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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΖΓΔ 
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ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ 

 

 

Η ςπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε ζηελ Διιάδα 

 

Σν 1995 ην Τπνπξγείν Τγείαο αλαθνίλσζε έλα καθξνπξφζεζκν ζρέδην κε ηελ 

θσδηθή νλνκαζία «ΦΤΥΑΡΓΧ» θαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ην ζρέδην απηφ 

ζεζκνζεηήζεθε κε ην γλσζηφ Νφκν 2716 ηνπ 1999 «πεξί αλάπηπμεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο». Απηφο ν Νφκνο απνηειεί ηνλ 

βαζηθφ επηρεηξεζηαθφ βξαρίνλα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα ηελ Φπρηαηξηθή 

Μεηαξξχζκηζε. Οη ζηφρνη ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, νη νπνίνη ηέζεθαλ ηφηε θαη 

ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα, είλαη νη αθφινπζνη: Ζ ηνκενπνίεζε, 

(catchment areas), ε απντδξπκαηνπνίεζε θαη ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε αηφκσλ 

κε ρξφληεο παζήζεηο, ε εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ηέινο ε λνζνθνκεηαθή ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε ζην 

πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί 500 

Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (Οηθνηξνθεία, Ξελψλεο, πξνζηαηεπφκελα 

δηακεξίζκαηα θιπ) θαη έρνπλ απναζπινπνηεζεί νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ηδξπκαηνπνηεκέλνπο αζζελείο. Δπίζεο έρεη πινπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο, αιιά 

πνιχ κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί, κε δνκέο πξσηνβάζκηαο 

αληηκεηψπηζεο θαη θξνληίδαο, φπσο Κέληξα Ζκέξαο, Κηλεηέο Μνλάδεο θιπ. 

Πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ Φπρηαηξηθψλ Σκεκάησλ ζε Γεληθά 

Ννζνθνκεία, Κέληξα Ζκέξαο, Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα 

θιπ.  

 

Σν ζύζηεκα παξνρήο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο  

 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πλεχκα ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, ε 

δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ηξαηνχ ζηνρεχεη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα (ζπκκεηέρνπλ ν γηαηξφο Μνλάδνο, ν Γηνηθεηήο, νη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο 

Μέξηκλαο [ΟΦΜ] θαη ν ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο, ζε ξφιν επνπηείαο), ζηελ 

Γεπηεξνβάζκηα θξνληίδα (ππεχζπλεο νη κηθξέο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο φπνπ ππάξρεη 

ππεχζπλνο ζηξαηησηηθφο ςπρίαηξνο) θαη ζηελ Σξηηνβάζκηα θξνληίδα (ηα Ννζνθνκεία 

ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε κε ηηο αληίζηνηρεο Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο). Οη Οκάδεο 

Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο 

ηνπ ηξαηνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν πνπ ζεζκνζεηήζεθε ην 1997 θαη 
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αλαζεσξήζεθε ην 2003 θαη βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο θαη ηξαηησηηθήο 

Φπρηαηξηθήο. Οη αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Φπρηαηξηθήο πεξηιακβάλνπλ ηελ Αξρή ηνπ 

Θεξαπεπηηθνύ πλερνύο θαη ηελ Αξρή ηεο Σνκενπνίεζεο, ελψ νη Αξρέο ηξαηησηηθήο 

Φπρηαηξηθήο βαζίδνληαη επηπιένλ ζηελ Ακεζόηεηα (immediacy), ηελ Δγγύηεηα 

(proximity), ηελ Πξνζδνθία (expectancy), ηελ Απιόηεηα (simplicity), ηελ Κεληξηθόηεηα 

(centrality) θαη ηε πληνκία (brevity).  

Οη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε, ηελ 

αλίρλεπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ςπρηθή πγεία αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Έλα επηπιένλ κέιεκα ησλ 

νκάδσλ απηψλ είλαη θαη ε παξέκβαζε ζε ςπρνινγηθέο θξίζεηο. Ζ ηππηθή δνκή ησλ 

Οκάδσλ Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο πεξηιακβάλεη Φπρνιφγν, Κνηλσληνιφγν,  

Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ, έλαλ Αμησκαηηθφ Τγεηνλνκηθνχ (Φπρνιφγν ή Ηαηξφ άλεπ 

εηδηθφηεηνο) θαη έλαλ ηξαηησηηθφ Φπρίαηξν, σο επφπηε. Αλαπηχζζνληαη ζπλνιηθά 54 

Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο, εθ ησλ νπνίσλ 17 ζε Κέληξα Νενζπιιέθησλ, 15 

ζε δεπηεξεχνληα Κέληξα Νενζπιιέθησλ θαη 22 ζε ρεκαηηζκνχο. Σν δίθηπν απηφ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή Μνλάδνο, απφ ηνλ Γηνηθεηηθφ Τπεχζπλν ησλ ΟΦΜ, 

απφ ηνλ Γηεπζπληή ησλ πεξηθεξεηαθψλ κηθξψλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, απφ ηνπο 

ηξαηησηηθνχο Φπρηάηξνπο θαη απφ ηηο Φπρηαηξηθέο Κιηληθέο. πληνληζηηθφ φξγαλν 

είλαη ε Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ.  

Μεηά ηελ εθαξκνγή (2003) ηεο «Σειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο ηήξημεο 

θαη Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε» (8001145551 – 2 -3), ην ζχζηεκα Σειε-Φπρηαηξηθήο 

(Πξφγξακκα, «Φίιηππνο» - Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ) αλακέλεηαη λα απμήζεη 

πεξαηηέξσ ηελ ακεζφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην  Γίθηπν Σειεταηξηθήο - Πξόγξακκα «Φίιηππνο»-, 

πεξηιακβάλεη έλα θέληξν ζπληνληζκνχ θαη 30 θνξεηέο κνλάδεο. Ο ηξαηφο Ξεξάο 

δηαζέηεη 15 ζπζηήκαηα, 7 γηα Μνλάδεο Τγεηνλνκηθνχ Ννκνχ Έβξνπ (Οξεζηηάδα) θαη 

λήζσλ Αηγαίνπ (Λήκλνο, Λέζβνο, Υίνο, άκνο, Κσο, Ρφδνο), θαη 8 γηα ηηο 

κηθξνλήζνπο ακνζξάθε, Ηθαξία, Λέξν, Κάιπκλν, Σήιν, Υάιθε, Κάξπαζν, θαη 

Καζηειφξηδν. Σν Πνιεκηθφ Ναπηηθφ δηαζέηεη 6 ζπζηήκαηα ζε πνιεκηθά πινία θαη 

λαπηηθά θπιάθηα θαη ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία 9 ζπζηήκαηα (Βίηζη, Λεπθάδα, Μχθνλν, 

Πήιην, εηεία,  Άξαμν, Αλδξαβίδα, Πξέβεδα, Καζηέιη). πγρξφλσο δηαηίζεηαη δίθηπν 

ηειεδηάζθεςεο ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε δεκηνπξγία θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλσλ αηζνπζψλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ έξγνπ ΦΙΛΙΠΠΟ.  

 



 7 

Σν Γηαθιαδηθό Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Δλόπισλ Γπλάκεσλ 

 

Σν Γηαθιαδηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο  Δλφπισλ Γπλάκεσλ είλαη κηα Α΄ 

βάζκηα δνκή παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ε νπνία απεπζχλεηαη ζηελ 

ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα. Φηινδνμεί λα πξνζεγγίζεη ηφζν ην έθεδξν φζν θαη ην κφληκν 

πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ 

παξέρνληαο πιεξνθφξεζε, ππνζηήξημε θαη ζεξαπεία. 

Ζ θηινζνθία ηνπ Κέληξνπ μεθεχγεη απφ ηελ θιαζζηθή ηαηξηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο ςπρηθήο λφζνπ, ε νπνία ζέιεη ην άηνκν παζεηηθφ δέθηε ησλ ηαηξηθψλ νδεγηψλ, 

αιιά εζηηάδεη ζε κηα ελεξγφ θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή. Δπηδηψθεη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ κειψλ ηεο ζηξαηησηηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

ηόρνη 

 

 Πξφιεςε ησλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ ζηε ζηξαηησηηθή θνηλφηεηα 

 Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

ζηξαηησηηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

 Τπνβνήζεζε  ησλ ζηξαηεπζίκσλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη νινθιήξσζε ηεο 

ζεηείαο ηνπο 

 Τπνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία ζηξαηησηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

 Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ θαζεκεξηλνχ ζηξεο 

 Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε εξγαζηαθνχ ζηξεο 

 Γηαρείξηζε ζηξεο νθεηιφκελνπ ζε ςπρηθά ηξαπκαηηθφ γεγνλφο 

 Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ζηξεο νθεηιφκελνπ ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο 

 

Παξερόκελεο Τπεξεζίεο 

 

 Λεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ηεο Σειεθσληθήο Γξακκήο Φπρνινγηθήο 

Τπνζηήξημεο θαη Παξέκβαζεο ζε Κξίζε. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 

8001145551-2-3 ρσξίο ρξέσζε απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν θαη 2108105068, 

2105574121 κε αζηηθή ρξέσζε 

 πκβνπιεπηηθή Γηνηθήζεσλ γηα ρεηξηζκφ εηδηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη θαηαζηάζεσλ 

 Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη επηρεηξεζηαθνχ 

ζηξεο 



 8 

 Δθπαηδεπηηθέο θαη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ζην πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε, πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο 

 Φπρνζεξαπεία, ζπκβνπιεπηηθή αηφκνπ-δεχγνπο-γνλέσλ-νηθνγέλεηαο, αηνκηθή θαη 

νκαδηθή ςπρνζεξαπεία 

 Φπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε ελειίθσλ 

 Ηαηξείν δηαηαξαρψλ πξφζιεςεο ηξνθήο: ςπρνγελήο αλνξεμία, βνπιηκία 

 Ηαηξείν ζεμνπαιηθψλ δηαηαξαρψλ 

 Παξέκβαζε ζε δπλεηηθά ςπρηθά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 

 Λεηηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ κειέηεο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ επηινγήο 

ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Έξεπλα ζε ζέκαηα ζηξαηησηηθήο ςπρηθήο πγείαο 

 Δμεηδηθεπκέλν γξαθείν ζπκβνπιεπηηθήο ησλ εμαξηήζεσλ 

  

 

Σα ηκήκαηα 

 

 Πξφιεςεο 

 Θεξαπείαο-Απνθαηάζηαζεο 

 Δθπαίδεπζεο-Έξεπλαο 

 Φπρηθήο Τγείαο ζηε δηάξθεηα Δπηρεηξήζεσλ 

 Δπηινγήο πξνζσπηθνχ 

 

Σν πξνζσπηθό 

 

Σν πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ ηξηψλ 

Κιάδσλ ησλ  Δλφπισλ Γπλάκεσλ: Φπρηάηξνπο, Φπρνιφγνπο, Ννζειεπηέο, 

Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο θ.α. 

 

Οη δηθαηνύρνη ησλ ππεξεζηώλ 

 

 Δλ ελεξγεία ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κφληκν θαη 

ζηξαηεπκέλεο ζεηείαο, 

 Δλ απνζηξαηεία κφληκν ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ 

 Πνιηηηθνί ππάιιεινη Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

 πληαμηνχρνη πνιηηηθνί ππάιιεινη Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 

 Δλήιηθα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ. 
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Πξόζβαζε 

 

Σν Γηαθιαδηθό Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Δλόπισλ Γπλάκεσλ εδξεχεη ζην 

414 ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Δηδηθψλ Ννζεκάησλ, Σαμηάξρνπ Βέιηνπ 6, 15236 

Παιαηά Πεληέιε, ΣΓ 902. 

Ζ πξφζβαζε κε Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο 

ιεσθνξεηαθέο γξακκέο 460 θαη 461 απφ ην ζηαζκφ Μεηξό Υαιαλδξίνπ θαη ηε 

γξακκή ιεσθνξείνπ 446 απφ ην ζηαζκφ ΖΑΠ Ακαξνπζίνπ. 

 

    Ραληεβνύ – Δπηθνηλσλία 

 

8001145551-2-3  ρσξίο ρξέσζε απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν  

2108105068 θαη 2105574121 κε αζηηθή ρξέσζε 

………………. 

 

…………………. 
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ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΦΤΥΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ Α΄ΒΑΘΜΗΑ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 

ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ   

 

 

Ζ δηαηαξαρή άγρνπο θαη ε δηαηαξαρή ηεο θαηάζιηςεο είλαη δχν απφ ηηο πην 

ζπρλέο δηαηαξαρέο ζηελ ηαηξηθή. Αλ θαη πξνθαινχλ ζεκαληηθή λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα, ζπλήζσο δηαθεχγνπλ ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο. Σν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ζεξαπείαο, ηελ απψιεηα ζε 

παξαγσγηθφηεηα θαη ην θφζηνο απφ ηε λφζν ή ην ζάλαην. Οη εθηηκήζεηο γηα ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ θαηάζιηςε θζάλεη ζηηο ΖΠΑ ηα 43,7 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα (12,4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην θφζηνο ζεξαπείαο, 7,5 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην θφζηνο απφ ην ζάλαην, θαη 23,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην θφζηνο 

λνζεξφηεηαο). ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε θαηάζιηςε έρεη κεγαιχηεξε επίπησζε ζε 

ζρέζε κε άιιεο ρξφληεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ππέξηαζε, δηαβήηεο, αξζξίηηδα, 

θαη πλεπκνληθέο λφζνη, φπσο κεηξήζεθαλ κε βάζε ηε ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ αληίιεςε ηεο ηξέρνπζαο πγείαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πφλνπ. 

  Οη δηαηαξαρέο θαηάζιηςεο θαη άγρνπο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Γηα παξάδεηγκα νη αζζελείο κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή θαη 

δηαηαξαρή παληθνχ αλαθέξνπλ ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Μία ζρεηηθή κε απηέο πάζεζε, ε ηδενιεπηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ δηαηαξάζζνληαο ηηο 

ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θαηαιήγνληαο αθφκε θαη ζε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

 Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ηηο δηαηαξαρέο απηέο αληηκεησπίδνληαη 

απφ ηαηξνχο ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, είλαη ζεκαληηθφ νη γηαηξνί απηνί λα 

κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηα ζπκπηψκαηα, λα δηαγηγλψζθνπλ ζσζηά ηηο δηαηαξαρέο 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο θαη λα αληηκεησπίδνπλ θαηάιιεια ηνπο αζζελείο απηνχο. Οη 

γλψζεηο ησλ ηαηξψλ ζηνλ ηνκέα απηφ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηε γεληθφηεξε πγεία ησλ αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ ηηο δηαηαξαρέο απηέο. Οη πεξηζζφηεξνη θιηληθνί γλσξίδνπλ φηη πνιινί 

αζζελείο κε θαηαζιηπηηθέο ή αγρψδεηο δηαηαξαρέο ζπρλά δελ κηινχλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά παξαπνλνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα ζσκαηηθά ηνπο 

ελνριήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ νη θιηληθνί ζα πξέπεη λα ζπδεηνχλ αλνηρηά ηα ζέκαηα 

απηά κε ηνπο αζζελείο ηνπο θαη λα βνεζνχλ, ψζηε λα απαιπλζεί ε πξνθαηάιεςε 

ζρεηηθά κε ηηο δηαηαξαρέο απηέο.  
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Αλίρλεπζε ηεο θαηάζιηςεο 

 

 Γηα λα εμεηαζηεί έλαο αζζελήο γηα θαηάζιηςε, είλαη ζθφπηκν λα ηνπ 

ππνβιεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Αηζζάλεζαη ζπρλά «πεζκέλνο» ή ζιηκκέλνο ; 

 Μήπσο έρεηο παξαηεξήζεη κείσζε ή αχμεζε ηνπ χπλνπ ή ηεο φξεμήο ζνπ ; 

 Μήπσο αηζζάλεζαη «θνκκέλνο» ή θνπξαζκέλνο ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ; 

 Αηζζάλεζαη ζπρλά αβνήζεηνο θαη ρσξίο ειπίδα ; 

 θέθηεζαη ζπρλά ην ζάλαην θαη ηελ απηνθηνλία ; 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Γηα 

παξάδεηγκα έλαο αζζελήο κπνξεί λα έρεη κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ή 

θαηάζιηςε ιφγσ αιθννιηζκνχ, πνπ δελ είρε λσξίηεξα δηαγλσζηεί. Δίλαη ζεκαληηθφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ απηνθηνληθφηεηαο θαη θηλδχλνπ ηνπ αζζελνχο. Αζζελείο 

πνπ δείρλνπλ κία μαθληθή εηθφλα βειηίσζεο απφ ηελ θαηάζιηςε, κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε κεγάιν θίλδπλν γηα απφπεηξα απηνθηνλίαο, επεηδή, βιέπνληαο φηη ν 

ηεξκαηηζκφο ηεο δσήο είλαη κία θαιή ιχζε, ληψζνπλ κία μαθληθή εξεκία. 

 Σν επφκελν βήκα είλαη ε αλίρλεπζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ρξήζεο 

νπζηψλ, πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πξσηνγελνχο αηηίαο. Γηα παξάδεηγκα έλαο αζζελήο κπνξεί λα παξνπζηάδεη φια ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο θαη ζηελ παζνινγηθή εμέηαζε λα βξεζνχλ 

πςειά επίπεδα νξκφλεο, πνπ δηεγείξεη ην ζπξενεηδή (TSH), θαη ρακειά επίπεδα 

ηξηησδνζπξνλίλεο (Σ3) θαη ζπξνμίλεο (Σ4). Μεηά απφ θαηάιιειε ζεξαπεία 

ζπξενεηδηθήο ππνθαηάζηαζεο, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο βαζκηαία 

ππνρσξνχλ.  

 Σν επφκελν ζεκαληηθφ βήκα είλαη λα πξνζδηνξηζηεί δηαθνξνδηαγλσζηηθά, εάλ 

ν αζζελήο πάζρεη απφ θαζαξά θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ή απφ δηπνιηθή 

(καληνθαηαζιηπηηθή) δηάηαξαρή, επεηδή ηα αληηθαηαζιηπηηθά ζηξέθνπλ ζπρλά ηνπο 

δηπνιηθνχο αζζελείο πξνο έλα καληαθφ ή ππνκαληαθφ επεηζφδην. Σέηνηεο δχζθνιεο 

πεξηπηψζεηο είλαη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνληαη κε θαηάζιηςε ρσξίο ηζηνξηθφ 

καληαθνχ ή ππνκαληαθνχ επεηζνδίνπ, αιιά έρνπλ ζαθέο νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο. Οη αζζελείο απηνί απαηηείηαη λα έρνπλ πην πξνζεθηηθή 

παξαθνινχζεζε γηα ην ελδερφκελν αλάπηπμεο καληαθψλ ζπκπησκάησλ.  

Σν επφκελν βήκα είλαη ε αλίρλεπζε ελδερφκελσλ ζπκπησκάησλ ςχρσζεο, 

φπσο ην λα αθνχεη ν αζζελήο θσλέο ρσξίο ηελ παξνπζία άιισλ αηφκσλ δίπια ηνπ ή 

λα βιέπεη πξάγκαηα, πνπ νη άιινη δελ βιέπνπλ. Σα ζπκπηψκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ 

ηελ αλάγθε ρνξήγεζεο αληηςπρσηηθήο αγσγήο.  
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Καηφπηλ ν θιηληθφο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηε δηάξθεηα θαη ηε βαξχηεηα 

ησλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ, ηελ ηάζε ηνπο λα ππνηξνπηάδνπλ θαη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζζελνχο. Ο θιηληθφο επίζεο ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλήζεη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα ζπλαηζζεκαηηθέο λφζνπο θαη απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο, επεηδή ε παξάκεηξνο απηή απμάλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα λφζεζεο θαη 

ζαλάηνπ. 

 

Αλίρλεπζε ηνπ άγρνπο 

 

Γηα λα εμεηαζηεί έλαο αζζελήο γηα άγρνο ζα πξέπεη λα ηνπ ππνβιεζνχλ νη 

παξαθάησ εξσηήζεηο: 

*  Αηζζάλεζαη ζπρλά ππεξέληαζε ; 

*  Αηζζάλεζαη ζπρλά ιχπε ή εθλεπξηζκφ ;  

*  Αηζζάλεζαη ηαρπθαξδίεο ή δχζπλνηα ; 

*  Αηζζάλεζαη ζπρλά κπτθνχο πφλνπο ή αδπλακία ; 

*  Έρεηο επαλαιακβαλφκελεο άζρεκεο ζθέςεηο ή ζπλήζεηεο ; 

  Παξφκνηα, βιέπνληαο ν θιηληθφο θάπνην πεξηζηαηηθφ άγρνπο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα απνθιείζεη ηαηξηθέο ή νθεηιφκελεο ζε νπζίεο θαηαζηάζεηο. Σφζν ε ηνμίθσζε απφ 

νπζίεο φζν θαη ε απφζπξζε απφ απηέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα 

άγρνπο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ξσηήζνπκε ηνλ αζζελή, εάλ παίξλεη θάξκαθα γηα 

ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζπληαγή, φπσο αγσγέο δηαίηεο ή βφηαλα, ηα νπνία ελδέρεηαη 

λα παξάγνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο. εκαληηθφ επίζεο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε, εάλ 

ην άγρνο είλαη ζπλερέο ή έξρεηαη θαηά επεηζφδηα, ηε δηάξθεηά ηνπ, θαζψο θαη ηνπο 

πξνδηαζεζηθνχο ή ζρεηηδφκελνπο κε απηφ παξάγνληεο. Οη δηαηαξαρέο δηάζεζεο έρνπλ 

επίζεο έλα ζηνηρείν άγρνπο, γεγνλφο πνπ ηηο πεξηιακβάλεη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα ηεζνχλ ζηε δηαθνξνδηάγλσζε. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αληρλεπηνχλ 

ελδερφκελεο ηδενιεςίεο ή θαηαλαγθαζκνί, νη νπνίνη, σο ζπκπηψκαηα ειέγρνπ ηεο 

παξφξκεζεο, ζπλδένληαη κε ην άγρνο. Σφζν ε θαηάζιηςε φζν θαη ην άγρνο 

ζρεηίδνληαη ζπρλά κε απην-ζεξαπεία κε αιθνφι, νπζίεο ή θάπληζκα. Δπηπιένλ 

θάπνηεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη ζπρλφηεξα απφ άιιεο κε θαηάζιηςε θαη 

άγρνο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη ε ινίκσμε κε ηνλ ηφ ηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο 

(HIV), ε εγθπκνζχλε, ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ην έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, θάπνηνη 

ηχπνη θαξθίλνπ θαη νη ζπξενεηδηθέο λφζνη.  
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ  

 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο 

θξίζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Ζ δηεζλήο ηζηνξηθή εκπεηξία έρεη ζηελ νπζία λα 

πξνβάιεη ηξεηο ζνβαξέο πθέζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία εθαηνληαεηία. Σν θξαρ ηνπ ‟29, 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ησλ πξψελ νβηεηηθψλ ρσξψλ ζηηο αξρέο ηνπ ‟90 θαη ηελ 

αζηαηηθή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ εθπλνή ηνπ αηψλα. Αλ θαη θάζε θξίζε είρε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κπνξνχκε λα ζπκεζνχκε ηηο καδηθέο απηνθηνλίεο 

ρξεκαηηζηψλ ζην «θξαρ» ηνπ ΄29 θαη ηε «καπξε δψλε ζαλάηνπ» ηεο Ρσζίαο ιφγσ 

ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ησλ απηνθηνληψλ, αλζξσπνθηνληψλ θαη βίαησλ ζαλάησλ. Ο 

αληίθηππνο ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζηε γεληθή πγεία πνηθίιιεη, αθνχ εμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, ελψ απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Γηα ηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, ε ζλεζηκφηεηα θαη ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο δείρλνπλ απίζαλν λα επεξεαζηνχλ. Δλίνηε κάιηζηα 

αλαθέξνληαη θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο, αθνχ ε κείσζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο έρεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. Κάπνηνη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη νη βξαρππξφζεζκεο 

επηπηψζεηο κηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε γεληθή πγεία ελδέρεηαη λα είλαη θαη ζεηηθέο. 

Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο ζε ΖΠΑ θαη Δπξψπε έδεημαλ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαηά 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κείσζε θαηά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. πγθεθξηκέλα, ε 

χθεζε δείρλεη λα ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο απφ ηξνραία αηπρήκαηα, 

ιηγφηεξνπο ζαλάηνπο ζρεηηδφκελνπο κε ην αιθνφι θαη ιηγφηεξεο εηζαγσγέο ζηα 

λνζνθνκεία. Άιιεο έξεπλεο ζε επξσπατθέο ρψξεο, πνπ δηεξεχλεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο 

δηαθπκάλζεηο κε δείθηεο φπσο ην πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ, 

βξήθαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ ζλεζηκφηεηαο 

γηα ηνπο άλδξεο, ελψ νη γπλαίθεο έδεημαλ λα κελ επεξεάδνληαη. Ζ ρακειή 

θνηλσληθννηκνλνκηθή ζηάζκε ηνπ αηφκνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ρακειφ 

εηζφδεκα, ηε ρακειή εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία ρακειψλ δεμηνηήησλ θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, έδεημε λα ζπλδέεηαη κε θαθή  ζσκαηηθή πγεία, θαθή ςπρνινγηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη απμεκέλν θίλδπλν ζλεζηκφηεηαο.  

εκαληηθέο φκσο θαίλεηαη λα είλαη νη επηπηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ 

θαη ζηα παηδηά. Πξψηκεο αληίμνεο εκπεηξίεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δνκηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ παηδηνχ, ζπκβάιινληαο ζηελ αξλεηηθή 

έθβαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην κέιινλ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε θαθή 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε ρακειή ηθαλφηεηα 
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εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ, ελψ παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε ηδξχκαηα 

βξέζεθε λα έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν φγθν ακπγδαιήο . Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη 

ε πξψηκε έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε ζηξεο ιφγσ θαηάζιηςεο, άγρνπο ή ππνζηηηζκνχ 

θαηά ηελ εγθπκνζχλε, απμάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε-

επηλεθξίδηα ζην βξέθνο, κε απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνηεκέλε απάληεζε ζηα 

ζηξεζζνγφλα εξεζίζκαηα, έλα γεγνλφο πνπ παξακέλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ. Ο ππνζηηηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ βξέθνπο κπνξεί επίζεο λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

Γηα παξάδεηγκα, ε έιιεηςε ηνπ ξεηηλντθνχ νμένο, παξαγψγνπ ηεο βηηακίλεο Α, έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηε λνεηηθή αλάπηπμε, ε έιιεηςε ησλ σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ 

ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξε επίπησζε θαηάζιηςεο θαη ΓΔΠΤ, ελψ ε έιιεηςε ζηδήξνπ 

δηαηαξάζζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κπειίλσζεο.  

 

Οη επηπηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ ζηελ ςπρηθή πγεία 

 

Ζ ζεκαζία ησλ ςπρηθψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, γηα 

ηε δεκφζηα πγεία θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο 

αηηίεο πνπ  πξνθαινχλ ζεκαληηθή αληθαλφηεηα, ελψ νη δηαηαξαρέο απηέο αλακέλεηαη 

λα απμεζνχλ θαη λα γίλνπλ κέρξη ην 2020 δεχηεξεο ζε ζπρλφηεηα, κεηά ηελ ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα (Π.Ο.Τ.). Όιεο ζρεδφλ νη έξεπλεο δείρλνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ 

νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ ζηελ ςπρηθή πγεία. Αθφκα θαη φηαλ νη ζπλνιηθνί δείθηεο πγείαο, 

φπσο ε ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα θαη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο δελ επεξεάδνληαη, ηα 

πνζνζηά εηδηθψλ αηηίσλ ζλεζηκφηεηαο δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη απφ ηε ζνβαξφηεηα 

ηεο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ, αλζξσπνθηνληψλ, 

θαηάρξεζεο αιθνφι, ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, επαηηθψλ θηξξψζεσλ θαη ειθψλ ηνπ 

πεπηηθνχ απμάλνληαη ζε ζπλζήθεο απφηνκεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. Πνιιέο έξεπλεο 

δείρλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Μηα 

κειέηε απφ ηε Υηιή βξήθε ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ απφηνκεο κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη εκθάληζεο ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, κε ηελ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο λα ιακβάλεη 

ρψξα ζε δηάζηεκα 6 κελψλ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ. Δπίζεο, ην 

νηθνλνκηθφ ρξένο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξνδηαζέηεη ζε 

θαηάζιηςε. Μηα κειέηε ζε Αγγιία, θσηία θαη Οπαιία έδεημε ζαθή ζρέζε ρξένπο θαη 

θαθήο ςπρηθήο πγείαο. Πξφζθαηε αλαζθφπεζε, επίζεο, ηεθκεξηψλεη ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ θηψρεηαο  θαη ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ ζπζρέηηζε κάιηζηα απηή πξνέθπςε κε 

φινπο ηνπο δείθηεο θηψρεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Παξάκεηξνη φπσο ην ρακειφ 

εηζφδεκα, ε αλαζθάιεηα, ε απειπηζία, ε θνηλσληθή κεηαβνιή, ην ζηίγκα-δηάθξηζε-

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε ζπλλνζεξφηεηα κε ζσκαηηθά λνζήκαηα θαη θπξίσο ε 

πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε εμεγνχλ ηε κεγαιχηεξε επαισηφηεηα ησλ θησρψλ ζηα 
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ςπρηθά λνζήκαηα. ε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη θησρνί απνηεινχλ νκάδα 

θηλδχλνπ, αθνχ είλαη νη πξψηνη πνπ πιήηηνληαη. Παξάιιεια ηα άηνκα πνπ ήδε 

λνζνχλ απφ ςπρηθά λνζήκαηα, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο έθπησζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, απνηεινχλ επίζεο νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. Mε ηνλ ηξφπν 

απηφ δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο φπνπ ε θηψρεηα επλνεί ηηο ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Οη Stuckler et al.(49), κειέηεζαλ ζε 26 ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο γηα ην δηάζηεκα 1970-2006, ηνλ ηξφπν πνπ νη νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο 

επεξέαζαλ ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ζηελ Δπξψπε θαηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο 

δεθαεηίεο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη θπβεξλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηζηείινπλ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπο. Βξήθαλ φηη γηα θάζε αχμεζε 1% ζηελ 

αλεξγία, ππήξρε αχμεζε 0,8% ζηηο απηνθηνλίεο, ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 65 εηψλ, 

θαζψο θαη αχμεζε 0,8% ζηηο αλζξσπνθηνλίεο. Αληίζεηα, ηα ηξνραία αηπρήκαηα 

ειαηηψζεθαλ θαηά 1,4%. Δπίζεο, αχμεζε πάλσ απφ 3% ζηελ αλεξγία είρε αληίζηνηρα 

αθφκε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο απηνθηνλίεο (αχμεζε >4%), ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 

65 εηψλ, θαζψο θαη ζηνπο ζαλάηνπο απφ ρξήζε αιθνφι. Σέινο, βξήθαλ φηη ηα 

απμαλφκελα πνζνζηά αλεξγίαο δελ είραλ θακία επίπησζε ζην πνζνζηφ ησλ 

απηνθηνληψλ, φηαλ νη δαπάλεο ζε ελεξγά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

επαλέληαμε ησλ απνιπφκελσλ, ήηαλ πάλσ απφ 190$/άηνκν/έηνο. 

Με ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ελδερφκελεο επίπησζεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ ςπρηθή πγεία ζηελ Διιάδα, δηεξεπλήζεθε πξφζθαηα (Γησηάθνο θαη ζπλ, 2011) ε 

ζπζρέηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αλεξγία θαη  κέζν εηζφδεκα ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο θαη 

ησλ εμήο δεηθηψλ ςπρηθήο πγείαο: εηζαγσγέο ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή, επηζθέςεηο ζε εμσηεξηθά 

ηαηξεία θαη επείγνληα ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ, απηνθηνλίεο, αλζξσπνθηνλίεο, ζλεζηκφηεηα θαη 

δηαδχγηα, ηεο ηειεπηαίαο 10εηίαο. Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία θαη απφ ηα Ννζνθνκεία Αηγηλήηεην, Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο, Γεληθφ Κξαηηθφ 

Αζελψλ θαη Δπαγγειηζκφο. Έγηλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε απιήο 

θαη πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. Βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο θαη ησλ  επηζθέςεσλ, ηφζν ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία (R2=0.40, p=0,001) φζν θαη ζην 

Σκήκα Δπεηγφλησλ (R2=0.49, p=0,0002) ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο 

θαηά ηελ πεξίνδν 1981-2008 βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλζξσπνθηνληψλ (R2=0,16, β=0,000049, p=0,03), φπσο επίζεο θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαδπγίσλ (R2=0,20, β=0,005, p=0,02) θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν κέζν εηζφδεκα σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, έδεημε λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ηφζν ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία (R2=0,55, p<0,001) φζν θαη ζηα επείγνληα (R2=0,37, p=0,004) ηνπ Αηγηλεηείνπ. Όηαλ 

πεξηιήθζεθαλ φκσο ηα δεδνκέλα θαη απφ ηα 4 λνζνθνκεία βξέζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία (R2=0,70, 
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p=0,02)  θαη ζηα επείγνληα (R2=0,90, p<0,001). Δπίζεο, βξέζεθε ζεκαληηθή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ απηνθηνληψλ (R2=0,37, 

p=0,007), ελψ ζεηηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε κεηαμχ ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πνζνζηνχ 

δηαδπγίσλ (R2=0,73, p<0,001).  

 

 

Δπηβαξπληηθνί παξάγνληεο  

 

Μηα νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ηφζν ζε αηνκηθφ φζν 

θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ Probst (2005), ην νηθνλνκηθφ απηφ ζηξεο 

πεξηιακβάλεη ηηο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο δπλεηηθά 

ζηξεζζνγφλα εξεζίζκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη 

απνηεινχληαη ηφζν απφ ππνθεηκεληθά φζν θαη αληηθεηκεληθά ζπζηαηηθά. Σα 

ζηξεζζνγφλα απηά εξεζίζκαηα αθνξνχλ δχν βαζηθέο παξακέηξνπο, ην εξγαζηαθφ 

status θαη ην αηνκηθφ εηζφδεκα. Γηα παξάδεηγκα, ε παξάκεηξνο «εξγαζηαθφ status», 

αθνξά ηφζν ηελ αλεξγία, πνπ είλαη αληηθεηκεληθφ ζηξεζζνγφλν εξέζηζκα, φζν θαη ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, πνπ είλαη ππνθεηκεληθφ. Παξνκνίσο, ε παξάκεηξνο «αηνκηθφ 

εηζφδεκα», αθνξά ηφζν ηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα πνπ είλαη ε αληηθεηκεληθή αληθαλφηεηα 

πιήξσζεο ησλ ηξερνπζψλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, φζν θαη ηελ νηθνλνκηθή πίεζε πνπ 

αθνξά ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε αλεπάξθεηαο ηνπ εηζνδήκαηνο. Έηζη εμεγείηαη γηαηί 

ζε κηα θνηλσλία ζε νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδνληαη άκεζα θαη βαξχηεξα νη θησρνί θαη 

νη άλεξγνη αιιά ην άγρνο θαη ε δπζθνξία επεξεάδνπλ θαη ην ππφινηπν, νηθνλνκηθά 

ηζρπξφηεξν, θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. 

ε αηνκηθφ επίπεδν, αμίδεη λα εμεηάδνληαη ηα αληηθεηκεληθά ζηξεζζνγφλα 

εξεζίζκαηα, φπσο αλεξγία, εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ, αξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο, 

ρξένο, αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, φπσο ηάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ρξεκάησλ ή ζπζζψξεπζεο ρξεψλ, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. 

Ζ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε 

ειηθία εξγαδφκελνπο θαη ηηο γπλαίθεο. Δπίζεο, ε χπαξμε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ε ππνζηήξημε ζην ρψξν εξγαζίαο απφ αλψηεξνπο αιιά θαη ζπλεξγάηεο απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ ζηξεο. εκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδνπλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απμεκέλε επαισηφηεηα ζηελ ςπρνθνηλσληθή απεηιή, φπσο λεχξσζε ή ρακειή αλνρή 

ζηε καηαίσζε, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλάγθε 

αίζζεζεο ειέγρνπ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ αθνξνχλ 

ζην γεληθφ αίζζεκα απηνεθηίκεζεο θαη πξνζσπηθήο αμίαο.  
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ε νξγαλσηηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη νη πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξγνδνηηθνί θνξείο γηα λα απνθξηζνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο. Έρεη βξεζεί γηα παξάδεηγκα φηη νη εξγαδφκελνη ζην Γεκφζην Φνξέα 

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, ελψ νη εξγαδφκελνη ζε 

παξαθκάδνπζεο επηρεηξήζεηο είλαη πην επάισηνη. Δπίζεο, ην πλεχκα δηθαηνζχλεο, ε 

έγθαηξε ελεκέξσζε, νη δηεπθνιχλζεηο, φπσο άδεηεο άλεπ απνδνρψλ, θαη νη 

απνδεκηψζεηο δξνπλ πξνζηαηεπηηθά γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδφκελσλ. 

