα να ακούσω τη συμβουλή σας. Ευχαριστώ. 

❞
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❝Γεια σας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθειά σας, και 
να σας ρωτήσω τα εξής: 1) Ένας άντρας μπορεί να κολλήσει AIDS εάν μία γυναίκα 
η οποία είναι φορέας του κάνει πεολειχία; 2) Εάν ένας άντρας κάνει αιδοιολειχία 
σε μία φορέα μπορεί να κολλήσει; και 3) Εάν μία γυναίκα που πιθανόν να είναι 
φορέας AIDS, κατά τη διάρκεια των διεγερτικών παιχνιδιών που κάνει ένα ζευγάρι, 
πριν κάνει sex, κάνει πρωκτολειχία, τότε αυτός έχει κίνδυνο να κολλήσει τον 
παραπάνω ιό; Οι ερωτήσεις στόχο έχουν να λύσω κάποιες απορίες για αυτά τα 
θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ.

❞
❝Πριν από 3 μήνες πήγα με μία ιερόδουλη. Μου έκανε στοματικό έρωτα και 
με έγλειψε τους όρχεις και το στήθος (στο πέος φορούσα προφυλακτικό). Δεν 
ήρθαμε σε κανένα άλλο είδος επαφής. Στη διάρκεια αυτών των 3 μηνών πάσχω 
από κατάθλιψη και αϋπνίες από το γεγονός ότι νομίζω πως είμαι φορέας του AIDS. 
Θα ήθελα να με ενημερώσετε, τι πιθανότητες υπάρχουν να ισχύει κάτι τέτοιο και 
πώς μπορώ να σιγουρευτώ ότι είμαι υγιής; Επιπλέον, μετά το συμβάν έκανα γενική 
εξέταση αίματος. Αν ήμουν φορέας θα το έδειχνε ή χρειάζεται ειδική εξέταση;

❞
❝Κατ’ αρχάς, συγχαρητήρια για την τόσο σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Το 
πρόβλημα αφορά στον σύντροφό μου ο οποίος είναι οροθετικός. Ήταν κάτι που 
γνώριζα εξαρχής. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη ερωτική επαφή και είμαι πλήρως 
ενημερωμένη για τη νόσο (έχω μιλήσει με γιατρό και ψυχολόγο). Σύμφωνα με 
τις τελευταίες εξετάσεις, ο ιός είναι μη ανιχνεύσιμος. Το πρόβλημα είναι ότι τα 
αντιρετροϊκά φάρμακα του δημιουργούν συχνά κρίσεις πανικού, άγχος, φοβία 
και έντονη κόπωση (πρόσφατα αναγκάστηκε να σταματήσει από τη δουλειά). 
Δεν ξέρω πλέον με ποιον τρόπο μπορώ εγώ να τον βοηθήσω. Νιώθει ότι είναι 
εντελώς ανίκανος για οτιδήποτε και συνεχώς επαναλαμβάνει πόσο άδικο είναι 
για μένα να είμαι μαζί του τη στιγμή που μπορώ να έχω μία υγιή σχέση. Οι 
ψυχολογικές μεταπτώσεις είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Πώς μπορώ να 
βοηθήσω ουσιαστικά; Ευχαριστώ.

❞
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❝Γεια σας. Δεν μπορώ να συζητήσω το θέμα με κανέναν άλλο, γι’ αυτό απο-
φάσισα να απευθυνθώ σε εσάς. Πριν λίγο καιρό είχα σχέση με κάποιον, ο οποίος 
ήταν αρκετά προσεκτικός όσον αφορά το θέμα προφύλαξης. Στοματικό έρωτα όμως 
κάναμε πάντα χωρίς προφυλακτικό. Ποτέ δεν είχα αφήσει να εκσπερματώσει στο 
στόμα μου. Ωστόσο, έχω αγχωθεί πολύ θα έλεγα, πρώτον, γιατί πριν από εμένα 
το συγκεκριμένο άτομο είχε έντονη σεξουαλική ζωή, είχε αρκετές περιστασιακές 
συντρόφους και δεν ήταν πάντα τόσο προσεκτικός, και, δεύτερον, γνωρίζω (χωρίς 
να είμαι σίγουρη) ότι το AIDS μπορεί να μεταδοθεί μέσω στοματικού έρωτα αν 
υπάρχει κάποια πληγή στο στόμα και εφόσον φυσικά ο άλλος είναι οροθετικός. 
Δεν γνωρίζω αν το συγκεκριμένο άτομο είναι οροθετικός, αλλά δεδομένου ότι είχε 
έντονη σεξουαλική ζωή στο παρελθόν και απ’ τη στιγμή που είναι πολύ πιθανό 
να είχα έστω μία μικρή πληγή στο στόμα μου (από βούρτσισμα, ευαισθησία) και 
επίσης ήλθα σε επαφή με τα προσπερματικά του υγρά, είναι παράλογο να φοβάμαι 
ότι ίσως έχω κολλήσει; Να πάω για εξετάσεις;

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ποια είναι τα συμπτώματα του AIDS και σε πόσο καιρό εκδηλώνονται;

  Θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της μόλυνσης από τον ιό ΗIV και του 
AIDS, ο οποίος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για το τελικό στάδιο 
της μόλυνσης από τον συγκεκριμένο ιό.

Σε γενικές γραμμές, η μόλυνση από τον ιό HIV ακολουθεί την εξής πορεία. 
Αρχικά, ένα με δύο μήνες μετά τη μόλυνση, εμφανίζονται συμπτώματα 
που μοιάζουν με τη γρίπη (τα οποία διαρκούν από μία εβδομάδα έως έναν 
μήνα), αν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν αναπτύσσονται συμπτώματα. 
Ακολουθεί μία περίοδος χωρίς καθόλου συμπτώματα, η οποία μπορεί να 
διαρκέσει πολλά χρόνια και στη συνέχεια εμφανίζονται συμπτώματα που 
ανήκουν σε διάφορες ασθένειες και μία γενική κατάπτωση του ατόμου. Στο 
τελικό στάδιο (αυτό που ονομάζουμε AIDS), εμφανίζονται μολυσματικές 
ασθένειες, οι οποίες συχνά οφείλονται σε μολύνσεις που κανονικά δεν 
θα δημιουργούσαν πρόβλημα σε υγιείς ανθρώπους. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού έχει εξασθενήσει 
τόσο πολύ που δεν μπορεί πια να τον προστατεύσει. Επίσης, παρουσιάζονται 
διάφορες μορφές καρκίνου.

?  Υπάρχει πιθανότητα να έχω μολυνθεί από τον ιό HIV; 

  Για να υπάρχει πιθανότητα να είστε μολυσμένος από τον ιό HIV θα πρέπει 
να συντρέχει κάποιο από τα παρακάτω:
• Να ήταν μολυσμένη η μητέρα σας κατά τη γέννησή σας.
• Να έχετε κάνει μετάγγιση αίματος πριν από το 1985 (από τότε το αίμα 

που χορηγείται στους ασθενείς ελέγχεται για HIV στην Ελλάδα).
• Να έχετε κάνει ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας κοινά 

αντικείμενα με άλλους χρήστες για την παρασκευή και τη χρήση της ουσίας.
• Να έχετε κάνει σεξ χωρίς προφυλακτικό, ιδίως με άτομο για το οποίο 

συντρέχει κάποιο από τα παραπάνω.
Η ποσότητα του ιού που περιέχεται στο σάλιο, τον ιδρώτα και τα δάκρυα 

δεν επιτρέπει τη μετάδοση σε άλλο άτομο, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα 
κουνούπια, στον οργανισμό των οποίων δεν μπορεί να αναπαραχθεί ο ιός. 
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Το τεστ ανίχνευσης του ιού είναι αξιόπιστο τρεις μήνες μετά το γεγονός από 
το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μόλυνση, αν και σε κάποιες περιπτώσεις 
απαιτείται η παρέλευση έξι μηνών.

?  Μπορώ να μολυνθώ από τον ιό του AIDS μέσω στοματικού έρωτα;

  Για να υπάρξει πιθανότητα μόλυνσης πρέπει να περάσει ικανή ποσότητα ιού στο 
αίμα. Τα κολπικά υγρά μιας γυναίκας φαίνεται να περιέχουν μία τέτοια ικανή 
ποσότητα, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει με το σάλιο. Κατά συνέπεια, 
οι πιθανότητες να μολυνθείτε αν δεχθείτε πεολειχία ή πρωκτολειχία είναι 
περιορισμένες, ενώ η αιδοιολειχία είναι περισσότερο επικίνδυνη. Ωστόσο, 
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο στοματικός έρωτας κάθε 
μορφής με έναν φορέα του AIDS αποτελεί συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, 
καθώς η ύπαρξη μιας αμυχής ή κάποιας μικρής πληγής στο στόμα ή στα 
γεννητικά όργανα μπορεί να οδηγήσει σε επαφή με το αίμα, όπου υπάρχει 
αρκετή ποσότητα του ιού, ικανή να προκαλέσει μόλυνση. Για να είστε ασφαλής, 
θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό κατά την πεολειχία, αλλά και 
κατά την αιδοιολειχία και την πρωκτολειχία (πρόκειται για μικρά τετράγωνα 
κομμάτια από το ίδιο υλικό που κατασκευάζονται τα προφυλακτικά, τα οποία 
τοποθετούνται μεταξύ των γεννητικών οργάνων και του στόματος).

?  Μπορεί κάποιος να πάθει κάποια ασθένεια, εκτός του AIDS, αν κάνει 
αιδοιολειχία;

  Η αιδοιολειχία, όπως και κάθε σεξουαλική πράξη χωρίς προφύλαξη με 
έναν μολυσμένο σύντροφο, μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση όλων των 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι αυτού του είδους οι παθήσεις αντιμετωπίζονται σήμερα απολύτως 
αποτελεσματικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν απευθυνθείτε στον 
γιατρό σας.
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?  Το AIDS μεταδίδεται με το φιλί στο στόμα;

  Για να μολυνθεί ένα άτομο από τον ιό HIV και να εκδηλώσει AIDS θα πρέπει 
μία επαρκής ποσότητα του ιού να εισχωρήσει στο αίμα. Επαρκής ποσότητα 
του ιού υπάρχει στο αίμα, στο σπέρμα και στο προστατικό υγρό (το διαφανές 
υγρό που βγαίνει από τον σπερματικό πόρο πριν από την εκσπερμάτιση), 
στα κολπικά υγρά, στις εκκρίσεις της περιόδου και στο μητρικό γάλα. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι κύριοι τρόποι μετάδοσης του ιού HIV είναι η σεξουαλική 
επαφή χωρίς λήψη προστατευτικών μέτρων, η κοινή χρήση αντικειμένων 
για ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών, οι μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος και 
προϊόντων αίματος και η μετάδοση από μητέρες στα μωρά τους.

Φαίνεται ότι το σάλιο δεν περιέχει αρκετές ποσότητες του ιού για να 
μολυνθεί ένα άλλο άτομο. Το ίδιο ισχύει για το τσίμπημα από κουνούπι, τα 
δάκρυα και τον ιδρώτα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης από τα φιλιά 
με κλειστό το στόμα ή στο μάγουλο και παρότι θεωρητικά κατά τη διάρκεια 
ενός βαθέος ερωτικού φιλιού υπάρχει ανταλλαγή υγρών, δεν έχει αναφερθεί 
ποτέ κρούσμα μετάδοσης με αυτό τον τρόπο. Κατά συνέπεια, μπορούμε 
να σας καθησυχάσουμε ως προς την πιθανότητα να έχετε προσβληθεί από 
HIV. Ωστόσο, θεωρούμε πολύ σημαντική την υπεύθυνη στάση που κρατάτε 
προκειμένου να προστατεύσετε τον εαυτό σας, και θεωρούμε ότι οι παραπάνω 
πληροφορίες θα σας βοηθήσουν περαιτέρω.

?  Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από τον ιό HIV;

  Δυστυχώς o HIV και το AIDS έχουν μπει στη ζωή μας και είναι λογικό να 
απασχολεί έναν νέο άνθρωπο που βρίσκεται σε σεξουαλικά ώριμη ηλικία. 
Ωστόσο, αν υιοθετήσετε μία υπεύθυνη στάση απέναντι στον εαυτό σας και 
τον ερωτικό σας σύντροφο, δεν θα πρέπει να ανησυχείτε. Η κύρια μέθοδος 
προφύλαξης στον ερωτικό τομέα είναι η χρήση προφυλακτικού τόσο για 
τη διείσδυση όσο και για τον στοματικό έρωτα, σε όλες ανεξαιρέτως τις 
σεξουαλικές συνευρέσεις.
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?  Ήρθα σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη με άτομο που κάνει χρήση 
κοκαΐνης. Είναι πιθανό να έχω HIV;

  Θεωρούμε πολύ υπεύθυνη τη στάση να σκεφτείτε να κάνετε εξέταση για AIDS 
από τη στιγμή που συνευρεθήκατε σεξουαλικά χωρίς προφύλαξη με ένα άτομο 
που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι φορέας. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι ο 
ιός HIV μεταδίδεται μέσω της κοινής χρήσης συριγγών κατά την ενδοφλέβια 
χρήση ναρκωτικών (συνήθως ηρωίνης) και ότι η χρήση κοκαΐνης συνήθως 
γίνεται με εισπνοή από τη μύτη και όχι ενδοφλεβίως.

?  Νιώθω έντονο φόβο ότι μπορεί να προσβληθώ από τον ιό του AIDS κατά 
τη διάρκεια συνηθισμένων κοινωνικών επαφών.

  Προκειμένου να μολυνθούμε από AIDS θα πρέπει μία επαρκής ποσότητα 
του ιού να εισχωρήσει στο αίμα μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο να 
χρησιμοποιήσουμε μία σύριγγα για ενδοφλέβια χρήση, ή ένα ξυραφάκι που 
προηγουμένως έχει χρησιμοποιήσει ένα άτομο με AIDS, αλλά ότι δεν είναι 
επικίνδυνο να ακουμπήσουμε μία πόρτα που προηγουμένως άνοιξε ένα 
άτομο με AIDS, ακόμη και αν έχουμε ανοικτή πληγή στα χέρια μας (δηλαδή 
πληγή από την οποία τρέχει αίμα), αφού δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
μετάδοσης του AIDS με καθημερινές συνηθισμένες κοινωνικές επαφές, όπως 
χειραψίες κ.λπ. Αν νιώθετε ότι οι πληροφορίες αυτές ή οι διαβεβαιώσεις 
του οικογενειακού σας γιατρού στον οποίο ίσως απευθυνθήκατε δεν σας 
καλύπτουν, είναι πιθανό να εμφανίζετε άγχος για θέματα υγείας.