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη ηα δηεζλή 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, νη θαλφλεο ηεο αγνξάο, νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ 

θαπζίκσλ, νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ε βηνκεραληθή παξαγσγή, θαη 

πνιηηηζκηθά ζέκαηα, φπσο ν ππεξθαηαλαισηηζκφο θαη ε ρακειή αλνρή ησλ 

θνηλσληψλ ζηελ θαηλνηνκία. Κνηλσλίεο κε ρακειή αλνρή ζε απξφβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ ηζρπξά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

πξναζπίδνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα νη άλεξγνη 

Διβεηνί ιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ θαλνληθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο έσο θαη 2 

ρξφληα, ελψ ε πγεηνλνκηθή αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμαξηήησο ηεο εξγαζηαθήο 

θαηάζηαζεο. Σέηνηα νθέιε είλαη αδηαλφεηα γηα ηηο ΖΠΑ, φπνπ ην επίδνκα αλεξγίαο 

είλαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, ελψ ε απψιεηα εξγαζίαο ζπλεπάγεηαη θαη 

έιιεηςε αζθάιηζεο.  

 

Γπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο  

 

ηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ νη ππεξεζίεο πγείαο επεξεάδνληαη 

άκεζα κέζσ ηεο κείσζεο θνλδπιίσλ γηα ηελ πγεία θαη ηηο δνκέο απνθαηάζηαζεο. 

Παξάιιεια, ε αλεξγία,  ε έιιεηςε αζθάιηζεο θαη ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο νδεγνχλ 

ζε απνθπγή ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαξκάθσλ, ζε ππν-ζεξαπεία ησλ 

λνζεκάησλ θαη ζε αχμεζε ησλ ππνηξνπψλ ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ. Πξνηεξαηφηεηα 

γηα θάζε ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη 

ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν, κε 

πξσηαξρηθή πνιηηηθή δξάζε ηελ ππνζηήξημε θνηλσληθψλ δηθηχσλ αζθαιείαο. Έλα 

ζηαζεξφ εχξεκα ησλ κειεηψλ είλαη φηη ε ηαρχηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κεηαβνιήο  

απνηειεί ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη νηθνλνκηθέο 

κεηαβνιέο επηδξνχλ ζηελ πγεία επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ απεηιή. Οη εηδηθνί επηθεληξψλνληαη  ζηνπο εηδηθνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζην πιαίζην θνηλσληθήο ζπλνρήο (άηππε πξφλνηα) θαη ζην 

πιαίζην θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (επίζεκε πξφλνηα).  
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Οη θνηλσλίεο φκσο δηαθέξνπλ θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

Οη δπλαηφηεηεο γηα πξσηνγελή παξέκβαζε ζην νηθνλνκηθφ ζηξεο αθνξνχλ ζηελ 

πξναγσγή ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πγείαο κέζσ πξνγξακκάησλ 

νηθνλνκηθήο επηκφξθσζεο ή θξαηηθά επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ. Αλ θαη νη απνιχζεηο είλαη ε αξρηθή αληίδξαζε ελφο νξγαληζκνχ ζηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο φπσο κεηαθηλήζεηο ζέζεσλ 

εξγαδνκέλσλ, κείσζε σξψλ εξγαζίαο ή άδεηεο άλεπ απνδνρψλ, θαίλεηαη λα 

κεηψλνπλ ην νηθνλνκηθφ ζηξεο. Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ εξγνδφηε, 

νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηε θχζε ησλ αιιαγψλ, ψζηε λα 

κεηψλεηαη ε καηαίσζε θαη λα εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε. Καιέο δπλαηφηεηεο 

παξέκβαζεο έρνπλ νη θπβεξλήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ  πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, λα πξνζειθχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εξγαζίεο κεγάιεο 

δήηεζεο, λα πξνζθέξνπλ άκεζε βνήζεηα ζε επάισηα άηνκα πνπ ράλνπλ ηελ εξγαζία 

θαη λα επαλεθπαηδεχνπλ ηνπο απνιπκέλνπο κε ζθνπφ ηελ επαλέληαμή ηνπο ζηε λέα 

αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ δεπηεξνγελήο παξέκβαζε αθνξά ζηελ πξναγσγή δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο 

ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβνπιεπηηθά πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο ή 

θνξνειαθξχλζεηο. Κιεηδί ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο απνηειεί ε 

ελίζρπζε αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλήζσλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο. Πξφζθαηα ζηνηρεία έδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζεηηθή 

ζρέζε θφζηνπο-απνηειέζκαηνο ησλ ςπρνινγηθψλ θαη θαξκαθνινγηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

Ζ ηξηηνγελήο παξέκβαζε αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πγείαο 

ησλ πιεγέλησλ, γηα παξάδεηγκα κε επηδφκαηα αλεξγίαο ή κε ελεξγά πξνγξάκκαηα 

ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Βξέζεθε φηη θάζε αχμεζε 10 δνιαξίσλ αλά άηνκν 

ζηηο επελδχζεηο γηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κεηψλεη ηελ 

επίπησζε ηεο αλεξγίαο ζηηο απηνθηνλίεο θαηά 0,04%. Μειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ησλ απηνθηνληψλ ζηηο 27 ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (OECD) απφ ην 1980 έσο ην 2003 

έδεημε φηη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δσηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πξφιεςε ησλ απηνθηνληψλ θαη εηδηθά ζε ρψξεο πνπ βηψλνπλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε. 
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ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

  

Ζ κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή πξνζβάιιεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ο δηα βίνπ επηπνιαζκφο θπκαίλεηαη απφ 10% έσο 25% ζηηο γπλαίθεο θαη 

απφ 5% έσο 12% ζηνπο άληξεο. Απηά ηα πνζνζηά είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζληθφηεηα, ηε κφξθσζε, ην εηζφδεκα θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Ζ κείδσλ 

θαηάζιηςε έρεη πςειφ δείθηε ζλεζηκφηεηαο. Έρεη βξεζεί φηη κέρξη θαη 15 % ησλ 

αζζελψλ απηνθηνλνχλ. Δπηπιένλ ζηνπο αζζελείο πάλσ απφ 55 εηψλ ε ζπρλφηεηα 

απηνθηνλίαο είλαη ηεηξαπιάζηα ηεο ζπρλφηεηαο ζαλάηνπ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Οη 

αζζελείο κε κείδνλα θαηάζιηςε αλαθέξνπλ ζπρλφηεξα πφλν θαη ζσκαηηθέο λφζνπο, 

θάλνπλ πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο ζηνπο γηαηξνχο θαη έρνπλ κεησκέλε ζπλνιηθά 

ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, ζχκθσλα κε ην 

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), είλαη ε παξνπζία 

ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ κε ηελ απνπζία καλίαο ή 

ππνκαλίαο. Έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 5 ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπκπησκάησλ, πνπ δηαξθνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο θαη 

ζπκβαίλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο, ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ εκέξα. Υαξαθηεξίδνληαη 

απφ κεηαβνιή ηεο βαζηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ απφ επηπξφζζεηε 

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ή αλεδνλία. Υξεηάδεηαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζία 5 ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα θαη ην επεηζφδην λα κελ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζε πέλζνο απφ απψιεηα αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ζε επηδξάζεηο 

θαξκάθσλ ή ζε ζσκαηηθή λφζν, φπσο ν ππνζπξενεηδηζκφο. 

 Καηαζιηπηηθή δηάζεζε 

 Έληνλε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επραξίζηεζεο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

 εκαληηθή αιιαγή ζην βάξνο ή ζηελ φξεμε 

 Αυπλία ε ππεξππλία 

 Φπρνθηλεηηθή αλαζηάησζε ή επηβξάδπλζε 

 Απψιεηα ελέξγεηαο ή θφπσζε 

 Αίζζεζε αλαμηφηεηαο ή ππεξβνιηθήο / αδηθαηνιφγεηεο ελνρήο 

 Μεησκέλε ζπγθέληξσζε 

 Δπαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ ή απηνθηνληθφο ηδεαζκφο κε ή ρσξίο 

ζρέδην δξάζεο 
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πλππάξρνπζεο ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ελδέρεηαη λα είλαη ε δπζζπκία, ζε 10% 

- 15% ησλ αζζελψλ κε κείδνλα θαηάζιηςε («δηπιή θαηάζιηςε»), νη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο (π.ρ. δηαηαξαρή παληθνχ, ςπραλαγθαζηηθή – θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή), 

νη δηαηαξαρέο ζίηηζεο (π.ρ. ςπρνγελήο αλνξεμία, βνπιηκία), νη δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. νξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο) θαη νη δηαηαξαρέο απφ 

θαηάρξεζε νπζηψλ. Μέρξη θαη 25% ησλ αζζελψλ κε ρξφληεο λφζνπο, φπσο ν 

δηαβήηεο, ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη ν θαξθίλνο, 

αλαπηχζζνπλ κείδνλα θαηάζιηςε. 

Ζ κείδσλ θαηάζιηςε κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, αιιά ε κέζε 

ειηθία έλαξμεο είλαη πεξίπνπ ηα 25 έηε. Ζ πνξεία ηεο ππνηξνπηάδνπζαο κείδνλνο 

θαηάζιηςεο πνηθίιιεη. Κάπνηνη αζζελείο έρνπλ κεκνλσκέλα επεηζφδηα κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ κεζνιαβνχλ πνιιά ρξφληα, άιινη βηψλνπλ νκάδεο επεηζνδίσλ θαη άιινη 

έρνπλ έλα πξννδεπηηθά απμαλφκελν αξηζκφ επεηζνδίσλ, κεγαιψλνληαο. Πεξίπνπ νη 

κηζνί απφ ηνπο αζζελείο κε έλα κείδσλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην έρνπλ θαη έλα 

δεχηεξν. Σα άηνκα πνπ έρνπλ δχν επεηζφδηα έρνπλ 70% πηζαλφηεηα λα έρνπλ θαη 

ηξίην. Δπηπιένλ, 5% έσο 10% ησλ αζζελψλ κε κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ζηελ 

πνξεία εκθαλίδνπλ καληαθφ επεηζφδην (δηπνιηθή ή καληνθαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή). Σα 

ζπκπηψκαηα ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα 

ζε κέξεο ε εβδνκάδεο, ελψ ηα πξφδξνκα ζπκπηψκαηα, φπσο ην άγρνο θαη ηα ήπηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, κπνξεί λα δηαξθέζνπλ εβδνκάδεο ή θαη κήλεο. Έλα 

επεηζφδην πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί ζπλήζσο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο 

αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθία έλαξμεο. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ πιήξε 

χθεζε. ην 20% έσο 30% ησλ πεξηπηψζεσλ ε χθεζε είλαη κφλν κεξηθή θαη ζην 5% 

έσο 10% ην κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα 2 ή πεξηζζφηεξα 

ρξφληα.  

Βξαρπρξφληεο ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, φπσο ε γλσζηαθή θαη ε 

δηαπξνζσπηθή ζεξαπεία, έρνπλ απνδεηρζεί εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο κε ηηο 

θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ζηηο ήπηεο κνξθέο θαηάζιηςεο. Όκσο νη πην βαξηέο 

θαηαζιίςεηο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηε θαξκαθνζεξαπεία ή ζηελ 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία (ECT). Σν 60% έσο 80% ησλ αζζελψλ κε κείδνλα 

θαηάζιηςε αληαπνθξίλεηαη ζε κία θαη κφλε θαξκαθνζεξαπεία ζε επαξθή δφζε 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδσλ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο νη πεξηζζφηεξνη ζα 

έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα κεξηθή αληαπφθξηζε. Σν 10% έσο 15% ησλ αζζελψλ δελ 

βειηηψλνληαη επαξθψο. Γηα φζνπο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξψηε 

θαξκαθεπηηθή πξνζπάζεηα, ν ζπλδπαζκφο θαξκάθσλ ή ε αιιαγή ζε δηαθνξεηηθφ 

θάξκαθν είλαη ζπρλά απνδνηηθή. Πνιινί αζζελείο πνπ ζεσξνχληαη αλζηζηάκελνη ζηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ζπρλά δελ ηελ έρνπλ ιάβεη ζε επαξθή δφζε ή δηάξθεηα. Δπίζεο 
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αζζελείο κε ζπλππάξρνπζεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, φπσο δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο ή ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, έρνπλ ρακειφηεξε ζπρλφηεηα 

αληαπφθξηζεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ κείδνλα θαηάζιηςε κε 

ςπρσηηθά ζηνηρεία αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζην ECT ή ζε ζπλδπαζκφ ελφο 

αληηθαηαζιηπηηθνχ θαη ελφο αληηςπρσηηθνχ (70%-80%) απφ φηη αλ αληηκεησπηζηνχλ κε 

έλα κφλν απφ απηά (30%-50%). Ζ άηππε θαηάζιηςε (πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αλαζηξνθή ησλ δσηηθψλ ζπκπησκάησλ, φπσο απμεκέλνο χπλνο θαη φξεμε, 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε θαη έληνλν άγρνο) αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηνπο 

αλαζηνιείο ηεο κνλνακηληθήο νμεηδάζεο (ΜΑΟΗs) ή ζηνπο εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο 

επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs) ζε ζρέζε κε ηα ηξηθπθιηθά 

αληηθαηαζιηπηηθά (TCAs). Οη πην βαξηέο θαηαζιίςεηο ζε λνζνθνκεηαθνχο αζζελείο 

ηείλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηα ηξηθπθιηθά ή ζε νπζίεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηφζν ηε ζεξνηνλίλε φζν θαη ηε λνξεπηλεθξίλε (π.ρ. βελιαθαμίλε [Efexor]), ζε ζρέζε 

κε ηνπο SSRIs. ηνπο εμσλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο θακία νκάδα αληηθαηαζιηπηηθψλ 

δελ έρεη δείμεη θάπνην ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ ζεξαπεηψλ εμειίζζνληαη 

αξγά κέζα ζε αξθεηέο εκέξεο ή εβδνκάδεο. Μία επαξθήο ζεξαπεία ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηάιιειε δφζε γηα ηνπιάρηζηνλ 3-6 εβδνκάδεο. Δάλ ε 

αληαπφθξηζε είλαη αλεπαξθήο, κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε αιιαγή ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ αληηθαηαζιηπηηθφ (κεηά απφ πεξίνδν δηαθνπήο, αλ είλαη δπλαηφλ) ή ε 

ελδπλάκσζε ηνπ αληηθαηαζιηπηηθνχ κε θάπνηνλ άιιν παξάγνληα, φπσο έλαλ 

ζηαζεξνπνηεηή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. ιίζην [Milithin, Priadel, Lithiofor]), κηα 

ζπξενεηδηθή νξκφλε (π.ρ. ιηνζπξνλίλε [Σ3]), θάπνην άιιν αληηθαηαζιηπηηθφ (π.ρ. 

ζπλδπαζκφο SSRI κε αλαζηνιέα επαλαπξφζιεςεο λνξεπηλεθξίλεο ή ληνπακίλεο) ή 

βνπζπηξφλε (Bespar, έλαο 5-HT1A αγσληζηήο). Αζζελείο, πνπ παξφια απηά δελ 

αληαπνθξίλνληαη, ζα πξέπεη λα επαλεθηηκεζνχλ σο πξνο ηελ αξρηθή δηάγλσζε ή ηελ 

παξνπζία ζπλλνζεξφηεηαο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επηπιέμεη ηελ έθβαζε ηεο 

ζεξαπείαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αζζελήο πεξηέιζεη ζε πιήξε χθεζε, ζπληζηάηαη 

ζεξαπεία ζπληήξεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, ψζηε λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα 

ππνηξνπήο. Όκσο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο λα ππνηξνπηάδεη, 

ελδείθλπηαη ε πξνιεπηηθή (καθξνπξφζεζκε) ζεξαπεία εηδηθφηεξα ζε αζζελείο κε 

πεξηζζφηεξα απφ 2 πξνεγνχκελα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα. Δπίζεο, ε ζεξαπεία 

ζπληήξεζεο κε πιήξε δφζε (π.ρ. κε ηελ ίδηα δφζε πνπ απαηηείηαη γηα λα πθεζεί έλα 

νμχ επεηζφδην) παξαηεξήζεθε φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηά ηεο ππνηξνπήο απφ ζεξαπείεο κε κηθξφηεξε δφζε. 
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ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ Δ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

 

 

Καηάζιηςε ζε ειηθησκέλνπο 

 

Ζ θαηάζιηςε είλαη έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν ζπρλά θαη ζνβαξά ζχλδξνκα ζηε 

γεξηαηξηθή ςπρηαηξηθή. Οη ειηθησκέλνη επίζεο έρνπλ δπζαλάινγα πςειή ζπρλφηεηα 

απηνθηνλίαο, πεξίπνπ 4 θνξέο πεξηζζφηεξε, ζε ζρέζε κε άιινπο αζζελείο κε κείδνλα 

θαηάζιηςε. Ζ κείδσλ θαηάζιηςε έρεη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ειηθησκέλνπο 

αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεία ή άιια ηδξχκαηα, φπνπ θπκαίλεηαη απφ 

10-20%. Αξθεηέο κειέηεο επίζεο έδεημαλ φηη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπρλά ζε ειηθησκέλνπο πάλσ απφ 80 εηψλ θαη ζε ειηθησκέλεο γπλαίθεο, 

ζε ζρέζε κε ειηθησκέλνπο άλδξεο. Οη ειηθησκέλνη αζζελείο έρνπλ δηαθνξεηηθή 

εκθάληζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο λεψηεξνπο, 

παξνπζηάδνληαο εηδηθά πεξηζζφηεξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ιηγφηεξν αλνηθηά 

ζπκπηψκαηα απφ ηε δηάζεζε. Όπσο θαη κε ηα άιια γεξηαηξηθά ςπρηαηξηθά 

ζχλδξνκα, ε απφθηεζε ελφο ζθαηξηθνχ ηζηνξηθνχ απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο. Οη ειηθησκέλνη θαηαζιηπηηθνί έρνπλ 

ζπρλφηεξα ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνπλ ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

επεηζνδίνπ ζε ζρέζε κε ηα λεφηεξα άηνκα. ηνπο γεξηαηξηθνχο αζζελείο κε κείδνλα 

θαηάζιηςε ε αλάξξσζε απφ κία πξνεγνχκελε ζσκαηηθή λφζν κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

αληαπφθξηζε ζηελ αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία. ε αζζελείο κε κφληκε ζνβαξή 

ζσκαηηθή αληθαλφηεηα ε απάληεζε ζηα αληηθαηαζιηπηηθά κπνξεί λα είλαη κεησκέλε. 

Δπίζεο, βξέζεθε φηη ε θαηάζιηςε απμάλεη ην ελδερφκελν ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ πξνδηαζέηεη γηα ζνβαξφηεξε θαηάζιηςε. εκαληηθφο παξάγνληαο 

επίζεο είλαη ε ζπλλνζεξφηεηα κε ρξφληεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο θαξθίλνο, 

έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, λφζνο Parkinson, αξζξίηηδα, ππέξηαζε, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην θαη δηαβήηεο. Δπίζεο, πνιιά θνηλά θάξκαθα, φπσο νη β-αδξελεξγηθνί 

αλαζηνιείο, είλαη δπλαηφλ λα παξάγνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδνπκε ηα ιακβαλφκελα θάξκαθα ηελ πεξίνδν απηή.  

Ζ θιηληθή αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ηελ ςπρνθαξκαθνινγία, ηελ 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία, ηελ ςπρνζεξαπεία (εηδηθφηεξα γλσζηαθή θαη 

ζπκπεξηθνξηθή) θαη ηελ εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο.  

Οη ειηθησκέλνη ελδέρεηαη λα έρνπλ ηξνπνπνηεκέλε επαηηθή ιεηηνπξγία, 

εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηε θάζε Η, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβνιηθέο νδνχο ηεο 

απνκεζπιίσζεο θαη πδξνμπιίσζεο, νη νπνίεο αδξαλνπνηνχλ ηα πεξηζζφηεξα 
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αληηθαηαζιηπηηθά. Δπίζεο, ε λεθξηθή ιεηηνπξγία ελδέρεηαη λα είλαη κεησκέλε κε 

απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ αγσγή. Έηζη, νη ειηθησκέλνη αζζελείο 

ρξεηάδνληαη γεληθά πνιχ ρακειφηεξε ηφζν δφζε έλαξμεο φζν θαη ηειηθή δφζε, ιφγσ 

ηεο κεησκέλεο θάζαξζεο ησλ ιακβαλνκέλσλ θαξκάθσλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηαο γηα παξελέξγεηεο. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο αγσγήο ζα πξέπεη επίζεο λα 

γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξν αξγφ ξπζκφ απφ φηη ζηα λεφηεξα άηνκα. Οη ειηθησκέλνη 

αζζελείο αλέρνληαη γεληθά ηηο παξελέξγεηεο ησλ εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ 

επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs), ησλ αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο 

ζεξνηνλίλεο-λνξεπηλεθξίλεο (SNRIs) θαη ησλ άιισλ άηππσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ 

πνιχ θαιχηεξα απφ ηηο παξελέξγεηεο ησλ ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ (TCAs) θαη 

ησλ αλαζηνιέσλ ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο (MAOIs). Οη αζζελείο απηνί ηείλνπλ λα είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηηο αληηρνιηλεξγηθέο επηδξάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ δπζθνηιηφηεηα, θαηαθξάηεζε νχξσλ, ληειίξην θαη ζηηο αδξελεξγηθέο 

επηδξάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νξζνζηαηηθή ππφηαζε θαη ζπλεπψο 

πηψζεηο ζην έδαθνο. Οη δφζεηο έλαξμεο ζηνπο γεξηαηξηθνχο αζζελείο είλαη πνιχ 

ρακειφηεξεο απφ φηη ζηνπο πγηείο λεψηεξνπο. Δπίζεο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο δφζεο 

θαη ην εχξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο δφζεο είλαη ρακειφηεξνο. 

 

  

Καηάζιηςε θαηά ηελ εγθπκνζύλε 

 

Οη γπλαίθεο βηψλνπλ θαηάζιηςε δχν θνξέο ζπρλφηεξα απφ φηη νη άλδξεο. Ζ 

πεξίνδνο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ είλαη πεξίνδνο απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα έλαξμε 

θαηάζιηςεο ζηηο γπλαίθεο. Μέρξη 70% ησλ εγθχσλ αλαπηχζζνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη 10-16% ησλ γπλαηθψλ παξνπζηάδνπλ κείδνλα θαηάζιηςε ζηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Ο ρεηξηζκφο ηεο θαηάζιηςεο ζηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο είλαη δχζθνινο. Ο θιηληθφο ζα πξέπεη πάληα λα έρεη ππφςε ηελ 

πηζαλφηεηα εγθπκνζχλεο θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ, φηαλ έρεη 

λα θάλεη κε γπλαίθεο αζζελείο, δεδνκέλνπ φηη νη κηζέο πεξίπνπ εγθπκνζχλεο δελ είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο. Παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαηάζιηςε ζηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο πεξηιακβάλνπλ ην ηζηνξηθφ ηεο αζζελνχο ή ηεο νηθνγέλεηαο γηα 

θαηάζιηςε, ηα πξνβιήκαηα γάκνπ, ηα πξφζθαηα αληίμνα γεγνλφηα, ηνλ κεγάιν 

αξηζκφ παηδηψλ θαη ηελ αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ εβδνκάδσλ 34 έσο 38 ηεο 

εγθπκνζχλεο. ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ε αιιαγή ηνπ φγθνπ θαηαλνκήο, ε 

αχμεζε ηεο επαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο λεθξηθήο θάζαξζεο νδεγεί ζε πηψζε 
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ησλ επηπέδσλ θαξκάθνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε αχμεζε ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

Ζ ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο πεξηιακβάλεη ηελ 

ςπρνζεξαπεία, ηελ θαξκαθνινγηθή αληηκεηψπηζε θαη ηελ ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία. 

Ζ επίδξαζε ηεο ηειεπηαίαο ζην έκβξπν είλαη ζπάληα. ηνπο θηλδχλνπο γηα κε 

ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο πεξηιακβάλεηαη ε θησρή 

δηαηξνθή, ε δπζθνιία εθαξκνγήο ησλ γπλαηθνινγηθψλ νδεγηψλ ή ζεξαπεηψλ, ε 

απηνθηνληθφηεηα θαη ε απμεκέλε ρξήζε θαπλνχ, αιθνφι θαη νπζηψλ.  

Οη κειέηεο ηεξαηνγέλεζεο απφ ηε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ θαηά ηελ 

εγθπκνζχλε είλαη πεξηνξηζκέλεο. Δπεηδή ππάξρεη κεγαιχηεξε θιηληθή εκπεηξία κε ηα 

TCAs, εάλ έλαο αζζελήο ρξεηάδεηαη λα ιάβεη αγσγή ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, 

είλαη θαιχηεξν λα πξνηηκεζνχλ ηα TCAs έλαληη ησλ λεψηεξσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ. 

Γελ βξέζεθε απμεκέλνο θίλδπλνο γηα αλάπηπμε ζπγγελψλ δηακαξηηψλ κεηά απφ 

ρξήζε TCAs θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Έρνπλ αλαθεξζεί κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά 

λενγλψλ κε ζεκεία απφζπξζεο κεηά απφ ρξήζε TCAs ζηελ πεξίνδν εγγχο ηνπ 

ηνθεηνχ. Σα ζπκπηψκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ επεξεζηζηφηεηα θαη εθλεπξηζκφ. 

Μειέηεο κε ρξήζε θινπνμεηίλεο (Ladose) θαηά ην πξψην ηξίκελν δελ έδεημαλ θάπνηα 

ζχλδεζε κε εκβξπτθέο δηακαξηίεο. Ίζσο ε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ απηνχ λα ζπλδέεηαη κε 

απμεκέλν θίλδπλν πεξηγελλεηηθψλ επηπινθψλ. Πξφζθαηε κειέηε κε ηε θινπνμεηίλε 

δελ έδεημε δηαθνξέο ζην IQ, ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά παηδηψλ, πνπ 

είραλ σο έκβξπα εθηεζεί ζην θάξκαθν. Κάπνηνη απφ ηνπο λεψηεξνπο SSRIs, φπσο ε 

θινπβνμακίλε (Dumyrox), ε παξνμεηίλε (Seroxat) θαη ε ζεξηαιίλε (Zoloft), 

ρνξεγνχκελεο ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο, δελ έδεημαλ λα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

ηεξαηνγέλεζεο. Απφ ηελ νκάδα ησλ ζηαζεξνπνηεηψλ ηεο δηάζεζεο, ην ιίζην έδεημε 

απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξδηναγγεηαθψλ αλσκαιηψλ, πην ζπρλά ην ζχλδξνκν 

Ebstein, ζε λενγλά πνπ εθηέζεθαλ ζε απηφ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ. 

Έθζεζε ζε θαξβακαδεπίλε (Tegretol) θαηά ην πξψην ηξίκελν ζπλδέεηαη κε δηζρηδή 

ξάρε (1%). Σν βαιπξντθφ (Depakine) έρεη ζπλδεζεί κε βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ ζσιήλα 

(3-5%).  

 

Δπηιόρεηα θαηάζιηςε 

 

Ζ πεξίνδνο ηεο ινρείαο ζεσξείηαη πεξίνδνο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο γηα 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο ζηηο γπλαίθεο. ε κεγαιχηεξν θίλδπλν βξίζθνληαη νη γπλαίθεο 

κε ηζηνξηθφ δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο, θαζψο θαη απηέο πνπ έλησζαλ θαηάζιηςε ζηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Οη επηιφρεηεο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο δηαθξίλνληαη ζηηο 
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εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: 1. Σελ επηιφρεην ζιίςε, 2. Σελ κε ςπρσηηθή επηιφρεην 

θαηάζιηςε θαη 3. Σελ επηιφρεην ςχρσζε. 

Ζ επηιφρεηνο ζιίςε (postpartum blues) είλαη ε πην ζπρλή απφ ηηο ηξεηο, κε 

ζπρλφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 30-75%. Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επκεηαβιεηφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ επεξεζηζηφηεηα, ηα 

θιάκαηα, ην άγρνο θαη ηε δηαηαξαρή ζε χπλν θαη φξεμε. Ζ επηιφρεηνο ζιίςε δελ έρεη 

ηάζε λα δηαξθεί πνιχ θαη είλαη θαινήζεο. Σα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο θνξπθψλνληαη 

ηελ 4ε-5ε εκέξα ηεο ινρείαο θαη πθίεληαη ηελ 10ε πεξίπνπ εκέξα.  

Ζ επηιφρεηνο θαηάζιηςε είλαη επίζεο ζρεηηθά ζπρλή, 10-15%, ζπρλφηεηα 

παξφκνηα κε απηήλ ηνπ γεληθνχ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο κε επηιφρεηα θαηάζιηςε βηψλνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαηά ηνλ 1ν 

κήλα κεηά ηνλ ηνθεηφ, ηα ζπκπηψκαηα κεξηθέο θνξέο αλαπηχζζνληαη απφ ην ηέινο 

ηεο εγθπκνζχλεο. Σα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ηεο 

κείδνλνο θαηάζιηςεο.  

Ζ επηιφρεηα ςχρσζε είλαη ζπάληα θαη ζπκβαίλεη ζε ζπρλφηεηα 0,1 έσο 0,2 % 

κεηά ηε γέλλεζε. Ζ εηθφλα ηεο είλαη εληππσζηαθή θαη κπνξεί λα αξρίζεη είηε λσξίο, ηε 

2ε ή 3ε εκέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ, είηε ζπρλφηεξα κέζα ζηηο πξψηεο 2 εβδνκάδεο. Σα 

πξψηκα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ αλεζπρία, επεξεζηζηφηεηα θαη δηαηαξαρέο 

χπλνπ. Αξγφηεξα αλαπηχζζεηαη θαηαζιηπηηθή ή αλεβαζκέλε δηάζεζε, 

επκεηαβιεηφηεηα  ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιήξεκα.  

Ζ επηιφρεηα ζιίςε δηαξθεί ιίγν θαη είλαη ειαθξηάο βαξχηεηαο. Γελ απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε ζεξαπεία πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο αζζελνχο. Αληηθαηαζιηπηηθά 

θάξκαθα, φπσο ζεξηαιίλε (Zoloft), βελιαθαμίλε (Efexor) θαη θινπνμεηίλε (Ladose), 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε θάπνηα επηηπρία ζηελ επηιφρεηα θαηάζιηςε. Άιιεο 

ζεξαπείεο πεξηιακβάλνπλ ηα νηζηξνγφλα, ηελ πξνγεζηεξφλε, ηε γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία θαη ηε δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία. Καλέλα ηξέρνλ 

δεδνκέλν δελ ππνζηεξίδεη φηη ε επηιφρεηα θαηάζιηςε ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

δηαθνξεηηθά απφ ηελ κε επηιφρεηα θαηάζιηςε. Ζ επηιφρεηα ςχρσζε είλαη κία 

επείγνπζα ςπρηαηξηθή θαηάζηαζε θαη ηππηθά απαηηεί ζεξαπεία κε λνζειεία. Ζ 

θαηάιιειε άκεζε αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη ζηαζεξνπνηεηέο ηεο δηάζεζεο θαη 

αληηςπρσηηθά, ελψ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί ε ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία.  

 

 

Καηάζιηςε ζε αζζελείο κε πξόζθαην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ 

 

Ζ θαηάζιηςε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε λφζν ηεο 

ζηεθαληαίαο αξηεξίαο. Σν ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο βξέζεθε λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα 
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έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη πξφγλσζεο ησλ 

αζζελψλ απηψλ έδεημε φηη 31% βίσζαλ θαηάζιηςε ζην λνζνθνκείν ή ζηε δηάξθεηα 

ελφο έηνπο κεηά ην εμηηήξην. H χπαξμε ηζηνξηθνχ θαηάζιηςεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο θαηάζιηςεο κεηά ην έκθξαγκα. Ζ θαηάζιηςε θαηά ηε λνζειεία ζπλδέεηαη 

κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ζηνπο επφκελνπο 18 κήλεο. Οη αζζελείο πνπ είραλ 

επαλαιακβαλφκελα επεηζφδηα θαηά ηε λνζειεία, είλαη ζε ηδηαίηεξν θίλδπλν. Βξέζεθε 

φηη ν θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε, είλαη κεγαιχηεξνο ζηνπο αζζελείο κε  

10 ή πεξηζζφηεξεο έθηαθηεο θνηιηαθέο ζπζηνιέο αλά ψξα. Ζ επίπησζε ηεο 

θαηάζιηςεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηά ην έκθξαγκα ζηε ζλεζηκφηεηα θαηά ην επφκελν 

6κελν, θαίλεηαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ επίπησζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ηνπ πξνυπάξρνληνο εκθξάγκαηνο.  

Ζ ζεξαπεία κε ςπρνζεξαπεία, νκαδηθή ζεξαπεία θαη αληηθαηαζιηπηηθά  έρεη 

δείμεη φηη βνεζά ηνπο αζζελείο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Δάλ ν αζζελήο 

ρξεηάδεηαη θαξκαθνζεξαπεία, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αληηθαηαζιηπηηθνχ είλαη 

ζεκαληηθή. Μειέηεο ζηελ θαξδηνινγία έδεημαλ φηη ηα αληηαξξπζκηθά ηχπνπ 1Α 

ζπλδένληαη κε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα, φηαλ δίδνληαη ζε εκθξαγκαηίεο. Δπεηδή ηα 

ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά έρνπλ αληηαξξπζκηθή δξάζε ηχπνπ 1Α, ηα λεψηεξα 

αληηθαηαζιηπηηθά, φπσο νη SSRIs, νη SNRIs θαη ηα άηππα αληηθαηαζιηπηηθά ζα πξέπεη 

λα πξνηηκψληαη θαη λα ζπληζηψληαη ζηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ησλ εκθξαγκαηηψλ 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο αληηαξξπζκηθήο δξάζεο.  

 

 

Καηάζιηςε ζε αζζελείο κε εγθεθαιηθό επεηζόδην 

 

Ζ θαηάζιηςε κεηά απφ εγθεθαιηθφ ζπκβαίλεη ζην 22% έσο 60 % ησλ 

Ακεξηθαλψλ πνπ πξνζβάιινληαη απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην θάζε έηνο. Υσξίο 

παξέκβαζε, ε επηθξάηεζε θαη βαξχηεηα ηεο θαηάζιηςεο γηα ηνπο αζζελείο απηνχο 

είλαη πςειφηεξε αλάκεζα ζηνπο 6 κήλεο θαη 2 ρξφληα κεηά ην επεηζφδην. Ζ θαηάζιηςε 

κεηά ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ απνηπρία ηνπ αηφκνπ λα έρεη 

θαιή πξνλνζεξή θνηλσληθή θαη ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ βαξχηεηα ηεο 

θαηάζιηςεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο βιάβεο ζηνλ άλσ αξηζηεξφ 

κεησπηαίν ινβφ θαη ζε ππνθξνηαθηθέο πεξηνρέο. Αζζελείο κε ζεκαληηθή κεηά απφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαηάζιηςε βξέζεθε λα έρνπλ κεγαιχηεξε λεπξνινγηθή βιάβε, 

λα έρνπλ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη λα είλαη γπλαίθεο. 

Ζ ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, εθπαίδεπζε θαη 

αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία. Μειέηεο κε SSRIs έδεημαλ φηη απηνί έρνπλ θαιή αλνρή θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θαηάζιηςε κεηά απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 
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Πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο έδεημαλ επίζεο φηη ηα θάξκαθα πνπ αλαζηέιινπλ ηφζν ηε 

ζεξνηνλίλε φζν θαη ηε λνξεπηλεθξίλε (SNRIs), κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά.             

 

 

Αλζηζηάκελε Καηάζιηςε 

 

Ζ αλζηζηάκελε ζηε ζεξαπεία θαηάζιηςε είλαη ε θαηάζιηςε πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλήζεηο αληηθαηαζιηπηηθέο ζεξαπείεο. Όκσο, πξηλ ν αζζελήο 

ραξαθηεξηζηεί κε αληαπνθξηλφκελνο ζηε ζεξαπεία, ν θιηληθφο ζα πξέπεη λα 

εθηηκήζεη, εάλ ν αζζελήο έρεη ιάβεη επαξθή αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία κε βάζε ηε 

δφζε, ηε δηάξθεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε. Μία επαξθήο πξνζπάζεηα απαηηεί φηη ν 

αζζελήο ζα δηαηεξήζεη ηε κέγηζηε αλεθηή δφζε γηα ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδεο. 

Δπίζεο, ε επαλεθηίκεζε κπνξεί λα αλαθαιχςεη ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηάζιηςεο, πνπ 

κπνξεί λα απαληνχλ πεξηζζφηεξν ζε νξηζκέλεο νκάδεο θαξκάθσλ, ή ηελ παξνπζία 

ζπλππαξρφλησλ ςπρηαηξηθψλ λφζσλ, νη νπνίεο λα απαηηνχλ δηαθνξεηηθφ θάξκαθν ή 

ζπγρνξήγεζε ελφο δεχηεξνπ θαξκάθνπ γηα ηελ επίηεπμε κέγηζηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Δάλ ν αζζελήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην αξρηθφ αληηθαηαζιηπηηθφ, ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Οη αζζελείο ελδέρεηαη λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία κε 

αληηθαηαζιηπηηθά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ο πην θνηλφο ιφγνο είλαη ε ιάζνο δηάγλσζε. 

ε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ “δηπιή θαηάζιηςε”, δειαδή κείδνλα θαηάζιηςε κε 

δπζζπκία, ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ θαηάζιηςε ζπκπηψκαηα ζπρλά βειηηψλνληαη κε ηελ 

αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία, αιιά ηα ζρεηηδφκελα κε ηε δπζζπκία κπνξεί λα κε 

βειηηψλνληαη. Δπίζεο, αζζελείο κε ζπλχπαξμε δηαηαξαρήο απφ ρξήζε νπζηψλ ή 

αιθνφι κπνξεί λα βειηηψλνληαη απφ ηελ θαηάζιηςή ηνπο αιιά ηα πξνβιήκαηα ηεο 

θαηάρξεζεο λα παξακέλνπλ καδί κε ηα πξνβιήκαηά ηεο δηάζεζεο πνπ ηα 

αθνινπζνχλ. 

Έλαο αθφκε θχξηνο ιφγνο κε αληαπφθξηζεο ζηα αληηθαηαζιηπηηθά είλαη ε κε 

ζπκκφξθσζε. Κάπνηνη αζζελείο θνβνχληαη ηηο παξελέξγεηεο, ελψ άιινη θνβνχληαη 

κήπσο εμαξηεζνχλ απφ ηελ αγσγή. Μεξηθνί επίζεο αζζελείο ιακβάλνπλ ηελ αγσγή, 

κφλν φηαλ ληψζνπλ ηελ αλάγθε. Ζ ζπκκφξθσζε κπνξεί λα ειεγρζεί 

παξαθνινπζψληαο ηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ, φηαλ ν αζζελήο δείρλεη λα κελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεία. Οη νδεγίεο θαη νη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαζψο θαη ε ρξήζε λεψηεξσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ κε 

επλντθφηεξν πξνθίι παξελεξγεηψλ ζα βειηηψζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ θαη 

ζα κεηψζεη ηηο ζεξαπεπηηθέο απνηπρίεο.  
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Οη ππνζεξαπεπηηθέο δφζεηο είλαη κία αθφκε θνηλή αηηία γηα κε αληαπφθξηζε 

ζηε ζεξαπεία. Μειέηεο έδεημαλ φηη ζηηο κηζέο πεξηπηψζεηο ησλ αζζελψλ 

ζπληαγνγξαθνχληαη αλεπαξθείο δφζεηο ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ. Αθφκε θαη ζε 

αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο, ε αλεθηή δφζε ζα πξέπεη λα απμεζεί, 

εάλ είλαη δπλαηφλ, ζηε κέγηζηε ζπληζηψκελε, πξηλ ε πξνζπάζεηα ραξαθηεξηζηεί 

απνηπρεκέλε.  

Ζ δηάξθεηα ηεο αληηθαηαζιηπηηθήο ζεξαπείαο είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο. Γεληθά, κε αληαπφθξηζε νξίδεηαη ε κε θιηληθή αληαπφθξηζε πνπ 

ζπκβαίλεη κεηά απφ 6 εβδνκάδεο επαξθνχο δφζεο ελφο αληηθαηαζιηπηηθνχ. Αλ θαη 

πνιινί αζζελείο αξρίδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη κεηά απφ 2 έσο 3 εβδνκάδεο, θάπνηνη 

κπνξεί λα κε δείρλνπλ ζεκεία βειηίσζεο κέρξη λα πεξάζνπλ 5 ή 6 εβδνκάδεο.  

Ζ ζπλχπαξμε ζσκαηηθήο λφζνπ, εηδηθά δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο απφ 

ζσκαηηθή λφζν, είλαη κία επηπεπιεγκέλε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κε 

αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία. Έηζη, ε ζπλππάξρνπζα ζσκαηηθή θαηάζηαζε ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηεί, ψζηε λα βειηησζεί ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία. Απηφ είλαη 

πξάγκαηη ζεκαληηθφ ζε αζζελείο κε ππνζπξενεηδηζκφ, φπνπ βιέπνπκε φηη ε 

νκαινπνίεζε ησλ ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληαπφθξηζεο.  
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ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ  

 

 

Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή πεξηγξάθεηαη σο ε παξνπζία ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

επεηζνδίσλ καλίαο (ζηελ πεξίπησζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ηχπνπ Η) ή ππνκαλίαο 

(ζηελ πεξίπησζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ηχπνπ ΗΗ) κε ή ρσξίο κείδνλα 

θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα. Με άιια ιφγηα, ε κνλνπνιηθή καλία απνηειείηαη κφλν απφ 

καλία ρσξίο θακία κείδνλα θαηάζιηςε, ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ Η απνηειείηαη απφ 

καλία κε κείδνλα θαηάζιηςε θαη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ηχπνπ ΗΗ απνηειείηαη απφ 

ππνκαλία κε κείδνλα θαηάζιηςε. Δληνχηνηο, ε κνλνπνιηθή καλία ζπκβαίλεη πνιχ 

ζπάληα. Ζ λνζεξφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή 

είλαη ζεκαληηθέο. Ο επηπνιαζκφο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο Η γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ είλαη 1.2% θαη ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ΗΗ είλαη 0.5 %. Ζ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή Η απνηειεί ζρεδφλ ην 20% ησλ κείδνλσλ δηαηαξαρψλ ηεο 

δηάζεζεο. Ζ ειηθία έλαξμεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θνξπθψλεηαη ζηα 18 έηε γηα 

ηνπο άληξεο θαη ζηα 20 έηε γηα ηηο γπλαίθεο. Σν λα πξσηνεκθαλίδεηαη ε καλία ζηελ 

ηξίηε ειηθία δελ είλαη ζπάλην αιιά ζπλδέεηαη γεληθά κε θάπνηα νξγαληθή αηηηνινγία. Ζ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή δελ εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε θάπνην απφ ηα δχν θχια, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ ηαρέσο θχθινπ (δειαδή 4 ή πεξηζζφηεξα καληαθά ή 

ππνκαληαθά επεηζφδηα ην ρξφλν) φπνπ νη γπλαίθεο ππεξεθπξνζσπνχληαη. 

10% κε 15% ησλ δηπνιηθψλ αζζελψλ απηνθηνλνχλ. Ζ βία, φπσο π.ρ. ε θαθνπνίεζε 

ζπδχγσλ θαη παηδηψλ, είλαη ζπρλφ θαηλφκελν θαηά ηε δηάξθεηα καληαθψλ θαη 

ππνκαληαθψλ επεηζνδίσλ. Δπίζεο, κε απηή ζρεηίδεηαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ε 

ζρνιηθή απνηπρία θαη ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. ην επίπεδν ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ζπλδέεηαη κε δηαηαξαρέο ηεο ζίηηζεο, δηαηαξαρή 

ειαηησκέλεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηαο θαη δηαηαξαρέο ζρεηηδφκελεο κε ρξήζε 

νπζηψλ. 

Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη ππνηξνπηάδνπζα. Πάλσ απφ ην 90% ησλ αζζελψλ κε 

κεκνλσκέλν επεηζφδην καλίαο ππνηξνπηάδεη ζην κέιινλ. Σα καληαθά θαη ηα 

ππνκαληαθά επεηζφδηα ζπλήζσο πξνεγνχληαη ή έπνληαη ελφο θαηαζιηπηηθνχ 

επεηζνδίνπ θαη αθνινπζνχλ έλα αηνκηθφ κνληέιν επαλάιεςεο γηα θάζε αζζελή. Σν 

δηάζηεκα κεηαμχ επεηζνδίσλ ηείλεη λα κηθξαίλεη κε ηελ ειηθία. Οη πεξηζζφηεξνη 

δηπνιηθνί αζζελείο κεηά απφ έλα καληαθφ / ππνκαληαθφ επεηζφδην επηζηξέθνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δληνχηνηο, 15%-30% ησλ 

αζζελψλ παξνπζηάδνπλ κφλν κεξηθή ππνρψξεζε θαη έρνπλ ζπκπηψκαηα θαη κεηαμχ 

ησλ επεηζνδίσλ. Ζ αηειήο επηζηξνθή ζηελ πξνεγνχκελε νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή 
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θαηάζηαζε ζπκβαίλεη ζπλεζέζηεξα ζηνπο αζζελείο κε ζπλππάξρνληα ςπρσηηθά 

ζπκπηψκαηα θαηά ηε καλία. Μεηαμχ 10% θαη 15% ησλ εθήβσλ κε ππνηξνπηάδνληα 

κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα αλαπηχζζνπλ δηπνιηθή δηαηαξαρή. Σα κηθηά 

επεηζφδηα καληαθψλ θαη θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ηείλνπλ λα είλαη ζπρλφηεξα 

ζηνπο έθεβνπο θαη ηνπο λένπο ελήιηθεο απφ φηη ζηνπο κεγαιχηεξνπο ελήιηθεο. Οη 

γπλαίθεο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή είλαη ζε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο επηιφρεησλ 

επεηζνδίσλ, ηα νπνία ζπρλά είλαη ςπρσηηθά. Οη ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ ησλ 

δηπνιηθψλ αζζελψλ έρνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηφζν δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο Η φζν θαη δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ΗΗ θαζψο θαη κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο 

δηαηαξαρήο.  

Σειεπηαία, δηαζέηνπκε πνιιέο λέεο ζεξαπείεο θαη νη γηαηξνί είλαη ηψξα πην ηθαλνί λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηαηαξαρήο. Δληνχηνηο, 

δεδνκέλνπ φηη ην εχξνο ησλ θιηληθψλ επηινγψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, ε ηαηξηθή 

παξέκβαζε γίλεηαη κηα αθφκα πην ζχλζεηε δηαδηθαζία. Δπεηδή ε πνιπθαξκαθία 

εθαξκφδεηαη ζπρλά ζηνπο αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, είλαη νπζηαζηηθή ε 

εμαηνκηθεπκέλε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ ζπλδπαζκψλ, νχησο ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην πην ηθαλνπνηεηηθφ ζπλνιηθφ απνηέιεζκα γηα ηνλ θάζε αζζελή. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ζχλζεην πξνθίι ησλ παξελεξγεηψλ ηνπ θάζε 

θαξκαθεπηηθνχ παξάγνληα, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ζσκαηηθή θαζψο επίζεο 

θαη ςπρνινγηθή πγεία. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ θιηληθή αληαπφθξηζε, ηελ αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

αζζελψλ, ηελ χθεζε θαη ηελ πξφιεςε ησλ ππνηξνπψλ. Μέρξη πξφζθαηα, νη 

θαξκαθνινγηθέο επηινγέο γηα ηε ζεξαπεία ησλ νμέσλ εθδειψζεσλ ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο ζηφρεπαλ θπξίσο κφλν ζε κηα απφ ηηο θάζεηο, ηελ καληαθή 

(ζηαζεξνπνηεηέο δηάζεζεο, αληηεπηιεπηηθά, άηππα αληηςπρσηηθά θάξκαθα) ή ηελ 

θαηαζιηπηηθή (αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή), αιιά ζπρλά απαηηείηαη  ε  ζπλδπαζηηθή 

ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ησλ δχν θάζεσλ. Οη ζηαζεξνπνηεηέο ηεο 

δηάζεζεο (ιίζην, βαιπξντθφ ) είλαη ρξήζηκνη ζηε θάζε ζπληήξεζεο κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ππνηξνπψλ, ελψ ηα άηππα αληηςπρσηηθά θάξκαθα  θαίλεηαη λα έρνπλ 

ηδηφηεηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δηάζεζεο.  
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ΓΤΘΤΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

Γπζζπκία είλαη ε παξνπζία κηαο ρξφληαο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο πνπ δηαξθεί 

γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο, ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο, γηα ηνπιάρηζηνλ 2 

ρξφληα (1 ρξφλν γηα παηδηά θαη εθήβνπο). Δπίζεο, ζηε δπζζπκία είλαη παξφληα 

ηνπιάρηζηνλ 2 απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο (αιιαγή 

ζηελ φξεμε θαη ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ, ρακειή ελεξγεηηθφηεηα, ρακειή 

απηνπεπνίζεζε, κηθξή δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο, απειπηζία). Ζ δπζζπκία έρεη 

εηήζην επηπνιαζκφ 6% θαη πξνζβάιιεη ηηο γπλαίθεο 1.5 έσο 3 θνξέο πεξηζζφηεξν 

απφ φηη ηνπο άληξεο. Ζ έλαξμε ηεο δπζζπκίαο ζπλήζσο είλαη χπνπιε θαη γίλεηαη ζε 

λεαξή ειηθία. 

Ζ δπζζπκία ζπάληα ζπλαληάηαη κφλε. ε πεξηζζφηεξα απφ ηα ηξία ηέηαξηα 

ησλ αζζελψλ ζπλππάξρεη κηα αθφκα δηαηαξαρή, ζπλήζσο θαηάζιηςε (δίλνληαο 

γέλεζε ζηε ιεγφκελε «δηπιή θαηάζιηςε»). Άιιεο ζπλππάξρνπζεο δηαηαξαρέο κπνξεί 

λα είλαη ε δηαηαξαρή άγρνπο, ε ρξήζε νπζηψλ, ε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ε 

δηαηαξαρή δηαγσγήο, ε δηαηαξαρή ειαηησκέλεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο, νη 

δηαηαξαρέο κάζεζεο θαη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

 

 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΔΝΘΟΤ 

 

Σν πέλζνο είλαη αληίδξαζε ζηελ απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ. Κάπνηα 

άηνκα πνπ πελζνχλ, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, φπσο ε ιχπε, ε αυπλία, ε έιιεηςε φξεμεο θαη ην 

μέζπαζκα ζε θιάκαηα. Ζ δηάξθεηα θαη ε έθθξαζε ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα 

πνηθίιιεη κεηαμχ πνιηηηζκψλ. Παξφια απηά, ηα επεηζφδηα πνπ δηαξθνχλ γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο κεηά ηελ απψιεηα, ηαμηλνκνχληαη σο κείδσλ θαηάζιηςε. 

πκπηψκαηα, πνπ δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κε επηπεπιεγκέλνπ πέλζνπο, είλαη νη 

ελνρέο (φρη νη ραξαθηεξηζηηθέο ελνρέο ηνπ επηδψληα), φζεο ζθέςεηο ζαλάηνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηηο πηζαλέο ζθέςεηο ηνπ επηδψληα φηη ζα κπνξνχζε λα έρεη πεζάλεη 

καδί κε ηνλ εθιηπφληα, νη επίκνλεο ζθέςεηο πεξί πξνζσπηθήο αρξεζηίαο, ε ζεκαληηθή 

ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε, ε παξαηεηακέλε ζεκαληηθή δηαηαξαρή ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

νη ςεπδαηζζήζεηο (εθηφο ηνπ λα αθνχεη ν αζζελήο ηε θσλή ή λα βιέπεη ηελ εηθφλα ηνπ 

εθιηπφληνο) θαζψο θαη νη ζνβαξέο απηνθηνληθέο ζθέςεηο ή ε αλάινγε ζπκπεξηθνξά. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αληηκεηψπηζε πνπ πξνηηκάηαη είλαη ε ςπρνζεξαπεία, πνπ 

έρεη ζαλ ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα αλαπηχμεη εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο κε ηηο 

νπνίεο ζα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ απψιεηα. Αλ, παξφια απηά, ηα ζπκπηψκαηα 
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είλαη ζνβαξά θαη δελ ππνρσξνχλ, ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα είλαη κηα 

ζεξαπεπηηθή επηινγή. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο θαηάζιηςεο αλ θαη γηα πνιχ πην ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ δηάξθεηα ηε ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα 

αληαπφθξηζεο ηνπ αζζελή θαη απφ ηελ ππνρψξεζε ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ αιήζεηα 

είλαη πσο νη αζζελείο σθεινχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, αλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο κπνξέζνπλ λα απαιπλζνχλ. 

 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 

 

Με ηνλ φξν δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο αλαθεξφκαζηε ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ή ζπκπεξηθνξηθψλ ζπκπησκάησλ σο αληίδξαζε ζε 

πξνζδηνξηζκέλν ζηξεζνγφλν παξάγνληα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κέζα ζε δηάζηεκα 

3 κελψλ απφ ην ζηξεο. Οη αζζελείο είλαη αλίθαλνη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη βξίζθνληαη 

ζε πνιχ κεγαιχηεξε απφγλσζε απφ φηη αλακέλεηαη, θξίλνληαο απφ ηελ θαηάζηαζε.  

Μηα δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο πνπ δελ ππνρσξεί ηειείσο ζε δηάζηεκα 6 κελψλ απφ 

ηελ ιήμε ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα, δηαγλψζθεηαη σο κείδσλ θαηάζιηςε. Μπνξεί, 

σζηφζν, ηα ζπκπηψκαηα λα παξαηαζνχλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 6 κήλεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ζηξεζνγφλνο αηηία είλαη ρξφληα (π.ρ. κηα ρξφληα ηαηξηθή θαηάζηαζε 

πνπ πξνθαιεί αλαπεξία) ή πξφθεηηαη γηα έλα γεγνλφο κε καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο 

(π.ρ. δηαδχγην). Αλ δε, πξφθεηηαη γηα πέλζνο, δελ κπνξεί λα γίλεη δηάγλσζε γηα 

δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο. Οη ππνθαηεγνξίεο ηεο είλαη: δηαηαξαρή πξνζαξκνγήο κε 

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, κε άγρνο, κηθηή κε άγρνο θαη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, κε 

δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο θαη κε κηθηή δηαηαξαρή ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξάο. 

Οη δηαηαξαρέο πξνζαξκνγήο ζπλδένληαη κε απμεκέλν θίλδπλν απηνθηνλίαο θαη 

απνπεηξψλ απηνθηνλίαο. Ζ παξνπζία δηαηαξαρήο ηεο πξνζαξκνγήο ζπρλά επηπιέθεη 

ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κηα γεληθή ηαηξηθή 

θαηάζηαζε, κεηψλνληαο, γηα παξάδεηγκα ηε ζπκκφξθσζε ή απμάλνληαο ηε δηάξθεηα 

λνζειείαο. Ζ ζπλνιηθή παξνπζία φισλ ησλ δηαηαξαρψλ πξνζαξκνγήο ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ςπρηθήο πγείαο θπκαίλεηαη απφ 5% έσο 20%. 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο πξνζαξκνγήο γεληθά γίλεηαη κε ςπρνζεξαπεία. 

Δληνχηνηο, αηηηνινγείηαη ε ζεξαπεία κε αληηθαηαζιηπηηθά ζηηο ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ή 

φπνπ δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο επηπινθέο. Οη δφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

παξφκνηεο κε απηέο ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη 

απφ ηελ ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ αζζελή θαη απφ ηελ ππνρψξεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. 
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ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΑΓΥΟΤ 

 

Οη δηαηαξαρέο άγρνπο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηαξαρή παληθνχ, ηελ θνηλσληθή ή 

άιιεο εηδηθέο θνβίεο, ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή, ηε ςπραλαγθαζηηθή-

θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ηελ κεηαηξαπκαηηθή απφ ζηξεο δηαηαξαρή. Οη 

πεξηζζφηεξνη αζζελείο απαληνχλ ζηελ αλάινγε αγσγή θαη είλαη ζε ζέζε λα 

επαλέιζνπλ ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σν άγρνο είλαη θπξίαξρν 

θνκκάηη θαη άιισλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ηεο δηεγεξηηθήο θαηάζιηςεο, ηνπ 

ληειίξηνπ, ηεο άλνηαο, ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ςπραλαγθαζκφ-

θαηαλαγθαζκφ δηαηαξαρψλ (φπσο παζνινγηθφ παίμηκν, δηαηαξαρή ειέγρνπ ησλ 

παξνξκήζεσλ, ζσκαηνδπζκνξθνθνβηθή δηαηαξαρή, ζσκαηφκνξθε δηαηαξαρή) θαη 

ηνπ απηηζκνχ, κία αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε ζεκαληηθή λεπξνινγηθή ζπκκεηνρή. 

Ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο αλσκαιίεο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, πξφπησζε 

κηηξνεηδνχο, θαξδηαθέο αξξπζκίεο, ππνγιπθαηκία, ίιηγγνο θαη ρξήζε ή απφζπξζε απφ 

νπζίεο νδεγνχλ ζπρλά ζε άγρνο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε. Δπίζεο, πνιιά θνηλά θάξκαθα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ζπκπηψκαηα άγρνπο.  

πκπηψκαηα έληνλνπ άγρνπο πεξηιακβάλνπλ ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα 

ηάζεο θαη εθλεπξηζκνχ, ππεξβνιηθήο ιχπεο, επεξεζηζηφηεηαο, λεπξηθφηεηαο, 

δπζθνιίαο ζηε ζπγθέληξσζε , δηαηαξαρέο χπλνπ, θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο 

αίζζεκα παικψλ, αίζζεκα πληγκνλήο, ηξφκνο, δάιε, θφπσζε, δχζπλνηα, πφλνο ζην 

ζηήζνο, εθίδξσζε θαη ζεκεία απφ ην απηφλνκν. Μπνξεί λα είλαη παξφληα 

ζπκπηψκαηα απμεκέλνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, φπσο απμεκέλν αληαλαθιαζηηθφ 

ηξνκάγκαηνο θαη ππεξεπαγξχπλεζε. Σα ζπκπηψκαηα κπνξεί επίζεο λα 

πεξηιακβάλνπλ γλσζηαθή δπζιεηηνπξγία, φπσο έιιεηςε πξνζνρήο θαη πξφβιεκα 

ζπγθέληξσζεο.  

Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ άγρνο, ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο ή 

εξεζίζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο. Γηα παξάδεηγκα, άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

κεηαηξαπκαηηθή απφ ζηξεο δηαηαξαρή, απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο πνπ αλαθηλνχλ ηελ 

αλαβίσζε ηνπ ηξαχκαηνο, ελψ απηνί πνπ πάζρνπλ απφ θξίζεηο παληθνχ απνθεχγνπλ 

λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ζπίηη ηνπο ή απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα απνδξάζνπλ ή ε παξνρή βνήζεηαο ζα ήηαλ αδχλαηε, εάλ έλησζαλ 

θξίζε παληθνχ. 

Όηαλ δηαγηγλψζθνπκε άγρνο, αθνχ απνθιείζνπκε ηηο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηελ επίδξαζε ησλ νπζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ην ζχκπησκα, ν 

θιηληθφο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη εάλ ν αζζελήο έρεη : 
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*  Κξίζεηο παληθνχ κε ή ρσξίο αγνξαθνβία (δηαηαξαρή παληθνχ) 

*  Φφβν φηη ζα αηζζαλζεί κεηνλεθηηθά ζηε δηάξθεηα θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ή 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ έθζεζε (θνηλσληθή θνβία) 

*  Φφβν απφ θάπνην αληηθείκελν ή θαηάζηαζε (εηδηθή θνβία) 

*  Φπραλαγθαζκνχο ή θαηαλαγθαζκνχο (ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή θαη νη ζρεηηδφκελεο δηαηαξαρέο) 

*  Έληνλε αλεζπρία θαη άγρνο γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο 

(γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή) 

*  Άγρνο σο αληίδξαζε ζε έλα ζνβαξφ ηξαπκαηηθφ γεγνλφο (κεηαηξαπκαηηθή 

απφ ζηξεο δηαηαξαρή).      

  

 

ΑΝΘΗΣΑΜΔΝΟ ΑΓΥΟ 

 

 Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε δηαηαξαρή άγρνπο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε εηδηθέο θαξκαθεπηηθέο θαη ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Μεξηθνί αζζελείο φκσο παξακέλνπλ αλζεθηηθνί ζηηο ζπλήζεηο ζεξαπείεο. Οη αζζελείο 

απηνί είλαη ρξήζηκν λα επαλεθηηκεζνχλ ζπζηεκαηηθά. πλεζηζκέλεο αηηίεο ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπεία έλαληη ηνπ άγρνπο είλαη ε αλεπαξθήο 

δφζε θαη ε αλεπαξθήο δηάξθεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο. Δπίζεο, ε δηάγλσζε 

ίζσο ρξεηαζηεί λα αλαζεσξεζεί θαη λέεο δηαγλψζεηο ίζσο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ππφ 

ζθέςε. Θα πξέπεη επίζεο λα εθηηκεζεί πξνζεθηηθά ε χπαξμε παξάιιεια θαη άιισλ 

δηαγλψζεσλ. Ζ ζπλχπαξμε ςπρηαηξηθψλ, ηαηξηθψλ, θαη λεπξνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πηζαλφλ λα πεξηπιέθνπλ ηε ζεξαπεία ηνπ άγρνπο ή λα απαηηνχλ επηπξφζζεηεο 

εηδηθέο ζεξαπείεο. Ζ θαηάζιηςε θαη εηδηθφηεξα ε ρξήζε νπζηψλ πεξηπιέθνπλ ηηο 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Οη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο επίζεο απμάλνπλ ηελ 

αληίζηαζε ζηε ζεξαπεία θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δηάξθεηα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Γηάθνξα θάξκαθα θαη θαηαζηάζεηο κπνξνχλ επίζεο λα παξάγνπλ 

ζπκπηψκαηα άγρνπο. Ο γηαηξφο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηνλ αζζελή γηα 

ππεξζπξενεηδηζκφ, ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θαη λα έρεη ππφςε ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ, αιθνφι θαη θαξκάθσλ πνπ δελ 

ζπληαγνγξαθνχληαη.  

 πλδπαζκφο αγσγψλ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνο ζε αζζελείο κε ζπλχπαξμε 

ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη θιηληθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε φηη φηαλ 

ζπλδπάδνπλ αληηθαηαζιηπηηθέο ζεξαπείεο, ηα επίπεδα ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ 

απμάλνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο SSRI, θαζηζηψληαο έηζη ηελ ηηηινπνίεζε απηψλ 

απαξαίηεηε, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ηνμηθφηεηα. ε αλζεθηηθνχο ζηε ζεξαπεία 
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αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ επηπξφζζεηεο ζεξαπείεο κε λεπξνιεπηηθά φπσο ξηζπεξηδφλε (Risperdal) ή 

ελδνθιέβηα ρισκηπξακίλε. 

 

 

ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΓΥΧΓΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο (ΓΑΓ) 

είλαη ε ζεκαληηθή παξνπζία άγρνπο θαη αλεζπρίαο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δηάξθεηα 

πεξηζζφηεξνπ απφ ην κηζφ ρξφλν γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο. Οη αζζελείο κε ΓΑΓ έρνπλ 

ζπρλά ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζηε πνηφηεηα δσήο. Οη αζζελείο απηνί βξέζεθε φηη 

έρνπλ απμεκέλε νηθνλνκηθή εμάξηεζε, πνιιά ζσκαηηθά ελνριήκαηα, ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξνθαινχλ δπζπξνζαξκνζηία θαη απμεκέλε ζλεζηκφηεηα. 

Οη αζζελείο έρνπλ κεγάιε δπζθνιία ζην λα ειέγμνπλ ηελ αλεζπρία, ελψ ην 

άγρνο ζπλνδεχεηαη κε ηνπιάρηζηνλ 3 απφ ηα αθφινπζα: αίζζεζε θηλεηηθήο αλεζπρίαο, 

δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, επεξεζηζηφηεηα, δηαηαξαρή χπλνπ θαη κπτθή ηάζε. Σν 

άγρνο εζηηάδεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θαζεκεξηλψλ γεγνλφησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο αλεζπρίαο απέρεη πνιχ απφ απηήλ πνπ ζα αληηζηνηρνχζε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη  ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ θνβνχκελνπ γεγνλφηνο, γεγνλφο πνπ 

θαηαιήγεη ζε ζεκαληηθή δπζιεηηνπξγία. Δλήιηθνη κε ΓΑΓ αλεζπρνχλ ζπλήζσο γηα φια 

ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα, φπσο γηα ηηο επζχλεο ηεο δνπιεηάο, ηα νηθνλνκηθά, ηελ πγεία 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηα παηδηά ηνπο, γηα ηηο κηθξνδνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, γηα 

ηελ αθξίβεηα ζηα ξαληεβνχ, θιπ. Σα παηδηά κε ΓΑΓ ηείλνπλ λα αλεζπρνχλ γηα ηελ 

απφδνζε θαη ηνπο βαζκνχο  ηνπο ζην ζρνιείν, ηε ζχγθξηζε κε ηα άιια παηδηά, ηελ 

αθξίβεηα ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ηελ θαηαζηξνθνινγηθή ηνπο εξκελεία. Καηά ηελ 

πνξεία, ν εζηηαζκφο ηεο αλεζπρίαο κπνξεί λα ζηξέθεηαη απφ έλα αληηθείκελν ζε 

άιιν.  

Ζ ΓΑΓ είλαη δηπιάζηα ζε ζπρλφηεηα ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Ζ 

επηθξάηεζε 1 έηνπο είλαη πεξίπνπ 3%, ελψ φιεο ηεο δσήο 5%. Ζ έλαξμε ηεο 

δηαηαξαρήο ζπκβαίλεη ζπρλά θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αλ θαη ην λα αξρίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ζηα 20 δελ είλαη αζχλεζεο. Ζ πνξεία ηεο λφζνπ είλαη ρξφληα θαη ζπρλά 

επηδεηλψλεηαη κε ην ζηξεο. Οη αζζελείο κε ΓΑΓ ζπρλά έρνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, φπσο απειπηζία, αίζζεζε καηαίσζεο θαη έιιεηςεο αμηψλ. Ζ 

θαηάρξεζε αιθνφι, βαξβηηνπξηθψλ θαη αγρνιπηηθψλ θαξκάθσλ είλαη ζπρλή ζηνπο 

αζζελείο απηνχο. Ζ ζπλλνζεξφηεηα ρξφληαο θαηάζιηςεο θαη ΓΑΓ είλαη πνιχ πςειή. 

Δπίζεο, κεξηθνί αζζελείο κε ΓΑΓ έρνπλ ηζηνξηθφ κε πεξηζηαζηαθέο θξίζεηο παληθνχ.  
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Οη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ θαξκαθνζεξαπεία θαη ςπρνζεξαπεία, 

φπσο ςπρνζεξαπεία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην εγψ θαζψο θαη γλσζηαθέο-

ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο. Γελ ππήξμε θάπνηα κειέηε πνπ λα δείμεη φηη θάπνηα 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη αλψηεξε απφ άιιε. Ζ θαξκαθνινγηθή ζεξαπεία 

επηθεληξψλεηαη ζηηο βελδνδηαδεπίλεο, ηε βνπζπηξφλε (Bespar), ζηα ηξηθπθιηθά 

αληηθαηαζιηπηηθά (TCAs), φπσο ακηηξηπηηιίλε (Saroten), ζηνπο εθιεθηηθνχο 

αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs), φπσο παξνμεηίλε (Seroxat) θαη 

θινπνμεηίλε (Ladose), θαη ζηνπο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο-

λνξεπηλεθξίλεο (SNRIs), φπσο βελιαθαμίλε (Efexor).  

 

 

ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΠΑΝΗΚΟΤ  

 

Ζ δηαηαξαρή παληθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία επαλαιακβαλφκελσλ 

θαη αηθλίδησλ θξίζεσλ παληθνχ ή κίαο απιήο θξίζεο παληθνχ πνπ αθνινπζείηαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα επίκνλεο αγσλίαο γηα επηθείκελε θξίζε, αλεζπρία γηα ηηο 

επηπινθέο ή ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο παληθνχ ή ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θξίζεηο. Απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 αηθλίδηεο θξίζεηο πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε θάπνηνλ παξάγνληα, ψζηε λα δηαγλσζηεί δηαηαξαρή παληθνχ, αλ θαη 

είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ θξίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηνλ εμσηεξηθφ παξάγνληα.  

 Με ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαηαξαρή παληθνχ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά  

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. ε κία κειέηε ε ζπρλφηεηα ησλ 

αηφκσλ πνπ δελ εξγάδνληαλ ήηαλ 25%, ελψ κφλν 57% κπνξνχζαλ λα εξγάδνληαη ζε 

πιήξεο σξάξην. Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία ησλ 

αηφκσλ κε δηαηαξαρή παληθνχ είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ παληθψλ, ε ζηάζε απέλαληη ζηε 

λφζν θαη ε απνγνήηεπζε ηεο νηθνγέλεηαο. Οη αζζελείο κε δηαηαξαρή παληθνχ βξέζεθε 

λα έρνπλ επίπεδα ςπρηθήο πγείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ξφινπ πνιχ ρακειφηεξε απφ 

αζζελείο κε κείδνλεο θαη ρξφληεο ηαηξηθέο λφζνπο.  

 Ζ βαξχηεηα θαη ζπρλφηεηα ησλ θξίζεσλ παληθνχ πνηθίινπλ επξέσο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο αζζελήο κπνξεί λα βηψλεη κία θξίζε παληθνχ ηελ εβδνκάδα γηα 

πνιινχο κήλεο, ελψ άιινο κπνξεί λα πεξηγξάθεη κία ζεηξά απφ θξίζεηο κέζα ζε κία 

βδνκάδα κε κεζνδηαζηήκαηα εβδνκάδσλ ή κελψλ επί αξθεηά ρξφληα. Ζ πεξίπησζε 

ησλ απαξαίηεησλ (ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-ΗV) πιήξσλ θξίζεσλ παληθνχ 

γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε, είλαη επίζεο ζπρλή ζηα άηνκα απηά. Οη αζζελείο επίζεο 

βηψλνπλ κεγάιε αγσλία γηα ηηο επηπινθέο ή ηηο ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ παληθνχ. 

Κάπνηνη έρνπλ ην θφβν φηη έρνπλ κία απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπο λφζν, φπσο 

έκθξαγκα ή επηιεςία. Οη αζζελείο πξνζέξρνληαη ζπρλά ζηα επείγνληα ή ζε θάπνην 
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παζνινγηθφ ηαηξείν γηα εμεηάζεηο, νη νπνίεο δελ δείρλνπλ θάπνην νμχ ηαηξηθφ 

πξφβιεκα. Άιινη κπνξεί λα αηζζαλζνχλ φηη νη θξίζεηο παληθνχ είλαη ζεκάδη πνπ 

δείρλεη φηη πξφθεηηαη λα ηξειαζνχλ. Πνιινί αζζελείο κε δηαηαξαρή παληθνχ κπνξεί 

επίζεο λα αλαπηχμνπλ απνθεπθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αγνξαθνβία, δειαδή άγρνο 

ζην λα βξίζθνληαη ζε κέξε θαη θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο ε θπγή ζα ήηαλ δχζθνιε ή 

ηαπεηλσηηθή ή φπνπ ε βνήζεηα ζα ήηαλ αδχλαηε. 

 Έλαο θεληξηθφο παξάγνληαο ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ παληθνχ είλαη ν 

ππεξαεξηζκφο. Αζζελείο κε δηαηαξαρή παληθνχ έρεη θαλεί φηη είλαη ρξφληνη 

ππεξαεξηδφκελνη αζζελείο νη νπνίνη επηπιένλ κπνξεί λα θάλνπλ νμχ θαη ηπραίν 

ππεξαεξηζκφ θαη θάπνηεο θνξέο θξίζεηο παληθνχ. Ο ππεξαεξηζκφο απηφο δεκηνπξγεί 

ππνθαπλία θαη αιθάισζε, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε εγθεθαιηθή ξνή θαη 

ζπλεπψο ζε δάιε, ζχγρπζε θαη απνπξαγκαηνπνίεζε. Σα ζπκπηψκαηα απηά ηνπ 

ππεξαεξηζκνχ ζεξαπεχνληαη επηηπρψο κε αληηπαληθή αγσγή ή κε θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο αλαπλνήο.  

 Ζ επηθξάηεζε γηα φιε ηε δσή ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ κε ή ρσξίο αγνξαθνβία 

είλαη 1,5%-3,5%, ελψ ε επηθξάηεζε 1 έηνπο απφ 1% έσο 2 %. Οη κηζνί πεξίπνπ απφ 

ηνπο αζζελείο κε δηαηαξαρή παληθνχ έρνπλ αγνξαθνβία. Ζ ειηθία έλαξμεο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 17 έσο 25 έηε, παξνπζηάδνληαο δηθαζηθή θαηαλνκή. Ζ πνξεία ηεο δηαηαξαρήο 

παληθνχ πνηθίιεη απφ επεηζνδηαθή έσο ρξφληα. Ζ πνξεία θαη ε ζρέζε ηεο 

αγνξαθνβίαο κε ηε δηαηαξαρή παληθνχ πνηθίιεη επίζεο απφ επεηζνδηαθή έσο ρξφληα. 