?  Τι είναι το τεστ ανίχνευσης για το AIDS;

  Το τεστ ανίχνευσης για το AIDS εντοπίζει τα αντισώματα που αναπτύσσονται 
στο σώμα μετά τη μόλυνση από τον ιό HIV. Τα αντισώματα παράγονται από 
το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για να αντιμετωπίσει την εισβολή 
του ιού. Στους περισσότερους ανθρώπους χρειάζονται περίπου τρεις μήνες 
για να αναπτυχθούν αρκετά αντισώματα ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν 
από τα τεστ. Αυτή την περίοδο, το άτομο που έχει μολυνθεί με τον ιό έχει 
αρκετή ποσότητα του ιού στο αίμα και στις σεξουαλικές εκκρίσεις, οπότε και 
μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε κάποιον άλλο.
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?  Πόσο καιρό μετά την πιθανή επαφή με τον ιό πρέπει να κάνω το τεστ 
ανίχνευσης για το AIDS;

  Στους περισσότερους ανθρώπους, χρειάζονται περίπου τρεις μήνες για να 
αναπτυχθούν αρκετά αντισώματα ώστε να μπορούν να ανιχνευθούν από τα 
τεστ. Για τον παραπάνω λόγο, αν το τεστ γίνει σε διάστημα μικρότερο των 
τριών μηνών, είναι δυνατόν να εξαχθούν λάθος αποτελέσματα. Σε γενικές 
γραμμές, το τεστ θεωρείται αξιόπιστο μετά τους τρεις μήνες, αλλά συνιστάται 
η επανάληψή του στους έξι μήνες, καθώς για μερικούς ανθρώπους αυτό είναι 
το διάστημα που απαιτείται για να αναπτύξουν αρκετά αντισώματα. Κατά 
συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσετε τη σημασία του τεστ με έναν 
ειδικό πριν από την εξέταση, αλλά και μετά από αυτή.

?  Πού μπορώ να πραγματοποιήσω τις απαραίτητες εξετάσεις για την ανίχνευση 
του HIV και πόσο κοστίζουν;

  Το τεστ γίνεται δωρεάν και εμπιστευτικά σε όλα τα κέντρα αναφοράς του 
AIDS και στα νοσοκομεία. Επίσης, στη χώρα μας, από το 1985, το αίμα που 
συγκεντρώνεται μέσω αιμοδοσίας ελέγχεται και ο δότης ενημερώνεται σε 
περίπτωση που εντοπιστεί μόλυνση.

?  Οι γενικές εξετάσεις αίματος ανιχνεύουν τον ιό HIV;

  Οι γενικές εξετάσεις αίματος δεν ανιχνεύουν τον ιό HIV, ο οποίος ευθύνεται για 
την εκδήλωση του AIDS, και για τον εντοπισμό του απαιτούνται ειδικές εξετάσεις.

?  Είναι υπερβολικό να ζητήσω από τον σύντροφό μου να εξεταστεί για HIV;

  Η καλύτερη προστασία από το AIDS είναι μία σταθερή μονογαμική σχέση, 
στην οποία οι δύο σύντροφοι δεν έχουν σεξουαλική επαφή με άλλα άτομα. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συζητήσετε με τον σύντροφό σας τις ανησυχίες σας, 
να τον ρωτήσετε για το σεξουαλικό του ιστορικό, αλλά και να του αναφέρετε 
τις δικές σας σεξουαλικές εμπειρίες κατά τις οποίες δεν λάβατε προφύλαξη. 
Προτείνετέ του να υποβληθείτε και οι δύο σε εξετάσεις, προκειμένου να 
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μπορείτε να απολαύσετε το σεξ άφοβα. Τονίστε του ότι αυτό θα σας κάνει 
να νιώσετε πιο άνετα μαζί του, αλλά και το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτόν 
προστατεύετε και εκείνον. Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζετε ότι για να είναι 
αξιόπιστες οι εξετάσεις απαιτείται παρέλευση τριών μηνών από την τελευταία 
σεξουαλική επαφή (σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται έξι μήνες), οπότε 
κατά το διάστημα αυτό θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προφύλαξης 
που περιγράφουμε παραπάνω. Μόνο αν είστε βέβαιη ότι η σχέση σας είναι 
απολύτως μονογαμική και μετά την παρέλευση του απαραίτητου χρονικού 
διαστήματος για τις εξετάσεις, μπορείτε να εφαρμόσετε τα μέτρα προστασίας 
με πιο χαλαρό τρόπο χωρίς να υπάρχει φόβος μετάδοσης.

?  Ζω στην επαρχία και είναι δύσκολο να κάνω ειδικές εξετάσεις για HIV, τι 
να κάνω;

  Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο στο να ζητήσει κανείς να 
κάνει εξέταση για AIDS και ότι αντίθετα δείχνει υπευθυνότητα και ώριμη 
αντιμετώπιση του θέματος, αλλά σεβόμενοι τους πιθανούς περιορισμούς 
του περιβάλλοντός σας μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ότι αν δώσετε 
εθελοντικά αίμα, το αίμα που θα προσφέρετε θα εξεταστεί για AIDS και θα 
ειδοποιηθείτε σε διάστημα μερικών ημερών σε περίπτωση που υπάρξει 
κάποιο παθολογικό εύρημα.

?  Πώς μπορώ να βοηθήσω ουσιαστικά έναν δικό μου άνθρωπο που είναι 
οροθετικός;

  Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιθυμείτε να σταθείτε 
στον δικό σας άνθρωπο στις δύσκολες στιγμές που περνάει και δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι το έχει ανάγκη την περίοδο αυτή. Ωστόσο, μας προβληματίζει 
το αίτημά σας για το πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε «ουσιαστικά». Από 
τη θέση στην οποία βρίσκεστε δεν θα ήταν δυνατόν ακόμη και αν είχατε 
ειδικές γνώσεις να παρέμβετε ουσιαστικά στη γενικότερη ψυχολογική του 
προσαρμογή στην ασθένεια. Σίγουρα, ο ρόλος σας είναι εξαιρετικά σημαντικός 
ως πηγή συναισθηματικής υποστήριξης και κατανόησης, αλλά αν θέσετε 
στόχους που δεν είναι δυνατόν να επιτύχετε, στηριζόμενη αποκλειστικά στις 
δικές σας δυνάμεις, είστε καταδικασμένη να αποτύχετε.
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Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποφύγετε αυτό που στην ψυχολογία 
ονομάζουμε «σύνδρομο αρωγής» (helper syndrome), δηλαδή να νιώθετε 
υπεύθυνη για πράγματα που δεν μπορείτε να επηρεάσετε άμεσα. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσετε να του συμπαραστέκεστε, αλλά ότι πρέπει 
να σταματήσετε να θεωρείτε τον εαυτό σας υπεύθυνο για τη «θεραπεία» 
του, γιατί απλούστατα θα έχετε θέσει έναν στόχο που είναι σχεδόν αδύνατον 
να επιτευχθεί με τις δικές σας προσπάθειες και μόνο. Κατά τη γνώμη μας, 
πολύ πιο αποτελεσματικό θα ήταν να τον συνοδεύσετε σε μία επίσκεψη 
στον γιατρό που τον παρακολουθεί, ώστε να διαπιστώσετε σε τι έκταση οι 
ψυχολογικές εκδηλώσεις που περιγράφετε οφείλονται στις παρενέργειες των 
φαρμάκων και σε τι βαθμό αποτελούν παράγωγα της διαδικασίας ψυχολογικής 
προσαρμογής του στην πολύ σοβαρή ασθένεια από την οποία πάσχει. Από 
εκεί και πέρα, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί από τον γιατρό 
που τον παρακολουθεί και από έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να λάβει 
τη συστηματική βοήθεια που χρειάζεται για να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
πιο αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα.

?  Είμαι γυναίκα και νιώθω αμήχανα να έχω μαζί μου προφυλακτικά.

  Όπως θα γνωρίζετε, ο πιο συχνός τρόπος μετάδοσης του AIDS μεταξύ 
ενηλίκων είναι η σεξουαλική επαφή και η μόνη αποτελεσματική μέθοδος 
πρόληψης είναι η χρήση προφυλακτικού. Παραδοσιακά, η χρήση προφυ-
λακτικού θεωρείται «αντρικό θέμα», αλλά ως νέος άνθρωπος θα πρέπει να 
γνωρίζετε ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προσβληθούν 
από AIDS μέσω της σεξουαλικής επαφής σε όλες τις περιπτώσεις (κολπική, 
πρωκτική και στοματική επαφή). Κατά συνέπεια, είναι πολύ σημαντικό να 
ξεπεράσετε την όποια αμηχανία σας σχετικά με το θέμα και να απαιτήσετε 
τη χρήση προφυλακτικού από τον σύντροφό σας, αναλαμβάνοντας και 
εσείς μέρος της ευθύνης να υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα προφυλακτικά, 
να τοποθετούνται σωστά πριν από την επαφή κ.λπ. Σας υπενθυμίζουμε ότι 
μπορείτε να προσβληθείτε από AIDS ακόμη και μέσω στοματικής επαφής, 
παρότι ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος, οπότε είτε θα πρέπει και σε αυτή την 
περίπτωση να γίνει χρήση προφυλακτικού είτε να αποφύγετε τον στοματικό 
έρωτα μέχρι να βεβαιωθείτε για την υγεία του συντρόφου σας.
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?  Να πω στον/στη σύντροφό μου ότι πάσχω από κάποιο σεξουαλικό νόσημα 
που θεραπεύεται;

  Απέναντι στον/στη σύντροφό σας θα πρέπει να είστε ειλικρινής. Δεν χρειάζεται 
να πείτε τι ακριβώς έχετε αν αυτό σας κάνει να νιώθετε άσχημα, αλλά οπωσ-
δήποτε πρέπει να αναφέρετε ότι έχετε κάτι μεταδοτικό (π.χ. κάτι δερματικό 
που δεν φαίνεται) και ότι δεν μπορείτε να έχετε επαφή για κάποιο διάστημα, 
μέχρι να θεραπευτείτε. Αν ενδιαφέρεται για εσάς, δεν πρόκειται να υπάρξει 
πρόβλημα από μία μικρή καθυστέρηση στην έναρξη των σεξουαλικών 
επαφών σας.



Χρόνιες παθήσεις 

Ως χρόνια πάθηση περιγράφεται μία ασθένεια η οποία είναι μόνιμη, προκαλείται από 
μη αναστρέψιμες παθολογικές μεταβολές, αφήνει στο άτομο ελλείμματα και απαιτεί 
μακρόχρονη επίβλεψη, παρακολούθηση ή φροντίδα. Οι χρόνιες παθήσεις αποτελούν 
μία δοκιμασία τόσο για το άτομο που πάσχει όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του 
ακριβώς λόγω της χρονιότητάς τους, αλλά και της αβεβαιότητας για την έκβασή τους. 

Ιδιαιτέρως τα πρόσωπα παροχής φροντίδας ενός αγαπημένου χρόνια πάσχοντος 
ατόμου επιβαρύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατάσταση, καθώς, από τη 
μία, η φροντίδα είναι διαρκής και απαιτητική και, από την άλλη, μπορεί να απου-
σιάζει η αναγνώριση για όσα προσφέρουν δεδομένων των αλλαγών (σωματικών και 
ψυχολογικών) που προκαλούνται στον ασθενή λόγω της νόσου. Κάτι τέτοιο είναι 
ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση των φροντιστών ανοϊκών ασθενών. 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα συμπτώματα που συχνά επιβαρύνουν τους φροντιστές είναι: 
• Άγχος για τη διαχείριση των παρόντων προβλημάτων, αλλά και άγχος και αβε-

βαιότητα για το μέλλον.
• Μειωμένη αίσθηση ευχαρίστησης από την καθημερινότητα σε συνδυασμό με 

μείωση του ελεύθερου χρόνου και διακοπή των ευχάριστων δραστηριοτήτων 
ή των χόμπι. 

• Υπερκόπωση και ματαίωση από την προσπάθεια να προσφέρουν, καθώς πολλές 
φορές είναι δυνατόν να θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν περισσότερα από 
όσα στην πραγματικότητα είναι εφικτό, όπως, π.χ., να αντιστρέψουν την πορεία 
της νόσου. 

• Ανησυχία αν όντως πράττουν ό,τι καλύτερο μπορούν. 
• Κατάθλιψη και ενοχές.
• Σωματικά προβλήματα και ενοχλήσεις λόγω παραμέλησης της δικής τους υγείας.
• Διαταραχές του ύπνου. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο «σύνδρομο αρωγής, που συχνά επιβαρύνει τους 
φροντιστές, θεωρώντας πως είναι υπεύθυνοι για πράγματα τα οποία, ουσιαστικά, δεν 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρχική αποδελτίωση των απαντήσεων από την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
έγινε από την Ευανθία Κονταξή.
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μπορούν να επηρεάσουν άμεσα. Ως αποτέλεσμα, θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο 
για τη «θεραπεία» του αγαπημένου προσώπου, γεγονός που καταλήγει σε σημαντική 
σωματική και ψυχική επιβάρυνση, δεδομένου ότι πρόκειται για στόχο που είναι σχεδόν 
αδύνατον να επιτευχθεί με τις δικές τους προσπάθειες και μόνο.

Τέλος, οι φροντιστές συχνά επωμίζονται και το ζήτημα της κινητοποίησης του 
αγαπημένου προσώπου προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια από έναν ειδικό ψυ-
χικής υγείας, έτσι ώστε να διαχειριστεί τις ψυχολογικές συνέπειες της κατάστασης 
που αντιμετωπίζει. Η προσπάθειά τους αυτή πολλές φορές πέφτει στο κενό γιατί τα 
άτομα με χρόνιο νόσημα, παρότι απευθύνονται στους κοντινούς τους ανθρώπους 
για βοήθεια, εντούτοις δεν ακολουθούν τις «συμβουλές» τους και δείχνουν ότι δεν 
είναι διατεθειμένα να κάνουν κάτι για να το επιλύσουν, αρνούμενα να επισκεφτούν 
έναν ειδικό. 

Κατά συνέπεια, αυτή η έλλειψη κινητοποίησης για το «προφανές» πυροδοτεί έντονα 
και αντικρουόμενα συναισθήματα: από τη μία θυμό αλλά και λύπη για το αγαπημένο 
πρόσωπο, και, από την άλλη, αίσθημα αδυναμίας και ανημπόριας για τους ίδιους που 
δεν βοηθούν αποτελεσματικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολύ σημαντικό να γίνει 
αντιληπτό ότι ναι μεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τους κοντινούς μας ανθρώπους 
και να τους συντρέχουμε, ωστόσο δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λαμβάνουμε 
αποφάσεις γι’ αυτούς, καθώς και ότι η συνεργασία με έναν ειδικό ψυχικής υγείας 
είναι θέμα προσωπικής απόφασης. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Μία φίλη μου μου ζήτησε τη βοήθειά μου. Θέλει να μου μιλήσει και να 
με συμβουλευτεί. Πάσχει από μία ανίατη ασθένεια η οποία παραλύει το σώμα. 
Έχει 2 μωρά και είναι χωρισμένη. Ζει με τους δικούς της και απ’ ό,τι φαίνεται έχει 
ψυχολογικά προβλήματα. Της πρότεινα να πάει σε έναν ειδικό, αλλά δεν δέχεται ούτε 
επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Μπορείτε να με βοηθήσετε να της συμπαρασταθώ 
ουσιαστικά; Να μου προτείνετε κάποιες οδηγίες ή κάτι που θα βοηθούσε. 