Οη γπλαίθεο πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο άλδξεο ζε ζπρλφηεηα 2:1 έσο 3:1. 

Οη γπλαίθεο επίζεο ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα δηαηαξαρήο παληθνχ 

κεηαμχ ηεο ειηθίαο 25 έσο 44 θαη νη θξίζεηο ηνπο ηείλνπλ λα ζπλερίδνληαη επί καθξφλ 

πεξλψληαο ε ειηθία. Με ηε ζεξαπεία, ζε επαλέιεγρν κεηά απφ 10 ρξφληα, πεξίπνπ 

30% ησλ αζζελψλ ήηαλ πιήξσο ζεξαπεπκέλνη, 40-50% ήηαλ θάπσο βειηησκέλνη, 

αιιά παξέκελαλ κε ζπκπηψκαηα θαη ην ππφινηπν 20-30% δελ έδεημαλ αιιαγή ή 

είραλ ρεηξνηεξεχζεη. Οη αζζελείο κε δηαηαξαρή παληθνχ θαη αγνξαθνβία ηείλνπλ λα 

έρνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά χθεζεο (20% ζε επαλέιεγρν κεηά απφ 18 κήλεο) θαη 

πςειφηεξα πνζνζηά ππνηξνπψλ, ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο αζζελείο ρσξίο 

αγνξαθνβία. Ζ πξφγλσζε είλαη επίζεο ρεηξφηεξε ζε αζζελείο κε ζπλνδφ θαηάζιηςε 

ή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο.  

 ηελ θιηληθή εμέηαζε, νη αζζελείο κε δηαηαξαρή παληθνχ έρνπλ ζπρλά 

παξνδηθή ηαρπθαξδία θαη απμεκέλε ζπζηνιηθή πίεζε ζηε δηάξθεηα θάπνησλ θξίζεσλ 

παληθνχ. Κάπνηεο κειέηεο έδεημαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαηαξαρήο παληθνχ θαη 

ζπξενεηδηθήο λφζνπ, πξφπησζεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο, πξνβιεκάησλ ιαβπξίλζνπ, 

θαη άζζκαηνο. Οη αζζελείο κε δηαηαξαρή παληθνχ έρνπλ επίζεο απμεκέλε ζπρλφηεηα 

ζαλάηνπ απφ θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο θαη απμεκέλν θίλδπλν γηα εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 
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Βξέζεθε επίζεο ζεκαληηθή ζπλλνζεξφηεηα κε ςπρηαηξηθέο λφζνπο. Ζ κείδσλ 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ζπκβαίλεη ζην 50-60% ησλ αζζελψλ κε δηαηαξαρή παληθνχ. 

ην έλα ηξίην κάιηζηα απηψλ ην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην πξνυπάξρεη ηεο δηαηαξαρήο 

παληθνχ. Έλα κέξνο ησλ αζζελψλ κε δηαηαξαρή παληθνχ έρνπλ ζπλλνζεξφηεηα κε 

δηαηαξαρή απφ ρξήζε νπζηψλ. Οη αζζελείο απηνί απηνζεξαπεχνληαη ζπλήζσο κε 

αιθνφι, βελδνδηαδεπίλεο, θάλλαβε, θνθαΐλε θαη άιινπο παξάγνληεο. Ζ 

ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο είλαη επίζεο ζπρλή, φπσο κε 

θνηλσληθή θνβία (15%-30%), ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (8%-10%), 

εηδηθή θνβία (10%-20%) θαη γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή (25%). Απμεκέλνο 

επίζεο θίλδπλνο απηνθηνλίαο βξέζεθε ζε κε επηπεπιεγκέλνπο αζζελείο (7%) θαη ην 

πνζνζηφ απηφ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ζε δηαηαξαρή παληθνχ κε ζπλλνζεξφηεηα 

θάπνηαο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο.  

Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία θαη θαξκαθνζεξαπεία. 

ηηο απιέο ζεξαπεπηηθέο δνθηκέο ε άκεζε αληαπφθξηζε θπκαίλεηαη απφ 50% έσο 

60%. Οη ζπρλφηεηεο απηέο απμάλνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηεο ζεξαπείαο. Ζ 

θχξηα θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία είλαη νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRIs), φπσο θινπνμεηίλε (Ladose), παξνμεηίλε (Seroxat), ζεξηαιίλε 

(Zoloft) θαη θινπβνμακίλε (Dumyrox). Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα ρνξεγεζνχλ ηα 

ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά (TCAs), φπσο ηκηπξακίλε, θαη νη πςειήο ηζρχνο 

βελδνδηαδεπίλεο, φπσο αιπξαδνιάκε (Xanax) θαη θινλαδεπάκε (Rivotril). Ζ γεληθή 

αξρή ηεο ζεξαπείαο ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

βελδνδηαδεπηλψλ ζαλ εθεδξεία, εάλ νη πξνζπάζεηεο κε ηα αληηθαηαζιηπηηθά 

απνηχρνπλ. Πιήξεο χθεζε ησλ θξίζεσλ παληθνχ κε ηα αληηθαηαζιηπηηθά ζπλήζσο 

απαηηεί 4 έσο 12 εβδνκάδεο ζεξαπείαο. Ζ ζεξαπεία ζπλήζσο ζπληζηάηαη γηα 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, ψζηε λα πξνιεθζεί ε πξψηκε ππνηξνπή. Γπζηπρψο ε 

ζεξαπεία ηεο νμείαο θάζεο δελ νδεγεί ζπλήζσο ζε καθξνρξφληα χθεζε. ε 

επαλέιεγρν κεηά απφ 1 έσο 4 ρξφληα κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο θάζεο κε 

ηκηπξακίλε βξέζεθε φηη ην 80% ησλ αζζελψλ είραλ ζπκπηψκαηα. ε επαλέιεγρν κεηά 

απφ 3 ρξφληα αληηκεηψπηζεο ηεο νμείαο θάζεο κε δηαδεπάκε, αιπξαδνιάκε ή 

εηθνληθφ θάξκαθν, 60% έδεημαλ εμαθνινχζεζε ησλ ζπκπησκάησλ. πλεπψο, ε 

ζεξαπεία ζπληήξεζεο πηζαλφλ λα ελδείθλπηαη γηα πνιινχο αζζελείο κε δηαηαξαρή 

παληθνχ.  

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΟΒΗΑ  

 

 Ο θεληξηθφο θφβνο ηνπ αζζελνχο κε θνηλσληθή θνβία ή δηαηαξαρή 

θνηλσληθνχ άγρνπο είλαη φηη ζα ηαπεηλσζεί ή ζα ληψζεη κεγάιε ακεραλία, φηαλ βξεζεί 
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κπξνζηά ζε άιινπο. Σα άηνκα κε θνηλσληθή θνβία θνβνχληαη θαη απνθεχγνπλ 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο άιινπο ή λα παξνπζηάζνπλ 

θάηη, φπσο ην λα κηιήζνπλ κπξνζηά ζε άιινπο. Δθηφο απφ ηελ νκηιία κπξνζηά ζε 

άιινπο, νη ηππηθνί θνηλσληθνί θφβνη πεξηιακβάλνπλ ην λα ηξψλε ή λα γξάθνπλ 

δεκφζηα, λα παξεπξίζθνληαη ζε ζπλαληήζεηο, λα δίλνπλ ζπλέληεπμε ή λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκφζηεο ηνπαιέηεο. Έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη έλαλ ή πνιινχο 

θνηλσληθνχο θφβνπο. Ζ έθζεζε ζηε θνβηθή θαηάζηαζε αλαδχεη άγρνο ην νπνίν 

κπνξεί λα κνηάδεη κε πξνθαινχκελε θξίζε παληθνχ ζπλνδεπφκελε απφ εξπζξφηεηα, 

εθίδξσζε θαη μεξνζηνκία. Αληίζεηα, νη αζζελείο κε θξίζε παληθνχ ηείλνπλ λα έρνπλ 

αίζζεκα παικψλ θαη πξνθάξδην πφλν. ηα παηδηά ην θνηλσληθφ άγρνο κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη κε θιάκαηα, εθξήμεηο νξγήο, πάγσκα ή απνθπγή απφ θνηλσληθέο 

θαηαζηάζεηο κε άγλσζηνπο αλζξψπνπο. Οη ελήιηθεο θαη νη έθεβνη ππνθέξνπλ ζπρλά 

αλαγλσξίδνληαο φηη ν θφβνο ηνπο είλαη ππεξβνιηθφο θαη κε ξεαιηζηηθφο. Σα άηνκα κε 

θνηλσληθή θνβία ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά αιθνφι θαη εξεκηζηηθά ζαλ απηνζεξαπεία γηα 

ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο, κία ζπλήζεηα πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε θαηάρξεζε. Οη 

αζζελείο κε γεληθεπκέλε θνηλσληθή θνβία ηείλνπλ λα είλαη λεψηεξνη, ιηγφηεξν 

εθπαηδεπκέλνη θαη έρνπλ κεγαιχηεξν άγρνο θαη θαηάζιηςε απφ φηη νη αζζελείο κε 

θνηλσληθή θνβία πνπ ζρεηίδεηαη κε νκηιία ζε θνηλφ. 

Κνηλά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αζζελψλ κε θνηλσληθή θνβία είλαη ε 

ππεξεπαηζζεζία ζηελ θξηηηθή, ε αξλεηηθή εθηίκεζε θαη απφξξηςε, ε δπζθνιία  ζην λα 

δεηνχλ απηφ πνπ ζέινπλ θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε. Οη αζζελείο κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ επίζεο θνηλσληθή αδεμηφηεηα (φπσο δπζθνιία λα θνηηάλε ζηα κάηηα) ή 

λα έρνπλ εκθαλή ζεκεία άγρνπο, φπσο ηδξσκέλεο παιάκεο, ηξφκν ή ηξεκάκελε 

θσλή. Οη θνηλσληνθνβηθνί ζπρλά έρνπλ κεησκέλε απφδνζε ζην ζρνιείν ή ηε δνπιεηά, 

ιφγσ ηνπ άγρνπο ή ηεο απνθεπθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε θνηλσληθή ηνπο δσή ζπρλά 

επεξεάδεηαη, νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή ή νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Μία 

κειέηε έδεημε φηη κέρξη 20% ησλ θνηλσληνθνβηθψλ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα 

δσήο. 

Ζ επηθξάηεζε ηεο θνηλσληθήο θνβίαο θπκαίλεηαη απφ 3% έσο 13%, πξνζβάιινληαο 

ζπρλφηεξα ηηο γπλαίθεο απφ φηη ηνπο άλδξεο. πλλνζεξέο θαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απιή θνβία, ηε δηαηαξαρή παληθνχ, ηελ αγνξαθνβία, ηελ 

ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο, φπσο κείδνλα 

θαηάζιηςε θαη δπζζπκία, ηηο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρξήζε νπζηψλ, ηε 

ζσκαηφκνξθε δηαηαξαρή θαη ηελ απνθεπθηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. Οη 

κειέηεο δείρλνπλ φηη νη θνηλσληνθνβηθνί κε ζπλλνζεξφηεηα ζηνλ Άμνλα Η είλαη 

πεξηζζφηεξν θαηαζιηπηηθνί θαη αγρψδεηο, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

ζπλλνζεξφηεηα. Οη αζζελείο κε ζπλλνζεξφηεηα ζηνλ Άμνλα ΗΗ είλαη πεξηζζφηεξν 
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θαηαζιηπηηθνί αιιά φρη πεξηζζφηεξν αγρψδεηο, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

ζπλλνζεξφηεηα. Οη θνηλσληνθνβηθνί ζπάληα απαηηείηαη λα λνζειεπηνχλ. Ζ έλαξμε ηεο 

δηαηαξαρήο είλαη ζπλήζσο ζηελ εθεβεία θαη ζπαληφηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία. Ζ 

έλαξμε επίζεο κπνξεί λα ζπκβεί αηθλίδηα κεηά απφ έλα ζηξεζνγφλν γεγνλφο ή 

ζηαδηαθά. Ζ δηαηαξαρή ζπλήζσο δηαηξέρεη ζε φιε ηε δσή. 

Σφζν ε θαξκαθνινγηθή ζεξαπεία, κε εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRIs), φζν θαη ε γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπείεο, φπσο ε 

γλσζηαθή αλαθαηαζθεπή, ε δσληαλή έθζεζε θαη ε εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, βξέζεθε λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηε ζεξαπεία ηεο θνηλσληθήο θνβίαο.  

 

 

 

ΦΤΥΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ-ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

Ζ ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (OCD) ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επαλαιακβαλφκελεο ηδενιεςίεο θαη θαηαλαγθαζκνχο πνπ πξνθαινχλ ζεκαληηθή 

δπζθνξία θαη έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη θιηληθνί ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηε 

ζεκαζία ηεο δηαθνξάο ηεο αιεζηλήο ηδενιεςίαο θαη ςπραλαγθαζκνχ απφ ηελ 

ςπραλαγθαζηηθή εκκνλή κε ηελ θαζαξηφηεηα, ην αλακάζεκα ηεο ζθέςεο θαη ηελ 

πξνθαηάιεςε πνπ δελ είλαη δπζηνληθέο πξνο ην εγψ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

δηαρσξίζνπλ αλάκεζα ζηνπο πξαγκαηηθνχο θαηαλαγθαζκνχο απφ άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ νλνκάδνληαη ςπραλαγθαζκνί, φπσο ην ππεξβνιηθφ θαγεηφ ή 

πνηφ ή ηελ ππεξβνιηθή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ηα νπνία βηψλνληαη ζαλ επράξηζηα 

αιιά νη ζπλέπεηέο ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη επράξηζηεο. Σν άγρνο ζπλδέεηαη ζπρλά κε 

ηνπο ςπραλαγθαζκνχο, θαζψο θαη ε αληίζηαζε ζε απηνχο. Δπίζεο, ην άγρνο 

ππνρσξεί ακέζσο φηαλ ην άηνκν ελδψζεη ζηνλ θαηαλαγθαζκφ. Αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε OCD αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη 

ππεξβνιηθή, νξηζκέλνη έρνπλ πιήξε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο επηκέλνληαο φηη ν 

ςπραλαγθαζκνί θαη θαηαλαγθαζκνί ηνπο είλαη ξεαιηζηηθνί.  

 Κνηλνί θαηαλαγθαζκνί πεξηιακβάλνπλ ην ππεξβνιηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ 

ζην 25%-50% ησλ αζζελψλ κε OCD, ε ζπκπεξηθνξά ειέγρνπ ζπλδεφκελε κε 

ππεξβνιηθή ακθηζπκία (γηα παξάδεηγκα θαηαλαγθαζηηθφο έιεγρνο θιεηδαξηάο ή 

βξχζεο), θαη ςπρηθνχο θαηαλαγθαζκνχο, φπσο ζπλερήο επαλάιεςε ζθέςεσλ ή 

αδηάθνπν κέηξεκα αξηζκψλ. Οη αζζελείο ζπρλά απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 

απνηεινχλ ην ζέκα ησλ ηδενιεςηψλ ηνπο, φπσο απνθεχγνπλ δεκφζηα ινπηξά, ψζηε 

λα απνθχγνπλ ηα πεξηηηψκαηα θαη ηα κηθξφβηα.  
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 Οη ππννκάδεο ζπκπησκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο αζζελείο κε OCD 

πεξηιακβάλνπλ: 

 αζζελείο κε ςπραλαγθαζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε βξσκηά θαη ηηο κνιχλζεηο, ησλ 

νπνίσλ νη ηειεηνπξγίεο επηθεληξψλνληαη ζην πιχζηκν θαη ην θαζάξηζκα, θαη 

ηείλνπλ λα κε ζρεηίδνληαη κε ηηθ. 

 αζζελείο κε ςπραλαγθαζκνχο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηξία, ησλ νπνίσλ νη 

ηειεηνπξγίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηε ξχζκηζε πξαγκάησλ, 

ψζηε λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη ζπκκεηξηθά. Πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν 

άλδξεο απφ φηη γπλαίθεο. Οη αζζελείο ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ θαη καθξχηεξε δηάξθεηα λφζνπ.  

 αζζελείο πνπ νξίδνληαη ζαλ νκάδα πξψηκεο έλαξμεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηθ. 

Πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν άλδξεο απφ φηη γπλαίθεο, νη νπνίνη κεηξνχλ θαη 

ειέγρνπλ ςπραλαγθαζηηθά. 

 θαζαξά ςπραλαγθαζηηθνί αζζελείο ρσξίο θαηαλαγθαζκνχο. 

 αζζελείο κε θπξίσο ςπραλαγθαζηηθή βξαδχηεηα, νη νπνίνη θάλνπλ αξθεηή ψξα 

γηα λα ηειεηψζνπλ κία δνπιεηά. 

 αζζελείο νη νπνίνη κε ςπραλαγθαζηηθφ ηξφπν καδεχνπλ άρξεζηα πιηθά, φπσο 

παιηέο εθεκεξίδεο θαη γξάκκαηα. 

 αζζελείο κε παηδηαηξηθέο απηνάλνζεο λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ζηξεπηνθνθθηθή ινίκσμε (PANDAS), νη νπνίνη ζπλήζσο έρνπλ 

αηθλίδηα έλαξμε ςπραλαγθαζηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία κεηά 

απφ ινίκσμε κε ηελ νκάδα Α ηνπ β-αηκνιπηηθνχ ζηξεπηφθνθθνπ. Απηνί ηείλνπλ λα 

έρνπλ ζεηηθφ ηνλ θπηηαξηθφ δείθηε D8/17Β ν νπνίνο αλεπξίζθεηαη επίζεο ζην 

ξεπκαηηθφ ππξεηφ. 

   Ζ δηα βίνπ επηθξάηεζε ηεο ςπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο 

είλαη πεξίπνπ 3%, κε 6κελε επηθξάηεζε πεξίπνπ 2%. Οη αξηζκνί απηνί πηζαλφλ λα 

ππνεθηηκνχλ ηελ πξαγκαηηθή ζπρλφηεηα ιφγσ ηεο κεησκέλεο αλαθνξάο θαη ηεο 

κπζηηθνπαζνχο θχζεο ησλ αηφκσλ κε ηε δηαηαξαρή απηή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

αξηζκνί πηζαλφλ λα ππεξεθηηκνχλ ηε ζπρλφηεηα επεηδή νη θιίκαθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλνηηθέο έξεπλεο κπνξεί λα ππεξδηαγλψζθνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ζπρλφηεηα. Ζ δηαηαξαρή πξνζβάιιεη εμίζνπ άλδξεο θαη γπλαίθεο θαηά 

ηελ ελειηθίσζε, αιιά νη άλδξεο έρνπλ πην πξψηκε ειηθία έλαξμεο (απφ 6 έσο 15 

ρξνλψλ) ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο (απφ 20 έσο 29 ρξνλψλ). Οη πεξηζζφηεξνη 

αζζελείο παξνπζηάδνπλ κία ζηαζεξή θαη ρσξίο δηαθπκάλζεηο πνξεία, κε ην 15% λα 

έρνπλ κία αξγή θζίλνπζα πνξεία θαη ην 5% λα παξνπζηάδνπλ επεηζφδηα.  



 43 

 Ζ ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή βξέζεθε φηη αληαπνθξίλεηαη 

ζηνπο εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs) θαη ηε 

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία, ελψ ίζσο ε αληαπφθξηζε είλαη θαιχηεξε ζηνλ ζπλδπαζκφ 

απηψλ ησλ ζεξαπεηψλ. Μεξηθνί φκσο αζζελείο δελ είλαη ηθαλνί λα αθνινπζήζνπλ 

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ιφγσ ηνπ έληνλνπ άγρνπο θαη ησλ ζπλνδψλ θαηαζηάζεσλ, 

φπσο θαηάζιηςε θαη πησρή ελαηζζεζία ή ιφγσ κε δηάζεζεο θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλσλ ςπρνζεξαπεπηψλ. Οη αζζελείο απηνί ζα πξέπεη λα ιάβνπλ αξθεηή 

θαξκαθνζεξαπεία πξηλ αθνινπζήζνπλ θαη πάιη ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. Μία 

επαξθήο θαξκαθνζεξαπεία ζα πξέπεη λα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 12 βδνκάδεο ζηε 

κέγηζηε αλεθηή δφζε. Όκσο, ε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά 

αξγή θαη λα ρξεηαζηνχλ αξθεηέο εβδνκάδεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη αζζελείο ζα πξέπεη 

λα ελεκεξσζνχλ φηη ελδέρεηαη λα ληψζνπλ παξελέξγεηεο πξηλ λα αληηιεθζνχλ ηηο 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο. Ζ ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν κεηά ηε δηαπίζησζε φηη έρεη απνηειέζκαηα. Γεληθά, νη 

αζζελείο κε OCD ρξεηάδνληαη πνιχ πςειφηεξεο δφζεηο θαξκάθνπ ζπγθξηλφκελνη κε 

απηνχο πνπ αληηκεησπίδνληαη γηα θαηάζιηςε.  

  

 

ΦΑΜΑ ΦΤΥΑΝΑΓΚΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ  

 

σκαηόκνξθεο δηαηαξαρέο 

 

Ζ νκάδα ησλ ζσκαηόκνξθσλ δηαηαξαρώλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ή ηηο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη απφ θαηαλαγθαζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ λα κεησζεί ην άγρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εκκνλέο απηέο. Οη δηαηαξαρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρνλδξίαζε θαη ηε 

ζσκαηνδπζκνξθνθνβηθή δηαηαξαρή, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πεπνηζήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηνπ ζψκαηνο. ηελ πεξίπησζε ηεο ππνρνλδξίαζεο, ηα 

άηνκα έρνπλ ηελ ςπραλαγθαζηηθνχ ηχπνπ πεπνίζεζε φηη έρνπλ θάπνηα ζσκαηηθή 

πάζεζε κε ηελ απνπζία φκσο απνδεδεηγκέλεο ηαηξηθήο λφζνπ. ηελ 

ζσκαηνδπζκνξθνθνβηθή δηαηαξαρή ηα άηνκα έρνπλ ηελ πεπνίζεζε χπαξμεο ελφο 

θαληαζηηθνχ ειαηηψκαηνο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο θαη έληνλε ελαζρφιεζε κε 

απηφ. Σα άηνκα κε ηηο δηαηαξαρέο απηέο κπνξεί λα έρνπλ έλα ζχλνιν παγησκέλσλ 

αληηιήςεσλ, πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αληίζηαζε ηεο ζεξαπείαο ηνπο. 

 

Γηαηαξαρέο ζίηηζεο 
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Ζ νκάδα ησλ δηαηαξαρώλ ζίηηζεο, ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ ςπραλαγθαζηηθνχ 

θάζκαηνο, πεξηιακβάλεη ηελ ςπρνγελή αλνξεμία, ηε βνπιηκία θαη ηελ αλεμέιεγθηε 

θαηαλάισζε θαγεηνχ. Σα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζίηηζεο έρνπλ έλα κέζν φξν 10 

ςπραλαγθαζηηθψλ-θαηαλαγθαζηηθψλ ζπκπησκάησλ ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθνχο ςπραλαγθαζκνχο πνπ αθνξνχλ ην ζσκαηηθφ ηνπο βάξνο, ηελ 

εηθφλα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ηε δίαηηα, ηελ άζθεζε θαη ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ. Οη 

αλνξεμηθνί αζζελείο κπνξεί λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ςπραλαγθαζηηθνί ηελ πεξίνδν ηεο 

ιηκνθηνλίαο, αιιά θαη κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ αξρηθνχ βάξνπο ζπλερίδνπλ λα 

εκθαλίδνπλ άιια ςπραλαγθαζηηθά-θαηαλαγθαζηηθά ζηνηρεία. Οη αζζελείο κε 

δηαηαξαρέο ζίηηζεο ελδέρεηαη λα αλαπηχμνπλ ζνβαξά ηαηξηθήο θχζεο πξνβιήκαηα, 

εάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ ζεξαπεπηηθά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη αλαγθαία ε 

ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε κε έλαλ παζνιφγν, ψζηε λα απνθαζηζηεί έλα ζεξαπεπηηθφ 

πιάλν πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηαηξηθνχ ηχπνπ επηπινθέο. 

 

 

Γηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ 

 

Οη δηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ πεξηιακβάλνπλ ην παζνινγηθό 

παίμηκν, ηελ ηξηρνηηιινκαλία, ηελ θιεπηνκαλία, ηηο θαηαλαγθαζηηθέο αγνξέο, ηελ 

νλπρνθαγία, ηνπο ζεμνπαιηθνύο θαηαλαγθαζκνύο θαη ηελ απηνθαηαζηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά. Οη δηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απνηπρία ηνπ αηφκνπ λα αληηζηαζεί ζηηο παξνξκήζεηο κε επηβαξπληηθέο ζπλέπεηεο. 

Τπάξρεη απμεκέλε ηάζε ή δηέγεξζε πξηλ ηελ πξάμε, επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο θαη πηζαλφλ αηζζήκαηα ιχπεο θαη ελνρέο κεηά απφ 

απηήλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη δχζθνιν λα ζεξαπεπηνχλ επεηδή πνιινί αζζελείο 

επλννχληαη απφ ηελ αίζζεζε επραξίζηεζεο πνπ ηνπο δίλνπλ. Μεξηθνί θιηληθνί 

ζεσξνχλ ηηο δηαηαξαρέο απηέο ζαλ κνξθέο εζηζκνχ θαη εμάξηεζεο, πηνζεηψληαο 

επηπιένλ ζεξαπείεο θηλήηξσλ, φπσο ηνπο Gamblers Anonymous. 

Ζ παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ έρεη μεθάζαξε ιεηηνπξγηθή ζεκαληηθφηεηα  

ζηε ξχζκηζε ηνπ άγρνπο, είηε απηφ είλαη απμεκέλν είηε κεησκέλν, αιιά ν ζθνπφο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαίλεηαη λα επηθεληξψλεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο επραξίζηεζεο. Σν 

κεγαιχηεξν εκπφδην ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ απηψλ είλαη ην λα κείλνπλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο. Ζ αλεπαξθήο ζεξαπεία, πνπ είλαη δεπηεξνγελήο ζηελ πησρή 

παξαθνινχζεζε απηήο, νδεγεί ζπρλά ζηελ επαλεκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ 

ππνηξνπή ηελ λφζνπ.  

Ζ παξαιεξεηηθή νκάδα ησλ αζζελώλ ηνπ OC θάζκαηνο πεξηιακβάλεη απηνχο 

πνπ αλήθνπλ ζην ζσκαηηθό θαη δεινηππηθό ηύπν ηεο παξαιεξεηηθήο δηαηαξαρήο κε 
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ηδενιεςίεο θαη θαηαλαγθαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξαιεξήκαηά ηνπο. Οη 

αζζελείο απηνί έρνπλ γεληθά πησρφηεξε έθβαζε ζεξαπείαο θαη ηείλνπλ λα 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε ζπλδπαζκφ ελφο SSRI θαη ελφο παξάγνληα πνπ 

κπινθάξεη ηελ ληνπακίλε. Δθηφο απφ ηνπο αζζελείο κε OCD κε παξαιεξεηηθή 

ζπκκεηνρή, νη αζζελείο κε OCD κε ζπλλνζεξή ζρηδφηππε πξνζσπηθφηεηα, θαζψο 

θαη ζρηδνθξεληθνί αζζελείο κε ζπλλνζεξά ςπραλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα, ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Σν έλα ηέηαξην πεξίπνπ ησλ 

ζρηδνθξεληθψλ αζζελψλ έρνπλ ζνβαξά ςπραλαγθαζηηθά ή θαηαλαγθαζηηθά 

ζπκπηψκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ,  ζεξαπεία θαηεπζπλφκελε ζηα ζπκπηψκαηα απηά, 

επηπξφζζεηα ζηε ζεξαπεία ηεο ςχρσζεο, κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε 

καθξφρξνλε πνξεία θαη έθβαζε.  

Ζ ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη νη ζρεηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο απηνχ θαίλεηαη λα έρνπλ πνιχ θαιή αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία κε 

εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs), θαζψο θαη ζηε ζπκπεξηθνξηθή 

ζεξαπεία. Πεξίπνπ 60% ησλ αζζελψλ κε OCD δείρλνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε κε 

SSRIs θαη απηή θαίλεηαη λα απνηειεί κία εηδηθή επίδξαζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ.  
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ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  

 

Οξηζκνί  

χκθσλα κε ηνλ Ακεξηθάληθν Φπρηαηξηθφ χιινγν γηα λα γίλεη ε δηάγλσζε 

Γηαηαξαρήο Δμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν πξέπεη λα πιεξνχληαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα 

12 κελψλ ηξία ή παξαπάλσ απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

□ Αλνρή, δειαδή ε αλάγθε γηα απμαλφκελν ρξφλν ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ψζηε 

λα πάξεη ην άηνκν ηθαλνπνίεζε, ή λα κελ αξθεί ε ψξα ρξήζεο γηα λα έρεη ην 

άηνκν ην ίδην απνηέιεζκα 

□ Να αλαπηπρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα απφζπξζεο κεξηθέο κέξεο 

κέρξη έλα κήλα κεηά ηε κείσζε ή ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη 

ηα ζπκπηψκαηα απηά λα δεκηνπξγνχλ δπζθνξία ή θνηλσληθή, πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σα ζπκπηψκαηα απηά 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, ςπραλαγθαζηηθή ζθέςε γηα ην ηη 

λα ζπκβαίλεη ζην δηαδίθηπν, θαληαζηψζεηο ή θαη φλεηξα ζρεηηθά κε ην 

δηαδίθηπν, εζειεκέλεο ή αζέιεηεο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ ζαλ λα 

δαθηπινγξαθνχλ. 

□ Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ λα γίλεηαη γηα λα αλαθνπθηζηνχλ ή απνθεπρζνχλ ηα 

ζπκπηψκαηα απφζπξζεο 

□ Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν λα γίλεηαη ζπρλφηεξα ή γηα πεξηζζφηεξν θαηξφ απ' 

φζν ζθφπεπε ην άηνκν 

□ εκαληηθφο ρξφλνο λα μνδεχεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν 

□ Να έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζε θνηλσληθέο, 

επαγγεικαηηθέο ή ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο 

δηαδηθηχνπ 

□ Να ξηςνθηλδπλεχεη ην  άηνκν  λα ράζεη  κηα ζεκαληηθή  ζρέζε,  εξγαζία, 

εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή επθαηξία εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο 

δηαδηθηχνπ. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε επεξεζηζηφηεηα ή ε αλεζπρία θαηά ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ή δηαθνπήο ηεο 

ρξήζεο δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο ηξφπνο απνθπγήο 

πξνβιεκάησλ θαη αλαθνχθηζεο απφ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο, αβνεζεζίαο, άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο. Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ν ρξήζηεο ιέεη ςέκαηα ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ γηα ηελ έθηαζε ηεο εκπινθήο ηνπ κε ην δηαδίθηπν . Οη εμαξηεκέλνη ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή πεξλάλε ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εβδνκάδαο 

κπξνζηά ζηελ νζφλε ηνπο, θη έρνπλ δπζθνιία λα ειέγμνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο ρξήζεο. 

Δίλαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αιιά ιηγφηεξν θνηλσληθνί απφ ηελ νκάδα ησλ 
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ζπλνκειίθσλ. Γεληθά πξνηηκνχλ λα είλαη κφλνη, είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηα αληηθείκελα απ' φηη ζηνπο αλζξψπνπο, αζρνινχληαη κε 

κνλαρηθά ρφκπη θαη ελδηαθέξνληα, φπσο ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία. ε άιιεο 

έξεπλεο ν ηππηθφο εμαξηεκέλνο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πεξηγξάθεηαη σο έλα πςεινχ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, εζσζηξεθέο άηνκν, κε εμεξεπλεηηθφ κπαιφ θαη έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππνινγηζηέο. Αληίζεηε άπνςε θαίλεηαη λα έρεη ε Young θαζψο 

πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην θχιν θαζψο θαη νη γπλαίθεο 

«εζίδνληαη» ζην δηαδίθηπν ην ίδην ζπρλά κε ηνπο άληξεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε θαίλεηαη 

φηη έξρεηαη κέζα απφ ην πφζν δεκνθηιείο είλαη νη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ άληξεο θαη γπλαίθεο ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη άληξεο θαίλεηαη λα 

πξνηηκνχλ πνξλνγξαθηθέο ζειίδεο ελψ νη γπλαίθεο chat-rooms.. 

 

Δμάξηεζε από ην δηαδίθηπν θαη ςπρνπαζνινγία 

 

ε έξεπλα ηεο ε Young βξήθε πσο ην 50% ησλ αηφκσλ πνπ πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα εμάξηεζεο απφ ην Internet αλέθεξε ηζηνξηθφ πξνεγνχκελεο εμάξηεζεο 

(King, 1996). Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ 

θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε ηνπ κέζνπ, απφζπξζε, αλνρή, δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ ηνπο, ζσκαηηθά ελνριήκαηα θαη δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο αιιά θαη 

θαηάζιηςε, ρακειή απηνεθηίκεζε, έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη θνβίεο. 

Κάλνληαο κηα ζχλνςε ησλ επξεκάησλ εξεπλψλ, ε εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν, ζην 

θάζκα ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαίλεηαη φηη ζπλεκθαλίδεηαη κε εμαξηήζεηο θαη εμαξηεηηθή 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο , κε δηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, κε 

θαηάζιηςε, κε ςπραλαγθαζηηθή θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, κε δηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα, κε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη σο 

πεξηερφκελν ζε παξαιεξεκαηηθέο ηδέεο ζε ζρηδνθξέλεηα. Παξάγνληεο 

ςπρνπαζνινγίαο, φπσο ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο, παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο, ε 

αλαδήηεζε εξεζηζκψλ, ε απηνεθηίκεζε θαη ε πξνζθφιιεζε έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηελ 

εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην δηαδίθηπν. Σν θαηλφκελν ηεο εμάξηεζεο απφ ην 

δηαδίθηπν είλαη ζπρλφηεξν ζηα αγφξηα, ζε κνλνγνλετθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο 

νηθνγέλεηεο, ζε παηδηά κε θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ή ππεξθηλεηηθφηεηα. Ζ αχμεζε 

ηεο επίπησζεο ηνπ δηαδπγίνπ, ε κνλαμηά, ε απνπζία επίβιεςεο απφ ηνπο γνλείο 

ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Όζν  ν έθεβνο κεγαιψλεη ν 

πεηξακαηηζκφο, ν κηκεηηζκφο ε πεξηέξγεηα, ε κε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε 

θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζε θάζε θαηαπίεζε γίλνληαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ην 

θαζηζηνχλ επάισην θαη επαίζζεην ζε εμαξηήζεηο. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε on line 

παηρληδηψλ βίαο πξνέθπςε φηη πέξα απφ ηελ εμάξηεζε πνπ κπνξνχλ λα 
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πξνθαιέζνπλ εμνηθεηψλεη ηα παηδία κε ηελ βία θαη άξεη ηηο αλαζηνιέο ηνπο ζην 

απνηξφπαην απηφ θαηλφκελν. ηα κάηηα ησλ παηδηψλ ε άζθεζε βίαο κπνξεί λα 

θέξεηαη ζαλ κηα ζπλεζηζκέλε πξάμε ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ πνιιέο θνξέο ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ε άζθεζε ηεο ζε παηδηά θαη ελήιηθεο (Κνξκάο, ππν δεκνζίεπζε) 
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ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ  

 

Θέκαηα Οξηζκνύ 

 

Ζ ζεμνπαιηθή θαηαλαγθαζηηθή/εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη έλα πξφηππν 

θαηαλαγθαζηηθψλ, ςπραλαγθαζηηθψλ θαη ξηςνθίλδπλσλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

πνπ πξνθαινχλ δπζθνξία ή/θαη δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Ο 

ζπλεζέζηεξνο ηχπνο εμαξηεηηθήο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδεηαη κε ην 

δηαδίθηπν. Αλ θαη  ηα πξφηππα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ νξηζζεί σο δηαηαξαρή 

ζεμνπαιηθνχ εζηζκνχ (sexual addiction), θαηαλαγθαζηηθή ζεμνπαιηθή δηαηαξρή 

(sexual compulsion), ή παξνξκεηηθή ζεμνπαιηθή δηαηαξαρή (sexual impulsion), έρεη 

θαζηεξσζεί ν φξνο ζεμνπαιηθή θαηαλαγθαζηηθή/εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά (sexually 

compulsive/addictive behaviors), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κία επξεία γθάκα 

πξνβιεκαηηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν ζεκείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ 

ζεμνπαιηθή θαηαλαγθαζηηθή/εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά  απν άιια πξφηππα ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ε αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα ειέγμεη ή λα δηαθφςεη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ έρνπλ δπλεηηθά δπζκελείο ζπλέπεηεο. Ζ ζεμνπαιηθή θαηαλαγθαζηηθή/εζηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ςπραλαγθαζηηθέο ζθέςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο γηα 

ην ζεμ, πνπ δελ ππνθξχπηνπλ επηζπκία, αιιά εμππεξεηνχλ κάιινλ ζηε κείσζε ηνπ 

άγρνπο. Αλ θαη νη ζπκπεξηθνξέο απηέο φκσο, κπνξεί πεξηζηαζηαθά λα κεηψλνπλ ην 

άγρνο, πξνθαινχλ ζην άηνκν κεγαιχηεξε δπζθνξία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί 

ζε επαλάιεςε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε θπθιηθφ ηξφπν. Ζ ζεμνπαιηθή 

θαηαλαγθαζηηθή/εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ ζπρλφηαηα ζρεηίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ 

κε ην δηαδίθηπν, πεξηιακβάλεη θαηαζηάζεηο φπσο ζεμ ρσξίο πξνθπιάμεηο, 

επηδεημηκαλία,  εδνλνβιεςία, παηδνθηιία, θαηαλαγθαζηηθφ απλαληζκφ, πνιιαπιέο 

ζρέζεηο, επίκνλε ρξήζε πνξλνγξαθίαο, πνιιαπινχο ή αλψλπκνπο ζπληφθνπο, 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αθαηάιιειν κέξνο, ζεμ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη πνξλεία.  