❞
❝Η αδερφή μου πάσχει από μία ανίατη, χρόνια πάθηση (χρόνια ρευματοπά-
θεια). Πριν δύο χρόνια παραλίγο να πεθάνει. Αυτό σόκαρε όλη την οικογένεια. 
Άλλαξαν όλα στη λειτουργία και τις σχέσεις στο οικογενειακό μας σύστημα. 
Παρακαλώ θα ήθελα να μου δώσετε “οδηγίες πλεύσης” ώστε να νιώθει ότι είμαι 
κοντά της. Ίσως κάποια βιβλιογραφία για την ψυχολογική στήριξη ατόμων με 
χρόνιες παθήσεις, ή για την αντιμετώπιση του πόνου (έχω ένα βιβλίο της κυρίας 
Καλαντζή). Νιώθει “στιγματισμένη”, ότι δεν είναι φυσιολογική, ότι όλοι “το 
ξέρουν”. Θέλω να τη στηρίξω… (αρνείται να μπει σε κάποια ομάδα στήριξης, 
αν και ξέρω πως η πάθηση αυτή χρειάζεται ψυχολογική στήριξη). Ευχαριστώ.

❞
❝Γεια σας. Θα είμαι σύντομη. Μεγάλωσα σε μία φαινομενικά συνηθισμένη 
οικογένεια: ο πατέρας μου, ένας υπομονετικός τύπος, η μητέρα μου ποτέ δεν 
προσέφερε τίποτα στην οικογένεια, δουλειές, τρυφερότητα, ηρεμία κ.ο.κ., και οι 
δύο κόρες (εγώ και η κατά δέκα χρόνια μικρότερη αδερφή μου). Τη μητέρα μας 
δεν την αγαπούσαμε. Τη νιώθαμε σαν την οικονόμο του σπιτιού. 

Τον Αύγουστο του χρόνου που πέρασε, έμαθα την αιτία της τόσο αλλόκοτης 
συμπεριφοράς της. Η μητέρα μου, όπως και οι τρεις αδερφές της, πάσχουν από τη 
νόσο του Huntington. Η μεγαλύτερή μου θεία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της 
νόσου και η ξαδέρφη μου, 21 χρονών, τη φροντίζει μόνη της εδώ και 6 χρόνια! 
Εκείνη με ενημέρωσε για την αρρώστια. 

Τα σημαντικά (για μένα) θέματα είναι: Το μέλλον της μητέρας μου [τι μπορούν 
να κάνουν δύο κόρες και πιο πολύ ο άντρας της ο οποίος έχει αποφασίσει να 
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χωρίσει (και δεν γνωρίζει για την ασθένεια τόσο, ώστε να μπορέσει να δικαιο-
λογήσει τη συμπεριφορά της);]. Το μέλλον το δικό μου (π.χ. διάβασα ένα άρθρο 
για μία δασκάλα, η οποία έκανε τις απαιτούμενες εξετάσεις για να εισαχθεί στο 
δημόσιο, ανακαλύφθηκε ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο και η αίτησή της 
απορρίφθηκε). Περιμένω με αγωνία οποιαδήποτε συμβουλή σας. Ευχαριστώ εκ 
των προτέρων…

❞
❝Καλησπέρα σας. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την περίπτωση του πατέρα 
μου, ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου συνεργάσιμος, 
με αποτέλεσμα να μην κάνει χρήση κάποιας αγωγής (που του είχε χορηγήσει 
πριν από 2 χρόνια περίπου ένας ψυχίατρος) συστηματικά, αλλά μόνο όταν το 
θυμάται ή όταν του το πούμε εμείς. Έχει όλα τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer, 
απώλεια μνήμης, επιθετικότητα, εκρήξεις βίας, ευμετάβλητη συμπεριφορά, αρνείται 
πεισματικά να ξαναπάμε σε γιατρό και επιμένει να οδηγεί! Όπως καταλαβαίνετε, 
η ζωή μας έχει δυσκολέψει πολύ και έχουμε έλθει σε αδιέξοδο. Πείτε μου πώς 
πρέπει να συμπεριφερθούμε σε αυτή την περίπτωση για να βοηθήσουμε και τον 
ίδιο αλλά και τους εαυτούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ… 

❞
❝Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω δεν αφορά εμένα αλλά θα ήθελα 
να ξέρω κάποια πράγματα γι’ αυτές τις καταστάσεις. Πριν λίγες ημέρες μιλούσα 
με έναν φίλο μου και μου έλεγε ότι μία γνωστή του του εκμυστηρεύτηκε ότι έχει 
όγκο στους πνεύμονες… πρέπει να είναι γύρω στα 20 και η κοπέλα του έλεγε ότι 
φοβάται και ότι δεν θέλει να πεθάνει… και το παιδί ένιωθε πολύ άσχημα και δεν 
ήξερα τι να του πω για να τον ανακουφίσω, πόσο μάλλον τι να πει και αυτός σε 
έναν νέο άνθρωπο που ξέρει ότι πεθαίνει και φοβάται γι’ αυτό… Είχα βρεθεί ξανά 
σε μία τέτοια θέση πριν από λίγους μήνες, όταν ένας φίλος μου μου ανακοίνωσε 
ότι έχανε τη μητέρα του από καρκίνο πάλι…

Πώς να αντιμετωπίσει κανείς έναν άνθρωπο που πεθαίνει (ειδικά τόσο νέο) 
και πώς μπορεί να ανακουφίσει ανθρώπους που ξέρουν ότι χάνουν κάποιον δικό 
τους; Ευχαριστώ.

❞



Γενικά προβλήματα υγείας Χρόνιες παθήσεις

476

Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ποιες αντιδράσεις έχει συνήθως κάποιος όταν πληροφορείται ότι πάσχει 
από μία χρόνια πάθηση;

  Πολλοί άνθρωποι, όταν μαθαίνουν ότι υποφέρουν από μία χρόνια πάθηση, 
περνούν από μία φάση άρνησης του προβλήματος, είναι πιθανό να εκδηλώσουν 
άγχος και το 1/3 από αυτούς αναφέρει τουλάχιστον ήπια προβλήματα διάθεσης. 
Το έντονο σοκ που συνήθως συνοδεύει τη διάγνωση είναι υπεύθυνο για την 
άρνηση, στην ακραία μορφή της οποίας ο πάσχων δεν δέχεται ότι υποφέρει 
από κάποια πάθηση. Η άρνηση αποτελεί μία προσπάθεια ψυχολογικής προστα-
σίας και μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα επωφελής. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβής όταν διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδίως για τους 
πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις για τις οποίες απαιτείται η λήψη κάποιων 
προληπτικών μέτρων (π.χ. μείωση του καπνίσματος, ειδική διατροφή κ.λπ.). 
Το άγχος σχετίζεται κυρίως με το πώς αντιλαμβάνεται το άτομο τον τρόπο 
που λειτουργεί το σώμα του. Αυτό συνήθως παρατηρείται σε πάσχοντες που 
δεν είναι καλά πληροφορημένοι για τη φύση της πάθησής τους και τον τρόπο 
θεραπείας-διαχείρισής της. Τέλος, η κατάθλιψη, συνήθως, ακολουθεί την 
άρνηση και το έντονο άγχος, πιθανότατα γιατί απαιτείται κάποιος χρόνος για να 
συνειδητοποιήσει το άτομο τις πλήρεις επιπτώσεις που θα έχει η πάθησή του 
στον τρόπο ζωής του. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό που θα μπορούσε 
να περιγραφεί ως «φυσιολογική» διαδικασία, αν η διάγνωση έγινε πριν από 6 
μήνες ή 1 χρόνο, θα μπορούσε να αποτελεί σημαντική δυσκολία προσαρμογής 
στη χρόνια πάθηση, αν η διάγνωση έγινε πριν από 3 χρόνια.

?  Πώς θα μπορούσε να με βοηθήσει ένας ειδικός ψυχικής υγείας στην 
καλύτερη προσαρμογή μου σε μία χρόνια ασθένεια;

  Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες δεν 
αναζητούν ψυχολογική βοήθεια από κάποιον ειδικό. Στην περίπτωση που 
όντως έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη διάγνωση, η συνεργασία 
σας με έναν ειδικό θα βοηθούσε να μειώσετε τις επικίνδυνες για την υγεία σας 
συμπεριφορές, να εξερευνήσετε τις πεποιθήσεις σας για το πόσο ελεγχόμενη 
είναι η κατάσταση, να αντιμετωπίσετε το άγχος και τα προβλήματα διάθεσης 



Γενικά προβλήματα υγείας Χρόνιες παθήσεις

477

και να δείτε πώς συνδέεται η πάθησή σας με την εικόνα που έχετε για τον 
εαυτό σας και την αυτοπεποίθησή σας. Επίσης, ο ειδικός ψυχικής υγείας θα 
σας βοηθήσει να αποκτήσετε μία πιο ρεαλιστική εικόνα για την πάθησή σας, τις 
επιπτώσεις που αυτή έχει στον τρόπο ζωής σας και τις θεραπευτικές υποδείξεις 
που σας έχουν δοθεί. Σκοπός είναι να έχετε μία αντικειμενική άποψη για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, ώστε να σταματήσετε να νιώθετε δυσάρεστα 
και με τον καιρό να αποδεχτείτε ή συμφιλιωθείτε με την ύπαρξη ενός χρόνιου 
προβλήματος υγείας, διαδικασία συχνά αρκετά χρονοβόρα και επίπονη.

?  Τι εννοούμε με τον όρο «διαχείριση της χρόνιας πάθησης»;

  Η διαχείριση μιας χρόνιας πάθησης σχετίζεται με τον τρόπο ζωής του ατόμου. 
Αλλαγή στον τρόπο ζωής ουσιαστικά σημαίνει αλλαγή βαθιά ριζωμένων 
συνηθειών (διατροφή, κάπνισμα, αλκοόλ, σωματική άσκηση κ.λπ.) και 
σίγουρα δεν είναι κάτι απλό ή εύκολο. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει ακόμη 
πιο δύσκολη αν το άτομο εξισώνει τις αρνητικές συνήθειες για την υγεία του 
με την καλή ποιότητα ζωής και θεωρεί ότι αν υιοθετήσει άλλες συμπεριφορές 
θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών του ευχαριστήσεων. Άλλες 
αντιλήψεις που μπορεί να παρεμποδίσουν την αλλαγή σχετίζονται με την 
υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας (π.χ. «Θα μου βάλουν τεχνητή 
καρδιά») ή τη μοιρολατρία (π.χ. «Όλοι θα πεθάνουμε από κάτι», «Ό,τι είναι 
να γίνει, θα γίνει» κ.λπ.). Σκοπός της συνεργασίας με τους ειδικούς είναι να 
βρει το άτομο τον δρόμο μεταξύ της «υπερβολικής αυτοπροστασίας» και της 
«παράλογης διακινδύνευσης», ώστε να έχει καλή ποιότητα ζωής χωρίς να 
επιβαρύνει την υγεία του. Η διάγνωση μίας χρόνιας πάθησης δεν σημαίνει 
το τέλος της ζωής. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να διαχειριστεί κάποιος 
την πάθησή του αποτελεσματικά.

?  Αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και δυσκολεύομαι να προ-
σαρμοστώ σε αυτό.

  Πολλές φορές, ένα πρόβλημα σωματικής υγείας έχει και ψυχολογικές διαστάσεις. 
Ως προς τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, οι ψυχολογικές επιπτώσεις 
αφορούν συνήθως στη δυσκολία αποδοχής της ύπαρξης της ασθένειας, στις 
αλλαγές στην καθημερινή ζωή που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της και 
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στην επιστροφή του ατόμου στην κανονική του λειτουργικότητα, τουλάχιστον 
στους τομείς που δεν επηρεάζονται από την ασθένεια.

Συχνά, η λύση βρίσκεται στην παραδοχή της κατάστασης, των αδυναμιών 
που προκύπτουν από αυτή, αλλά και στη συνειδητοποίηση ότι το ίδιο το 
άτομο δεν είναι υπεύθυνο για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει 
(ποιος, αλήθεια, θα επιθυμούσε να αρρωστήσει ή θα προκαλούσε μία 
ασθένεια στον εαυτό του;).

Η ψυχολογική προσαρμογή σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν είναι 
μία εύκολη διαδικασία και συνήθως απαιτούνται έξι περίπου μήνες για 
να μπορέσει το άτομο να έλθει σε ισορροπία στην καινούργια κατάσταση. 
Κατά το διάστημα αυτό συνειδητοποιεί ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν 
να αλλάξουν, αποδέχεται το πρόβλημά του και τις αλλαγές που επιφέρει 
στη ζωή του, ξεπερνάει τον θυμό του και το αίσθημα αδικίας που νιώθει 
και τελικά αποδέχεται την κατάσταση και συνεχίζει τη ζωή του. Με την 
αποδοχή αυτή «ελευθερώνεται» από άδικες συγκρίσεις με άτομα που δεν 
αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και συνειδητοποιεί ότι αν συνεχίσει 
να κατακρίνει τον εαυτό του απλώς δυσκολεύει αδίκως ακόμη περισσότερο 
τη ζωή του. Κατανοεί ότι αυτό που συνέβη είναι αρνητικό, αλλά αποφασίζει 
να προσπαθήσει να ζήσει όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σε αρκετές περιπτώσεις και ιδίως σε νέους ανθρώπους, η παραπάνω 
διαδικασία απαιτεί παραπάνω χρόνο ή δεν ολοκληρώνεται χωρίς εξωτερική 
βοήθεια. Ο λόγος συνήθως είναι ότι το προσωπικό νόημα που αποδίδει το 
άτομο στις συνέπειες του προβλήματος υγείας δεν του επιτρέπει να αποδεχθεί 
την κατάσταση. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει την πεποίθηση ότι «δεν θα 
καταφέρω ποτέ να ανταγωνιστώ τους άλλους μετά από αυτό που έπαθα», ή 
«μετά από αυτό που έπαθα δεν θα είμαι ποτέ ελεύθερη να κάνω αυτό που 
θέλω», σίγουρα δεν θα βοηθηθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ενδείκνυται η συνεργασία με έναν ειδικό, κατά την οποία 
εντοπίζεται με ακρίβεια το πρόβλημα (το συγκεκριμένο νόημα που δίνει το 
άτομο στην ασθένεια) και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια αμφισβήτησης 
και αλλαγής των πεποιθήσεων που εμποδίζουν την προσωπική εξέλιξη.
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?  Πώς να βοηθήσω την αδελφή μου που πάσχει από μία ανίατη, χρόνια 
πάθηση;

  Στις χρόνιες παθήσεις συχνά ανακύπτουν συναισθηματικές δυσκολίες για τον 
πάσχοντα, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά του. Το άτομο μπορεί να νιώθει 
άγχος για το μέλλον, ή για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες στις οποίες πρέπει 
να υποβάλλεται. Μάλιστα, είναι συχνό το φαινόμενο να νιώθει «διαφορετικό», 
ενώ σε άλλες περιπτώσεις δείχνει να απολαμβάνει την επιπρόσθετη φροντίδα 
που δέχεται από τα κοντινά του πρόσωπα λόγω της κατάστασής του.

Η γενική στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι να βοηθηθεί το άτομο να διατηρήσει μία θετική οπτική για τη ζωή, χωρίς 
να αναλαμβάνει συνέχεια τον ρόλο του «ασθενούς». Σε γενικές γραμμές, 
τα άτομα που πάσχουν από χρόνια πάθηση χρειάζονται συναισθηματική 
υποστήριξη από την οικογένειά τους και γενικώς απαιτείται επιφυλακή 
για την εκδήλωση συναισθηματικών προβλημάτων, τα οποία θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατά το δυνατόν άμεσα, καθώς η πάθηση μπορεί να είναι 
«οργανική», αλλά υπάρχουν ψυχολογικές συνιστώσες που δεν πρέπει να 
παραγνωρίζονται. Οι ψυχολογικοί παράγοντες, παρότι δεν αποτελούν την 
αιτία της πάθησης, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία της (π.χ. την 
ένταση του πόνου που βιώνει το άτομο).

Επιπλέον, η πάθηση αυτή καθεαυτή αποτελεί πηγή δυσκολιών και σωμα-
τικών συμπτωμάτων που προκαλούν συναισθηματική αναστάτωση και προ-
βλήματα άγχους και συναισθηματικής διάθεσης. Η πάθηση είναι αναπόφευκτα 
μία καθημερινή πηγή στρες και το άτομο γνωρίζει ότι είναι πιθανό να μην 
υπάρξει ολοκληρωτική ίαση. Ο πάσχων μπορεί να νιώθει άσχημα για την 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατάστασή του για την οικογένειά 
του, αλλά και να έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση ως προς την ικανότητά του να 
είναι αυτάρκης και αυτοδύναμος. Επιπλέον, η πάθηση είναι πολύ πιθανό να 
επηρεάζει τα μελλοντικά του σχέδια και να τον κάνει να βλέπει με αρνητικό 
τρόπο την εξέλιξη της ζωής του.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η αδελφή σας να 
αποδεχθεί την κατάσταση της υγείας της, να βρει αποτελεσματικούς τρόπους 
αντιμετώπισης του στρες που αυτή προκαλεί και να επανακτήσει σταδιακά 
τον έλεγχο της ζωής της, αντί να επιτρέπει στην πάθηση να ελέγχει τη ζωή της.

Επιτρέψτε της να μοιραστεί τα συναισθήματά της μαζί σας, προσπαθώντας 
να την κατανοήσετε και αποφεύγοντας να της προσφέρετε άμεσα «λύσεις». 
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Αν δεν δέχεται να συμμετάσχει σε κάποια ομάδα στήριξης ή να συνεργαστεί 
με έναν ειδικό, προσπαθήστε να την ωθήσετε σε μία στενότερη επαφή 
με έναν ειδικό υγείας που εμπιστεύεται περισσότερο (τον γιατρό της, τον 
φυσικοθεραπευτή της κ.λπ.). Μέσα από αυτή την επαφή με τον ειδικό θα 
βοηθηθεί να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής της, θα μάθει 
τεχνικές χαλάρωσης για την αντιμετώπιση του πόνου και θα έχει μία επιπλέον 
πηγή συναισθηματικής υποστήριξης.

Ως προς τη «λογική» της βοήθειας που θα της προσφέρετε, είναι σημαντικό 
να είστε υποστηρικτική και όχι απαιτητική. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει 
να απαιτείτε από αυτήν να κάνει κάτι επειδή γνωρίζετε ότι είναι προς όφελός 
της, αλλά να αφιερώνετε τον χρόνο να της εξηγήσετε τη συλλογιστική πίσω 
από καθετί που «πρέπει» να κάνει και να της αναλύσετε τις εναλλακτικές 
που έχει στη διάθεσή της.

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι εσείς, τα μέλη της οικογένειάς σας, αλλά και η 
ίδια να πληροφορηθείτε για τη φύση της πάθησης (μπορείτε να απευθυνθείτε 
στον γιατρό που την παρακολουθεί γι’ αυτό). Για παράδειγμα, συχνά η 
πάθηση έχει «κυκλικό» χαρακτήρα με εξάρσεις και υφέσεις και θα πρέπει 
να αναμένονται «καλές» και «κακές» ημέρες. Πέραν αυτού, είναι γεγονός ότι 
οι συνθήκες του περιβάλλοντος είναι δυνατόν να προκαλέσουν μία «κακή» 
ημέρα και ότι παρότι οι ασθενείς σπάνια μπορούν να αλλάξουν εντελώς μία 
«κακή» ημέρα, συχνά είναι σε θέση να μειώσουν τον συνολικό αριθμό των 
«κακών» ημερών.

Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάθε στρεσογόνα 
κατάσταση, αλλά είναι, επίσης, γεγονός ότι υπάρχουν πολλές καταστάσεις 
που μπορούμε να αποφύγουμε. Βοηθήστε την αδελφή σας να εντοπίσει τις 
καταστάσεις εκείνες που την επιβαρύνουν σωματικά ή ψυχολογικά και να 
τις αποφύγει με τον κατάλληλο προγραμματισμό.

?  Πώς να βοηθήσω τον πατέρα μου που πάσχει από Alzheimer; 

  Αρχικά είναι σημαντικό να γίνει διάγνωση από ειδικούς και να λάβετε αναλυ-
τικές οδηγίες για τον τρόπο που μπορείτε να τον βοηθήσετε να διαχειριστεί 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Οι φροντιστές επιβαρύνονται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από την κατάσταση που βιώνουν, καθώς η φροντίδα ενός 
ανοϊκού ατόμου είναι διαρκής και απαιτητική, ενώ παράλληλα σπάνια το 
ανοϊκό άτομο προσφέρει αναγνώριση για τη φροντίδα που δέχεται. Για τον 
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λόγο αυτό, είναι σημαντικό να οργανώσετε προσεκτικά τη ζωή σας ώστε 
ο καθένας σας να έχει χρόνο για τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του. 
Επίσης, έχει μεγάλη αξία το να ενημερωθείτε για την ακριβή φύση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πατέρας σας, ώστε να του προσφέρετε 
αποτελεσματικότερη βοήθεια και να βελτιώσετε τόσο τη δική του ποιότητα 
ζωής όσο και τη δική σας.

Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να καλύπτει θέματα που αφορούν στη 
συγκεκριμένη πάθηση, τα συμπτώματά της, την πορεία της κ.λπ., αλλά και 
στις δικές σας δυνατότητες παρέμβασης. Πολλές φορές τα πρόσωπα παροχής 
φροντίδας θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν περισσότερα πράγματα απ’ 
όσα μπορούν στην πραγματικότητα και νιώθουν ενοχές για την πορεία της 
νόσου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βοηθήσετε καθόλου, αλλά ότι 
δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την πορεία της νόσου. Πολλά ανοϊκά άτομα 
ωφελούνται από παρεμβάσεις στο περιβάλλον τους, το οποίο είναι σημαντικό 
να παραμένει δομημένο και να μην υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Η έκθεση 
σε έντονους ερεθισμούς μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε ευερεθιστότητα, 
ενώ η αποστέρηση ερεθισμών σε απόσυρση. Σε μερικές περιπτώσεις, το 
άτομο επωφελείται από την αυξημένη επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Άλλες 
τεχνικές που μπορείτε να μάθετε να εφαρμόζετε ως φροντιστές αφορούν 
στο να αναπτύσσετε ένα πλάνο για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη συχνότητα 
μιας συμπεριφοράς, προσφέροντας ή αποσύροντας επιβραβεύσεις. Είναι, 
επίσης, σημαντικό να αποφύγετε αυτό που στην ψυχολογία ονομάζουμε 
«σύνδρομο αρωγής» (helper syndrome), δηλαδή το να νιώθετε υπεύθυνος 
για πράγματα που δεν μπορείτε να επηρεάσετε άμεσα. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να σταματήσετε να του συμπαραστέκεστε, αλλά ότι πρέπει να 
σταματήσετε να θεωρείτε τον εαυτό σας υπεύθυνο για τη «θεραπεία» του, 
γιατί απλούστατα θα έχετε θέσει έναν στόχο που είναι σχεδόν αδύνατον να 
επιτευχθεί με τις δικές σας προσπάθειες και μόνο. Σημαντική βοήθεια και 
υποστήριξη μπορείτε να λάβετε τόσο εσείς ο ίδιος όσο και ο πατέρας σας σε 
συμβουλευτικά κέντρα και κέντρα ημέρας για άτομα με άνοια. 
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?  Τι συμπτώματα προκαλεί η νόσος του Huntington; Υπάρχει θεραπεία;

  Η νόσος του Huntington είναι μία νευρολογική πάθηση που χαρακτηρίζεται 
από εκφυλισμό των κυττάρων σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου. Τα συνήθη 
συμπτώματα αφορούν σε ακούσιες κινήσεις, απώλεια νοητικών λειτουργιών 
και συναισθηματικές διαταραχές. Αυτά τα συμπτώματα προκαλούν σημαντική 
επιβάρυνση τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο άμεσο περιβάλλον του.

Ως προς την αντιμετώπιση της νόσου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια 
δυνατότητα πλήρους θεραπείας, αλλά υπάρχουν φάρμακα που βοηθούν στον 
έλεγχο των συναισθηματικών και κινητικών δυσκολιών, ενώ οι ασθενείς 
είναι σημαντικό να διατηρούν καλή φυσική κατάσταση, να εξετάζονται από 
νευρολόγο και να λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.

?  Αν ένα άτομο του στενού μου οικογενειακού κύκλου έχει τη νόσο του 
Huntington, θα νοσήσω και εγώ;

  Σύμφωνα με τις έρευνες, η νόσος σε κάποιον βαθμό είναι κληρονομική, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι είναι βέβαιο πως πρόκειται να νοσήσετε. Άλλωστε, το 
ένα τρίτο των περιπτώσεων που παρουσιάζουν τη νόσο δεν έχουν επιβαρη-
μένο οικογενειακό ιστορικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε και εσείς σε 
έναν νευρολόγο.



❝
Χρήση  

Ουσιών

❞



Αλκοόλ / Αλκοολισμός

Ο αλκοολισμός είναι η υπερβολική χρήση αλκοόλ που οδηγεί στην κοινωνική και 
την επαγγελματική δυσλειτουργία του ατόμου. Στην καθημερινή γλώσσα, με τον 
όρο «αλκοολισμός» αναφερόμαστε σε δύο ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται με 
τη χρήση οινοπνεύματος: την «κατάχρηση οινοπνεύματος» και την «εξάρτηση από 
το οινόπνευμα». 

Η «κατάχρηση οινοπνεύματος» αφορά στον δυσπροσαρμοστικό τρόπο χρήσης 
οινοπνεύματος, που οδηγεί το άτομο να δυσκολεύεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του και περιλαμβάνει τη χρήση ακόμα και σε συνθήκες που είναι απειλητικές για τη 
ζωή του ή το φέρνουν αντιμέτωπο με τον νόμο. Η «εξάρτηση από το οινόπνευμα» 
αφορά την κατάσταση εκείνη στην οποία υπάρχουν ενδείξεις ανοχής, στερητικών 
συμπτωμάτων ή καταναγκαστικής λήψης οινοπνεύματος. «Ανοχή» σημαίνει ότι το 
άτομο χρειάζεται ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες οινοπνεύματος για να επιτύχει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την άλλη, τα «στερητικά συμπτώματα» εμφανίζονται μετά 
τη διακοπή της λήψης οινοπνεύματος και σχετίζονται κυρίως με έντονη σωματική 
διέγερση (εφίδρωση, αυξημένος καρδιακός ρυθμός, τρόμος στα χέρια, αϋπνίες, 
αίσθημα ναυτίας ή τάση προς έμετο κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση, η χρόνια και υπερβολική χρήση αλκοόλ έχει ως χαρακτηριστικά: 
την καθημερινή ανάγκη του ατόμου για αλκοόλ παρά τα διαπροσωπικά, κοινωνικά 
ή οργανικά προβλήματα που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από τις επιδράσεις 
του, τις περιόδους αμνησίας, τις παρατεταμένες περιόδους συνεχούς κατανάλωσης, 
τις αποτυχημένες προσπάθειες αποχής και τη γενικότερη νοητική έκπτωση και 
συναισθηματική κατάπτωση.

Τα ερωτήματα σε σχέση με το θέμα της κατάχρησης αλκοόλ μπορούν να ομαδο-
ποιηθούν σε δύο κύριες θεματικές: 

1. Πώς μπορεί κανείς να προσδιορίσει αν ένα άτομο αντιμετωπίζει πρόβλημα 
λόγω της χρήσης αλκοόλ;

2. Ποιες είναι οι συνέπειες για τη ζωή ενός ατόμου που ζει πλάι σε έναν αλκοολικό, 
κυρίως γονέα;

Παρότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός για τον αλκοολισμό, η κατάσταση μπορεί να 
περιγραφεί ως μία βιολογική παρόρμηση σε συνδυασμό με μία ψυχολογική εμμονή 
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για κατανάλωση αλκοόλ. Εκτός από την πολύ έντονη παρόρμηση, ο αλκοολικός δεν 
μπορεί να ελέγξει ούτε πότε ούτε πόσο θα πιει, ενώ παρουσιάζει μία έντονη σωματική 
ανάγκη να καταναλώσει αλκοόλ πέρα από την ικανότητά του να την ελέγξει, αψηφώντας 
τους κανόνες της κοινής λογικής.

Η κατάσταση καταλήγει σε χρόνια ασθένεια. Ένα άτομο με πρόβλημα αλκοολισμού 
έχει εμμονή με το αλκοόλ, ακόμη και αν η κατάσταση αυτή καταλήγει να του δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στο σπίτι, την υγεία, την εργασία και τα οικονομικά. Επιπλέον, 
παρουσιάζει έντονη άρνηση να αποδεχθεί ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και τούτο 
διότι πιθανόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα φαίνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ενώ συνήθως προβάλλει το επιχείρημα πως δεν 
βλάπτει κανέναν με τη συμπεριφορά του πάρα μόνο τον εαυτό του. 