 

 

Ο θαύινο θύθινο ηεο εμάξηεζεο 

 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθή εμάξηεζε ζην δηαδίθηπν παξνπζηάδνπλ ηνλ 

ίδην θχθιν ησλ 4 θάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη φια ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

ζεμνπαιηθή εμάξηεζε. Αξρηθά, ην άηνκν βηψλεη κηα θαηάζηαζε πξνθαηάιεςεο κε 

ζθέςεηο ζεμνπαιηθήο δξάζεο, νη νπνίεο πξνδηαζέηνπλ ζε θαηαλαγθαζηηθφ ςάμηκν 

ζεμνπαιηθνχ εξεζηζκνχ. ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, ην άηνκν αξρίδεη λα 

θαληαζηψλεη εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ ή επηθείκελεο ζην κέιινλ. Οη θαληαζηψζεηο 
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ηξνπνπνηνχλ ηελ έθθιπζε ησλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ, νη νπνίνη πξνθαινχλ 

ζπλαηζζήκαηα επθνξίαο. Ζ δεχηεξε θάζε, ε θάζε ηεο ηεξνηειεζηίαο, ζπκβαίλεη φηαλ 

ην άηνκν πεξηιακβάλεη ζηελ εηδηθή θαζεκεξηλφηεηα ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηε δηάξθεηα ηεο ηεξνηειεζηίαο ην εμαξηεκέλν άηνκν δξαζηεξηνπνηείηαη κε άμνλα ηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ηεξνηειεζηία εθηέιεζεο ηζρπξνπνηεί ηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαη απμάλεη ηα ζπλαηζζήκαηα δηέγεξζεο. Ζ ηξίηε θάζε είλαη ε θάζε ηνπ θχθινπ ηεο 

θαηαλαγθαζηηθήο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εζηζκέλνπ αηφκνπ. Ζ ζεμνπαιηθή 

πξάμε απνηειεί ηνλ ζθνπφ ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεξνηειεζηηψλ. πρλά, απηφ είλαη 

ην ζεκείν ζην νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη πηζαλφλ θάπνην πξφβιεκα. 

ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο επηθξαηνχλ ζπρλά ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη 

ελνρήο, ελψ κπνξεί λα δψζεη ππνζρέζεηο κε επαλάιεςεο. Ζ ηειηθή θάζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, θαη ην άηνκν αηζζάλεηαη 

αβνήζεην θαη αλίθαλν λα ππεξηζρχζεη απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ θάζε απηή 

απνγνήηεπζεο είλαη ηφζν νδπλεξή, ψζηε γηα λα είλαη ζε ζέζεη λα ζπλδηαιιαγή κε ηνλ 

πφλν, ην άηνκν αξρίδεη μαλά ηνλ εζηζηηθφ θχθιν. Αθξηβψο φπσο ν ρξήζηεο θνθαίλεο 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε νπζία γηα λα πεηχρεη ην ίδην απνηέιεζκα, ην άηνκν κε 

ζεμνπαιηθφ θαηαλαγθαζκφ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο λεπξνρεκηθέο νπζίεο 

ψζηε λα πεηχρεη ηελ ίδηα ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε. Έηζη, ε ηέηαξηε θάζε ηνπ 

εζηζηηθνχ θχθινπ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ρσξίο δηαθνπέο θαη λα θαηαιακβάλεη 

νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Καζψο ν θχθινο ζπλερίδεη λα ζπκβαίλεη, ε δσή ηνπ 

αηφκνπ ζπλερίδεη ρσξίο έιεγρν, εληζρχνληαο ζπγρξφλσο ην ςεπδέο ζχζηεκα 

πεπνηζήζεσλ.  

 

 

Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεμνπαιηθήο εμάξηεζεο  

 

Ζ εμνπαιηθή εμάξηεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε ελαζρφιεζε ηνπ 

αηφκνπ κε ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηέρεη αξθεηά ζπκπεξηθνξηθά ζηνηρεία 

απφ ην ρψξν ηεο εμάξηεζεο, φπσο επίζεο θαη θαηαλαγθαζηηθά ή παξνξκεηηθά 

ζηνηρεία.  Γη απηφλ ην ιφγν, ε δηαηαξαρή απηή έρεη νλνκαζζεί ζεμνπαιηθή εμάξηεζε 

(Sexual Addiction), ζεμνπαιηθόο θαηαλαγθαζκόο (Sexual Compulsivity) θαη 

ζεμνπαιηθή παξνξκεηηθόηεηα (Sexual Impulsivity). Σα δηαγλσζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξφηεηλαλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο θαη πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε απηά πνπ 

αθνξνχλ ηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: (1) Αλνρή, φπσο απηή 

ζπκπεξαίλεηαη απφ ηε ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα, (2) πκπηώκαηα απόζπξζεο, φπσο ςπρνθπζηνινγηθά ζπκπηψκαηα 

θαηά ηε θάζε δηαθνπήο ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, (3) ηαζεξή επηζπκία αιιά 
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θαη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο λα ειεγρζεί ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, (4) Σν 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο αλαιψλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία γηα απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά, ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηελ αλάιεςε απφ ηηο ζπλέπεηέο ηεο, 

(5) εκαληηθέο εξγαζηαθέο ή θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο βιάπηνληαη εμαηηίαο απηήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 Σα παξαθάησ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζα κπνξνχζαλ λα θηλήζνπλ ηελ 

ππνςία ηνπ θιηληθνχ γηα ηελ χπαξμε εμνπαιηθήο Δμάξηεζεο: (1) πκπεξηθνξέο 

εθδξακάηηζεο ή ζπκπεξηθνξέο κε αδπλακία ειέγρνπ. Παξαδείγκαηα: 

θαηαλαγθαζηηθφο απλαληζκφο, εμάξηεζε απφ πνξλνγξαθία, ρξφληεο εμσζπδπγηθέο 

ζρέζεηο, επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο, πνξλεία, αλψλπκν ζεμ, θαηαλαγθαζηηθέο 

ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, εδνλνβιεςία θαη επηδεημηκαλία. (2) εκαληηθέο ζπλέπεηεο απφ 

ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Παξαδείγκαηα: δηαδχγην ή ρσξηζκφο, ζνβαξά 

πξνβιήκαηα γάκνπ, εξγαζηαθέο πξνζηξηβέο, αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε, εθηξψζεηο, 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη απφπεηξεο, έθζεζε ζε ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα, λνκηθή εκπινθή ιφγσ θαηεγνξηψλ γηα βηαζκφ. (3) Απηνθαηαζηξνθηθή ηάζε 

ή ζπκπεξηθνξά, φπσο απηή θαίλεηαη απφ ηελ αδπλακία δηαθνπήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

παξά ηηο εκθαλείο ζπλέπεηέο ηεο. (4) πλερήο αιιά αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα λα 

πεξηνξίζεη ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Μεξηθνί πξνηηκνχλ ην γάκν κε ηελ ειπίδα λα 

βνεζεζνχλ. Άιινη πάιη κπνξεί λα δηαλχνπλ καθξέο πεξηφδνπο κε ζεμνπαιηθή 

αλνξεμία. (5) Αλ θαη ε ζπρλή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα απαιχλεη ην άγρνο ηνπο, 

απηφ θαίλεηαη λα δξα πξνζσξηλά αθνχ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο 

αλαιψλνληαη κε ζεμνπαιηθνχ ηχπνπ θαληαζηψζεηο. Οη θαληαζηψζεηο απηέο θαίλεηαη 

φηη δηαηεξνχλ ζηαζεξά πςειφ ην επίπεδν ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο. (6) πλερήο θαη 

ζηαζεξή αχμεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ εκπεηξηψλ, σο εάλ ηα ησξηλά επίπεδα λα κελ 

ηθαλνπνηνχλ αξθεηά. (7) εκαληηθέο ελαιιαγέο ηεο δηάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηα αηζζήκαηα ληξνπήο θαη 

απνγνήηεπζεο γηα ηελ νπζηαζηηθά αλεπηζχκεηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Βξίζθνληαη ζε έλαλ ζπλερή θχθιν ζπκπεξηθνξάο ζηνλ νπνίν, αθελφο έιθνληαη απφ 

ηελ ληξνπή θαη θαηφπηλ δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο. Φαίλεηαη φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο θαζνδεγνχλ ηε δξάζε ηνπο αθνχ απνηεινχλ ηελ 

αλεπηζχκεηε ζπλέπεηα ησλ ιίγσλ επθνξηθψλ ζηηγκψλ ηεο δξαπέηεπζεο ζην ζεμ. (8) 

εκαληηθφ κέξνο ηεο εκέξαο αλαιψλεηαη ζε πξνζπάζεηα λα ζρεδηάζεη θάπνηα 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, λα ηε δήζεη θαη ηέινο, λα ηελ θαιχςεη. Σα ζπρλά ςέκαηα, 

ην μφδεκα ρξεκάησλ, ηα πξνβιήκαηα κε ηε ζχδπγν ή ε εγθαηάιεηςε παηδηψλ, 

απνηεινχλ θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο. (9) Αθνχ  ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ελέξγεηαο αλαιψλεηαη ζε ζρέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεμ, νη άιιεο 

ζρέζεηο, φπσο απηέο κε ηελ  νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο, ή ηνπο ζπλαδέιθνπο, 
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αηξνθνχλ. Οη καθξνρξφληεο εξσηηθέο ηνπο ζρέζεηο είλαη ζπλήζσο εθξεθηηθέο θαη 

ρσξίο κέιινλ. Λφγσ ηεο εκκνλήο ζηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζην θφβν ησλ 

ζηαζεξψλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ, ηα άηνκα απηά πξνηηκνχλ ηειηθά ηηο βξαρχρξνλεο θαη 

πεξηζηαζηαθέο εξσηηθέο ζρέζεηο.    

 

 

Αηηηνινγηθή πξνζέγγηζε  

 

Ζ ζεμνπαιηθή θαηαλαγθαζηηθή/εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά πεξηέρεη ηξία βαζηθά 

ζηνηρεία (Carnes, 2001): 1) ηελ ςπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά, 2) ηελ έιιεηςε 

ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα δηαθφςεη ηε ζπκπεξηθνξά, θαη 3) ηε ζπλέρηζε ηεο ηδηαίηεξεο 

ζπκπεξηθνξάο, παξά ηηο πξνθαινχκελεο απν απηήλ ζπλέπεηεο. Σν DSM IV δελ 

πεξηιακβάλεη ην ζεμνπαιηθφ εζηζκφ σο μερσξηζηή δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. 

Πεξηιακβάλεη φκσο δχν άιιεο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο: ηηο ζεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο θαη 

δηαηαξαρέο ηαπηφηεηαο θχινπ (ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, παξαθηιίεο, δηαηαξαρή 

ηαπηφηεηαο θχινπ, θαη ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία κε πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο), θαη 

δηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ (νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά). Κάπνηνη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ν ζεμνπαιηθφο εζηζκφο νθείιεηαη ζε 

δηαηαξαρή ειέγρνπ ηεο παξφξκεζεο. Ο εζηζκφο ζεσξείηαη κηα ζνβαξή δηαηαξαρή 

πνπ ζρεηίδεηαη κε εηδηθέο λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο. Οη εγθεθαιηθέο νπζίεο πνπ 

εθθξίλνληαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα καο ζπκίδνπλ κηα θαηάζηαζε 

ηζνδχλακε κε ηε ρξήζε θνθαίλεο. Ζ λεπξνρεκεία ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ εζηζκνχ, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο. 

Ζ ζεμνπαιηθή απάληεζε είλαη πεξηζζφηεξν κία ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, 

παξά κηα ιεηηνπξγία ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Ζ ακπγδαιή, πνπ είλαη ην θέληξν ηεο 

ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο θαη επηζπκίαο, απνηειεί κέξνο ηνπ ιηκπηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ δηεγείξεηαη απφ νπζίεο φπσο ε θνθαίλε. Ζ ζεμνπαιηθή απάληεζε 

θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή θαη έθθιπζε λεπξνρεηκηθψλ νπζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ελδνξθηλψλ, εγθεθαιηλψλ, θαη θαηερνιακηλψλ. πκπεξηθνξέο φπσο ε δηαηξνθή 

ή ην ζεμ πξνθαινχλ ηελ παξαγσγή επθνξηνγφλσλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ, νη νπνίνη 

ελεξγνπνηνχλ ηα θέληξα επραξίζηεζεο θαη επηβξάβεπζεο ζην ιηκπηθφ ζχζηεκα. Όηαλ 

δηεγείξνληαη ηα θέληξα απηά, ε επθνξία πνπ πξνθαιείηαη ελζαξξχλεη ηελ επαλάιεςε 

ηεο πξάμεο. Ζ θπζηνινγία ηνπ εζηζκνχ βαζίδεηαη ζηηο πξνθαινχκελεο αιιαγέο ηεο 

λεπξνκεηαβίβαζεο, νη νπνίεο αξγφηεξα θαηαιήγνπλ ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Οη νπζίεο πνπ πξνθαινχλ επθνξία κπνξεί λα είλαη εζηζηηθέο. Με ηελ 

επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζηηο νπζίεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα 

επραξίζηεζεο, ηα εζηζκέλα άηνκα αλαπηχζζνπλ θπηηαξηθή θαη αξγφηεξα ζσκαηηθή 
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αλνρή ζηηο νπζίεο, ζε ζεκείν λα ρξεηάδεηαη λα απμάλνπλ ηελ πνζφηεηα ψζηε λα 

αηζζαλζνχλ θαιά. Έηζη, ην άηνκν κε ζεμνπαιηθά παξνξκεηηθή/εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ρξεηάδεηαη λα επαλαιακβάλεη ηε ζπκπεξηθνξά ζπλερψο θαη λα δηεγείξεη ηελ 

παξαγσγή θαη έθιπζε ησλ εζσηεξηθψλ νπζηψλ ηεο επθνξίαο.  

Σν εζηζηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα μεθηλά απφ έλαλ εζθαικέλν ππξήλα 

πεπνηζήζεσλ. Σα εμαξηεκέλα άηνκα πηζηεχνπλ φηη είλαη αλάμηα, φηη θαλείο δελ ηνπο 

αγαπά, φηη νη αλάγθεο ηνπο δελ ζα ηθαλνπνηεζνχλ πνηέ, θαη φηη ην ζεμ είλαη απνηειεί 

ηελ πιένλ ζεκαληηθή αλάγθε. χκθσλα κε ηνλ Carnes (2001), απηέο νη ππξεληθέο 

πεπνηζήζεηο απνηεινχλ ηνπο ππνβνεζεηηθνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο. Δάλ θάπνηνο 

δελ εκπηζηεχεηαη ηνπο αλζξψπνπο, ηφηε ην ζεμ, φπσο θαη ην θαγεηφ, ην αιθνφι, ή ηα 

ηπρεξά παηγλίδηα, εμππεξεηνχλ πξφζθαηξα ηελ θαηάζηαζε. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη 

κία ζρέζε κε ηελ νπζία/ζπκπεξηθνξά, αληί γηα κία ζράζε κε ηνπο αλζξψπνπο. Μέζα 

ζην ζχζηεκα απηφ, ε ζεμνπαιηθή εκπεηξία παξέρεη ζην άηνκν αίζζεζε ελέξγεηαο θαη 

δηέγεξζεο. Ζ ζεμνπαιηθή εκπεηξία γίλεηαη ην εχθνιν ράπη πνπ απαιχλεη ηα 

πξνβιήκαηα. Σν ζχζηεκα ησλ ςεπδψλ απηψλ πεπνηζήζεσλ δεκηνπξγεί ηε βάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμάξηεζεο.  

 

Θεσξεηηθά κνληέια 

 

Ο ξόινο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο: Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, ην άγρνο 

θαη ε θαηάζιηςε νδεγνχλ ζε κεησκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ. Παξφια απηά κπνξεί 

λα παξακέλεη πςειφ φηαλ ε ζεμνπαιηθή ζχλδεζε κε θάπνην άιιν άηνκν 

θηλεηνπνηείηαη απφ ηελ αλάγθε δηαπξνζσπηθήο επαθήο ή ηελ αλάγθε απην-

επηβεβαίσζεο ή βειηίσζεο ηεο απην-εθηίκεζεο. Ζ ζρέζε ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο κπνξεί λα πάξεη κία απν ηηο αθφινπζεο 3 κνξθέο: 

Πξφηππν 1: Σν άηνκν είλαη ζπλαηζζεκαηηθά πηεζκέλν ή θαηαζιηπηηθφ, αιιά δηαηεξεί 

θπζηνινγηθή ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ. Απηή επλνεί ηελ εγθαζίδξηζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ηε ζεηηθή εθηίκεζε ησλ άιισλ, θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Πξφηππν 2: Ο 

ζεμνπαιηθφο εξεζηζκφο θαη ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα απνζπλδέεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ αηφκνπ απφ ηνπο ιφγνπο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζηάζεηαο ή πηψζεο. Πξφηππν 3: 

Υαξαθηεξίδεηαη απν ζηαζεξά απμεκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ ζε αξλεηηθέο 

ζπλαηζζεκεηηθέο θαηαζηάζεηο. Σν πξφηππν απηφ θαίλεηαη λα βαζίδεηαη ζε έλαλ 

εζσηεξηθφ κεραληζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ 

επίπεδν αλαζηνιήο ηεο ζεμνπαιηθήο δηεγεξζηκφηεηαο, πνπ πξνθαιείηαη ζπλήζσο ζε 

θαηαζηάζεηο απεηιήο, άγρνπο ή ζηξεο.  

Ο ξόινο ηεο αλαζηνιήο: Ζ αλαζηνιή ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη 

έλαο πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο. Ζ έλλνηα ηεο ρακειήο ηάζεο ζεμνπαιηθήο 
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αλαζηνιήο δείρλεη ρξήζηκε ζηελ θαηαλφεζε θάπνησλ ηνπιάρηζηνλ πηπρψλ ηεο 

πςεινχ θηλδχλνπ ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο (Bancroft et al, 2004).  

Ζ λεπξνβηνινγία θαη ε ςπρνθαξκαθνινγία ηεο ζεμνπαιηθήο αλαζηνιήο είλαη 

ζχλζεηε, αθνχ ελέρεηαη κία ζεηξά απφ λεπξνκεηαβηβαζηέο. Ζ ζεξνηνλίλε φκσο 

θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ο Kafka (1997), ππνζηήξημε φηη ε δηαηαξαρή 

ξχζκηζεο ηεο θεληξηθήο κνλνακηληθήο ιεηηνπξγίαο ζπκκεηέρεη ζηελ εκθάληζε ηεο 

εθηφο ειέγρνπ ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Σν ζύζηεκα επηβξάβεπζεο (motivational reward system) (Goodman, 1997), 

απνηειεί έλα αθφκε εξεπλεηηθφ πεδίν απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Πηζαλφηαηα, θάπνηεο 

αιιαγέο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο, θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ εθηφο ειέγρνπ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ κε 

απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηάρξεζεο θαη εζηζκνχ απφ ςπρνδξαζηηθέο 

νπζίεο. 

ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο ζα πξέπεη θπζηθά λα αλαθεξζεί ην γλσζηαθό 

ζύζηεκα πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επνδψζνπλ ηελ εκθάληζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε ρξήζε αιθνφι, αιιά θαη ε 

ελππάξρνπζα ηάζε ηεο ρακειήο ηθαλφηεηαο γηα αλαζηνιή, πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. Να ζεκεησζεί φηη ην γλσζηαθφ ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ καο παξαπέκπεη 

ζηνπο ιεγφκελνπο «κχζνπο ηνπ βηαζκνχ», ηηο γλσζίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ 

ζπλαληνχκε ζε άηνκα κε έθδειε ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα.  

 

Πξόζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα  

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ζηε 

κειέηε ησλ «εθηφο ειέγρνπ» ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (out of control sexual 

behaviors), νη νπνίεο ζην παξειζφλ ραξαθηεξίδνληαλ σο λπκθνκαλία 

(nymphomania), ζαηπξίαζε (satyriasis), θαη ππεξζεμνπαιηθφηεηα (hypersexuality). Ζ 

βηβιηνγξαθία έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζε ζε δχν έλλνηεο, ηελ θαηαλαγθαζηηθή 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (compulsive sexual behavior) θαη ην ζεμνπαιηθφ 

εζηζκφ/εμάξηεζε (sexual addiction). Έρεη πξνηαζεί ε ππαγσγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

απηψλ ζηηο δηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ (impulse control disorder), 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM. Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί είλαη εάλ 

νη εθηφο ειέγρνπ απηέο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο θαηαλννχληαη σο ε αθξαία κνξθή 

ελφο θπζηνινγηθνχ ζπλερνχο ή σο έλα ζπκπεξηθνξηθφ πξφηππν πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθφ πνηνηηθά, πξνβιεκαηηθφ θαη έμσ απφ ην θπζηνινγηθφ ζπλερέο. Δίλαη 

αιήζεηα νηη ε βηβιηνγξαθία γηα ηα ζέκαηα ηνπ ζεμνπαιηθνχ εζηζκνχ έρεη αλαισζεί 

θπξίσο ζε πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηνλ νξηζκφ, ζε ζρέζε θπξίσο κε ην DSM IV, ελψ 
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έρεη δψζεη ιηγφηεξεο απαληήζεηο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηελ αηηηνινγία θαη ηηο 

ζπλέπεηεο. Οη ζπρλφηεξεο αλαθνξέο ησλ εξεπλεηψλ, πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ 

θιηληθή εκπεηξία, θάλνπλ ιφγν γηα κεραληζκνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηε κείσζε ηνπ 

άγρνπο.  

Ζ πξνζνρή έρεη εζηηαζηεί ηδηαίηεξα ζηελ παξαηήξεζε νηη νη εθηφο ειέγρνπ 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε αληηθαηαζιηπηηθέο νπζίεο, 

φπσο ηνπο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs) (Kafka, 2000). 

Απνκέλεη λα απαληεζεί εάλ ηα νθέιε απν απηή ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή νθείινληαη 

ζηε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο, ζηελ εηδηθή αλαζηνιή ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο ή 

ζπγρξφλσο θαη ζηνπο δχν απηνχο ιφγνπο. Δάλ ππνζέζνπκε νηη ε κείσζε ηνπ άγρνπο 

θαη ε βειηίσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο είλαη ην ζεκείν θιεηδί γηα ηε 

βειηίσζε ησλ εθηφο ειέγρνπ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα 

δηαθαηνινγεζεί ην κεησκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ζε 

πεξηπηψζεηο κε κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θαη δχλακε. Τπάξρνπλ θάπνηα 

δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξάδνμε ζπλχπαξμε αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο 

θαη απμεκέλεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζε άηνκα κε ζεμνπαιηθή εμάξηεζε. Με ηε βνήζεηα 

ηνπ Mood and Sexuality Questionnaire, πνπ ρνξεγήζεθε ζε 919 εηεξνζεμνπαιηθνχο 

άλδξεο, ζην Ηλζηηηνχην Kinsey (Bancroft et al, 2003), βξέζεθε νηη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο ζπλππάξρεη κε κεησκέλε ζεμνπαιηθή 

επηζπκία, αιιά ζην 15-25% ησλ αηφκσλ ζπλππάξρεη κε απμεκέλε ζεμνπαιηθή 

επηζπκία θαη δξαζηεξηφηεηα. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε νηη ε ζρέζε 

θαηάζιηςεο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθε απφ ηε ζρέζε άγρνπο 

θαη ζεμνπαιηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, απμεκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ ζε άηνκα κε 

θαηάζιηςε κπνξεί λα ππνδεηθλχεη απμεκέλε αλάγθε πξνζσπηθήο αλαγλψξηζεο απν 

ηνπο άιινπο. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε θαηάζιηςε θαη 

ζεμνπαιηθφηεηα πξνθαλψο βηψλνπλ κεησκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο 

ρακειήο απηνεθηίκεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε άγρνο, ην πξφηππν 

ζρεηίδεηαη είηε κε ηε θπγή κέζα απν ην ζεμ ή κε ηελ παξνδηθή κείσζε ηνπ άγρνπο 

κεηά ηνλ νξγαζκφ.   

Σέινο, ην κνληέιν δηπινχ ειέγρνπ (dual control model) ηνπ Bancroft (1999), 

ππνζηεξίδεη νηη ε ζεμνπαιηθή επηζπκία εμαξηάηαη απν ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ 

ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο θαη αλαζηνιήο, κε ηελ αλαζηνιή λα είλαη ε ηππηθή 

πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία ηνπ είδνπο. Οη Bancroft & Vukadinovic (2004), 

ρνξεγψληαο ζε δείγκα αηφκσλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ πξφγξακκα ζην Sex Addicts 

Anonymous ηα εξσηεκαηνιφγηα The Mood & Sexuality Questionnaire, Sexual 

Inhibition/Excitation Scales, θαη Zemore Depression Proneness Ratings, βξήθαλ νηη 

απμεκέλε ζεμνπαιηθφηεηα ζε αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθά θαηαζηάζεηο ήηαλ πην ζπρλή 
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ζηνπο άλδξεο. Δπίζεο, ην απμεκέλν ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ζπλδέεηαη 

πεξηζζφηεξν κε άγρνο, παξά κε θαηάζιηςε, ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε 

θαηαλαγθαζηηθφ απλαληζκφ, παξά κε αιιειεπίδξαζε κε άιιν άηνκν. Σέινο, ηα κηζά 

πεξίπνπ άηνκα, απφ ηα 31 πνπ εμεηάζηεθαλ, πεξηέγξαςαλ ηηο εθηφο ειέγρνπ 

ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζαλ λα ηηο βίσλαλ ζε θαηάζηαζε απνζχλδεζεο 

(dissociation). Πηζαλφλ, ε απνζπλδεηηθή απηή θαηάζηαζε βνεζά ζηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ πξνηχπνπ ηεο εθηφο ειέγρνπ ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, κεηψλνληαο  ηηο 

δπλαηφηεηεο απηνξξχζκηζεο θαη απηνειέγρνπ πνπ αλακέλεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο.  
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ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ 

 

Δπηδεκηνινγία 

Πεξίπνπ ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ αλαπηχζζεη ζρηδνθξέλεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο πεξίπνπ 0,12 αλά 1000 άηνκα ζα 

εκθαλίζνπλ γηα πξψηε θνξά ζρηδνθξέλεηα. ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ ινηπφλ, θάζε 

ρξφλν πεξηκέλνπκε φηη 1200 πεξίπνπ άηνκα ζα εκθαλίζνπλ γηα πξψηε θνξά 

ζρηδνθξέλεηα, 25000 - 50000 άηνκα πάζρνπλ απφ απηή κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

ελψ 100.000 πεξίπνπ Έιιελεο ζα αλαπηχμνπλ ζρηδνθξέλεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο. Ζ δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη ην ίδην ζπρλά ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, αιιά ε 

ειηθία εκθάληζεο ησλ πξψησλ ςπρσηηθψλ εθδειψζεσλ ζηνπο άληξεο είλαη πην 

ζπρλά κεηαμχ 15 - 25 εηψλ θαη ζηηο γπλαίθεο κεηαμχ 25 - 35 εηψλ. Ζ εκθάληζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ θαη κεηά ηα 50 είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα. 

Ληγφηεξν θαλεξά ζπκπηψκαηα, φπσο ε θνηλσληθή απνκφλσζε ή απφζπξζε, 

αζπλήζηζηε νκηιία ή ζθέςε ή ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα πξνεγνχληαη  ησλ πξψησλ 

ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

 

Κιηληθή εηθόλα 

Σα ζπρλφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη νη 

ςεπδαηζζήζεηο, ηα παξαιεξήκαηα θαη ε απνδηνξγάλσζε ηεο ζθέςεο. Σν άθνπζκα 

θσλψλ πνπ νη άιινη άλζξσπνη δελ αθνχλ, είλαη ν πην ζπρλφο ηχπνο ςεπδαίζζεζεο 

ζηελ ζρηδνθξέλεηα. Οη θσλέο απηέο κπνξεί λα ζρνιηάδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ αζζελή, 

λα κηινχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηνλ αζζελή, λα ηνλ πξνεηδνπνηνχλ γηα επεξρφκελνπο 

θηλδχλνπο ή λα δίλνπλ εληνιέο ζηνλ αζζελή γηα ην ηη λα θάλεη. Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο 

είλαη πεπνηζήζεηο ηνπ αζζελή πνπ είλαη ςεπδείο, δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

ινγηθήο, παξακέλνπλ παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ απνδείμεηο θαη δελ απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελή. Οη παξαιεξεηηθέο ηδέεο είλαη 

ζπρλέο ζηελ ζρηδνθξέλεηα θαη κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξα ζέκαηα, φπσο ηδέεο 

κεγαιείνπ, ηδέεο δίσμεο, θ.ι.π. Σα παξαιεξήκαηα ζηε ζρηδνθξέλεηα είλαη εμαηξεηηθά 

παξάμελα - γηα παξάδεηγκα ε πεπνίζεζε φηη νη γείηνλεο ειέγρνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αζζελή κε ηελ βνήζεηα καγλεηηθψλ θπκάησλ ή φηη νη παξνπζηαζηέο ηεο 

ηειεφξαζεο απεπζχλνπλ εηδηθά ζηνλ αζζελή ηδηαίηεξα κελχκαηα. Οη παξαιεξεηηθέο 

ηδέεο δίσμεο, πνπ είλαη ζπρλέο ζηελ παξαλνεηδή ζρηδνθξέλεηα, είλαη ςεπδείο 

πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη άιινη κπνξεί λα ζέινπλ ην θαθφ ηνπο, 
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φηη ηνπο θιέβνπλ, φηη πξνζπαζνχλ λα ηνπο δειεηεξηάζνπλ ή φηη ζπλσκνηνχλ 

ελαληίνλ ηνπο.  

 

Τπνηξνπή θαη ζπκκόξθσζε ζηε ζεξαπεία 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ππνηξνπήο είλαη ε 

έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ζηε ζεξαπεία. Οη λνζειεπφκελνη αζζελείο έρνπλ πνζνζηά κε 

ζπκκφξθσζεο απφ 10 έσο 30%, ελψ νη θνηλνηηθέο δνκέο αλαθέξνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 40 έσο 50%. ε θάπνηεο κειέηεο ην πνζνζηφ κε 

ζπκκφξθσζεο ζηε ζεξαπεία ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο κεηά απφ ην πξψην επεηζφδην 

έθηαζε ην 59%. Σν πξαγκαηηθφ πνζνζηφ κε ζπκκφξθσζεο πξέπεη λα είλαη 

πςειφηεξν, αθνχ νη κεηξήζεηο δελ ππνινγίδνπλ ηα άηνκα πνπ αξλνχληαη ηελ αγσγή 

ή εγθαηαιείπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη κφλν ην έλα ηξίην 

ησλ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα παξνπζηάδνπλ πιήξε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία. Σν 

άιιν ηξίην παξνπζηάδεη κεξηθή ζπκκφξθσζε, δειαδή νη αζζελείο απηνί ζα κεηψζνπλ 

ηε δφζε ηνπ ζπληαγνγξαθνχκελνπ θαξκάθνπ ή κεξηθέο θνξέο ζα παξαιείςνπλ λα ην 

πάξνπλ. Σν ππφινηπν έλα ηξίην ησλ αζζελψλ δελ ζα αθνινπζήζνπλ θαζφινπ ηηο 

ζπληαγνγξαθνχκελεο νδεγίεο. Δπίζεο, νη θιηληθνί ζπρλά ππεξεθηηκνχλ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ ηνπο, αθνχ ζπρλά δελ ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε 

ζπκκφξθσζε σο πηζαλή εμήγεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο απνηπρίαο. Παξάγνληεο ηεο 

έιιεηςεο ζπκκφξθσζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζζελή είλαη ε ειηθία, ε θνηλσληθή 

θαηάζηαζε θαη ε ζηάζε απέλαληη ζηε λφζν θαη ηε ζεξαπεία ηεο. Παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε λφζν είλαη ε έιιεηςε ελαηζζεζίαο, ε ζπκπησκαηνινγία, ε δηάξθεηα 

λφζνπ θαη ε ρξήζε αιθνφι θαη νπζηψλ. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γηαηξφ θαη 

ηε ζεξαπεία είλαη ε παξνρή πιεξνθφξεζεο, νη παξελέξγεηεο ηνπ θαξκάθνπ θαη ε 

ζρέζε κε αζζελή. ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνθπγή ηεο κε ζπκκφξθσζεο 

πεξηιακβάλνληαη ε εμαζθάιηζε ζηελήο ζρέζεο γηαηξνχ-αζζελή, ε ζπληαγνγξάθεζε 

κίαο ή ιίγσλ εκεξήζησλ δφζεσλ, ε κνλνζεξαπεία, ε άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ 

παξελεξγεηψλ θαη ε ρνξήγεζε άηππσλ αληηςπρσηηθψλ.  

 

Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία 

Δμεηάδνληαο ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ησλ ππνδνρέσλ θαη ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζηα 

νπνία δξνπλ ηα αληηςπρσηηθά θάξκαθα, είλαη ζεκαληηθφ λα είκαζηε ελήκεξνη φηη απηά 

ηα ζπζηήκαηα είλαη αιιεινεμαξηψκελα.  Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηηο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ησλ θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαξκαθεπηηθνί 

παξάγνληεο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιιαγήο ησλ θαξκάθσλ (π.ρ., 
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αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα απφζπξζεο απφ ηελ ζεξαπεία), ηνλ επηπξφζζεην 

θίλδπλν παξελεξγεηψλ θαζψο επίζεο λα ζηνρεχζνπκε ζηελ αληαπφθξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. Αλ θαη ε θαηάιεςε θαη αληαγσληζηηθή δξάζε ησλ ππνδνρέσλ ηεο 

ληνπακίλεο D2 ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αληηςπρσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, απηφ 

δελ είλαη ην κφλν εκπιεθφκελν ζχζηεκα ππνδνρέσλ πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

ςχρσζε.  

Έρεη βξεζεί φηη φια ηα αληηςπρσηηθά θάξκαθα, ζε πνηθίινπο βαζκνχο, 

αληαγσλίδνληαη ηνπο ππνδνρείο ηεο ληνπακίλεο D2. Ζ παξαδνζηαθή αληηςπρσηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ζπλδεζεί κε πεξίπνπ ή κεγαιχηεξε απφ 70% θαηνρή ησλ 

D2 ππνδνρέσλ κεηαμχ 8 θαη 12 σξψλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηεο δφζεο, φπσο απηή 

θαίλεηαη απφ κειέηεο ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (PET). Απηή ε θαηάιεςε 

είλαη  επίζεο νξηαθά ππεχζπλε γηα ηηο εμσππξακηδηθέο αιιαγέο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο πξνιαθηίλεο. Δπνκέλσο, νη παξελέξγεηεο απηέο παξαηεξνχληαη ζπρλά 

ζηηο ρακειέο ζεξαπεπηηθέο δφζεηο ησλ θαξκάθσλ  πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία.  