Αν και δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν όλα, τα κύρια συμπτώματα ενός 
ατόμου που αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού είναι: 
• Η διαρκής παρόρμηση να πιει.
• Η κατανάλωση όλο και μεγαλύτερης ποσότητας αλκοόλ για να επιτύχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα.
• Ποικίλα σωματικά συμπτώματα λόγω αποχής από το αλκοόλ (ναυτία, εφίδρωση 

ή τρέμουλο).
• Η κατά μόνας κατανάλωση. 
• Η κατανάλωση κρυφά από τα άτομα του περιβάλλοντός του. 
• Η αδυναμία ελέγχου της ποσότητας αλκοόλ που καταναλώνει.
• Λιποθυμίες και αδυναμία να θυμηθεί τι έκανε ή τι συνέβη για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα. 
• Υιοθέτηση τελετουργικών που αφορούν, συνήθως, στην κατανάλωση αλκοόλ 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το φαγητό, ή μετά τη δουλειά. Το άτομο ενοχλείται 
και εκνευρίζεται όταν η εκτέλεση αυτών των τελετουργικών παρεμποδίζεται ή 
σχολιάζεται αρνητικά από τους άλλους.

• Η ευερεθιστότητα όταν πλησιάζει η ώρα να πιει, η οποία γίνεται εντονότερη εάν 
υπάρχει υποψία ότι δεν έχει διαθέσιμο αλκοόλ.

• Η απόκρυψη του αλκοόλ σε μέρη που άλλοι δεν είναι πιθανό να ψάξουν. 
• Η κατανάλωση με γρήγορο ρυθμό με σκοπό να μεθύσει και να νιώσει όμορφα. 
• Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις.
• Προβλήματα με τον νόμο.
• Προβλήματα επαγγελματικά και οικονομικά.
• Έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες και χόμπι που παλαιότερα απολάμβανε.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πρόβλημα μπορεί να παραμένει κρυφό ή να 
καλύπτεται. Αρχικά, η τακτική κατανάλωση αλκοόλ βελτιώνει τη διάθεση, και το άτομο 
νιώθει «ανεβασμένο». Ωστόσο, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η διάθεση 
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χειροτερεύει, η κρίση θολώνει, αίρονται οι αναστολές, διαταράσσονται οι σκέψεις, τα 
συναισθήματα και η συμπεριφορά, ενώ εμφανίζονται και πολλά προβλήματα υγείας. 
Ακόμη και άτομα που δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια της εξάρτησης, 
αλλά κάνουν συχνά κατάχρηση αλκοόλ, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω 
της συνήθειάς τους αυτής σε πολλούς τομείς της ζωής τους (διαπροσωπικές σχέσεις, 
υγεία, εργασία κ.λπ.).

Η εξάρτηση από το αλκοόλ δεν επηρεάζει μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και όλους όσοι 
ζουν μαζί του και κυρίως τα παιδιά. Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν 
με έναν αλκοολικό γονέα:
• Νιώθουν μειονεκτικά σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Αισθάνονται ότι το περιβάλλον 

τους και ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσαν τούς διαφοροποιεί σημαντικά από 
τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

• Συχνά ντρέπονται για τον γονέα τους, ενώ επίσης νιώθουν την ανάγκη να κρύψουν 
την πραγματική οικογενειακή τους ιστορία. 

• Αισθάνονται ανεπαρκή, μη φυσιολογικά, και διακρίνονται από χαμηλή αυτοε-
κτίμηση.

• Αναλαμβάνουν από νωρίς ρόλους που απαιτούν υπευθυνότητα και ωριμότητα. 
Χάνουν κομμάτια της παιδικής τους ηλικίας. 

• Δυσκολεύονται στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Ακριβώς επειδή έχει διαταραχθεί 
το αίσθημα εμπιστοσύνης, δυσκολεύονται να βασιστούν σε άλλους ανθρώπους 
για να εκπληρωθούν οι συναισθηματικές τους ανάγκες. 

• Λόγω των εμπειριών τους, φοβούνται έντονα την εγκατάλειψη και έτσι στις 
ενήλικες σχέσεις τους δεν θέλουν να δείξουν τις συναισθηματικές ανάγκες και 
την ευαλωτότητά τους. 

• Συχνά μπορεί να αναζητούν την επιβεβαίωση και την αποδοχή των άλλων. Έτσι, 
στις διαπροσωπικές σχέσεις τους είναι δυνατόν να προσπαθούν διαρκώς να 
τους ευχαριστούν, ενώ φοβούνται και θέλουν να αποφύγουν κάθε ενδεχόμενο 
αρνητικής κριτικής. 

• Συνήθως διακατέχονται από έναν έντονο φόβο για τις συγκρούσεις και τις βίαιες 
καταστάσεις, ακριβώς επειδή μπορεί να έχουν υπάρξει μάρτυρες τέτοιων σκηνών. 

• Πολύ συχνά καταφεύγουν στον μηχανισμό της υπεραναπλήρωσης, προκειμένου 
να αντισταθμίσουν την υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη μειονεκτικότητά τους. 
Γίνονται υπερβολικά υπεύθυνα, δουλεύουν πολύ και επιδιώκουν την τελειότητα, 
ενώ επίσης είναι πολύ αυστηρά με τον εαυτό τους.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Είμαι 25 χρονών και η τελευταία μου σχέση τελείωσε πολύ δραματικά για 
μένα και με πείραξε πάρα πολύ. Παρόλο που έχουν περάσει 7 μήνες, ακόμη δεν το 
ξεπέρασα με αποτέλεσμα να έχω καταφύγει στον αλκοολισμό. Και πιο παλιά έπινα 
μία-δυο φορές την εβδομάδα, όμως τώρα έχω καταντήσει να πίνω κάθε βράδυ 
και όχι ένα ποτήρι κρασί, αλλά ολόκληρο το μπουκάλι μόνη μου, και μπορεί να 
ανοίξω και δεύτερο. Άμα πάω σε μπαρ μπορώ να πιω μέχρι και 10 μπίρες, και 
ούτε μεθάω ούτε έχω αναγούλες όπως πολλοί. Μπορεί απλώς να ζαλιστώ. 

Οι φίλοι λένε ότι πρέπει να το προσέξω. Νομίζω μπορώ να το ελέγξω, όμως 
μερικές φορές που μπορεί να πω “σήμερα δεν θα πιω”, μετά από λίγο έχω την 
ανάγκη να πιω για να χαλαρώσω. Και όταν πίνω άλλες φορές νιώθω πιο δυνατή 
μέσα μου, έτοιμη για μία νέα αρχή, και άλλες πιο ευαίσθητη, με αποτέλεσμα να 
κλαίω και να τα βγάζω από μέσα μου νομίζοντας πως έτσι το ξεπερνώ. 

Πάντως το σίγουρο είναι ότι όταν πίνω γίνομαι ένα άλλο πρόσωπο, αυτό που θα 
ήθελα να είμαι ίσως… Κάθε πρωί λέω τέρμα το ποτό και κάθε βράδυ το αναζητώ. 
Πιστεύετε πως είμαι αλκοολική; Και αν όχι, είμαι στα πρώτα στάδια; Πώς σταματάω;

❞
❝Μεγάλωσα ως το τέταρτο παιδί μιας οικογένειας στην οποία η παρουσία 
του πατέρα είχε μόνο αρνητικό ρόλο. Κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος αλλά 
όταν πίνει χάνει τον έλεγχο και γίνεται βίαιος, ιδίως προς τη μητέρα μου.

Μεγαλώσαμε μόνο με τον φόβο του και παρόλο που έχω φύγει μακριά από 
την οικογένεια λόγω της δουλειάς μου, ο φόβος εξακολουθεί να πλανάται στην 
ψυχή μου, με αποτέλεσμα να μην ενεργώ ελεύθερα και να σκέφτομαι πάντα τις 
συνέπειες των πράξεών μου.

Έχω μία σχέση στην οποία ο σύντροφός μου συμπεριφέρεται καταπληκτικά 
κι όμως αναρωτιέμαι συχνά αν μπορώ να του ανταποδώσω την αγάπη που μου 
δίνει γιατί πολύ απλά δεν ξέρω αν είμαι ικανή να δώσω αγάπη. Προσπαθώ να 
είμαι τέλεια σε ό,τι κάνω, με αποτέλεσμα να κυριεύομαι από άγχος και ιδίως στη 
δουλειά μου, μεταφέροντας μετά τα προβλήματα στην προσωπική μου ζωή.

Έχω μεγάλη λαχτάρα να ζήσω τη ζωή, αλλά τελικά μένω πάντα απλός θεατής 
και δεν μπορώ να τη γευτώ. Δεν φοβάμαι τον θάνατο και καμιά φορά εύχομαι 
να με βρει, ωστόσο δεν τολμώ να το πάρω στα χέρια μου. 

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός αλκοολικού;

  Με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη λέξη «αλκοολισμός» στην καθημερινή 
γλώσσα είναι δυνατόν να αναφερόμαστε σε δύο ψυχικές διαταραχές που 
σχετίζονται με τη χρήση οινοπνεύματος, την «κατάχρηση οινοπνεύματος» 
και την «εξάρτηση από το οινόπνευμα».

Η «κατάχρηση οινοπνεύματος» αφορά σε ένα δυσπροσαρμοστικό πρότυπο 
χρήσης του οινοπνεύματος. Το άτομο μπορεί να έχει πρόβλημα να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του (δεν εκτελεί τα καθημερινά του καθήκοντα, έχει μειωμένη 
επίδοση στον ακαδημαϊκό ή στον εργασιακό του χώρο, απουσιάζει από 
τις σπουδές του ή την εργασία του λόγω της χρήσης οινοπνεύματος κ.λπ.). 
Μπορεί να κάνει χρήση οινοπνεύματος σε συνθήκες που να είναι απειλητικές 
για τη σωματική του υγεία (π.χ. ενώ οδηγεί αυτοκίνητο), ή να αντιμετωπίζει 
προβλήματα με τον νόμο (π.χ. σύλληψη για τη συμπεριφορά του σε κατάσταση 
μέθης). Τέλος, το άτομο μπορεί να συνεχίζει τη χρήση οινοπνεύματος παρότι 
γνωρίζει ότι η συνεχής κατανάλωσή του προκαλεί σημαντικά προβλήματα 
στην κοινωνική ή στη διαπροσωπική του ζωή.

Αν υπάρχουν ενδείξεις ανοχής, στερητικών συμπτωμάτων ή καταναγκα-
στικής λήψης οινοπνεύματος, τότε μιλάμε για «εξάρτηση από το οινόπνευμα». 
«Ανοχή» σημαίνει ότι το άτομο χρειάζεται ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες 
οινοπνεύματος για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα «στερητικά 
συμπτώματα» εμφανίζονται μετά τη διακοπή της λήψης οινοπνεύματος και 
σχετίζονται κυρίως με έντονη σωματική διέγερση (εφίδρωση, αυξημένος 
καρδιακός ρυθμός, τρόμος στα χέρια, αϋπνίες, αίσθημα ναυτίας ή τάση προς 
έμετο κ.λπ.). Σε μικρό ποσοστό περιπτώσεων εμφανίζονται σοβαρότερα 
συμπτώματα. Για «καταναγκαστική λήψη» μιλάμε όταν μετά την εγκαθίδρυση 
ενός προτύπου χρήσης το άτομο μπορεί να αφιερώσει σημαντικό χρόνο 
για να εξασφαλίσει και να καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά. Το άτομο 
συνεχίζει να κάνει χρήση οινοπνεύματος παρά τα δεδομένα που δείχνουν ότι 
αυτό του προκαλεί ψυχολογικά ή και σωματικά προβλήματα (π.χ. επεισόδια 
απώλειας συνείδησης, προβλήματα στο συκώτι κ.λπ.).

Ωστόσο, μία διάγνωση πρέπει να γίνει μόνο σε συνεργασία με έναν ειδικό 
ψυχικής υγείας, ο οποίος είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσο ισχύουν τα 
παραπάνω κριτήρια και αυτό γιατί πολύ συχνά η χρήση οινοπνεύματος αποτελεί 



Χρήση ουσιών Χρόνιες παθήσεις

489

δευτερογενή αντίδραση στην ύπαρξη κάποιου άλλου ψυχικού προβλήματος, 
όπως η κατάθλιψη. Πολλά άτομα καταφεύγουν στη χρήση οινοπνεύματος 
για να «ξεφύγουν από ένα πρόβλημα». Όμως, η χρήση οινοπνεύματος δεν 
αλλάζει την πραγματικότητα – απλώς μας δίνει μία προσωρινή παράταση 
μέχρι να βρεθούμε ξαφνικά αντιμέτωποι με το πρόβλημα. 

?  Τα παιδιά ενός αλκοολικού γονέα μπορεί να εκδηλώσουν αλκοολισμό;

  Η ύπαρξη ενός γονέα με πρόβλημα αλκοολισμού αποτελεί παράγοντα 
προδιάθεσης τόσο σε ψυχολογικό-περιβαλλοντικό όσο και σε βιολογικό 
επίπεδο, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν «καταδικάζει» το παιδί σε 
αλκοολισμό. Όταν μιλάμε για έναν παράγοντα προδιάθεσης, ουσιαστικά 
αναφερόμαστε σε μία στατιστική σύνδεση μεταξύ μιας κατάστασης και ενός 
αποτελέσματος που αποτελεί μία απόπειρα να περιγραφεί η γενική τάση 
και όχι συγκεκριμένα άτομα. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
εμφανίζονται προβλήματα στη χρήση του αλκοόλ (αν δεν χάνεται, δηλαδή, 
συχνά ο έλεγχος σχετικά με το πόσο και πότε θα καταναλωθεί αλκοόλ), δεν 
υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

?  Τι είδους πεποιθήσεις και συμπεριφορές αναπτύσσει ένα παιδί που μεγαλώνει 
με έναν αλκοολικό γονέα; 

  Σε γενικές γραμμές, αυτό που συμβαίνει είναι ότι βάσει των εμπειριών μας 
βγάζουμε κάποια συμπεράσματα που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας. 
Έτσι, όπως όλα τα παιδιά, επιθυμούμε να έχουμε την αποδοχή των γονέων 
μας και προσπαθούμε να βρούμε ποιες είναι οι συμπεριφορές εκείνες που 
εξασφαλίζουν αυτή την αποδοχή. Ωστόσο, η συμπεριφορά ενός αλκοολικού 
γονέα συχνά δεν αποτελεί αντίδραση στη συμπεριφορά του παιδιού του, αλλά 
στην επήρεια του οινοπνεύματος. Έτσι, είναι πολύ πιθανό το παιδί να σκεφτεί 
ότι κάτι πάει στραβά με τον εαυτό του. Επίσης, είναι πιθανό να οδηγηθεί στο 
συμπέρασμα ότι πολύ συχνά οι αντιδράσεις των άλλων είναι αναπάντεχες και 
δεν χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συμπε-
ρασμάτων, είναι δυνατό κάποιος να προσπαθεί να κάνει τέλεια ό,τι κάνει και 
να περιορίσει τον αυθορμητισμό του. Το όφελος αυτής της στρατηγικής είναι 
ότι περιορίζει την πιθανότητα αρνητικών συμπεριφορών προς το πρόσωπό 
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του (παρόμοιες με αυτές του αλκοολικού γονέα), αλλά το κόστος είναι ότι 
έχει την αίσθηση πως μένει ένας απλός παρατηρητής της ζωής του γιατί δεν 
συμπεριφέρεται όπως θα επιθυμούσε. Με το σκεπτικό αυτό, παρότι κάποια 
στιγμή το άτομο ζει μακριά από την οικογένειά του, συνεχίζει να λειτουργεί 
με τα συμπεράσματα που έβγαλε από τις εμπειρίες του παρελθόντος.

Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται το παιδί μπορεί και να μην είναι 
ακριβώς αυτά που περιγράφουμε παραπάνω, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν 
του επιτρέπουν να λειτουργεί όπως θα ήθελε. Θα ήταν άδικο να υποστηρίξει 
κανείς ότι κακώς το συγκεκριμένο άτομο έβγαλε τα όποια συμπεράσματα 
ως παιδί, κυρίως αν λάβουμε υπόψη τις καταστάσεις τις οποίες έζησε. Από 
την άλλη, είναι άδικο για το ίδιο το άτομο να συνεχίσει να λειτουργεί βάσει 
συμπερασμάτων που έβγαλε κατά την παιδική του ηλικία. Έτσι, ένας ειδικός 
μπορεί να το βοηθήσει να απαλλαγεί από την επίδραση του παρελθόντος. 
Σκοπός μιας τέτοιας συνεργασίας θα είναι να αξιολογηθούν οι εμπειρίες του 
παρελθόντος με το παρόν νοητικό και ψυχολογικό δυναμικό του ατόμου και 
να επαναξιολογηθούν τα συμπεράσματα που έβγαλε τότε. 

?  Πώς η παιδική ηλικία με αλκοολικό γονέα επηρεάζει την ενήλικη ζωή;

  Δυστυχώς, η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος δεν έχει συνέπειες μόνο 
για τον πότη. Έρευνες έχουν δείξει ότι συχνά οι σύζυγοι και τα παιδιά των 
αλκοολικών αντιμετωπίζουν περιστατικά οικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα 
να εκδηλώνουν ψυχολογικές δυσκολίες. Ο εσωτερικευμένος φόβος από αυτές 
τις εμπειρίες εμποδίζει την ελεύθερη λειτουργία του ατόμου, την έκφραση των 
συναισθημάτων, και μπορεί να προτρέπει στην αναζήτηση της τελειότητας, 
κάτι που προκαλεί άγχος επειδή είναι ανέφικτο να είμαστε πάντοτε τέλειοι.

?  Πώς αντιμετωπίζεται ένα χρόνιο πρόβλημα χρήσης αλκοόλ;

  Το πρώτο και εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση μιας δυσκολίας 
είναι να αναγνωρίσουμε την ύπαρξή της. Ωστόσο, για την απαλλαγή από 
αυτή (το πρόβλημα χρήσης του αλκοόλ, σε αυτή την περίπτωση) θα χρειαστεί 
να καταβληθεί μία προσπάθεια με συστηματικό τρόπο, στην οποία είναι 
απαραίτητη η συνεργασία με ένα ειδικό κέντρο για θέματα εξαρτήσεων, 
όπως ΚΕΘΕΑ, πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, ΟΚΑΝΑ κ.ά.



Χρήση νόμιμων ουσιών 

Υπάρχουν ουσίες που πωλούνται νόμιμα, εντούτοις δημιουργούν εθισμό και ψυχολογική 
εξάρτηση. Από αυτές, η κυριότερη είναι ο καπνός και ακολουθούν διάφορες άλλες 
που χορηγούνται κυρίως σε χώρους αθλητισμού και σωματικής άσκησης. 

Όσον αφορά στον καπνό, είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι το κάπνισμα σχετίζεται με 
ένα σύνολο σοβαρών προβλημάτων υγείας, καθώς και με την πρόκληση απειλητικών 
για τη ζωή ασθενειών. Το τσιγάρο και οι τοξικές ουσίες από τις οποίες αποτελείται 
βλάπτουν σοβαρά όλα τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος, με πρώτα σε συχνότητα 
το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό. Ιατρικές μελέτες δείχνουν ότι η νικοτίνη είναι 
περισσότερο εξαρτησιογόνος ουσία από ναρκωτικές ουσίες, όπως το Έκσταση, το 
LSD και η κοκαΐνη.

Η νικοτίνη προκαλεί εξάρτηση, δηλαδή την ανάγκη για επαναλαμβανόμενη, 
υποχρεωτική λήψη της από ένα άτομο, ώστε να ανακουφιστεί από τα στερητικά 
συμπτώματα που προκαλεί η έλλειψή της. Έτσι, μετά από λίγο καιρό, η αρχική απόλαυση 
του τσιγάρου γίνεται συνεχής ανάγκη για κάπνισμα, προκειμένου να αποφευχθεί 
το στερητικό σύνδρομο της νικοτίνης. Επιπλέον, η συστηματική χρήση του καπνού 
δημιουργεί διάφορες συνδέσεις ψυχολογικής φύσης, οι οποίες με την πάροδο του 
χρόνου γίνονται, επίσης, δύσκολο να διακοπούν. Τέτοιου είδους συνδέσεις είναι ο 
συνδυασμός τσιγάρου και διασκέδασης, τσιγάρου και μελέτης κ.λπ. Αυτό σημαίνει 
ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, τόσο λόγω 
του σωματικού εθισμού όσο και λόγω της ψυχολογικής εξάρτησης που προκαλεί. 
Ως αποτέλεσμα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό καπνιστών (σχεδόν 97%) δυσκολεύεται 
να διακόψει το κάπνισμα ακόμη και αν το προσπαθεί. 

Στο πλαίσιο των νόμιμων ουσιών, δυσκολίες στη διακοπή χρήσης δημιουργούνται 
και στην περίπτωση των αναβολικών ουσιών, οι οποίες φαίνεται να παρουσιάζουν 
ανησυχητική αύξηση σε έφηβους και νέους ενήλικες και των δύο φύλων. Τα αγόρια 
και οι νέοι άντρες φαίνεται να χρησιμοποιούν αναβολικές ουσίες για να βελτιώσουν 
τις αθλητικές επιδόσεις και τη σωματική τους εικόνα, ενώ τα κορίτσια και οι νεαρές 
γυναίκες για να χάσουν βάρος και να βελτιώσουν την εμφάνισή τους.

Τα στεροειδή αναβολικά είναι δυνατόν να προκαλέσουν πολλά, σοβαρά και 
μακροχρόνια προβλήματα στην υγεία. Μάλιστα, όσο πιο υψηλή είναι η δόση τόσο 
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σοβαρότερα είναι τα προβλήματα που ενδέχεται να προκληθούν. Το θέμα είναι ότι οι 
ουσίες αυτές μπορεί να κυκλοφορούν ακόμη και νόμιμα σε χώρους άθλησης, γεγονός 
που ενισχύει τον μύθο της ακίνδυνης χρήσης τους. Επιπλέον, λόγω της σημασίας που 
έχει η εικόνα του σώματος στους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες, οι κίνδυνοι 
από τη χρήση τους συνήθως εκλογικεύονται. 
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Καλησπέρα σας. Το πρόβλημα που με απασχολεί είναι η εξάρτησή μου από 
το κάπνισμα. Έχω προσπαθήσει αμέτρητες φορές να το κόψω, αλλά δυστυχώς 
στην πρώτη “αναποδιά” (λέγοντας αναποδιά εννοώ κάτι που μου πάει στραβά 
και του δίνεις πολύ σημασία, άσχετα αν αντικειμενικά δεν είναι σημαντικό), πιάνω 
τον εαυτό μου να ψάχνει μανιωδώς να καπνίσει. Καταλαβαίνω ότι η βιολογική 
εξάρτηση είναι πολύ ισχυρή (έχω διαβάσει ότι η νικοτίνη είναι παράγωγο της 
ηρωίνης), αλλά νομίζω ότι και ο ψυχολογικός παράγοντας δεν είναι διόλου 
ευκαταφρόνητος. Εντέλει, τι παραπάνω έχουν όσοι το καταφέρνουν; Θα μου 
πείτε αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και όλα τα σχετικά… Το θέμα είναι πώς 
φθάνεις σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, κάθε συμβουλή θα μου ήταν σωτήρια…

❞
❝Το πρόβλημά μου σχετίζεται με τη χρήση ουσιών. Είμαι φοιτήτρια 3ου 
έτους. Από τότε που μπήκα στη σχολή μου ασχολούμαι με το fitness. Μέσα στα 
πλαίσια της ενασχόλησής μου, έχω πάρει κατά καιρούς διάφορα συμπληρώματα 
(λιποδιαλυτικά, πρωτεΐνη, πολυβιταμίνες, θερμογενετικά), καθώς και ορισμένα 
ελαφρά αναβολικά στεροειδή. Επειδή πάντα είχα άγχος ότι αυτά επιβαρύνουν την 
υγεία μου, έκανα αναλυτικές εξετάσεις και δεν έχω κανένα οργανικό πρόβλημα. 
Παρ’ όλα αυτά, έχω σταματήσει τη λήψη τους εδώ και ένα 6μηνο. Αυτό που δεν 
μπορώ να σταματήσω είναι η εφεδρίνη. Όταν δεν αισθάνομαι καλά, εξασθενημένη, 
κουρασμένη, ακόμη και στενοχωρημένη ή με ακεφιές, μόνο η εφεδρίνη μπορεί 
να με κάνει καλά.

Απ’ ό,τι πληροφορία έχω, η εφεδρίνη έχει παρόμοια χημική σύσταση με την 
κοκαΐνη και δεν μπορείς να πάθεις σωματικό εθισμό. Άρα έχω κάποιου είδους 
ψυχολογικό εθισμό μάλλον. Δεν μου αρέσει να έχω εθισμό από καμία ουσία, 
αισθάνομαι σαν τοξικομανής. Μάλιστα, τώρα που έχει απαγορευθεί (παρόλο 
που έχω τρόπο να βρίσκω) κοστίζει πολύ παραπάνω. Δεν λέω, ίσως ξαναπάρω 
ανάλογες ουσίες στο μέλλον, αλλά θα είναι δική μου απόφαση. Εξάρτηση δεν 
θέλω να έχω από καμία.

❞
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Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Η εφεδρίνη προκαλεί σωματικό εθισμό;

  Ακριβώς επειδή η εφεδρίνη μοιάζει με την κοκαΐνη, προκαλεί σωματικό 
εθισμό. Η παρανόηση που κυκλοφορεί ευρέως ότι αυτές οι ουσίες δεν 
προκαλούν σωματικό εθισμό οφείλεται στο γεγονός πως τα σωματικά 
συμπτώματα του στερητικού συνδρόμου που προκαλεί η διακοπή τους δεν 
έχουν τόσο μακροχρόνιο και βασανιστικό χαρακτήρα, όσο, π.χ., τα αντίστοιχα 
συμπτώματα μετά τη διακοπή της ηρωίνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
προκαλούν σωματική εξάρτηση.

?  Γιατί δυσκολεύομαι τόσο πολύ να κόψω το κάπνισμα;

  Έχετε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα αποφασίζοντας να διακόψετε το κά-
πνισμα, γιατί οι περισσότεροι καπνιστές δεν βλέπουν τον λόγο να κάνουν 
κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, δεν θα πρέπει να απογοητεύεστε γιατί οι 
περισσότεροι άνθρωποι σπάνια καταφέρνουν να κόψουν το κάπνισμα με 
την πρώτη προσπάθεια. H διακοπή του καπνίσματος δεν είναι απλώς θέμα 
«θέλησης» και για τον λόγο αυτό μην διστάσετε να αναζητήσετε τη βοήθεια 
ενός ειδικού. 



Χρήση παράνομων ουσιών 

Μεταξύ των παράνομων ουσιών που καταναλώνονται με εντατικό ρυθμό από τους 
νέους ανθρώπους είναι η κάνναβη. Έτσι, πολλά ερωτήματα διατυπώνονται σε σχέση 
με τα σωματικά και τα ψυχολογικά συμπτώματα που συνοδεύουν την περιστασιακή, 
αλλά και τη μακροχρόνια και συστηματική χρήση της εν λόγω ουσίας. 

Έχει βρεθεί ότι η χρήση κάνναβης προκαλεί σε βραχύχρονη και σε μακρόχρονη 
βάση κάποιες αλλαγές σε σωματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο, από τις οποίες οι 
κυριότερες είναι οι παρακάτω: 
• Σωματικά συμπτώματα: αύξηση του καρδιακού ρυθμού, χαμηλή πίεση, αλλαγή 

του επιπέδου σακχάρου στο αίμα. Αυτού του τύπου τα συμπτώματα μπορούν 
εύκολα να παρερμηνευθούν ως κρίση πανικού, ή να την προκαλέσουν. Πράγματι, 
σε κάποια από τα μηνύματα αυτής της κατηγορίας περιγράφεται η εμπειρία μίας 
κρίσης πανικού μετά από χρήση κάνναβης, η οποία συνοδεύεται από φόβο και 
ανασφάλεια για το ενδεχόμενο επανεμφάνισής της. 

• Ζαλάδα, ρηχή αναπνοή, κόκκινα μάτια και διαστολή της οφθαλμικής κόρης, 
ξηροστομία, αύξηση της όρεξης, βραδύτητα κινήσεων και χαμηλή ταχύτητα 
αντίδρασης. 

Οι περισσότεροι χρήστες κάνναβης συνεχίζουν τη λήψη της καθώς τους προκαλεί 
ευφορία, χαλάρωση και τους αποσπά την προσοχή από την πραγματικότητα και 
τα προβλήματά τους. Ωστόσο, αρκετοί παραδέχονται ότι υπάρχουν και λιγότερο 
ευχάριστες συνέπειες, όπως: 
• αλλοιωμένη αίσθηση του χρόνου, 
• άτακτες σκέψεις, 
• βραχυπρόθεσμη αμνησία, 
• δυσκολίες στη στυτική λειτουργία των αντρών και στην κανονικότητα της εμμήνου 

ρύσεως των γυναικών. 