Ζ επηηπρία ηεο θινδαπίλεο (Leponex) νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζην λα αλαδεηήζνπλ 

παξφκνηνπο θαξκαθνινγηθνχο κεραληζκνχο. χκθσλα κε ηνλ Meltzer, ην θεληξηθφ 

θαξκαθνινγηθφ πξνθίι γηα ηελ αηππηθφηεηα είλαη ε πςειή αλαινγία απνθιεηζκνχ 

ππνδνρέσλ ζεξνηνλίλεο (5-πδξνμηηξηπηακίλε [5-HT]) 2α πξνο D2 , ε νπνία θαηαιήγεη 

ζε  ιεηηνπξγηθφ αληαγσληζκφ ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ πνπ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ D2 ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηα επεξγεηηθά 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ζηηο κεζνθινηηθέο νδνχο. Ζ απειεπζέξσζε ησλ 

λεπξψλσλ ληνπακίλεο, σο ζπλέπεηα ηεο ζεξνηνλεξγηθήο αλαζηνιήο απφ ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ κεηαζπλαπηηθψλ 5-HT2α ππνδνρέσλ, νδεγεί ζε απμεκέλε 

κεηαβίβαζε ζην ξαβδσηφ θαη ζην θινηφ, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηα ΔΠ, απαιχλεη 

ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη βειηηψλεη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Δλαιιαθηηθά, ε 

αλαζηνιή ηεο κεηαβίβαζεο ζεξνηνλίλεο θαη νη κεηαζπλαπηηθέο επηδξάζεηο, νη νπνίεο 

απμάλνπλ ηε κεηαβίβαζε ηεο ληνπακίλεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξνζπλαπηηθψλ θαη κεηαζπλαπηηθψλ 

ππνδνρέσλ 5-HT1α. Οη αληηςπρσηηθνί παξάγνληεο πνπ ελεξγνχλ σο κεξηθνί 

αγσληζηέο ζηνπο ππνδνρείο 5-HT1α, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηπξαζηδφλεο (απηφο 

ν παξάγνληαο δξα εληνλφηεξα απφ ηελ θινδαπίλε αιιά θαη απφ ηελ θνπεηηαπίλε, νη 

νπνίνη έρνπλ ίζε αγσληζηηθή δξάζε ζηνπο ππνδνρείο 5-HT1α), νδεγνχλ ζε απμεκέλε 

απειεπζέξσζε ληνπακίλεο ζηηο θινηηθέο πεξηνρέο. 

Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ αιιαγή αληηςπρσηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ είλαη ε 

κε ηθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγσγήο ή ε πξνζπάζεηα ηνπ γηαηξνχ λα 

αληηκεησπίζεη ηηο δπζάξεζηεο παξελέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
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ζεξαπεία ζπληήξεζεο, ε νπνία έρεη ήδε θηάζεη ζην θαιχηεξφ ηεο επίπεδν θαη έρεη 

θηάζεη ζε ηζνξξνπία. Αλ θαη ε απφθαζε αιιαγήο ησλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ δελ 

κπνξεί λα ιακβάλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ρσξίο πνιιή ζθέςε, πνιινί αζζελείο πνπ 

αληηπαιεχνπλ κε ηα ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο ή κε ηηο αθφξεηεο 

παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ κπνξεί ζπρλά λα επσθειεζνχλ απφ κηα δνθηκή κε κία 

λέα θαξκαθεπηηθή αγσγή. Αλ θαη ηα επίκνλα ζεηηθά ζπκπηψκαηα είλαη αθφκα 

ζεκαληηθά, ε αιιαγή ησλ ελδείμεσλ ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηα επίκνλα αξλεηηθά, 

γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα. Αλ θαη ηα ΔΠ είλαη αθφκα ζεκαληηθά, νη 

παξελέξγεηεο ζηηο κέξεο καο πεξηιακβάλνπλ επίζεο επηφηεξεο ππνθεηκεληθέο 

εθδνρέο ησλ ΔΠ, αληηρνιηλεξγηθέο παξελέξγεηεο, θαηαζηνιή θαη θπξίσο αχμεζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη αχμεζε ή επηδείλσζε ησλ κεηαβνιηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

απνηεινχλ θίλδπλν γηα θαξδηαθέο παζήζεηο θαη δηαβήηε. 

πλνιηθά, πεξίπνπ δχν ηξίηα ησλ αζζελψλ πνπ αιιάδνπλ αγσγή απφ ην έλα 

αληηςπρσηηθφ θάξκαθν ζε άιιν, ην θάλνπλ γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο. ην παξειζφλ, ν πην ζπρλφο ιφγνο  πνπ 

ζρεηηδφηαλ κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηελ αιιαγή ζεξαπείαο απφ έλα 

αληηςπρσηηθφ ζε έλα άιιν, ήηαλ ηα επίκνλα ζεηηθά ζπκπηψκαηα. Αλ θαη ηα επίκνλα 

ζεηηθά ζπκπηψκαηα έρνπλ παξακείλεη κία απφ ηηο θχξηεο ελδείμεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ αιιαγή θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ, πην πξφζθαηα 

ππάξρεη απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ πάλσ ζην πψο αληαπνθξίλεηαη 

ν θάζε αζζελήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο απφ άπνςε αξλεηηθψλ, 

γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Δπνκέλσο, κηα εμήγεζε γηα ηελ 

άλνδν ησλ πνζνζηψλ αιιαγήο θαξκαθεπηηθψλ αγσγψλ ζηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο 

πνπ ε θαηάζηαζή ηνπο παξακέλεη ζηαζεξή, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην επξχηεξν 

θάζκα απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ  λεφηεξσλ θαξκάθσλ επηηξέπεη πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη κέρξη ηψξα αληθαλνπνίεηεο αλάγθεο ηνπ αζζελή.  

Σν ππφινηπν έλα ηξίην ησλ αζζελψλ, αιιάδνπλ θαξκαθεπηηθέο αγσγέο θπξίσο ιφγσ 

ησλ κε αλεθηψλ παξελεξγεηψλ. Όηαλ ηα άηππα αληηςπρσηηθά θάξκαθα εκθαλίζηεθαλ 

αξρηθά, ε κεγάιε πιεηνςεθία ηέηνηνπ ηχπνπ αιιαγψλ ησλ θαξκάθσλ γηλφηαλ κε 

ζθνπφ λα κεηψζνπλ ην κέγεζνο ησλ ΔΠ (π.ρ., αθαζεζία θαη παξθηλζνληθέο 

παξελέξγεηεο). ήκεξα, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο ρνξεγνχληαη άηππνη 

παξάγνληεο, έηζη ψζηε παξφιν πνπ κεξηθνί αζζελείο ζπλερίδνπλ λα ππνθέξνπλ απφ 

ηα ΔΠ, ε πιεηνςεθία ησλ αιιαγψλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο παξελέξγεηεο, πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εμσππξακηδηθά ζπκπηψκαηα (ΔΠ). Καηά πξνζέγγηζε, ε ζπρλφηεηα ησλ αιιαγψλ 

απφ ην έλα άηππν ζε έλα άιιν άηππν αληηςπρσηηθφ θάξκαθν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

παξελέξγεηεο γίλνληαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, επηκνλήο 
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εμσππξακηδηθψλ ζπκπησκάησλ, θαηαζηνιήο, ζεμνπαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη 

πξνβιεκάησλ εκκελφξξνηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

πξνιαθηίλεο. Οη γηαηξνί επίζεο ελεκεξψλνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο κεηαβνιηθέο 

αλσκαιίεο πνπ ζπλδένληαη κε κεξηθά απφ ηα άηππα αληηςπρσηηθά θάξκαθα, εηδηθά 

ηελ θινδαπίλε θαη ηελ νιαλδαπίλε θαη επίζεο αιιάδνπλ ηελ ζεξαπεία κε έλα άιιν 

αληηςπρσζηθφ θάξκαθν, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ηξηγιπθεξηδίσλ 

θαη ρνιεζηεξφιεο ή εμαηηίαο ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ιαλζάλνληνο ή 

εθδεισκέλνπ δηαβήηε.  
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ΑΠΧΛΔΗΑ KAI ΘΑΝΑΣΟ 

 

Σα δπλακηθά ηεο απώιεηαο  

 

Ζ απψιεηα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Σν 

μεπέξαζκα ζεκαληηθψλ απσιεηψλ, φπσο ν ζάλαηνο ζπδχγνπ, παηδηνχ ή γνλέα 

κπνξεί λα απαηηήζεη πνιιά ρξφληα θαη ηέηνηαο βαξχηεηαο γεγνλφηα πηζαλψο λα 

έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην ππφινηπν ηεο δσήο εθείλνπ πνπ ηα βηψλεη. Αθφκα 

φκσο θαη ιηγφηεξν θαηαζηξνθηθά ζπκβάληα - ρξφληεο παζήζεηο, αλαπεξίεο, 

αθξσηεξηαζκφο, ρξενθνπία, θαηαζηξνθή αθίλεηεο ή θηλεηήο πεξηνπζίαο απφ θπζηθά 

αίηηα, αιιαγή ζρνιείνπ, ππνρξεσηηθή κεηαθφκηζε, απφιπζε απφ ηελ εξγαζία - 

πξνμελνχλ πνιιέο επηπινθέο. Ζ αλαπφθεπθηε εκπεηξία πνηθίιεο ζνβαξφηεηαο 

απσιεηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε, πνπ θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα κάζεη 

λα απνδέρεηαη, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε θαη 

ζηελ εθκάζεζε ηξφπσλ «αλάθηεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ» θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

αθεξαηφηεηαο. 

  Σν πέλζνο θαη ε απνζηέξεζε κεηά απφ απψιεηα ιφγσ ζαλάηνπ είλαη ηα 

πεξηζζφηεξν επηθαζνξηδφκελα απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηελ παξέκβαζε ζηελ θξίζε. Δλψ ε αληίδξαζε ζηε ζιίςε είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ βηνινγηθή θαη επξχηεξα θνηλή, ην πέλζνο θαη ν ζξήλνο πνηθίιινπλ απφ 

θνηλσλία ζε θνηλσλία θαη αλάινγα κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Ζ εκπεηξία 

ηεο απψιεηαο επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ε θπιή, ε 

ζξεζθεία, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ν 

γεσγξαθηθφο ηφπνο δηαβίσζεο. Κάζε πνιηηηζκφο θαη θάζε επνρή δηακνξθψλνπλ 

αλάινγνπο ηξφπνπο πέλζνπο, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη αληηζηνίρσο νη θαλφλεο, νη 

πεπνηζήζεηο, νη ηχπνη, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζαλάηνπ. Αθφκα φκσο θαη ζην ίδην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο νκάδεο αηφκσλ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθά απνθιίλνπζεο απφςεηο γηα 

ην ζάλαην. ε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ηξία γεληθά κνληέια 

απφθξηζεο ζην ζάλαην: ε παξαδνρή, ε απψζεζε θαη ε άξλεζε ηνπ ζαλάηνπ. Ζ 

ζχγρξνλε δπηηθή θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φηη απσζεί ην ζάλαην (Rando, 

1984). 

 

Σν κνληέιν ηεο Kubler-Ross 
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ην κνληέιν ηεο ε Kubler-Ross αλαθέξεη ζε πέληε ζηάδηα ηηο αληηδξάζεηο ή 

απνθξίζεηο πνπ εκθαλίδεη έλα άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλακεηξεζεί κε ην δηθφ 

ηνπ επηθείκελν ζάλαην, ζρήκα πνπ ηζρχεη επίζεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο θαη ηεο 

απνζηέξεζεο σο επαθφινπζν ησλ πεξηζζφηεξσλ πξνζσπηθψλ απσιεηψλ. Σν 

κνληέιν απηφ δελ είλαη εθαξκφζηκν ζε θάζε πεξίπησζε, αιιά απνζθνπεί ζηελ 

παξνρή πξνο ηνπο απνζλήζθνληεο ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ησλ φζσλ αηζζάλνληαη θαη 

ρξεηάδνληαη νη ίδηνη, ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ζηνπο έρνληεο ηε θξνληίδα ησλ. 

    Πξψην ζηάδην: Άξλεζε θαη απνκφλσζε.  Ζ αξρηθή άξλεζε ηνπ αζζελνχο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ επηζαλάηηα θαηάζηαζή ηνπ ζεσξείηαη πγηήο αληίδξαζε ζηα 

επψδπλα θαη αλεζπρεηηθά λέα, θαζψο, ιεηηνπξγψληαο σο πξνζηαηεπηηθή αζπίδα, 

επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα ζπγθεληξσζεί θαη, κε ην ρξφλν, λα θηλεηνπνηήζεη άιιεο, 

ιηγφηεξν δξαζηηθέο, άκπλεο. ηε θάζε απηή δεκηνπξγεί έλα ζχζηεκα πξνθχιαμεο θαη 

απνκνλψλεηαη απφ πιεξνθνξίεο ή άηνκα πνπ ζα επηβεβαίσλαλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ, κπνξεί φκσο λα δξαζηεξηνπνηεζεί, ζπιιέγνληαο απνδείμεηο θαη 

απνδεηψληαο ππνζηήξημε απφ ηνπο άιινπο φηη ν ζάλαηφο ηνπ ηειηθά δε ζα επέιζεη. 

    Γεχηεξν ζηάδην: Θπκφο. Καζψο ν αζζελήο αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ην κχζν ηεο 

άξλεζεο, εθδειψλεη νξγή, πηθξία, δήιηα θαη ερζξφηεηα, ζηάζε πνπ θαζηζηά δχζθνιν 

ην ρεηξηζκφ ηνπ. Ο ζπκφο είλαη κηα θπζηνινγηθή πξνζαξκνγή, θαζψο, κέζσ απηνχ, 

επηρεηξεί απειπηζκέλα λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή, λα δηεθδηθήζεη ζεβαζκφ θαη 

θαηαλφεζε, φπσο θαη λα εγθαηαζηήζεη έλα βαζκφ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο, γηα ην 

ιφγν απηφ δελ πξέπεη νη νηθείνη ηνπ ή νη επαγγεικαηίεο πνπ ηνλ θξνληίδνπλ λα 

παίξλνπλ ηε ζηάζε ηνπ πξνζσπηθά. Με ηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ θαη ηεο ερζξφηεηάο 

ηνπ πξνο ηνλ θφζκν, ηνπο άιινπο θαη ην Θεφ, ν αζζελήο ζπλήζσο θσλάδεη γηα 

απνδνρή θαη αγάπε. 

    Σξίην ζηάδην: Γηαπξαγκάηεπζε. ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ν αζζελήο 

δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο γηαηξνχο ή ην Θεφ γηα κία αθφκε επθαηξία, κηα παξάηαζε 

δσήο ή ιίγν αθφκε ρξφλν, γηα λα θάλεη θάηη ηειεπηαίν. Απνηειεί άιιε κία πεξίνδν 

απηαπάηεο ηνπ, ειπίδνληαο ζε αληακνηβή ησλ ππνζρέζεψλ ηνπ γηα θαιή 

ζπκπεξηθνξά ή θαιέο πξάμεηο θαη πξφθεηηαη γηα κηα θπζηνινγηθή πξνζπάζεηα λα 

αλαβάιεη ην ζάλαηφ ηνπ. Ο επαηζζεηνπνηεκέλνο επαγγεικαηίαο πνπ ηνλ θξνληίδεη 

πξέπεη λα αθνχζεη ηηο αλεζπρίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

απηή θαη λα κελ αγλνήζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ αζζελνχο, γηαηί κπνξεί λα έρεη 

αλάγθε λα αληηκεησπίζεη θάπνηεο ελνρέο ή άιια θξπκκέλα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

    Σέηαξην ζηάδην: Καηάζιηςε. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 

απψιεηεο σο απφξξνηα ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ ηνπο, φπσο ρξήκαηα, ζηαδηνδξνκία, 

αγαπεηά ηνπο πξφζσπα, δηαδηθαζία πνπ πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο θαηάζιηςεο, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε ζηνπο ηειηθνχ ζηαδίνπ 



 65 

αξξψζηνπο: ζηελ αληηδξαζηηθή θαηάζιηςε, πνπ ζπληζηά απάληεζε ζηελ ακεηάθιεηε 

απψιεηα, θαη ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή θαηάζιηςε, πνπ απνηειεί εζψηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνεξγαζία παξαίηεζεο. Αζζελείο επξηζθφκελνη ζηε δεχηεξε απηή 

κνξθή θαηάζιηςεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε θξνληίδα, αγάπε θαη 

ζπκπάζεηα, κε ειάρηζηα ή θαζφινπ ιφγηα, ελψ πξνζπάζεηεο λα επζπκήζεη ν αζζελήο 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ηνπ ζιίςε. 

     Πέκπην ζηάδην: Απνδνρή. Οη αζζελείο, αθνχ πεξάζνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα 

ηέζζεξα ζηάδηα, θηάλνπλ ζε έλα ζεκείν φπνπ αδχλακνη, θνπξαζκέλνη θαη 

νινθιεξψλνληαο ην ζξήλν ηνπο, ζπκβηβάδνληαη κε ηελ απψιεηά ηνπο θαη 

απνδέρνληαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Γελ είλαη επράξηζην ην ζηάδην απηφ, θαζψο έξρεηαη 

ε ψξα νη αζζελείο λα απνζπξζνχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη δε ρξεηάδνληαη ζπδεηήζεηο θαη 

πνιπθνζκία. Οη ζπγγελείο θαη νη επαγγεικαηίεο πνπ ηνπο θξνληίδνπλ πξέπεη λα ηνπο 

δείμνπλ αγάπε θαη ππνζηήξημε απιψο κε ηελ παξνπζία ηνπο, παξακέλνληαο 

ζησπεινί, θξαηψληαο ηνπο ην ρέξη θαη αληαπνθξηλφκελνη ήξεκα ζηηο αλάγθεο θαη ζηα 

αηηήκαηά ηνπο. Θα πξέπεη, ηέινο, λα ηνπο παξέρεηαη ζην ζηάδην απηφ πεξίζαιςε 

ηέηνηα, πνπ ζα θάλεη ηε δσή ηνπο θαηά ην δπλαηφ αλψδπλε θαη άλεηε. 

 

Σν κνληέιν ηνπ Schneider 

 

Ο John Schneider(1984) αλέπηπμε έλα πεξηεθηηθφ κνληέιν νθηψ ζηαδίσλ, ην νπνίν 

απνθαιεί «δηαδηθαζία ηεο ζιίςεο». Σν κνληέιν ηνπ Schneider ζπγρσλεχεη ζσκαηηθέο, 

γλσζηαθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο απαληήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηελ 

απψιεηα. Ζ ζεψξεζε ηνπ Schneider γηα ηελ απψιεηα πεξηιακβάλεη εζσηεξηθά 

γεγνλφηα, ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ, ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλάπηπμεο θαη ελειηθίσζεο, 

φπσο επίζεο ηηο εχθνια αλαγλσξηδφκελεο απψιεηεο, φπσο είλαη ν ζάλαηνο θαη ην 

δηαδχγην.  

 Πξψην ζηάδην: Ζ αξρηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απψιεηαο.  Ο αξρηθφο αληίθηππνο ηεο 

απψιεηαο είλαη γεληθά έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο άγρνπο, απεηιεηηθφο γηα ηελ 

αίζζεζε νκνηφζηαζεο ηνπ ζψκαηνο. Οη νιηζηηθέο δηαζηάζεηο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, 

ηππηθά, πεξηιακβάλεη ζσκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηαθέο θαη 

πλεπκαηηθέο παξακέηξνπο. Ο ζπγθινληζκφο, ε ζχγρπζε, ην κνχδηαζκα, ε απάζεηα, ε 

δπζπηζηία θαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο είλαη κφλν κεξηθά απφ ηελ πνηθηιία 

ζπκπεξηθνξψλ, ζπλαηζζεκάησλ ή εληππψζεσλ, ηα νπνία κπνξεί ην άηνκν λα βηψζεη 

σο κηα θπζηνινγηθή πξνζαξκνζηηθή απάληεζε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθήο 

απψιεηαο πνπ έρεη πξνθχςεη. 

Γεχηεξν ζηάδην: Απφπεηξα πεξηνξηζκνχ ηεο ζπλαίζζεζεο ηεο απψιεηαο κέζσ ηεο 

θαζήισζεο ζηελ επέλδπζε, δειαδή ηελ επηθέληξσζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο θάπνηνπ ζε νπνηεζδήπνηε ζεηηθέο πιεπξέο ηεο απψιεηαο 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε εζσηεξηθψλ 

απνζεκάησλ γηα λα αλαραηηίζεη ηελ αθηλεηνπνίεζε θαη ηελ αληζνξξνπία. Οη 

ζηξαηεγηθέο αλακνλήο / θαζήισζεο ζηελ επέλδπζε είλαη θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ ην άηνκν πηνζεηεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπκπεξηθνξέο 

αληαπφθξηζεο πνπ είραλ ιεηηνπξγήζεη θαηά ην παξειζφλ, ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζηελ 

απψιεηα, ζηε καηαίσζε, ζην άγρνο θαη ζηε ζχγθξνπζε. Απηφ ην ζηάδην έρεη σο 

απνηέιεζκα λα παξέρεη ζηνλ πελζνχληα ρξφλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξνχζαο 

απψιεηαο ζηηο πξαγκαηηθέο ηεο δηαζηάζεηο, ηελ αλαλέσζε δπλάκεσλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ αληθαλφηεηαο θαη απειπηζίαο. Μεξηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη θάπνηα ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηελ αλακνλή / θαζήισζε ζηελ επέλδπζε είλαη ε κπτθή ηάζε, νη δηαηαξαρέο ηνπ 

χπλνπ, ε αλαδήηεζε αλαπιήξσζεο, ε λνζηαιγία, ν ηδενκεξπθαζκφο, ε επθνξία, ε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ε ελνρή. 

Σξίην ζηάδην: Απφπεηξεο γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζπλαίζζεζεο ηεο απψιεηαο κέζσ ηεο 

παξαίηεζεο. H παξαίηεζε πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Schneider σο αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ νξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα θαη σο εγθαηάιεηςε εμσπξαγκαηηθψλ 

ζηφρσλ, άζθνπσλ ππνζέζεσλ θαη πεξηηηψλ απηαπαηψλ. Σν ζηάδην απηφ θαζηζηά ηα 

άηνκα ηθαλά λα δηαρσξίζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηελ εμάξηεζε ή ηελ 

πξνζθφιιεζε ζην πξφζσπν ή ζην αληηθείκελν πνπ έρεη απνζηεξεζεί, 

πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο  γηα κειινληηθέο πξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζηάζεηο. Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα θαη εληππψζεηο, πνπ 

ίζσο πξνθχςνπλ θαηά ηελ παξαίηεζε, είλαη ε θαηάζιηςε, ε απφξξηςε, ε αεδία, ε 

αλεζπρία, ε ληξνπή, ε απαηζηνδνμία, ν απηνθαηαζηξνθηθφο ηδεαζκφο, ν θπληζκφο, ε 

ιήζε θαη ν εδνληζκφο.  

Σέηαξην ζηάδην: πλαίζζεζε ηεο έθηαζεο ηεο απψιεηαο. Ο Schneider πεξηγξάθεη ην 

ζηάδην ηεο ζπλαίζζεζεο ζαλ ην επθνιφηεξα αλαγλσξηδφκελν σο ζξήλνο - ηελ πην 

επψδπλε, κνλαρηθή, απειπηζηηθή θαη αδηέμνδε θάζε απφ ηελ νπνία πεξλά απηφο πνπ 

ππνθέξεη απφ κία απψιεηα. Σν άηνκν κπνξεί λα βηψζεη θαηαθιπζκηαία 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ζπλαηζζήκαηα απνζηέξεζεο θαη ππέξκεηξε ζιίςε θαη  ίζσο ληψζεη 

αλήκπνξν λα αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο απψιεηαο. Μεξηθέο ηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα θαη εληππψζεηο παξαηεξνχκελα ζηνπο πελζνχληεο 

είλαη ε εμνπζέλσζε, ν πφλνο, ε ζησπή, ε κνλαμηά, ε αθαίξεζε θαη απνξξφθεζε ζε 

βαζηέο ζθέςεηο, ε ζηελνρψξηα, ε κνλαρηθφηεηα, ε απειπηζία, ε αίζζεζε απνπζίαο 

κέιινληνο ρξφλνπ, ε ππαξμηαθή θξίζε, ην αίζζεκα θελνχ θαη ε αδπλακία. 

Πέκπην ζηάδην: Aπφθηεζε πξννπηηθήο πάλσ ζηελ απψιεηα. Ζ θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηαδίνπ απφθηεζεο πξννπηηθήο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Schneider σο 
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πξνζέγγηζε ελφο ζεκείνπ απνδνρήο ηνπ γεγνλφηνο θαη παξνρήο ζηνπο πελζνχληεο 

ρξφλνπ γηα λα ζπκθηιησζνχλ κε ην παξειζφλ ηνπο. Απηή ε απφθηεζε πξννπηηθήο 

κπνξεί λα πξνζιάβεη δχν κνξθέο: α) ηελ αλαθάιπςε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ φςεσλ ηεο απψιεηαο, ζπλππνινγίδνληαο, ηφζν ην βαζκφ 

σξίκαζεο ηνπ πελζνχληνο φζν θαη ηη έρεη νξηζηηθά ραζεί θαη β) ηελ απφθηεζε 

πξννπηηθήο πάλσ ζηελ έθηαζε θαη ηα φξηα ηεο επζχλεο ηνπ πελζνχληνο θαη ησλ 

άιισλ γηα ηελ απψιεηα. Οη ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη 

εληππψζεηο πνπ νη άλζξσπνη βηψλνπλ ζην ζηάδην απηφ είλαη ε ππνκνλή, ε 

απνκφλσζε, ε απνδνρή, ε ζπγρψξεζε, ε επζχηεηα, νη αλακλήζεηο, ε επνχισζε ηνπ 

ηξαχκαηνο θαη ε γαιήλε. 

Έθην ζηάδην: Ξεπέξαζκα ηεο απψιεηαο. Ο Schneider επηζεκαίλεη φηη ην πέλζνο έρεη 

μεπεξαζηεί, φηαλ ν πελζψλ κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα αθνινπζήζεη δξαζηεξηφηεηεο 

άζρεηεο κε ηελ απψιεηα, ρσξίο απηφ λα απνηειεί αληίδξαζε ελαληίνλ ηνπ εθιηπφληνο 

πξνζψπνπ ή αληηθεηκέλνπ (παξαίηεζε) ή ηαχηηζε κε απηφ (θαζήισζε ζηελ 

επέλδπζε). Σν έθην ζηάδην είλαη ν ρξφλνο γηα απηνζπγρψξεζε, απνθαηάζηαζε, 

δέζκεπζε, απνδνρή ηεο επζχλεο πξάμεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, δηεθπεξαίσζε 

εθθξεκνηήησλ θαη απνραηξεηηζκφ. Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

ζπλαηζζήκαηα θαη εληππψζεηο ηνπ έθηνπ ζηαδίνπ είλαη ε απηνθξνληίδα, ε 

εγθαηάιεηςε, ε ζπγρψξεζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ, ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ε 

εξεκία. 

Έβδνκν ζηάδην: Αλαπιαηζίσζε ηεο απψιεηαο ζε κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο. O 

Schneider βιέπεη ηνλ αλαζρεκαηηζκφ / αλαπιαηζίσζε ηεο απψιεηαο σο νινθιήξσζε 

ηνπ μεπεξάζκαηνο ηνπ πέλζνπο. Όηαλ ην πέλζνο αληηκεησπίδεηαη θαη βηψλεηαη κέζα 

απφ ηε δηεξγαζία ππέξβαζήο ηνπ, κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ θηλεηήξηα ψζεζε γηα 

πξνζσπηθή σξίκαζε, ππελζπκίδνληαο ζηνπο πελζνχληεο ηηο δπλάκεηο, ηα φξηα, ηε 

ζλεηφηεηα θαη ην πεπεξαζκέλν ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαζέηνπλ. Σν ζηάδην ηνπ 

αλαζρεκαηηζκνχ / αλαπιαηζίσζεο εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαθάιπςε ησλ 

δπλαηνηήησλ παξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ ηνπ πελζνχληνο, φπσο επίζεο θαη 

ζηελ πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ σο πξνθιήζεσλ, ζηελ αλάθηεζε ηνπ 

δηεξεπλεηηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζηελ αλαδήηεζε κηαο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

δηαθφξσλ φςεσλ ηνπ εαπηνχ ηνπ. πκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ 

ην έβδνκν ζηάδην είλαη ε εληζρπκέλε αηζζεηεξηαθή επίγλσζε, ε θαηεγνξεκαηηθφηεηα, 

ε ππνκνλή, ε ηζνξξνπία, ε αθεξαηφηεηα, ε επηθέληξσζε, ε αλαγλψξηζε ησλ 

ςεπδαηζζήζεσλ, ην δηεξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε απμεκέλε αλζεθηηθφηεηα ζηνλ 

πφλν.  

Όγδνν ζηάδην: Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο απψιεηαο ζε λέα επίπεδα πξνζθφιιεζεο. Σν 

ζηάδην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη κηα απαξηίσζε ηεο ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο, 
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γλσζηαθήο, ζπκπεξηθνξηθήο θαη πλεπκαηηθήο πιεπξάο ηνπ αηφκνπ σο αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο αλαπιαηζίσζεο, πνπ νδεγεί ζε αλψηεξα επίπεδα 

θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ηεο απψιεηαο. Απνηειεί ίζσο εηξσλεία ην φηη, κέζα απφ ηε 

κεγαιχηεξε απψιεηα δσήο, κπνξεί λα αλαδπζεί κηα δηεξγαζία αλαπιαηζίσζεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ πξνάγεη απμεκέλε ηθαλφηεηα σξίκαζεο ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. Σν ζηάδην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε επίγλσζε ησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ, ε άλεπ 

φξσλ αγάπε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αθεξαηφηεηα, ε νιφςπρε ζπκπαξάζηαζε, ην ηέινο 

ηεο αλαδήηεζεο θαη ε δέζκεπζε. 

 

Σν κνληέιν ηνπ Dutro 

 

O Dutro έρεη πεξηγξάςεη πψο νη αληηιήςεηο καο γηα ην πέλζνο θαη ηελ απψιεηα έρνπλ 

γίλεη πεξηζζφηεξν δπλακηθέο, κεηαθηλνχκελνο απφ ηαηξηθέο ή λνζνινγηθέο ζεσξίεο 

πξνο πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθά κνληέια. Σν νιηζηηθφ θαη δπλακηθφ κνληέιν ηνπ 

βιέπεη ην πέλζνο θαη ηελ απψιεηα κε βάζε ηελ νπηηθή φηη ην θάζε άηνκν βηψλεη ηελ 

απψιεηα ζχκθσλα κε ςπρνζσκαηηθνχο, ζπγθηλεζηαθνχο, γλσζηαθνχο θαη 

ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ν ηξφπνο ηνπ ζαλάηνπ, ε ζρέζε κε ηνλ 

εθιηπφληα, νη πξνεγνχκελεο απψιεηεο πνπ βίσζε θαη νη θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο 

λφξκεο. Οη παξάγνληεο απηνί παξνπζηάδνληαη κέζα ζην δπλακηθφ δνκηθφ κνληέιν ηνπ 

πέλζνπο πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Dutro, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δσή ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα. Ζ έξεπλα ηεο πξφζθαηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε αληηθξνχεη πνιιέο ηδέεο γηα ην πέλζνο, νη νπνίεο 

έρνπλ ζρεηηζηεί κε παιαηφηεξεο ζεσξίεο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη νη 

δηαδεδνκέλεο αληηιήςεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζηάδηα πέλζνπο είλαη αζηήξηθηεο, ε 

ηνπνζέηεζε ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ ζην πέλζνο δελ ελδείθλπηαη θαη ε ζεψξεζε ηεο 

απνζηψπεζεο ή θαηάπλημεο ηεο ιχπεο, σο παζνινγηθήο απφθξηζεο ζηελ απψιεηα, 

είλαη ιαλζαζκέλε. Αληηζέησο, ην πέλζνο εθιακβάλεηαη σο κία πνιππαξαγνληηθή, 

δηαδξαζηηθή θαη ηδηαίηεξε γηα θάζε άηνκν, πνπ έρεη πιεγεί απφ ηελ απψιεηα, 

εκπεηξία, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα πεξίπινθν ζχλνιν ζπλπθαζκέλσλ κεηαβιεηψλ. 

 

      

Υσξηζκόο – Γηαδύγην 

 

Σν πνζνζηφ ησλ γάκσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε δηαδχγην είλαη ηδηαηηέξσο πςειφ θαη 

κε ηάζε απμεηηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο ρσξηζκφο είλαη γεγνλφο ζπληξηπηηθφ ηφζν 

γηα ηνπο ελήιηθεο, φζν θαη γηα ηα παηδηά θαη ζπρλά ε θξίζε θαη νη πηθξφρνιεο δηακάρεο 
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γηα ηελ θεδεκνλία πνπ επαθνινπζνχλ, θέξλνπλ ηα παηδηά ζε κεηέσξε ζέζε, 

πξνμελψληαο ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζχγρπζεο, αλαζθάιεηαο, θφβνπ, παγίδεπζεο, 

ζπκνχ, έιιεηςεο αγάπεο θαη ελνρήο. Ζ θαηάζιηςε είλαη θπξίαξρε κεηαμχ αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ πνπ βηψλνπλ ηε δηάιπζε ηνπ γάκνπ ηνπο. Όινη ζρεδφλ νη ρσξηζκνί 

δεκηνπξγνχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη απξφζκελεο ζπλέπεηεο θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο. Αθφκα θαη φηαλ ν ρσξηζκφο είλαη επηζπκεηφο θαη επηδεηείηαη, επηζπεχδεη  

κηα αίζζεζε καηαίσζεο, απνηπρίαο, απψιεηαο θαη ζξήλνπ. Ο Schneider (1984) 

αλαθέξεη φηη άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ απφ απψιεηα νθεηιφκελε ζε δηαδχγην ή 

ρεξεία εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή θαη ζηαζεξά πςειφηεξε επαισηφηεηα ζρεδφλ ζε θάζε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή δηαηαξαρή, ηδηαηηέξσο ζηηο θαξδηαθέο παζήζεηο. Ζ επνχισζε 

πνπ αθνινπζεί κηα ηέηνηα απψιεηα μεθηλά κε ηελ άκεζε αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε 

ηεο απψιεηαο θαη ηελ έλαξμε ηνπ πέλζνπο ζε παξφληα ρξφλν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

ζχδπγνο πνπ εγθαηαιείπεηαη θαηέρεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο, ελνρήο, 

απαμίσζεο θαη απνηπρίαο θαη φηη πιένλ ε δσή ηνπ δελ έρεη θαλέλα λφεκα. Γε ζα 

ζειήζεη πηζαλψο λα αληηκεησπίζεη ηε δσή κφλνο, ζα βπζηζηεί ζην πέλζνο θαη ζα 

αηζζαλζεί θαηαδηθαζκέλνο λα πεξάζεη ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ αληθαλνπνίεηνο, 

ρσξίο ζχληξνθν ή παηδηά. 

Κχξηα κέξηκλα ηνπ εηδηθνχ είλαη ε αζθάιεηα ηνπ πελζνχληνο. Παξά ην φηη κπνξεί 

λα δηαθαλεί απφ ζηνηρεία ηεο ιεθηηθήο θαη εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ πσο είλαη 

αηζηφδνμνο θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξνπνηεκέλνο, φπσο επίζεο λα εθηηκεζεί ζεηηθά 

ην γεγνλφο φηη πξνζέξρεηαη νηθεηνζειψο λα εθζέζεη θαη λα ζπδεηήζεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ηνλ απαζρνινχλ, επηβάιιεηαη ν έιεγρνο ηεο ζλεζηκφηεηάο / ηνπ θηλδχλνπ γηα ηε 

δσή ηνπ απφ ελδερφκελε απηνθηνληθή απφπεηξα. Ο εηδηθφο παξεκβαίλεη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ινγηθνζπκηθήο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Δllis θαη Grieger (1977). Με ηνλ ηξφπν απηφλ επηρεηξεί λα 

θινλίζεη ηηο παξάινγεο πεπνηζήζεηο ηνπ πελζνχληνο, φζνλ αθνξά ζην ρσξηζκφ, θαη 

λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ επηθέληξσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζηα νπζηψδε 

θαη πξαγκαηηθά δεηήκαηα. Αλεμαξηήησο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ πελζνχληνο λα 

αληαπνθξηζεί ηαρέσο ζηηο ινγηθέο ηδέεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ ζεξαπεπηή, 

ν ηειεπηαίνο γλσξίδεη φηη, ζε πεξηπηψζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απψιεηαο πνπ απηφ βηψλεη,  ρξεηάδεηαη 

επαλάιεςε, εμάζθεζε, ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε θαη απαηηνχληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο ινγηθνζπκηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, ψζηε ν 

πελζψλ λα ππεξβεί ηελ θξίζε θαη λα επαλέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.  