Έτσι, υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά με τις παρενέργειες από τη χρήση της σε 
τομείς, όπως: σωματική υγεία, σεξουαλική απόδοση, γνωστική ικανότητα και συναι-
σθηματική διάθεση. Ειδικά στην περίπτωση της κάνναβης, φαίνεται ότι επικρατούν 
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πολλοί μύθοι βάσει των οποίων θεωρείται ως μία εντελώς αβλαβής και φυσική ουσία. 
Οι μύθοι αυτοί βασίζονται στο γεγονός ότι η κάνναβη δεν προκαλεί άμεσες οργανικές 
βλάβες. Επίσης, επικρατούν αλληλοσυγκρουόμενες γνώμες σχετικά με το αν προκαλεί 
εξάρτηση και αν αποτελεί τον προθάλαμο για χρήση πιο «σκληρών» ουσιών. Πολλοί 
χρήστες κάνναβης υποστηρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τον έλεγχο στη 
λήψη της ουσίας σε μακροχρόνια βάση, χωρίς να δημιουργείται η ανάγκη για άλλες, 
«σκληρές» ουσίες. Εντούτοις, φαίνεται να αγνοούν ή να υποτιμούν το γεγονός ότι η 
επαφή με οποιαδήποτε ουσία, ανεξαρτήτως των σωματικών συνεπειών της, ανοίγει μία 
ψυχολογική «κερκόπορτα» που είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις 
υπό συνθήκες ψυχολογικής πίεσης. Το άτομο πάντοτε ξέρει ότι μπορεί να «βοηθηθεί» 
στη λειτουργικότητά του από μία ουσία και όταν η ουσία που λαμβάνει δεν το καλύπτει 
είναι πιθανό να κάνει χρήση μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που είχε διαπιστώσει 
ότι δεν του δημιουργεί προβλήματα, ή να περάσει σε μία «βαρύτερη» ουσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, στην περίπτωση της κάνναβης κυριαρχεί η εντύπωση ότι δεν 
προκαλεί εξάρτηση. Όμως, όπως έχει διαπιστωθεί, σε περίπτωση μακροχρόνιας 
χρήσης είναι δυνατόν να υπάρξουν συμπτώματα στέρησης, όπως ευερεθιστότητα, 
έντονη λαχτάρα για λήψη της ουσίας, αϋπνία και μειωμένη όρεξη. 

Επιπλέον, ερωτήματα δημιουργούνται σχετικά με το πώς μπορεί να υποστηριχθεί 
ένα αγαπημένο πρόσωπο στη διάρκεια της προσπάθειάς του να απεξαρτηθεί από τη 
χρήση παράνομων ουσιών. Έχει διαπιστωθεί ότι φίλοι, συγγενείς, σύντροφοι ατόμων 
που κάνουν χρήση, έχουν την εντύπωση ότι είναι κατάλληλοι για να τους βοηθήσουν 
στη δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία της απεξάρτησης. Όμως, κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει και είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να διορθώσουν το 
πρόβλημα, αλλά να επιμείνουν ενθαρρυντικά, διακριτικά και σταθερά στην αναζήτηση 
βοήθειας από ειδικό. 

Η ψυχολογική κόπωση και ο θυμός είναι από τα συνηθισμένα συναισθήματα που 
βιώνει ένα άτομο που βρίσκεται σε σχέση με έναν χρήστη που δυσκολεύεται ή δεν 
αποφασίζει να διακόψει τις ουσίες. Συχνά, εκτοξεύονται κατηγορίες ή αναζητούνται 
δραστικές λύσεις, όπως διακοπή της σχέσης κ.λπ. Στην πραγματικότητα, πρόκειται 
για μία απαιτητική κατάσταση, από ψυχολογική άποψη, στην οποία το άτομο καλείται 
κατ’ αρχάς να διαχειριστεί τα δικά του συναισθήματα, προκειμένου να μη χάσει την 
εμπιστοσύνη του αγαπημένου προσώπου που δυσκολεύεται να διακόψει τη χρήση. 
Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει μία λεπτή ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ 
της αποδοχής της χρήσης αλλά και του σεβασμού των προσωπικών επιλογών. 

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία διακοπής της λήψης μιας ουσίας μετά από μακρο-
χρόνια χρήση είναι εξαιρετικά απαιτητική. Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της 
χρήσης, αναπτύσσεται ψυχολογική εξάρτηση, δηλαδή μία συναισθηματικά εξαρτητική 
σύνδεση μεταξύ του χρήστη και της ουσίας, ακόμη και όταν ο ίδιος αναγνωρίζει τις 
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αρνητικές συνέπειες που υφίσταται λόγω αυτής. Αυτό συμβαίνει διότι η ουσία κατά 
τη λήψη της επιδρά στη διάθεση και τη συμπεριφορά του, γεγονός που επιζητεί να 
επαναλαμβάνει, πέρα από κάθε κόστος. Συμπτώματα της ψυχολογικής εξάρτησης είναι: 
• η έντονη λαχτάρα για να κάνει χρήση, 
• το πολύ υψηλό άγχος στην περίπτωση που διακόψει τη χρήση, 
• η αίσθηση ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην καθημερινότητά του χωρίς την 

ουσία, 
• η άρνηση των προβλημάτων που προκαλούνται λόγω της χρήσης, 
• η έντονη ανησυχία και ο εκνευρισμός όταν δεν κάνει χρήση, 
• η επίμονη ενασχόληση με τη διαδικασία προμήθειας της ουσίας, 
• η κατάθλιψη όταν προσπαθεί να τη διακόψει, 
• συμπτώματα άγχους ακόμη και στη σκέψη ότι μπορεί να μην έχει έγκαιρα την ουσία,
• διαταραχές του ύπνου όταν δεν κάνει χρήση, 
• αλλαγές στην προσωπικότητα.

Όσον αφορά στην ψυχολογική εξάρτηση, είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη και 
πολλά χρόνια μετά τη διακοπή της ουσίας, και σε απροσδόκητες στιγμές, μπορεί να 
εμφανιστεί ξαφνικά η λαχτάρα για λήψη της.
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Αντιπροσωπευτικά μηνύματα

❝Είμαι 20 χρονών, χρήστρια μαριχουάνας. Δεν παρουσιάζω κάποιες επιπτώσεις 
απ’ όσες διάβασα στο φόρουμ σας… Έχω πετύχει κανονικά σε σχολή, εργάζομαι, 
όλα κυλούν ομαλά. Το μόνο που έχω παρατηρήσει και είναι φαινόμενο όσον 
αφορά τη μαριχουάνα είναι η υπνηλία και η μνήμη που χάνεται, το κεφάλι κολλάει. 
Δεν μπορώ να πω πως κάνω κάτι κακό, ούτε πως κάνω κάτι καλό… Κάνω κάτι 
το οποίο με ευχαριστεί και με χαλαρώνει. Προβλήματα οικογένειας δεν έχω 
ούτε ψυχολογικά απ’ ό,τι μπορώ να διακρίνω. Το κάθε άτομο κάνει τις επιλογές 
του και πριν τις κάνει πρέπει να είναι σίγουρο. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είμαι 
εξαρτημένη, καθώς η συχνότητα που κάνω μαριχουάνα ποικίλλει. Μπορεί να 
μην κάνω για μήνες, και μπορεί έναν μήνα να κάνω κάθε μέρα. Δεν κάνω ποτέ 
μόνη μου, μόνο με παρέα, γιατί θεωρώ ότι αν μπεις στο τρυπάκι να κάνεις μόνος 
έχασες την μπάλα. Όταν έχω εξεταστική ή κάποιες σοβαρές εργασίες σταματάω… 
Δεν έχω κάνει και για έναν χρόνο… Σε ό,τι αφορά τις παραισθήσεις και αυτά δεν 
ισχύουν με το χόρτο και ας μη λέμε ψέματα. Το χόρτο βγάζει όλο το ενσυνείδητό 
μας, όλα τα απωθημένα και την κακία μας. Παραισθήσεις να βλέπεις φαντάσματα 
και τέτοια δεν ισχύουν, εκτός αν ο χρήστης έχει πρόβλημα στο κεφάλι, ή αν έχει 
φρικάρει τόσο πολύ και τα δημιουργεί από μόνος του. Τα άλλα ναρκωτικά, LSD 
κ.λπ., είναι όλα χημείες και βέβαια στόχος είναι οι παραισθήσεις. Γι’ αυτό και τα 
παίρνουνε. Η κοκαΐνη κάνει τα πάντα και έχει πολλές χειρότερες συνέπειες. Δεν 
θα συνιστούσα σε κανέναν να κάνει κανένα από τα παραπάνω που προανέφερα. 
Αν και η άποψή μου είναι θετική προς αυτό τον τομέα, γιατί προσωπικά δεν έχω 
πρόβλημα. Κατάθλιψη δεν έχω, ούτε αισθάνομαι στενοχώρια… Υπάρχει και άλλη 
άποψη… Εμένα το χόρτο με χαλαρώνει και με ξεκουράζει από μία κουραστική 
ημέρα, και έτσι το έχω συνδυάσει.

❞
❝Γεια σας. Ένα θέμα που με απασχολεί… από τα 14 μου, είναι ότι είμαι χρήστης 
χασίς. Δεν είναι πως δεν μπορώ να το σταματήσω, αντιθέτως είναι αρκετά εύκολο 
σε αντίθεση με το τσιγάρο… Το θέμα είναι πως με το χασίς ταξιδεύω σε έναν άλλο 
κόσμο… και δεν με νοιάζει τίποτα, και ξεχνάω προβλήματα και θέματα που με 
απασχολούν, γι’ αυτό δεν βρίσκω αφορμή για να το κόψω…

❞
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❝Γεια σας, θα ήθελα να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας. Εδώ και 10 
μήνες κάνω χρήση ναρκωτικών ουσιών (μαλακών και σκληρών). Έχω μπλέξει 
με έναν άντρα ο οποίος κάνει χρήση χρόνια. Προσπάθησα να ξεκόψω πολλές 
φορές μα πάντα ξαναγυρνούσα και σε αυτόν και στα ναρκωτικά. Μετά από πολλές 
δύσκολες καταστάσεις που έζησα, είδα, ένιωσα, αποφάσισα να ξεκόψω. Εδώ και 
αρκετές ημέρες δεν έχω καμία επαφή μαζί του και σε αυτό με βοήθησαν δικά μου 
άτομα. Όσο για τα ναρκωτικά, δεν νιώθω εξαρτημένη και έχω να κάνω χρήση 
έναν μήνα περίπου. Το πρόβλημά μου είναι ότι νιώθω χάλια λόγω όλων όσων 
πέρασα. Το ότι έχασα φίλες και φίλους λόγω όσων έκανα. Λίγα άτομα είναι πλέον 
πραγματικά δίπλα μου. Τα βράδια δεν κοιμάμαι, δεν έχω όρεξη για τίποτα, ούτε 
για φαγητό, σκέφτομαι τρελά πράγματα, φοβάμαι να κυκλοφορήσω ή να μείνω 
μόνη. Η ψυχολογία μου έχει πιάσει πάτο, έχω και ταχυκαρδίες και νεύρα μα αυτά 
νομίζω πως οφείλονται στα ναρκωτικά. Η ερώτησή μου είναι μήπως σιγά σιγά 
τρελαίνομαι… Χρειάζομαι ίσως βοήθεια κάποιου ειδικού… Ευχαριστώ για τον 
χρόνο σας, θα ήθελα να ακούσω τη συμβουλή σας.

❞
❝Γεια σας. Κάνω χρήση κάνναβης εδώ και δύο χρόνια. Απ’ όταν ξεκίνησα 
άρχισα να αλλάζω συμπεριφορά. Βαριέμαι να βγαίνω έξω από το σπίτι και να 
κάνω το οτιδήποτε. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν και δεν με νοιάζει αν παρεξηγηθεί 
κάποιος ή κάτι τέτοιο. Είναι φυσιολογικό;

❞
❝Γεια σας. Ο λόγος που αποφάσισα να σας μιλήσω είναι ένας εφιάλτης που 
βιώνω τον τελευταίο χρόνο. Έχω σχέση μ’ έναν τοξικομανή ο οποίος είναι 17 
χρόνια στη χρήση, με αρκετά διαλείμματα βέβαια. Έχει παρακολουθήσει πολλά 
προγράμματα, αλλά συνεχίζει παρ’ όλα αυτά τη χρήση. Η αλήθεια είναι ότι αφού 
τα φτιάξαμε έχει κάνει αρκετά off, αλλά χωρίς ένα σταθερό αποτέλεσμα. Όσες 
φορές συγκατοικούμε σταματάει τη χρήση, αλλά όταν φεύγω (γιατί σπουδάζω 
στην επαρχία) ξαναπίνει. Δεν έχει πια φίλους καθαρούς και οι γονείς του έχουν 
σταματήσει να τον στηρίζουν ακόμη και όταν κόβει. Αυτό προφανώς τον κάνει 
να είναι φοβερά εξαρτημένος από μένα ως τη μόνη του ελπίδα. Πραγματικά θέλει 
να κόψει, αλλά δεν παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες. Τον αγαπώ και θέλω 
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να ’μαι μαζί του, αλλά παράλληλα έχω εξασθενήσει ψυχολογικά και νιώθω πια 
αδύναμη να τον βοηθήσω, καθώς όλο τον χρόνο όλο το πρόβλημα το πέρναγα 
εντελώς μονή, χωρίς να το μοιράζομαι με κανέναν. 

Γενικά, η ζωή μου έχει αλλάξει σημαντικά μετά απ’ αυτό. Δεν βρίσκω πια 
ενδιαφέρον σε ψυχικά υγιείς ανθρώπους, έχω απομονωθεί απ’ τους φίλους, έχω 
πολλούς φόβους και έντονη τάση φυγής απ’ όπου κι αν βρεθώ. Επιπλέον, δεν 
βλέπω μέλλον, δεν θέτω στόχους και αδιαφορώ πλήρως για τις επιτυχίες μου 
στη σχολή. Το μόνο που με ευχαριστεί είναι να καταναλώνω μεγάλες ποσότητες 
αλκοόλ με φίλους ή και μόνη μου στο σπίτι. Βλέπω ότι με έχει βλάψει η ιστορία, 
αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να τον αφήσω ή να προσπαθήσουμε μαζί. Αξίζει τον 
κόπο να είμαι δίπλα του ή ουσιαστικά δεν τον βοηθάω; Αναφορικά με εμένα, τι να 
κάνω για να επανέλθω στα φυσιολογικά μου; Αισθάνομαι πως αυτές οι εμπειρίες 
έχουν «γράψει» μέσα μου.

❞
❝Εδώ και 7 μήνες έχω σχέση με κάποιον ο οποίος κάνει συστηματική χρήση 
κάνναβης. Στην αρχή της σχέσης μας μου το έκρυβε, μέχρι που βρήκα στις τσέπες 
του ένα σακουλάκι με κάνναβη. Εγώ του έχω δείξει πως δεν μπορώ να δεχθώ 
αυτό που κάνει και αυτή είναι η πιο συχνή αιτία των καβγάδων μας. Του είπα 
πως αν δεν το κόψει, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Με διαβεβαίωσε πως θα 
κάνει προσπάθεια να κόψει, αλλά δεν γίνεται τίποτα και η κατάσταση παραμένει 
η ίδια. Δεν ξέρω τι να κάνω για να τον πείσω να πάει σε ένα κέντρο απεξάρτησης. 
Όλοι οι φίλοι του κάνουν χρήση κάνναβης και αυτό νομίζω πως το κάνει ακόμη 
πιο δύσκολο. Όταν τον ρωτάω γιατί το κάνει, μου απαντά πως για εκείνον δεν 
είναι κάτι κακό και μόνο καλό του κάνει. Αλλά εγώ έχω βαρεθεί να τον βλέπω 
να αλλάζει τελείως η διάθεσή του και να έχει μία αλλόκοτη συμπεριφορά κάθε 
φορά μετά από τη χρήση. Πώς θα τον κάνω να καταλάβει πως αυτό που κάνει 
δεν είναι καλό;

❞



Χρήση ουσιών Χρήση παράνομων ουσιών

501

Συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις

?  Πώς να συμπεριφερθούμε σε κάποιον που κάνει χρήση κάνναβης;

  Πολλές φορές είναι εξαιρετικά δύσκολο να μάθουμε ότι ένα άτομο για το 
οποίο ενδιαφερόμαστε κάνει χρήση ουσιών και κάποιες φορές οδηγού-
μαστε σε δραστικά μέτρα προκειμένου να διακόψει τη χρήση. Ωστόσο, οι 
περισσότερες από τις συμπεριφορές που μας έρχονται στο μυαλό αυτές τις 
στιγμές δεν φέρνουν αποτέλεσμα (αν και συχνά εμείς μέσα στην απελπισία 
μας συνεχίζουμε να τις χρησιμοποιούμε).

Γενικά δεν θα πρέπει:
• Να προσπαθήσετε οποιαδήποτε μορφή συναισθηματικού εκβιασμού του 

τύπου: «Αν με αγαπάς πραγματικά θα σταματήσεις τη χρήση» ή «Θα σε 
αφήσω αν δεν σταματήσεις τη χρήση».

• Να προσπαθήσετε να κρατήσετε το άτομο μακριά με το ζόρι από φίλους 
ή άλλα άτομα που θεωρείτε «κακή επιρροή».

• Να προσπαθήσετε να περιορίσετε την πρόσβαση στην ουσία, πετώντας 
για παράδειγμα όποια ποσότητα βρείτε στην τουαλέτα, κρύβοντας τα 
χρήματά του κ.λπ.

• Να προσπαθήσετε να κάνετε τον «ψυχολόγο» ρωτώντας για το αν αντιμε-
τωπίζει κάποιο πρόβλημα ή αν έχει κάποια συναισθηματική ανάγκη – πολύ 
απλά ούτε το ίδιο το άτομο δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή.

• Να το κατηγορήσετε για τη συμπεριφορά του, γιατί έτσι θα χάσετε την 
εμπιστοσύνη του.
Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να δείξετε ότι είστε πρόθυμος να 

βοηθήσετε με διακριτικό τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δείξετε 
πως αποδέχεστε τη συμπεριφορά του ή ότι σας βρίσκει σύμφωνο, αλλά 
ότι σέβεστε την επιλογή του. Σκοπός είναι να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη 
που σας δείχνει και να είστε κοντά του ώστε να μπορέσετε να βοηθήσετε. Ο 
μόνος τρόπος για να τον βοηθήσετε είναι να τον οδηγήσετε στην απόφαση 
να απευθυνθεί σε έναν ειδικό και στη συνέχεια να τον στηρίξετε στην 
προσπάθεια που θα κάνει.

Μιλήστε του για το πόσο σας ανησυχεί η συμπεριφορά του και συζητήστε 
μαζί του τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει. Το πρώτο βήμα είναι 
να παραδεχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί συχνά τα άτομα που κάνουν 
χρήση δεν παραδέχονται ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Ειδικά για την περίπτωση της 
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κάνναβης, υπάρχουν πολλοί μύθοι που την παρουσιάζουν ως μία εντελώς 
αβλαβή ουσία. Οι μύθοι αυτοί βασίζονται στο γεγονός ότι η κάνναβη δεν 
προκαλεί άμεσες οργανικές βλάβες, ωστόσο αυτό αποτελεί τη μία μόνο όψη 
του νομίσματος. 

?  Δοκίμασα κάνναβη και άρχισα να έχω κρίσεις πανικού.

  Η χρήση κάνναβης προκαλεί ήπιες μορφές μελαγχολίας, άγχους ή ευερε-
θιστότητας στο ένα τρίτο περίπου των ατόμων που κάνουν συχνή χρήση 
(καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά). Όταν λαμβάνεται σε μεγάλες δόσεις 
είναι δυνατόν να προκαλέσει μέτρια επίπεδα άγχους έως έντονες αγχώδεις 
αντιδράσεις που μοιάζουν με τις κρίσεις πανικού, όπως φαίνεται να συνέβη 
στη δική σας περίπτωση. 

Η εμπειρία μιας και μόνο κρίσης πανικού δεν είναι αρκετή για να 
δημιουργήσει πρόβλημα. Ο φόβος, όμως, για μία νέα επικείμενη κρίση 
οδηγεί το άτομο σε αυθαίρετες συνδέσεις μεταξύ της εμπειρίας του πανικού 
και μιας σειράς καταστάσεων τις οποίες αποφεύγει, είτε επειδή τις θεωρεί 
επικίνδυνες για την εκδήλωση πανικού είτε επειδή θεωρεί ότι δεν θα 
λάβει την κατάλληλη βοήθεια αν εκδηλώσει μία τέτοια κρίση. Οι συνδέσεις 
αυτές βασίζονται στην πεποίθηση του ατόμου ότι «από κάτι πάσχει» που 
καθιστά πιθανή την εκδήλωση πανικού. Ωστόσο, η αρχική εμπειρία του 
πανικού οφείλεται είτε σε τυχαίους παράγοντες (π.χ. αδιαθεσία, κούραση 
κ.λπ.) είτε στην επίδραση μιας ψυχοδραστικής ουσίας, όπως συνέβη στη 
δική σας περίπτωση. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το άτομο βίωσε 
κάποια σωματική ενόχληση που την ερμήνευσε με καταστροφικό τρόπο 
(ως ενδεικτική, δηλαδή, ενός σοβαρού προβλήματος), με αποτέλεσμα να 
κορυφωθεί το άγχος του. Αυτός είναι ο μηχανισμός πίσω από τις κρίσεις 
πανικού, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να έχουν καμία αρνητική επίδραση 
στη σωματική ή την ψυχική υγεία.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναζητήσετε την αιτία των 
κρίσεων πανικού περισσότερο σε γνωσιακούς μηχανισμούς, θεωρώντας 
την επίδραση της ουσίας ως το εκλυτικό γεγονός. Όταν αναφερόμαστε σε 
γνωσιακούς μηχανισμούς, εννοούμε το νόημα που δίνουμε στις διάφορες 
καταστάσεις ή αλλιώς τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Οι κρίσεις πανικού 
συνδέονται συνήθως με παρερμηνεία του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε τις 
αισθήσεις του ίδιου του σώματός μας. Το νόημα που δίνουμε στις αισθήσεις 
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αυτές είναι καταστροφικό (φοβόμαστε, δηλαδή, ότι κάτι θα πάθουμε), με 
αποτέλεσμα να αυξάνει το άγχος μας, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί 
ακόμη πιο έντονες σωματικές αισθήσεις, κ.ο.κ.

Ένα μεγάλο κομμάτι της αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτού του είδους 
έγκειται στο να συμπεριφερόμαστε αντίθετα με το καταστροφικό νόημα 
που δίνουμε στις καταστάσεις. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μην 
παραδοθείτε στον φόβο σας. 

?  Υπάρχουν ελπίδες για κάποιον που κάνει χρήση πολλά χρόνια να το κόψει;

  Αν πιστεύετε ότι η βοήθεια που λαμβάνει δεν είναι ικανοποιητική, ίσως θα 
ήταν χρήσιμο να αναζητούσατε κάποια εναλλακτική πηγή βοήθειας ή κάποιο 
διαφορετικό μοντέλο παρέμβασης, αν και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων παρουσιάζει δυσκολίες. Επίσης, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο κέντρο που παρακολουθεί το άτομο αυτό, προκειμένου να 
συζητήσετε μαζί τους εναλλακτικούς τρόπους βοήθειας, αλλά και να λάβετε 
συγκεκριμένες οδηγίες για τη στάση που θα πρέπει να τηρήσετε.

?   Έχω ακούσει ότι η χρήση κάνναβης δεν βλάπτει και είναι ελεγχόμενη.

  Η γνώμη μας είναι ότι η χρήση ουσιών δεν είναι ποτέ ασφαλής. Σίγουρα 
κάποιες ουσίες είναι πιο ασφαλείς από άλλες και σίγουρα κάποια πρότυπα 
χρήσης είναι πιο λειτουργικά από άλλα, αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι η 
επαφή με οποιαδήποτε ουσία μπορεί να ανοίξει μία ψυχολογική «κερκό-
πορτα» που είναι πιθανό να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις υπό 
συνθήκες ψυχολογικής πίεσης. Ως προς την κάνναβη (η οποία θεωρείται 
η πλέον «άκακη» ουσία), έχει αποδειχτεί ότι η μακρόχρονη χρήση της 
μπορεί να προκαλέσει αγχώδεις διαταραχές, αλλά και πολύ σοβαρότερες 
ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι το ένα τρίτο 
των ατόμων που κάνει καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση κάνναβης 
παρουσιάζει νευρικότητα. Επιπλέον, το γεγονός ότι η νευρικότητα αυτή 
εντείνεται όταν δεν έχει στη διάθεσή του τη συγκεκριμένη ουσία, αποτελεί 
απόδειξη της ανάπτυξης εξάρτησης από αυτή. 
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?  Κάνω μακρόχρονη χρήση κάνναβης και έχω ανασφάλειες και φοβίες.

  Σε γενικές γραμμές, η μακρόχρονη χρήση κάνναβης συνδέεται με εκδηλώσεις 
άγχους, αλλά ακόμη και αν τα συμπτώματα που αναφέρονται πηγάζουν από 
άλλα αίτια, η χρήση της είναι πολύ πιθανό να τα επιδεινώνει. Δοκιμάστε να 
διακόψετε εντελώς τη χρήση κάνναβης και παρατηρήστε τις αλλαγές που 
θα υπάρξουν μετά την παρέλευση τεσσάρων περίπου εβδομάδων. Αν οι 
ανασφάλειες και οι φοβίες επιμείνουν, θα πρέπει να διερευνήσετε άλλα αίτια 
που προκαλούν το πρόβλημα σε συνεργασία με έναν ειδικό.

?  Μπορεί η χρήση κάνναβης να προκαλέσει μόνιμη επίπτωση στις νοητικές 
λειτουργίες;

  Είναι γεγονός ότι περιγράφετε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «χασισική 
άνοια», το οποίο όμως παρατηρείται κυρίως σε χώρες της Ανατολής και 
μόνο επί περιπτώσεων εξαιρετικά μακρόχρονης χρήσης.

?  Ποιες είναι οι παρενέργειες της κάνναβης στο σεξ;

  Η χρήση κάνναβης, όπως και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (οινοπνεύμα-
τος, υπνωτικών, αμφεταμινών κ.λπ.), εκτός των προβλημάτων εξάρτησης 
μπορεί να προκαλέσουν και μία σειρά επιπλοκών σε ψυχολογικό και 
σε σωματικό επίπεδο. Στο επίπεδο των σωματικών επιπλοκών στους 
άντρες μπορεί να εμφανιστεί στυτική δυσλειτουργία, η οποία οφείλεται 
σε προβλήματα απόφραξης φλεβών. Το ίδιο φαινόμενο στις γυναίκες 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την κανονικότητα της εμμήνου 
ρύσεως.

?  Πόσο καιρό μετά τη χρήση ανιχνεύεται η κάνναβη σε εξετάσεις;

  Η χρήση κάνναβης μπορεί να ανιχνευτεί για ένα διάστημα δύο εβδομάδων 
στα ούρα του χρήστη και μέχρι τέσσερις έως έξι εβδομάδες στο αίμα.
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?  Πώς να συμπεριφερθούμε σε κάποιον που είναι σε πρόγραμμα απεξάρτησης;

  Η απεξάρτηση από τη χρήση ουσιών είναι μία εξαιρετικά δύσκολη και 
ευαίσθητη διαδικασία και θεωρούμε ότι στην αρχή, τουλάχιστον, της προ-
σπάθειας του ατόμου θα έπρεπε να έχει τη συμπαράστασή σας. Μπορείτε 
να του προσφέρετε βοήθεια σε πρακτικά θέματα, φροντίζοντας να μην 
προάγετε μία σχέση εξάρτησης και να μην του φέρεστε σαν να είναι ένα 
άτομο «άρρωστο» ή ανίκανο.

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τους ειδικούς που τον 
παρακολουθούν προκειμένου να πληροφορηθείτε για το πρόγραμμα που 
παρακολουθεί, καθώς τα προγράμματα διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό 
ως προς τη γενική φιλοσοφία τους. Οι ειδικοί αυτοί θα σας υποδείξουν τον 
κατάλληλο τρόπο συμπεριφοράς, αλλά και τον τρόπο που θα συζητήσετε 
μαζί του τα όρια της βοήθειας που προτίθεστε να του προσφέρετε. Για 
παράδειγμα, μπορεί να σας ζητήσουν να του εξηγήσετε ότι η βοήθεια 
που θα του προσφέρετε στα αρχικά στάδια θα είναι μεγαλύτερη, αλλά ότι 
προοδευτικά αναμένετε από εκείνον να αναλάβει σταδιακά τις ευθύνες που 
του αναλογούν κ.λπ.

?  Ποια είναι τα συμπτώματα της χρήσης LSD;

  Η επίδραση του LSD διαρκεί μέχρι και 12 ώρες ανάλογα με τη δόση. Κάποιες 
φορές το άτομο βιώνει τις παραισθήσεις που του προκαλεί η ουσία ως 
εξαιρετικά απειλητικές και δυσάρεστες και τότε μπορεί να γίνει βίαιο, συνήθως 
λόγω παρανοϊκών ιδεών σχετικά με το περιβάλλον του. Στο πλαίσιο αυτό, 
μπορεί κάποιος μετά από χρήση LSD να λέει ασυναρτησίες, να φαντάζεται 
πράγματα, να σπάει και να καταστρέφει αντικείμενα. Επίσης, η χρήση LSD 
είναι δυνατόν να προκαλέσει την επανεμφάνιση ψυχωτικών επεισοδίων σε 
άτομα που αντιμετωπίζουν ήδη τέτοιου είδους προβλήματα.
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?  Πόσο μεγάλο ρόλο έχει ο ψυχολογικός εθισμός στη χρήση ουσιών; 

  Είναι όντως μεγάλη η σημασία του ψυχολογικού εθισμού για το σύνολο 
των ουσιών. Η βάση του ψυχολογικού εθισμού δεν είναι άλλη από την 
πεποίθηση: «Όταν δεν αισθάνομαι καλά, εξασθενημένος, κουρασμένος, ακόμη 
και στενοχωρημένος ή με ακεφιές, μόνο η ουσία μπορεί να με κάνει καλά», 
δηλαδή από την απόλυτη πεποίθηση ότι δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν 
οι διάφορες δυσκολίες της ζωής χωρίς τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας. 
Μάλιστα, η πεποίθηση αυτή ενδυναμώνεται μέσω της επαναλαμβανόμενης 
χρήσης. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποιος έχει «μάθει» τον εαυτό του 
πως, όποτε νιώθει πεσμένος, με μία ποσότητα ουσίας θα νιώσει καλύτερα.