 

Θάλαηνο ζπδύγνπ  
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Ο ζάλαηνο ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ είλαη έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν αγρνγφλα θαη 

ζπληξηπηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο. Οη γπλαίθεο πνπ βηψλνπλ κηα ηέηνηα απψιεηα – ρήξεο 

- είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο άληξεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε αληίζηνηρε ζέζε - ρήξνη - 

θαη ν ελαπνκείλαλ ζχδπγνο αληηκεησπίδεη θαηά θαλφλα έλαλ αξηζκφ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηαδίσλ πέλζνπο κφλνο ηνπ (Kubler-Ross, 1969). Πέξα απφ ηνλ άκεζν ςπρηθφ 

θινληζκφ θαη ην άγρνο, πνιινί πιεγέληεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνζσπηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, επαγγεικαηηθά, νηθνγελεηαθά θαη θνηλνηηθά 

πξνβιήκαηα. Οη μαθληθνί ζάλαηνη εκπεξηθιείνπλ ηε δηθή ηνπο πνηφηεηα πξνβιεκάησλ 

θαη ε ηθαλφηεηα ησλ επηδήζαλησλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνζαξκνζηηθνχο 

κεραληζκνχο αληηκεηψπηζήο ηνπο, θαηαιχεηαη. O αηθλίδηνο ζάλαηνο είλαη ζπρλά 

βίαηνο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη εκπινθή ησλ αξρψλ, απηνςίεο, αλαθξίζεηο, 

αλαγλσξίζεηο θαη κηα ζεηξά άιισλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ γλσζηαθή 

δπζπξνζαξκνγή ζηνλ μαθληθφ θαη ηδίσο ζηνλ βίαην ζάλαην είλαη ζρεδφλ πάληα 

έληνλε. Απηφο ν ηχπνο ζαλάηνπ θείηαη εθηφο ινγηθήο θαη ν λνπο αδπλαηεί λα ηνλ 

ζπιιάβεη θαη λα ηνλ θαηαλνήζεη σο γεγνλφο. Σα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο 

βξίζθνληαη ζπρλά εθηφο ειέγρνπ, εμαηηίαο ηεο κνκθήο θαη ηνπ εληνπηζκνχ ιαζψλ, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν πελζψλ - εζθαικέλα - πηζηεχεη φηη ζα εξκελεχζεη ινγηθά ην 

απίζηεπην ζπκβάλ. Αξρηθψο, ν επηδήζαο, αλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψο ζνθαξηζκέλνο, δελ 

βξίζθεηαη εθηφο ειέγρνπ, είλαη ειάρηζηα ηθαλφο λα δηεθπεξαηψζεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ηνλ ζάλαην ηνπ ή ηεο ζπληξφθνπ ηνπ θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο ππφθεηηαη ζηελ 

επίδξαζε ηεο θξίζεο, ηελ νπνία βηψλεη ν πελζψλ, ειέγρεηαη φκσο εθνπζίσο θαη είλαη 

ζχληνλε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξά ηελ αληζνξξνπία πνπ επαθνινπζεί ακέζσο 

κεηά ηελ αηθλίδηα απψιεηα ηνπ ζπδχγνπ,  ν επηδήζαο απνθαζηζηά ζπγρξφλσο κία λέα 

ςπρνινγηθή ηζνξξνπία. Μφλνλ αξγφηεξα ζα εηζπξάμεη ηελ επίπησζε ηεο απψιεηαο 

θαη ζα βηψζεη ζνβαξή γλσζηαθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή βιάβε, κέρξη 

ηφηε φκσο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε, φζν θαη αλ ε παξέκβαζε ελφο 

εηδηθνχ είλαη αλαγθαία θαη εππξφζδεθηε. 

     Ζ παξέκβαζε πεξηιακβάλεη βξαρχρξνλεο ζπλεδξίεο, ζηηο νπνίεο  κπνξνχλ λα 

εκπιαθνχλ απφ ηε δεχηεξε ήδε ζπλάληεζε νκάδεο θξνληίδαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ εηδηθεπκέλν ζηελ θξίζε επαγγεικαηία, ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, ηελ ςπρηαηξηθή 

λνζειεχηξηα θαη ηνλ εθεκέξην ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη νκάδεο απηέο είλαη ζεκαληηθέο, 

γηαηί απνηεινχλ κηα απάληεζε ζηα ζχλζεηα βηνινγηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε θαηαζηάζεηο αηθλίδηνπ ζαλάηνπ, νη νπνίεο απαηηνχλ 

βνήζεηα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ.  

     Ο εηδηθφο έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ επηδήζαληα ζηελ 

αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ αλά πεξηφδνπο, έρνληαο ππφςε ηνπ φηη, θαζψο 

πεξλά ν ρξφλνο, ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα ηα ζηάδηα ηνπ ζπκνχ, ηεο 



 71 

δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο απνδνρήο. Ζ βξαρππξφζεζκε 

παξέκβαζε, εζηηαδφκελε ζηνλ επηδήζαληα, πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ην πξψην ζηάδην 

ηνπ πέλζνπο, ελψ ν εηδηθφο θαιφ είλαη λα ηνλ δηεπθνιχλεη λα ζπλαηζζαλζεί ην 

κέγεζνο ηεο απψιεηάο ηνπ, φπσο θαη λα απνθχγεη ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν - 

κεζφδεπζε, αλαβνιή, επίζπεπζε - παξεκβνιή ζηε δηαδηθαζία πέλζνπο ηνπ 

επηδήζαληνο. Ζ βξαρππξφζεζκε παξέκβαζε ζηεξίδεη πεξηζζφηεξν ππαξμηαθά ηνλ 

πελζνχληα, παξά ζε φ,ηη αθνξά ζηε θαλεξή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ θαη ζηηο ελέξγεηεο 

πνπ πξνβαίλεη. Μεηά ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ηελ αξρηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ ζην ζάλαην ηνπ ζπδχγνπ, ν επηδψλ εηζπξάηηεη ηνλ πιήξε αληίθηππν 

ηεο απψιεηαο. Ζ ζιίςε θαη ην αίζζεκα αδπλακίαο, πνπ ηνλ θπξηεχνπλ, πηζαλψο λα 

ηνλ νδεγήζνπλ ζε ξαγδαία ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηαθή θαη ζπκπεξηθνξηθή 

επηβάξπλζε - εμέιημε ζπλήζεο ζε άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ μαθληθή απψιεηα 

αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ - θαη ζηελ άκεζε παξαπνκπή ηνπ ζε εηδηθφ, γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πέλζνπο ηνπ. 

            

 

Θάλαηνο παηδηνύ  

 

Κάζε γνλέαο είλαη κνλαδηθφο, φζνλ αθνξά ζηηο αλάγθεο, ζην ηζηνξηθφ, ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, ζηα 

θνηλσληθά ελδηαθέξνληα, ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ κέζνπ 

φξνπ ζρεηηθά κε ην ζάλαην ηνπ παηδηνχ θαη γηα απηφ βηψλεη ηελ απψιεηά ηνπ 

δηαθνξεηηθά. Ο ζάλαηνο ελφο παηδηνχ είλαη ηξαπκαηηθφο γηα ηνπο γνλείο, είηε πξφθεηηαη 

γηα ελδνκήηξην ζάλαην, είηε πξνθχπηεη σο αηθλίδηνο ζάλαηνο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, 

είηε απνηειεί επαθφινπζν αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ζηελ εθεβεία ή ζηελ πξψηε 

λεφηεηα. To ίδην ηξαπκαηηθφ είλαη θαη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο λα ράζνπλ παηδηά 

πνπ κπνξεί λα είλαη κεζήιηθα ή θαη κεγαιχηεξα. 

Γχν είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο 

ηεο απψιεηαο ελφο παηδηνχ. Σν πξψην είλαη φηη ν ζάλαηνο ελφο παηδηνχ είλαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθφο. Ο αλζξψπηλνο λνπο είλαη δνκεκέλνο θαηά ηξφπν πνπ 

επηλνεί πξφηππα θαη ζπζρεηίδεη λνήκαηα, ζπλδπάδεη παξφκνηα πξάγκαηα, γεληθεχεη 

απφ ην έλα παξάδεηγκα ζην άιιν, κε ιίγα ιφγηα έρεη ινγηθή αληίιεςε ησλ 

πξαγκάησλ. Ο ζάλαηνο ησλ παηδηψλ δελ έρεη ινγηθή, νχηε πξνεγνχκελν, δελ 

απνηειεί κέξνο θάπνηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ πξνηχπνπ, είλαη γεγνλφο αθχζηθν θαη 

άηνπν. Έηζη νη γνλείο έρνπλ λα αληηπαιέςνπλ ηε δηαλνεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ην 

ινγηθφ εηξκφ ηεο ζθέςεο ηνπο, λα αιιάμνπλ ηηο πξννπηηθέο θαη αληηιήςεηο ηνπο θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ νπνία δε βγαίλεη θαη πνιχ λφεκα. 
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Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη πσο ε απνδέζκεπζε απφ ην παηδί είλαη αδχλαηε. Ζ 

πξσηκφηεξε θαη κνληκφηεξε αληίδξαζε ηνπ γνλέα ζην ζάλαην ηνπ παηδηνχ είλαη ε 

έθπιεμε. πλεηδεηνπνηεί ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ είρε γηα απηφλ θαη αξλείηαη λα ην 

ζθεθηεί. Ο δεζκφο αίκαηνο ηνπ γνλέα κε ην παηδί ηνπ δελ θαηαιχεηαη κε ην ζάλαην 

ηνπ παηδηνχ, θαζψο νη γνλείο βξίζθνπλ αλεπαίζζεηνπο θαη πξνθαλψο 

ππνζπλείδεηνπο ηξφπνπο λα ηνλ δηαηεξνχλ. 

    Ο ηξαπκαηηθφο ζάλαηνο ηνπ παηδηνχ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο γνλείο βαζηά ζιίςε, 

πφλν, ζχγρπζε, ελνρή, αδπλακία, ςπρηθφ ηέικα, επαισηφηεηα θαη δηαξθή αλαδήηεζε 

απαληήζεσλ θαη λνεκάησλ. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη πηζαλφ λα 

απεπζπλζνχλ ζε εηδηθφ επαγγεικαηία θξίζεο, ν νπνίνο θαηά θαλφλα πξνβαίλεη ζε 

καθξνπξφζεζκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, βαζηζκέλε ζην λα δηεπθνιπλζεί ε 

απνδέζκεπζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ θνξηίνπ, λα δηαβεβαησζνχλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο είλαη αλακελφκελα, λα έιζνπλ ζε επαθή κε άιινπο πελζνχληεο γνλείο θαη λα 

εθηηκεζεί ην ελδερφκελν χπαξμεο κεηαηξαπκαηηθήο αγρψδνπο δηαηαξαρήο θαη 

αληηδξάζεσλ επηπιεγκέλνπ πέλζνπο. ηα πιαίζηα απηά, νη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο 

είλαη νη εμήο: 

Οη ζπλζήθεο ζαλάηνπ ηνπ παηδηνχ επλννχλ ηελ θαιιηέξγεηα ελνρψλ θαη 

απηνκνκθήο ελφο ή θαη ησλ δχν γνλέσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν εθιηπψλ έρεη θαη 

αδεξθφ, απαηηείηαη ν ελδεδεηγκέλνο ρεηξηζκφο απφ ηνπο γνλείο, ψζηε  λα κελ 

αηζζαλζεί παξακειεκέλνο φζν απηνί πελζνχλ, ή ππεξπξνζηαηεπκέλνο, εμαηηίαο ηνπ 

θφβνπ ηνπο κήπσο πεζάλεη θη απηφο. Αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο νηθνγέλεηαο: 

Πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ ζρέζεσλ ζην ζπδπγηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πιαίζην κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ παηδηνχ, φπσο επίζεο θαη ηε δηεξεχλεζε ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πέλζνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνλ γάκν, θαζψο είλαη εμαηξεηηθά 

πηζαλφ, φηαλ πεζαίλεη έλα παηδί, λα επαθνινπζήζνπλ ζνβαξά ζπδπγηθά πξνβιήκαηα 

εληφο ησλ ακέζσο επφκελσλ κελψλ. Oη γνλείο ίζσο απνπεηξαζνχλ λα 

αιιεινζηεξηρηνχλ, ιέγνληαο ν έλαο ζηνλ άιιν πσο δελ θηαίεη, θαηά ηξφπν πνπ ν 

θαζέλαο απφ ηνπο ζπδχγνπο λα εθιακβάλεη απηά ηα ιφγηα σο απιή πξνζπάζεηα ηνπ 

ζπληξφθνπ ηνπ λα θαηεπλάζεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα. Oη πελζνχληεο γνλείο 

δηαβεβαηψλνληαη πσο ην πέλζνο θαη ε ζιίςε ζα ζπλερηζηνχλ γηα πνιχ θαηξφ - θάηη 

απνιχησο θπζηνινγηθφ -, φηη ζα ζπκνχληαη πάληα ηελ απψιεηα απηή, πσο ζα 

απαγθηζηξσζνχλ, φηαλ έξζεη ε ψξα, απφ ηελ θαζήισζή ηνπο ζην πέλζνο ηνπο απηφ, 

πξνρσξψληαο ζηε δσή ηνπο θαη, ηέινο, φηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ ην πέλζνο ηνπο.     
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ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ 

 

Σν θάζκα ησλ απηνθηνληώλ    

 

Δθηηκάηαη φηη, ζε θαζεκεξηλή βάζε, πεξίπνπ 2.000 άηνκα απηνθηνλνχλ 

παγθνζκίσο, κε ηηο ρψξεο γχξσ απφ ηε Βαιηηθή, ηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ θαη ηελ 

Οπγγαξία λα έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πεξίπνπ 

30.000 άηνκα απηνθηνλνχλ θάζε ρξφλν, ελψ απφ εθείλνπο πνπ απνπεηξψληαη θαη 

ηειηθά απνηπγράλνπλ πεξίπνπ 20.000 κέλνπλ ηειηθά αλάπεξνη. Οη λένη κεηαμχ 15-24 

εηψλ απνηεινχλ ηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζε 

απφπεηξεο απηνθηνλίαο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα.  Τπνινγίδεηαη φηη νη απηνθηνλίεο 

θαηέρνπλ  κηα απφ ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ζηνλ θαηάινγν κε ηηο αηηίεο ζαλάηνπ 

παηδηψλ θαη εθήβσλ  παγθνζκίσο. Έρεη βξεζεί επίζεο φηη νη άλδξεο απηνθηνλνχλ ζε 

πνζνζηφ ηεηξαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ γπλαηθψλ, ελψ ην 25% φισλ ησλ 

απηνθηνληψλ επηρεηξείηαη απφ άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ. Σνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ 

αηφκσλ πνπ απηνθηνλνχλ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή, ελψ δελ είλαη 

αζήκαληνο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απηνθηνλεί ελψ πάζρεη απφ θάπνηα ζνβαξή 

ζσκαηηθή λφζν . 

 

 

Απηνθηνλίεο θαη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

 

 Έρεη βξεζεί φηη ν αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

ππεξεζηψλ παξνρήο ςπρηθήο πγείαο αλάκεζα ζηηο αζηηθέο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο εκθαλίδεη δηαθνξέο 

ηφζν  κεηαμχ ησλ θξαηψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ κέζα ζηελ ίδηα ρψξα. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ςπρηάηξσλ, αιιά θαη ηνπ ινηπνχ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο είλαη κηθξφηεξε ζηηο αγξνηηθέο, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αζηηθέο, πεξηνρέο θαη νη δείθηεο απηνθηνλίαο είλαη πςειφηεξνη ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο . 

Αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ 

απηνθηνληψλ θαη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο παξνρήο πγείαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ησλ απηνθηνληψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ 

αλαγλψξηζεο ηεο θαηάζιηςεο. Έξεπλα ζηελ Οπγγαξία έδεημε φηη ν αξηζκφο ησλ 



 74 

παζνιφγσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην δείθηε δηαγλσζκέλσλ θαηαζιίςεσλ θαη 

αληίζηξνθα κε ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηνληψλ. Έξεπλεο ζηηο ΖΠΑ έδεημαλ φηη ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ν αξηζκφο ςπρηάηξσλ θαη ην 

χςνο επηδνκάησλ πγείαο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, φπσο 

απηή πξνέθπςε απφ ηε ζπληαγνξάθεζε αληηθαηαζιηπηηθψλ, ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα  

κε ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηνληψλ. Σνπιάρηζηνλ ηα κηζά απφ ηα άηνκα πνπ 

δηαπξάηηνπλ απηνθηνλία, έξρνληαη ζε επαθή κε εηδηθφ παξνρήο ςπρηθήο πγείαο ή 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο έλα κήλα πξηλ ηε δηάπξαμε ηεο απηνθηνλίαο, ελψ 

ζρεηηθή έξεπλα ζηελ Απζηξία έδεημε φηη ε θαιχηεξε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο απμάλεη ηε δπλαηφηεηα γηα έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηνληψλ. 

Έρεη βξεζεί φηη πεξίπνπ νθηψ απφ ηα δέθα άηνκα πνπ απηνθηνλνχλ πάζρνπλ 

απφ θάπνηα ςπρηθή λφζν θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Μεηαμχ φισλ ησλ 

ςπρηαηξηθψλ δηαγλψζεσλ, νη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη ζπρλφηεξα κε ηελ 

απηνθηνλία είλαη νη δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, κε θχξην εθπξφζσπν ηελ θαηάζιηςε, 

πνπ πξνζκεηξά γηα ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ςπρηθά αζζελψλ, αθνινπζνχκελε απφ 

ηε ρξήζε νπζηψλ κε πνζνζηφ 17%, ηε ζρηδνθξέλεηα κε πνζνζηφ 14% θαη ηηο 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο κε πνζνζηφ 13 %. Να ζεκεησζεί βέβαηα φηη γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απηνθηνληψλ δελ θαηαγξάθεηαη σο 

απηνθηνλία. Μειέηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έδεημαλ φηη ην 75% ησλ αηφκσλ πνπ 

δηέπξαμαλ απηνθηνλία είρε επηζθεθζεί ηνλ ηειεπηαίν κήλα θάπνην γεληθφ ηαηξφ 19,31,32, 

αλ θαη κφλν ην 36% ησλ γεληθψλ ηαηξψλ εμέηαδε ηνπο αζζελείο γηα χπαξμε 

απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ. Μειέηε ζηελ Διιάδα έδεημε φηη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ γηα απηνθηνλία, δελ δηαγηγλψζθνληαη έγθαηξα ζην 

επίπεδν ηεο  πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο, κε απνηέιεζκα νη αζζελείο 

λα κελ παξαπέκπνληαη θαηάιιεια. Ζ ρακειή ίζσο εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο σζεί ηελ αλάγθε έληαμεο ζεκάησλ ςπρηθήο 

πγείαο θαη πξφιεςεο απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ, ησλ παζνιφγσλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα. 

 

 

Θεσξίεο πεξί απηνθηνλίαο 

  

    Απφ ςπρνδπλακηθήο άπνςεο ε απηνθηνληθφηεηα ελεξγνπνηείηαη σο ζπκπεξηθνξά 

απφ ηελ εζσηεξηθή αλαηαξαρή πνπ ζπρλά πξνθχπηεη, φηαλ θάπνηνο βηψλεη 

πεξηφδνπο έληνλνπ άγρνπο. Μεξηθέο θνξέο απηφ ην άγρνο νθείιεηαη είηε ζε 

παιηλδξφκεζε πξνο έλα πην πξψηκν ζηάδην ηνπ Δγψ, είηε ζε αλαραίηηζε ηεο 
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επηζεηηθφηεηαο πξνο έλα άιιν άηνκν ή πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν, κε απνηέιεζκα ηα 

επηζεηηθά απηά ζπλαηζζήκαηα λα ζηξέθνληαη πξνο ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Ο Freud 

νλφκαζε απηφ ην ζηάδην, ζηάδην ηεο κειαγρνιίαο, γλσζηφηεξν ζήκεξα σο θαηάζιηςε. 

ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ε κειαγρνιία γίλεηαη ηφζν έληνλε ζε ζεκείν λα επηιέγεηαη ν 

δξφκνο ηεο απηνθαηαζηξνθήο θαη ηεο απηνηηκσξίαο, πξνθεηκέλνπ ηα δπζάξεζηα απηά 

ζπλαηζζήκαηα λα εθηνλσζνχλ.  

ηε πξνζέγγηζε ηνπ Durkheim νη θνηλσληθέο πηέζεηο θαη επηξξνέο απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απηνθηνληθφηεηαο. Ο Durkheim εληφπηζε ηξεηο ηχπνπο 

απηνθηνληθφηεηαο: ηνλ εγσηζηηθφ, ηνλ άλνκν θαη ηνλ αιηξνπηζηή. Ο εγσηζηηθφο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηπρία θάπνηνπ λα ελζσκαησζεί θαη λα αλαγλσξηζηεί κέζα ζε κηα 

θνηλσληθή νκάδα. Ο άλνκνο ζπλδέεηαη κε ηε κε ζπκκφξθσζε θάπνηνπ κε ηηο λφξκεο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ν αιηξνπηζηήο κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απηνθηνλίαο 

ζαλ κηα πξάμε ζπκπαξάζηαζεο θαη αιιειεγγχεο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε 

ηα κέιε ησλ εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Πνιχ ζπρλά θάπνηνο πνπ 

δελ έρεη θαλέλα ζθνπφ λα απηνθηνλήζεη, κπνξεί λα ην πξάμεη, αλ ξηςνθηλδπλεχζεη ζε 

εμαηξεηηθφ βαζκφ. Σέηνηα θαηλφκελα πξνθχπηνπλ, φηαλ γηα παξάδεηγκα θάπνηνο 

έθεβνο ζε κηα ηεηακέλε ζηηγκή απνθαζίζεη λα απηνθηνλήζεη παίξλνληαο ράπηα θαη 

αθνχ ην θάλεη θαη ιηπνζπκήζεη, ελ ζπλερεία πλίγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εκεηφ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα θάπνηνλ θαηαζιηπηηθφ, ν νπνίνο ελψ νδεγεί ην απηνθίλεηφ ηνπ 

κεζπζκέλνο βγαίλεη απφ ηελ πνξεία ηνπ θαη πέθηεη απφ κηα γέθπξα. 

Ζ  βηνρεκηθή ή λεπξνινγηθή ζεσξία πξνβάιεη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζαλ ηελ θχξηα αηηία γηα απηνθηνληθέο ή/θαη αλζξσπνθηνληθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ απηνθηνλία θαη ε επηζεηηθφηεηα ζπλδένληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Ζ αχμεζε ηεο ζεξνηνλίλεο έρεη εμεηαζηεί  ελδειερψο εμαηηίαο ηεο εκθαλνχο ζχλδεζεο 

πνπ έρεη κε παξνξκεηηθέο θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε 

ζεηξά ηνπο κε ηελ απηνθηνληθφηεηα θαη ηηο αλζξσπνθηνλίεο. 

 

 

Μύζνη πνπ αθνξνύλ ηελ απηνθηνλία 

 

    Τπάξρνπλ αξθεηνί κχζνη, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηηο απηνθηνλίεο θαη ηηο 

νπνίεο έλαο ζεξαπεπηήο πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ηέηνηα πεξηζηαηηθά θαιφ 

είλαη λα γλσξίδεη. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη: 

    «Η ζπδήηεζε γύξσ από ηελ απηνθηνλία ζα ηνλ νδεγήζεη ζην λα ην επηρεηξήζεη». Κη 

φκσο αιεζεχεη ην αληίζεην. Ζ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε θάπνην πνπ έρεη 

αλεπηπγκέλε ελζπλαίζζεζε ζα θάλεη ηνλ πειάηε λα αηζζαλζεί αλαθνχθηζε θαζψο θαη 

κηα επηζπκία λα θεξδίζεη ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ηνλ έιεγρν.  
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    «Σα άηνκα πνπ απεηινύλ λα απηνθηνλήζνπλ, ζπλήζσο δελ ην θάλνπλ». Έλα 

κεγάιν πνζνζηφ εθείλσλ πνπ απηνθηνλνχλ έρνπλ πξνεγνπκέλσο απεηιήζεη φηη ζα ην 

θάλνπλ, είηε έρνπλ απνθαιχςεη ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζε άιινπο. 

    «Η απηνθηνλία είλαη κηα πξάμε παξαινγηζκνύ». ρεδφλ φιεο νη απηνθηνλίεο θαζψο 

θαη νη απνηπρεκέλεο απφπεηξεο θαίλνληαη απνιχησο ινγηθέο κέζα απφ ην πξίζκα 

ηνπ αηφκνπ πνπ ηηο δηαπξάηηεη.  

    «Σα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ απηνθηνλίεο είλαη δηαηαξαγκέλεο πξνζσπηθόηεηεο». 

ίγνπξα ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηελ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ 

απηνθηνληθφηεηα θαη ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο, θπξίσο ηηο ρξφληεο, φπσο ηε ζρηδνθξέλεηα, 

ηηο δηαηαξαρέο παληθνχ θαη ηε ρξήζε νπζηψλ. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ 

νδεγνχληαη ζε ηέηνηα ζεκεία είλαη άηνκα απνιχησο θπζηνινγηθά, ηα νπνία 

αηζζάλνληαη θπξίσο κνλαμηά, απνγνήηεπζε, απειπηζία, έιιεηςε ζπκπαξάζηαζεο θαη 

γεληθφηεξα παζρίδνπλ λα βγνπλ απφ κηα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε 

θαηάζηαζε. 

    «Η απηνθηνληθόηεηα είλαη κία ηάζε πνπ θιεξνλνκείηαη». Οξηζκέλεο θνξέο 

πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο απνπεηξψληαη λα απηνθηνλήζνπλ. 

Όκσο, δελ έρεη εληνπηζηεί έλαο αλεμάξηεηνο γελεηηθφο παξάγνληαο ζηνλ νπνίν λα 

νθείιεηαη θάηη ηέηνην. Οη ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο κπνξεί λα γίλνπλ αληηθείκελν 

κίκεζεο ή λα ζπλδεζνχλ κε ηελ θαηάζιηςε ή άιιεο θαηαζηάζεηο. 

    «Μηα θνξά απηνθηνληθόο, πάληα απηνθηνληθόο». Πνιινί άλζξσπνί επηρεηξνχλ λα 

απηνθηνλήζνπλ ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

μεπεξλνχλ επηηπρεκέλα ην γεγνλφο, καζαίλνπλ ηξφπνπο αληίδξαζεο θαη ειέγρνπ θαη 

δνπλ κηα ήξεκε θαη επηηπρεκέλε δσή, απαιιαγκέλνη απφ ηελ απεηιή ηεο 

απηνθαηαζηξνθήο. 

    «Όηαλ θάπνηνο επηρεηξεί λα απηνθηνλήζεη θαη θαηαθέξεη λα επηβηώζεη, ηόηε ν 

θίλδπλνο εμαθαλίδεηαη». Οη πην πνιιέο απηνθηνλίεο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ ηξηκήλνπ πνπ αθνινπζεί κεηά ηε ιεγφκελε ¨βειηίσζε¨. Έλα πξνεηδνπνηεηηθφ 

ζεκάδη είλαη ε πεξίνδνο επθνξίαο πνπ αθνινπζεί έλα απηνθηνληθφ επεηζφδην, πνπ 

ζεκαίλεη ζπλήζσο φηη ην άηνκν έρεη νξγαλψζεη ηα πάληα, ελψ έρεη ζπκβηβαζηεί 

πιήξσο κε ηελ ηδέα ηεο απηνθηνλίαο. 

    «Έλα απηνθηνληθφ άηνκν πνπ δείρλεη γελλαηνδσξία θαη κνηξάδεηαη ηα ππάξρνληά 

ηνπ κε ηνπο γχξσ ηνπ βξίζθεηαη ζην δξφκν ηεο αλαλέσζεο θαη ηεο αλάθακςεο». 

Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ αξρίδνπλ λα κνηξάδνπλ ηα πην πνιχηηκα αληηθείκελα πνπ 

δηαζέηνπλ, κφιηο θαηνξζψζνπλ θαη βξνπλ ην θνπξάγην λα νξγαλψζνπλ έλα ζρέδην 

απηνθηνλίαο. Απηή ε πξνζθνξά ησλ ππαξρφλησλ ηνπο ηζνδπλακεί πνιιέο θνξέο κε 

ηελ ηειεπηαία ηνπο επηζπκία, δειαδή ηε δηαζήθε ηνπο. 
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    «Ο απηνθηνληθόο είλαη πάληα παξνξκεηηθό άηνκν». Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη 

απηνθηνληψλ. Κάπνηεο εκπεξηέρνπλ παξνξκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ελψ άιιεο είλαη 

πνιχ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο θαη εθηειεζκέλεο. 

    «Οη απηνθηνλίεο αθνξνύλ κόλν ηα επθαηάζηαηα άηνκα». Ζ απηνθηνληθφηεηα είλαη 

έλα πάξα πνιχ δεκνθξαηηθφ θαηλφκελν πνπ αθνξά φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Μηα 

ζχληνκε καηηά ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ δείρλεη φηη νη 

ιηγφηεξν πξνλνκηνχρνη άλζξσπνη δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν. 

    «Η απηνθηνλία γίλεηαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε». Οη άλζξσπνί ζπλήζσο δείρλνπλ 

αξθεηά ζεκάδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη πξνζέζεηο ηνπο.  

 

ηνηρεία πνπ ππνδεηθλύνπλ απηνθηνλία 

 

Ζ American Association of Suicidology έρεη εληνπίζεη θαη θαηαγξάςεη έλαλ αξηζκφ 

παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ παξεκβαίλνληα ζηελ θξίζε λα 

αλαγλσξίζεη πηζαλή πξννπηηθή απφπεηξαο απηνθηνλίαο. Κάζε θνξά πνπ 5 έσο 6 

απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο εκθαλίδνληαη, ηφηε ην επηζηεκνληθφ ¨θακπαλάθη¨ ηνπ 

εηδηθνχ ζα πξέπεη λα ρηππά, πξνεηδνπνηψληαο ηνλ γηα ηνλ θίλδπλν απηνθηνληθνχ 

επεηζνδίνπ: 

 Έρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ απνπεηξψλ 

 Έρεη ζπγθξνηήζεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

 Έρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ απηνθηνληψλ, απεηιψλ ή πξφθιεζεο βιάβεο ζε 

ηξίηνπο 

 Δίλαη ςπρσζηθφο (κε πνιχρξνλε ζπληαγνγξαθία) 

 Έρεη ηζηνξηθφ ρξήζεο νπζηψλ ή/θαη αιθννιηζκνχ 

 Εεη κφλνο θαη είλαη απνκνλσκέλνο απ΄φινπο 

 Μνηξάδεη πνιχηηκα αληηθείκελα θαη δηεπζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

 Βηψλεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη απειπηζίαο 

 Αληηκεησπίδεη ην θάζκα ηεο πηψρεπζεο 

 Αληηκεησπίδεη κηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε 

 Γπζθνιεχεηαη λα δερζεί ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα 

 Αλαθέξεη φηη δελ ζα ιείςεη απφ θαλέλαλ, εάλ θαη εθφζνλ απνρσξήζεη 

 Βηψλεη ρξφλην θαη έληνλν ζηξεο 

 Τπέζηε πξφζθαηα ηελ απψιεηα ελφο πνιχ αγαπεηνχ πξνζψπνπ 

 Βηψλεη έληνλα ηελ επέηεην ελφο ηξαπκαηηθνχ πεξηζηαηηθνχ 

    ίγνπξα ν θάζε έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο απφ κφλνο ηνπ δελ 

θαλεξψλεη πξφζεζε εθ κέξνπο ελφο αηφκνπ λα απηνθηνλήζεη. Ζ αμηνιφγεζε κηαο 
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επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο θαη ε εμαγσγή ελφο ηέηνηνπ ζπκπεξάζκαηνο εθ κέξνπο ηνπ 

εηδηθνχ ζεξαπεπηή απνηειεί κηα θξίζηκε θαη ππεχζπλε δηαδηθαζία. Χζηφζν ε χπαξμε 

ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζπληειεί ζην λα βνεζεζεί ν ζεξαπεπηήο ζηελ έγθαηξε θαη 

έγθπξε δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ζηε νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ. 

 

 

Ση δελ ελδείθλπηαη  

 

    Οη Hipple (1985) θαη Kirk (1993) εληφπηζαλ θάπνηνπο ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο νη 

νπνίνη δελ ελδείθλπληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο ελφο εηδηθνχ κε θάπνην 

απηνθηνληθφ επεηζφδην. Σα ζεκεία απηά έρνπλ εθαξκνγή ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

απηνθηνληθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

 Να απνθεχγνληαη ην ¨θήξπγκα¨, νη θαηεγνξίεο θαη νη δηάθνξεο ζπκβνπιέο 

πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν. Αλ φια απηά είραλ απνδψζεη, δελ ζα δεηνχζε ηψξα 

ηε βνήζεηά ζαο. 

 Να απνθεχγνληαη νη επηθξίζεηο γηα απνθάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Πξέπεη 

πάληνηε λα ππάξρεη θαηά λνπ πσο φζν αθξαίεο θαη αλ θαίλνληαη, απηέο νη 

ζαλαηεθφξεο αληηδξάζεηο θαίλνληαη απνιχησο ινγηθέο ζην ίδην ην άηνκν. 

 Να απνθεχγεηαη ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο 

απηνθηνλίαο. Ζ θηινζνθία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ηάζε πξνο απηνθηνλία. 

 Να απνθεχγεηαη ε απνδνρή ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ απηνθηνληθνχ αηφκνπ σο 

αιεζηλά. Οη θξάζεηο ¨φια είλαη θαιχηεξα ηψξα¨ θαη ¨ληψζσ δηαθνξεηηθά πηα¨ 

ζπλήζσο δελ έρνπλ θακία βάζε. 

 Να απνθεχγεηαη ε απφξξηςε ησλ απηνθηνληθψλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αηφκνπ πνπ 

δεηά βνήζεηα. Αθφκα θαη φηαλ θάπνηνο εθθξάδεη απηνθηνληθέο ηάζεηο κε κε 

ζνβαξφ ή πξφρεηξν ηξφπν πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ‟ φςηλ απφ ηνλ 

εηδηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε. 

 Να απνθεχγεηαη ε απνκφλσζε θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ απηνθηνληθνχ απφ ηνλ 

εηδηθφ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί. Δίλαη αλάγθε λα ππάξρεη πξφβιεςε, 

πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα είλαη αζθαιέο, λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα βξίζθεηαη 

ππφ ζπλερή παξαθνινχζεζε.  

 Να απνθεχγνληαη νη δηαγλψζεηο θαη νη αλαιχζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο θπξίσο 

ζηηο θάζεηο φπνπ ππάξρεη κεγάιε έληαζε. Οη ςπρνδπλακηθέο εξκελείεο πνπ 

αθνξνχλ θαηά βάζε ηα αίηηα κηαο θαηάζηαζεο είλαη πεξηηηέο ζε απηφ ην 

ζεκείν. 



 79 

 Να απνθεχγνληαη νη ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο. Οη απηνθηνληθέο ηάζεηο ζίγνπξα 

πξνθαινχλ ακεραλία, πξφθεηηαη φκσο γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ απηνειέγρνπ θαη ε εθαξκνγή ησλ δηδαρζέλησλ 

είλαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

 Να απνθεχγεηαη ε απφθξπςε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Ο εληνπηζκφο 

απηνθηνληθψλ ηάζεσλ είηε γίλεηαη απφ θάπνην ζηελφ θίιν, είηε απφ ηνλ εηδηθφ 

επηζηήκνλα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ψζηε λα γίλεηαη ε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ. 

 Να απνθεχγεηαη ε επηθέληξσζε ηνπ ζεξαπεπηή ζε νπνηαδήπνηε άιιν 

θαληαζηηθφ ή ππαξθηφ πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ πνπ δεηά βνήζεηα. Δθφζνλ 

αλαγλσξηζηεί ν θίλδπλνο απφπεηξαο απηνθηνλίαο, ην ελδηαθέξνλ θαη ε δξάζε 

ηνπ εηδηθνχ είλαη αλαγθαίν λα ζηξαθεί απνθιεηζηηθά πξνο ηα εθεί. Σα 

ππφινηπα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ γλψζεη ηνπ ζεξαπεπηή ρσξίο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 Να απνθεχγεηαη κε θάζε ηξφπν ν εμεπγεληζκφο, ε εμχςσζε θαη ε ιεθηηθή 

επηβξάβεπζε αηφκσλ πνπ έρνπλ απηνθηνλήζεη πξφζθαηα ε θαηά ην 

παξειζφλ. Ο θίλδπλνο λα ην επηρεηξήζεη θάπνηνο, επεηδή ζέιεη λα κηκεζεί 

θάπνην θίιν ή θάπνην δηάζεκν άηνκν, είλαη κεγάινο. 

 Να απνθεχγεηαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο παξέκβαζεο ηνπ εηδηθνχ πξνηνχ 

εμαζθαιηζηεί ε ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη δέζκεπζε ηνπ αηφκνπ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Αθφκα θαη αλ ην άηνκν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξέκβαζεο απηνθηνλήζεη ή πξνθαιέζεη ην ζάλαην θάπνηνπ άιινπ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξμνπλ πξηλ απφ ην ίδην θάπνηεο ζεκαληηθέο δεζκεχζεηο. 

 Να απνθεχγεηαη ε απψιεηα επαθήο κε ηνλ απηνθηνληθφ κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Ζ παξαθνινχζεζε είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερίδεηαη κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

θξίζεο.  

 Να απνθεχγεηαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 

απηνθηνληθνχ αηφκνπ πξνο ην ζεξαπεπηή. Ο εηδηθφο ζα πξέπεη, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ έξζεη ζε επαθή κε έλα ηέηνην άηνκν, λα δηαηεξεί αλνηθηφ ην δίαπιν 

επηθνηλσλίαο, λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκνο θαη θπζηθά λα έρεη θξνληίζεη ψζηε 

λα ππάξρεη εθεδξηθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδίνπ.  

 

 

 

Παξέκβαζε  
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   Πξνηείλεηαη ε παξέκβαζε ζηελ θξίζε λα γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε 

ηεο  αλαβίσζεο, κέζα ζε 24 ψξεο ν εηδηθφο ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ηνπο ζπγγελείο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζηεξίμεη θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηνχλ ην αξρηθφ ζνθ, 

ηε ζιίςε, ην ζπκφ θαη πνιχ πηζαλφ ηηο ελνρέο πνπ ίζσο έρνπλ γηα ην πεξηζηαηηθφ. Ζ 

θάζε απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη εβδνκάδεο. ηε δεχηεξε θάζε επηρεηξείηαη ε 

αλαζχλζεζε. Ο εηδηθφο βνεζά ηνπο ζπγγελείο λα κάζνπλ λένπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ηεο απψιεηαο θαη εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε παζνινγηθψλ αληηδξάζεσλ 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο. Ζ 

ηξίηε θάζε είλαη ε θάζε ηεο αλαδφκεζεο. Δδψ ν εηδηθφο θαιείηαη λα βνεζήζεη ηελ 

νηθνγέλεηα λα αλακνξθψζεη ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ηνλ ηξφπν εμέιημήο ηεο 

αλεμάξηεηα απφ ην πεξηζηαηηθφ ηεο απηνθηνλίαο. Ζ θάζε απηή δηαξθεί πεξίπνπ γηα 

έλα ρξφλν θαη ζπλήζσο νινθιεξψλεηαη ηελ εκεξνκελία φπνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ.            

    Οη νκάδεο ζηήξημεο ησλ ζπγγελψλ βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα αληηκεησπίδνπλ 

ην αίζζεκα ηεο απψιεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη, φηαλ απηνθηνλεί θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο ή θάπνηνο αγαπεκέλνο θίινο. Σα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

νκάδεο απηέο ρξεηάδνληαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ θάπνηνλ ζηελ 

απηνεμφλησζή ηνπ. Ζ δνκεκέλε ζπκβνπιεπηηθή πνπ παξέρεηαη ζηηο νκάδεο απηέο, 

κέζσ αηφκσλ πνπ έρνπλ ράζεη παιαηφηεξα δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο, είλαη ε πιένλ 

θαηάιιειε γηα ζπγγελείο πνπ βηψλνπλ ηελ απψιεηα θάπνηνπ δηθνχ ηνπο απφ 

απηνθηνλία. Δηδηθφηεξα, απηφο ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ζπληζηάηαη ζε πεξηπηψζεηο 

κηθξψλ παηδηψλ πνπ έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο απφ πεξηζηαηηθά απηνθηνληψλ, ληψζνπλ 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο θαη άξλεζεο θαη ελ ζπλερεία βηψλνπλ ηελ απνκφλσζε 

απφ ηνπο θχθινπο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Αλ δελ ηνπο δνζεί ε θαηάιιειε βνήζεηα,  

είλαη πηζαλφλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα ζεσξήζνπλ πσο ε κνίξα ηνπο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε εθείλε ησλ γνληψλ ηνπο θαη φηη ηειηθά ζα έρνπλ ηελ ίδηα θαηάιεμε. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη νη 

ςπρνιφγνη δίλνπλ κεγάιν βάξνο ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε 

απηνθηνλία ελφο γνλέα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπ, παξεκβαίλνληαο ηφζν ζηα ίδηα, φζν 

θαη ζηηο παξέεο ηνπο. Χζηφζν θαη νη γνλείο πνπ ράλνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ 

απηνθηνληθά επεηζφδηα πθίζηαληαη ζνβαξφηαηεο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. Ζ άκεζε 

αληίδξαζε ηνπ γνλέα πνπ έραλε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην παηδί ηνπ ήηαλ ε ερζξφηεηα 

πνπ έβγαδε πξνο ηνπο γχξσ ηνπ, ε άξλεζε ηεο απηνθηνλίαο θαη ε εθινγίθεπζε ηνπ 

ζαλάηνπ, ζεσξψληαο ηνλ σο αηχρεκα. Ζ ελνρή θαη ε απνγνήηεπζε ζχληνκα 

αθνινπζνχλ θαη ε πηζαλφηεηα γηα δπζιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο ζην ηξφπν εμέιημήο 

ηεο απμάλεηαη. 
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    Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζε γνλείο πνπ βηψλνπλ ζιίςε, ελνρέο, ζχγρπζε, 

ακθηβνιίεο θαη απνκφλσζε, ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ έθθξαζε θαη εθηφλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Οη γνλείο απηνί ζεσξνχλ φηη ν ππφινηπνο θφζκνο είλαη ερζξηθφο θαη 

αλίθαλνο λα θαηαιάβεη ηνλ πφλν ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ ελφο γνλέα λα κνηξαζηεί 

ηνλ πφλν ηνπ, έζησ θαη κε ηε ζχδπγφ ηνπ, αλαθφπηεηαη απφ ην θφβν φηη ε ζιίςε ζα 

γίλεη αθφκα κεγαιχηεξε. Οη γνλείο απηνί βηψλνπλ θξίζε ηαπηφηεηαο θαη ακθηζβεηνχλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ κηα νηθνγέλεηα αιιά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο, ηνπο 

εαπηνχο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζιίςεο. ε απηέο 

παξέρεηαη ζηήξημε θαη αζθάιεηα ζηνπο γνλείο, αλαδεηνχληαη λένη κεραληζκνί 

αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο, δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξγηα νπηηθή ηνπ απηνθηνληθνχ 

επεηζνδίνπ, εξεπλνχληαη νη ζπλέπεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζηα ππφινηπα παηδηά ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη αλαιχεηαη ν ζπκφο πνπ ππήξρε έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη 

ησλ αξρψλ γεληθφηεξα. ηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο γίλεηαη αλαπφιεζε ησλ θαιψλ 

ζηηγκψλ ηνπ παξειζφληνο, δεκηνπξγείηαη έλαο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην κέιινλ, 

αθήλνληαο  πίζσ ηελ νξγή  θαη ηε ζιίςε ηνπο. Απηή ε νκαδηθή ππνζηήξημε είλαη 

παξφκνηα κε νπνηαδήπνηε άιιε πνπ αθνξά γνλείο πνπ βηψλνπλ απψιεηα. 

    Ζ παξέκβαζε φκσο ζηελ θξίζε δελ απνδίδεη πάληα. Μεξηθέο θνξέο αθφκα θαη νη 

πην ηθαλνί επαγγεικαηίεο ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ. 

Πξέπεη πάληα λα ππάξρεη θαηά λνπ πσο, αλ θάπνηνο ζέιεη πξαγκαηηθά λα 

απηνθηνλήζεη, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηαβάινπλ νη εηδηθνί, 

κπνξεί ηειηθά λα ην επηηχρεη. Οξγαλσκέλεο επνπηείεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο ζεξαπεπηέο πνπ έρνπλ ράζεη θάπνηνλ 

αζζελή. Ζ απηνθηνλία ελφο αζζελνχο είλαη έλα απφ ηα πην ζηξεζνγφλα πεξηζηαηηθά 

πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζηε θαξηέξα ηνπ έλαο εηδηθφο πνπ επεκβαίλεη ζε θξίζεηο. 

Οη ελνρέο, νη αληεγθιήζεηο θαη νη δεχηεξεο ζθέςεηο πνπ βαζαλίδνπλ ζπλερψο ην λνπ 

νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε ππνζεηηθψλ εξσηεκάησλ. Σν ηη ζα „πξεπε, ηη ζα κπνξνχζε 

θαη ηη ζα φθεηιε λα είρε γίλεη, ηνλ θαζηζηνχλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ σο ηνλ 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλν. Με ηε βνήζεηα πεπεηξακέλσλ ζπλαδέιθσλ, ν εηδηθφο πνπ 

βηψλεη ηελ απψιεηα ελφο αζζελνχο ηνπ ή ηελ απψιεηα ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ απφ 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ αζζελή, πξέπεη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν λα εμεηάζεη ην ηη αθξηβψο 

ζπλέβε, λα εμάγεη απφ ην γεγνλφο απηφ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα κπνξέζεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ θαη λα απνηηλάμεη απφ επάλσ ηνπ ηελ ελνρή θαη ηελ 

επζχλε πνπ ζεσξεί φηη έρεη γηα ην ηξαγηθφ ζπκβάλ. 
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ΥΡΖΖ ΦΤΥΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 

 

Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα  

 

Γεδνκέλα ζηελ Διιάδα: Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε παξάλνκεο νπζίαο ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά ζηε δσή ηνπο. πγθεθξηκέλα, απφ 4% πνπ θαηεγξάθε ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα 

ηνπ 1984, έθζαζε ζην 12,2% δέθα ρξφληα αξγφηεξα. Σν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ είλαη 

ηξεηο θνξέο πςειφηεξν απφ απηφ ησλ γπλαηθψλ, ελψ απφ πιεπξάο ειηθίαο ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξνπζηάδεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 18-35. Ζ θάλλαβε 

είλαη πην δηαδεδνκέλε παξάλνκε νπζία (12,2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο), ελψ 

φιεο νη ππφινηπεο παξάλνκεο νπζίεο παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειή επηθξάηεζε (φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 1,1% ε θάζε κηα). ηελ θαηεγνξία ησλ λφκηκσλ ςπρνδξαζηηθψλ 

νπζηψλ, ησλ νπνίσλ γίλεηαη ρξήζε ρσξίο ζπληαγνγξάθεζε, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

κείσζε απφ ην 1984 (13,5% ην 1984, 9,2% ην 1998). Οη γπλαίθεο έρνπλ ην 

πξνβάδηζκα κε πνζνζηφ 10,6% έλαληη 7,7% ησλ αλδξψλ. ην καζεηηθφ πιεζπζκφ 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 1993 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

ρξήζεο παξάλνκσλ νπζηψλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηε δσή ησλ καζεηψλ (6% ην 

1993 θαη 13,7% ην 1998) κε δηπιάζηα πνζνζηά ζηα αγφξηα απφ φηη ζηα θνξίηζηα 

(17,9% θαη 9,9% αληίζηνηρα), ελψ απμεηηθέο ηάζεηο παξνπζηάδνληαη φζν κεγαιψλεη ε 

ειηθηαθή νκάδα. Ζ πην δεκνθηιήο παξάλνκε νπζία ζην καζεηηθφ πιεζπζκφ είλαη νη 

δηαιχηεο (13,8%) κε δεχηεξε ηελ θάλλαβε (12,6%). Μείσζε παξνπζηάδεηαη ζηηο 

λφκηκεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο, ησλ νπνίσλ γίλεηαη ρξήζε ρσξίο ζπληαγνγξάθεζε 

(απφ 43,7% ην 1993 ζην 31,8% ην 1998) πξνθαλψο ιφγσ ηεο απζηεξφηεξεο 

λνκνζεζίαο γηα ζπληαγνγξάθεζε πνπ εθαξκφζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ρξήζε 

ηεο θνθαΐλεο έρεη απμεζεί, ελψ ε ρξήζε εξσίλεο παξακέλεη ζε ρακειά γεληθά 

επίπεδα. Παξά ηαχηα ν αξηζκφο ησλ εξσηλνεμαξηεκέλσλ εκθαλίδεη ζεκαληηθή 

αχμεζε. Ζ έθζηαζε πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη ε ρξήζε 

ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, θπξίσο λέσλ ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα. 

 

Γεδνκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε : Ζ θάλλαβε παξακέλεη ε ζπρλφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελε παξάλνκε νπζία ζηελ ΔΔ, κε πςειφ επίπεδν δηαθπκάλζεσλ απφ 

ρψξα ζε ρψξα. Πξφζθαηεο κειέηεο ζε καζεηέο ειηθίαο 15 εηψλ έδεημαλ φηη ην 

πνζνζηφ επηθξάηεζεο ηεο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε φιε ηε δσή θπκαίλεηαη 

απφ θάησ ηνπ 10% έσο άλσ ηνπ 30%, κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά λα αθνξνχλ ηα 
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αγφξηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (42,5%). Ζ επηθξάηεζε ηεο πξφζθαηεο (εληφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο) ρξήζεο θάλλαβεο ζπλαληάηαη ζε λένπο ελήιηθνπο (15-34 εηψλ) θαη 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 θαη 20% ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  Σα πνζνζηά ηεο 

επηθξάηεζεο ηεο ρξήζεο έθζηαζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε φιε ηε δσή θπκαίλνληαη 

γεληθά απφ 0,5 έσο 7% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ. Σα πνζνζηά ηεο επηθξάηεζεο ηεο 

ρξήζεο έθζηαζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε φιε ηε δσή ζηνπο λένπο άλδξεο ειηθίαο 

15-24 εηψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 11 θαη 17% ζηελ Σζέρηθε Γεκνθξαηία, ηελ Ηζπαλία, 

ηηο Κάησ Υψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη 0,5% έσο 

6% ησλ ελειίθσλ παξαδέρεηαη φηη έρεη δνθηκάζεη θνθαΐλε (δνθηκή ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ζε φιε ηε δσή). ηνπο λεαξνχο 15-34 εηψλ, ηα πνζνζηά επηθξάηεζεο ηεο 

ρξήζεο ζε φιε ηε δσή θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 10%. πλήζσο, νη κηζνί πεξίπνπ απφ 

εθείλνπο πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ δνθηκάζεη θνθαΐλε αλαθέξνπλ ρξήζε εληφο ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηνπο. Οη ηάζεηο ζηε ρξήζε θνθαΐλεο είλαη δχζθνιν λα θαηαγξαθνχλ ζε 

εζληθφ επίπεδν, αιιά απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε πξφζθαηε ρξήζε 

θνθαΐλεο ζηνπο λένπο απμήζεθε ειαθξψο ζηε Γαλία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία, ηηο 

Κάησ Υψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ελψ ε Διιάδα, ε Ηξιαλδία, ε Ηηαιία θαη ε 

Απζηξία αλαθέξνπλ επίζεο απμεκέλε ρξήζε βάζεη ηνπηθψλ ή πνηνηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ ρξήζε νπηνχρσλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ησλ 

ζαλάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ ζηελ Δπξψπε. Κάζε 

ρξφλν θαηαγξάθνληαη 8.000-9.000 ζάλαηνη απφ ππεξβνιηθή δφζε, αιιά ν 

πξαγκαηηθφο αξηζκφο είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξνο. Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα είλαη λένη 

άλδξεο ειηθίαο 25-35 εηψλ, αλ θαη ε ειηθία ζαλάηνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αχμεζε. 

Ζ επηθξάηεζε ηεο ελέζηκεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θπκαίλεηαη απφ δχν έσο έμη 

πεξηπηψζεηο αλά 1.000 άηνκα ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ. Σέινο, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ 

επηθξάηεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε φιε ηε δσή, φζνλ 

αθνξά ηνπο θξαηνχκελνπο,  πνηθίιινπλ απφ 22 έσο 86% αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ 

θξαηνπκέλσλ, ην θέληξν θξάηεζεο θαη ηε ρψξα. 

 

 

Οξηζκνί 

 

       Ναξθσηηθό: Δίλαη κηα ςπρνδηεγεξηηθή νπζία πνπ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ εγθεθάινπ, ζηε ζθέςε, ζηε δξάζε θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Ο φξνο 

«λαξθσηηθφ» απνηειεί έλα ηερλεηφ πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα, δηφηη 

ππνδειψλεη θάηη πνπ έρεη απζαίξεηα νξηζηεί απφ νξηζκέλα θνηλσληθά ζηξψκαηα σο 

λαξθσηηθφ. 
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       Υξήζε: Ζ εηζαγσγή ρεκηθήο νπζίαο ζην αλζξψπηλν ζψκα κε ζθνπφ ηε  

ζπλεηδεζηαθή δηαθνξνπνίεζε. 

       Αλνρή: Η βηνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα κεηαηξέπεη θαη λα εθθξίλεη ρεκηθέο 

νπζίεο, ψζηε λα απμάλεηαη ε «αλαηζζεζία» ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα 

δηάθνξα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη. 

       Απόζπξζε: Ζ παξαγσγή ςπρνινγηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ κεηά απφ 

κείσζε ή εμάιεηςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. 

       Καηάρξεζε: Ζ ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ κε αξλεηηθά ζσκαηηθά, θνηλσληθά, λνκηθά 

ή ςπρνινγηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο, θαηάρξεζε ζεσξείηαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα παξαθάησ γεγνλφηα ζε έλα δπζπξνζαξκνζηηθφ δηάζηεκα 12 κελψλ: απνηπρία 

ζηελ εθπιήξσζε εξγαζηαθψλ ή ζρνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, θπζηθή εμαζζέλεζε πνπ 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο, επαλαιακβαλφκελα λνκηθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα (American 

Psychiatric Association, 2000). 

       Δμάξηεζε: Απηφο ν νξηζκφο πεξηγξάθεη ηα άηνκα πνπ εζίδνληαη ζηηο λαξθσηηθέο 

νπζίεο ζε ζεκείν πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε δσή ηνπο, αθνχ θινλίδνληαη νη 

ςπρνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο ηθαλφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δίλαη κηα νκάδα 

γλσζηηθψλ, ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ ππνδεηθλχεη φηη 

ην άηνκν ζπλερίδεη λα θάλεη ρξήζε νπζηψλ παξά ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο πνπ 

βηψλεη εμαηηίαο ηεο. Πέξα απφ ηηο θαζαξά ςπρνβηνινγηθέο ηεο δηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη γηα άιιεο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε εμάξηεζε 

ζηελ αγάπε, ζηνλ ηδφγν θαη ζηελ ηξνθή. 

       Υεκηθή εμάξηεζε: Ζ ρεκηθή εμάξηεζε είλαη κηα θπηηαξηθή αιιαγή ε νπνία 

ζπκβαίλεη, φηαλ ρξνλίδεη ή θαη απμάλεηαη ε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ.  

       Δζηζκόο: Με απηφλ ηνλ φξν πεξηγξάθεηαη ν βαζκφο ή ε ζπρλφηεηα πνπ ιακβάλεη 

θάπνηνο έλα ζπγθεθξηκέλν λαξθσηηθφ. 

       Δζηζηηθή ζπκπεξηθνξά: Πνιινί ςπρνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ απηφλ ηνλ φξν γηα λα 

ηνλίζνπλ ηελ κεγαιχηεξε έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαηάρξεζεο θαη 

ηεο εμάξηεζεο. Απηή ε εζηζηηθή «ζπκπεξηθνξά» ινηπφλ κπνξεί λα δηεπξπλζεί πέξα 

απφ ηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο θαη πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο φπσο ν ηδφγνο, ην 

θαγεηφ θαη ην ζεμ. 

        Τπνηξνπή: Ζ παιηλδξφκεζε θάπνηνπ αηφκνπ ζε κηα θαηάζηαζε αλεμέιεγθηεο 

θαηαλάισζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. 

        Αιθννιηζκόο: Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρσξίο έιεγρν θαηαλάισζε αιθνφι ζε 

επίπεδα κέζεο κε θαηάιεμε κηα πξννδεπηηθά ρξφληα θαηάζηαζε θαη κε ηάζε γηα 

παιηλδξφκεζε. ρεηίδεηαη κε θπζηθή αληθαλφηεηα θαη επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηηο 

επαγγεικαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηζνξξνπίεο ηνπ αλζξψπνπ ιφγσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ρξήζεο. 
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       πλεμάξηεζε: Ζ ζπλεμάξηεζε βαζίδεηαη αθελφο ζηε βηνινγηθή αλάγθε ηνπ 

εμαξηεκέλνπ γηα θξνληίδα, ψζηε λα επηβηψζεη, θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάγθε ηνπ λα 

αηζζαλζεί φηη θάπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα εθείλνλ, ψζηε λα θαηνξζψζεη λα ειέγμεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. πλεμαξηεκέλν ζεσξείηαη ην θάζε ζεκαληηθφ άηνκν ζηε δσή ηνπ 

ρεκηθά εμαξηεκέλνπ φπσο ν ζχδπγνο, ν εξαζηήο, ν γνλέαο ή ην παηδί. Ζ 

ζπλεμάξηεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε απνξξφθεζε θαη εμάξηεζε  (θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη κεξηθέο θνξέο ζσκαηηθή) απφ έλα άηνκν ή αληηθείκελν. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηή ε εμάξηεζε γίλεηαη παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη 

ηνλ ζπλεμαξηεκέλν ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο ηνπ. 

 

 

Σξέρνπζεο ζεσξίεο 

 

        Κνηλσληθέο ζπληζηώζεο: Απφ δηάθνξεο έξεπλεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζηάζε θαη 

ην πεξηβάιινλ επηδξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε. ηάζε 

νλνκάδεηαη ε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε φπσο νη 

πξνζδνθίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε πξνζσπηθφηεηα. Πεξηβάιινλ είλαη ν θπζηθφο θαη 

θνηλσληθφο πεξίγπξνο ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Ζ ζηάζε θαη ην 

πεξηβάιινλ θαζνξίδνπλ ηηο  θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε ρξήζε νπζηψλ. Αθφκε, αλ 

έλα κέινο κηαο θνηλσλίαο βξεζεί ζε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, είλαη πηζαλφ 

λα ζπκπεξηθεξζεί κε αζπλήζηζηνπο ηξφπνπο, φηαλ πίλεη. Ζ θαηαλάισζε αιθνφι 

δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο, θπξψζεηο, λνπζεζίεο, 

απαγνξεχζεηο θαη εγθξίζεηο. 

       Βηνςπρνθνηλσληθά κνληέια: Όπσο ε ίδηα ε ιέμε πξντδεάδεη, ν εζηζκφο δελ έρεη 

κφλν κηα ζπληεηαγκέλε, αιιά εκπεξηέρεη αξθεηά άιια κνληέια. Ίδηα βαξχηεηα 

απνδίδεηαη ζηηο βηνινγηθέο, ζηηο ςπρνινγηθέο αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο απνρξψζεηο 

ηνπ εζηζκνχ. 

       πκπεξηθνξηζηηθό κνληέιν κάζεζεο: Ζ ρξήζε πξνθαιείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ 

ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ζεηηθέο εκπεηξίεο αληακνηβήο. χκθσλα ινηπφλ κε ην 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν κάζεζεο ν εζηζκφο ζηαδηαθά ηζρπξνπνηείηαη απφ ηελ 

επαλαιακβαλφκελε ρξήζε, κε ζθνπφ λα θαηαπνιεκεζεί ην άγρνο. 

       Γλσζηηθά κνληέια: Σν γλσζηηθφ κνληέιν ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηελ πεπνίζεζε, 

φηη δειαδή νη γλσζίεο θαη νη πεπνηζήζεηο είλαη νη πξσηαξρηθνί αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο  ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ. Απφ κφλν ηνπ έλα αξλεηηθφ γεγνλφο, φπσο έλα 

ζνβαξφ νηθνλνκηθφ, ηαηξηθφ ή θνηλσληθφ πξφβιεκα δελ σζεί ην άηνκν ζηνλ εζηζκφ. 

Αληίζεηα, κηα εηδηθή ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πξνθαιεί πεπνηζήζεηο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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      Μνληέιν γελεηηθήο πξνδηάζεζεο: Σν γελεηηθφ κνληέιν ζεσξεί φηη κηα 

θιεξνλνκνχκελε θαη  κεηαδηδφκελε πξνδηάζεζε γίλεηαη έλαο κεραληζκφο θαηάρξεζεο 

νπζηψλ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη πηνζεηεκέλα παηδηά απφ αιθννιηθφ γνλέα, κνλνδπγσηηθά 

δίδπκα απφ αιθννιηθφ γνλέα θαη παηδηά απφ νηθνγέλεηεο κε δηάθνξα πξνβιήκαηα κε 

αιθννιηθφ γνλέα είραλ 5 θνξέο πην πνιιέο πηζαλφηεηεο λα γίλνπλ αιθννιηθνί απφ 

παηδηά παξφκνησλ νκάδσλ πνπ δελ είραλ φκσο αιθννιηθνχο γνλείο. 

       Μνληέιν απόδξαζεο: Σν κνληέιν απφδξαζεο ή απνθπγήο πξνηείλεη κηα 

κεζνδηθή αθνινπζία απφ ην έλα λαξθσηηθφ ζην επφκελν θαη παξαηεξείηαη ηδίσο 

ζηνπο λένπο.  

       Μνληέιν γνληθήο επηξξνήο: Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ γνλείο δεκηνπξγεί 

αξλεηηθά πξφηππα ζηα παηδηά απνθαιχπηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ππνθξηζία 

ηνπο, φηαλ δίλνπλ ζπκβνπιέο ζηα παηδηά ηνπο ηνπ ηχπνπ «θάλε φπσο ην ιέσ, φρη 

φπσο ην θάλσ», κε επαθφινπζν  λα ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα ηνπο κηκεζνχλ. 

       Μνληέιν δσήο: Γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αθνινπζνχλ απηφ ην κνληέιν, «ε δσή 

ρσξίο λαξθσηηθά είλαη ηζνδχλακε κε αλππαξμία». 

      Ηζηθό κνληέιν: Ζ εμάξηεζε αληηκεησπίδεηαη σο ζπλέπεηα «πξνζσπηθήο 

επηινγήο». ε γεληθφηεξα πιαίζηα, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αξλείηαη ηελ αλάγθε γηα 

νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε άιιε απφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζέιεζεο ηνπ 

αηφκνπ. 

      Μνληέιν νκόηηκεο νκάδαο: Απηφ ην κνληέιν ζπλδέεη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ κε 

κηθξέο νκάδεο αλζξψπσλ –φπσο δεπγάξηα θίισλ ή αλδξφγπλα- πνπ κνηξάδνληαη 

ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη ινγηθή, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ. 

      Μνληέιν πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο: Όζν πην πξνβιεκαηηθή είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα έξζεη ην ίδην ζε επαθή κε 

αλζξψπνπο, πεξηζηάζεηο θαη κέξε φπνπ ηα λαξθσηηθά είλαη δηαζέζηκα. 

      Φπρνδπλακηθό κνληέιν: Σν κνληέιν απηφ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ 

παζνινγηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη λσξίο 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη πξνδηαζέηνπλ ην άηνκν ζηελ ρξήζε. 

      Φπρνθνηλσληθό κνληέιν: Έλαο ζπγθεξαζκφο παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ  νπνίσλ ε 

πξνζσπηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά θαη ην πεξηβάιινλ, νξγαλψλνληαη έηζη ψζηε λα 

αλαπηχζζνπλ κηα δπλακηθή πνπ νλνκάδεηαη θιίζε (ξνπή). Απηέο νη κεηαβιεηέο 

θαζνξίδνπλ ηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη 

πηζαλφ λα ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ.  

       Μνληέιν έγθξηζεο (ζπγθαηάζεζεο): Αθνχ θάπνηα θάξκαθα ρνξεγνχληαη κε 

ζπληαγή γηαηξνχ θαη ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά, γηαηί ηα ππφινηπα λαξθσηηθά πνπ 

πξνζθέξνπλ επθνξία λα ζεσξνχληαη επηβιαβή? Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη 

ε ρξήζε ηεο ακθεηακίλεο απφ αεξνπφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ 
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παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ε κλεκεηψδεο εμάπισζε ηνπ Valium, φηαλ πξσηνβγήθε 

ζηελ αγνξά. 

       Κνηλσληθνπλεπκαηηθά κνληέια: Απηά ηα κνληέια εμεηάδνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, φρη ην ίδην ην άηνκν. Σν πεξηβάιινλ αληηκεησπίδεηαη σο πξσηαξρηθφο 

παξάγνληαο θαη ζπκπεξηιακβάλεη εζλνγξαθηθέο θαη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο φπσο 

ειηθία, θπιή, εξγαζία, κφξθσζε, θνηλσληθνπνιηηηθή θαηάζηαζε, νηθνγελεηαθή 

νξγάλσζε, ζξεζθεία, εγθιεκαηηθφηεηα, θνηλσληθνχο θαλφλεο, δείθηεο θαηαλάισζεο, 

ζπκπεξηθνξά ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι. Δμαηηίαο ηεο έκθαζεο πνπ δίλνπλ ηα κνληέια 

απηά ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο , απηή ε πξνζέγγηζε πξαθηηθά ακθηζβεηεί 

ην κνληέιν αζζέλεηαο. 

       Μνληέιν αληηδφηνπ (ππνθαηάζηαηνπ) ηνπ άγρνπο: Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ 

ζεσξείηαη ππνθαηάζηαην ηεο ελεξγνχο ζπκπεξηθνξηζηηθήο θαη γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, 

φηαλ ην άηνκν θαηαιακβάλεηαη απφ άγρνο. Όζν πεξηζζφηεξν αηνλνχλ απηέο νη 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ ηα λαξθσηηθά 

«γηαηξηθφ» γηα ην άγρνο ηνπο. 

 

 

Μεραληζκνί άκπλαο  

 

      Μεηάζεζε:  Δίλαη ε δηνρέηεπζε ηεο ερζξφηεηαο ζε πξφζσπν ή αληηθείκελν, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην αμίδεη ή φρη. 

      Άξλεζε: Πξφθεηηαη γηα κηα νκαιή πξνζαξκνζηηθή δηαδηθαζία γηα απηνπξνζηαζία 

πνπ φκσο κέζσ ηνπ αιθννιηζκνχ γίλεηαη απζηεξή θαη δπζπξνζαξκνζηηθή. 

      Πξνβνιή: Οη αιθννιηθνί, αιιά θαη νη ινηπνί ρξήζηεο, ζπρλά πξνβάιινπλ ζηνπο 

άιινπο επαηζζεζία, ερζξφηεηα ή θαρππνςία σο εθδήισζε ηεο απνμέλσζεο θαη ηεο 

έιιεηςεο επηθνηλσλίαο πνπ ηνπο δηέπεη. 

      Φαληαζία: Οη ρξήζηεο αξθεηέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο γηα λα 

απνδξάζνπλ απφ απεηιεηηθέο γηα ηνπο ίδηνπο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη φηη ηνπο αληακείβεη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αιεζηλφ θφζκν. 

      Γηαλνεηηθνπνίεζε: Οη ρξήζηεο κηινχλ κε γεληθνινγίεο ή ζεσξεηηθά θαη 

απξφζσπα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. 

       Δθινγίθεπζε: Δθεπξίζθνπλ δηάθνξεο δηθαηνινγίεο γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εμάξηεζή ηνπο θαζψο θαη ηηο αλεπαξθείο ζπκπεξηθνξέο ή πξάμεηο ηνπο. 

       ρεκαηηζκόο αληίδξαζεο: Απνηειεί κηα άκπλα ελάληηα ζηε δηαθαηλφκελε απεηιή. 

Απνδεηθλχεηαη έλαο απφ ηνπο πην επηβιαβείο ακπληηθνχο κεραληζκνχο, γηαηί 

απνκαθξχλεη ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. 
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       Διαρηζηνπνίεζε: Οη αιθννιηθνί δίλνπλ ζε δεηήκαηα κηθξφηεξε βαξχηεηα απφ φζε 

πξαγκαηηθά έρνπλ. 

       Απώζεζε: Οη αιθννιηθνί ζπρλά ζάβνπλ αξλεηηθά γεγνλφηα ζην αζπλείδεηφ ηνπο 

φηαλ είλαη λεθάιηνη, ρσξίο λα ζπκνχληαη έηζη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, 

φηαλ κεζνχλ. 

      Παιηλδξόκεζε: Οη αιθννιηθνί αξθεηέο θνξέο γίλνληαη εγσθεληξηθνί ή αλψξηκνη θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζπκίδνπλ άηνκα ζε πξν-εθεβεία. 

      ε κηα νηθνγέλεηα φπνπ ππάξρεη εμάξηεζε γελληέηαη ζπρλά έλα πεξίεξγν 

θαηλφκελν, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζεί ε νηθνγελεηαθή ηζνξξνπία. πγθεθξηκέλα, ηα κέιε 

ηεο αξρηθά απνξξίπηνπλ θαη έπεηηα αλέρνληαη ηνλ εζηζκέλν, κε ζπλέπεηα θάπνηεο 

θνξέο λα κεγεζχλνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπ. Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηαδηαθά γίλνληαη 

ζπλεμαξηεκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχλ αζπλείδεηνπο θαη δπζπξνζαξκνζηηθνχο 

κεραληζκνχο άκπλαο φπσο νη παξαθάησ. 

       Απνζύλδεζε/ Γηάζρηζε: Πξφθεηηαη γηα ζπλαηζζεκαηηθή ή θαη κεξηθέο θνξέο 

γεσγξαθηθή απνζχλδεζε απφ ην πξφβιεκα. 

       Απνζηώπεζε: Ζ ηάζε ησλ ζπλεμαξηεκέλσλ λα κελ αθήλνπλ ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα. 

       Απόδξαζε ζηε ζεξαπεία: Οη ζπλεμαξηεκέλνη αλαδεηνχλ ζεξαπεπηηθή βνήζεηα γηα 

λα βηψζνπλ ηελ θάζαξζε, φρη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ξεαιηζηηθά ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

      Απώζεζε: Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ αζπλείδεηε κλήκε γηα λα 

απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο ζθέςεηο θαη γεγνλφηα. 

      Γηαλνεηηθνπνίεζε: Ζ ππεξβνιηθή έκθαζε, θαηαλαγθαζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

ελαζρφιεζε κε ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ δπζάξεζηα γεγνλφηα, κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ηεο αλαζηάησζεο πνπ πξνθαινχλ. 

      ρεκαηηζκόο αληίδξαζεο: Δλψ νη ρξήζηεο γίλνληαη φιν θαη πην αλεχζπλνη, ηππηθή 

αληίδξαζε ησλ ζπλεμαξηεκέλσλ είλαη λα γίλνληαη φιν θαη πην ππεχζπλνη. 

      Μεηάζεζε: Ζ κεηαθνξά ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ζπλεμαξηεκέλνπ απφ ηελ εζηία 

ηνπ πξνβιήκαηνο (ζπκπεξηθνξά ηνπ εμαξηεκέλνπ) ζε ιηγφηεξν αξλεηηθά θαη 

αλεζπρεηηθά ζέκαηα ή θαηαζηάζεηο. 

      Τπνρνλδξίαζε: Ζ ζπγθεθξηκέλε άκπλα κεηαηξέπεη ην ζπκφ ζε θπζηθά παξάπνλα. 

Απνηειεί κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή ηηκσξία ησλ άιισλ θαζψο φζε παξεγνξηά θαη λα 

δερηνχλ νη ζπλεμαξηεκέλνη, αγσλίδνληαη έληνλα γηα λα δηαηεξήζνπλ απηφλ ηνλ 

ακπληηθφ κεραληζκφ, ζεσξψληαο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνζπνχλ ηελ πξνζνρή 

ησλ άιισλ. 

      Παζεηηθή επηζεηηθόηεηα: Ο ζπλεμαξηεκέλνο κπνξεί λα πξνθαιεί αλαζηάησζε 

ζηνπο άιινπο κε ην λα θαπγαδίδεη θαη λα θεχγεη, λα ππνλνεί απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, λα 

μερλά ή λα μνδεχεη αθαηαιφγηζηα. 
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Κάλλαβε 

 

Παξάγνληεο: Μαξηρνπάλα θαη ηα παξάγσγά ηεο-ραζίο, ραζηζέιαην, THC (δέιηα-9-

ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε) 

Δηδηθνί παξάγνληεο, θνηλέο νλνκαζίεο: καξηρνπάλα, pot, grass, weed, Mary Jane, 

THC, Acapulco Gold, dope, hemp, rope, sinsemilla, Colombian, Jamaican. Σζηγάξν 

καξηρνπάλαο, joint, reefer, roach, bit, bomber. Hashish, black Russian, hash. 

Υαζηζέιαην, oil. 

χλδξνκν δειεηεξίαζεο: Αχμεζε θαξδηαθνχ ξπζκνχ, πηζαλφλ νξζνζηαηηθή 

ππφηαζε,  αλνξεμία πνπ αθνινπζείηαη απφ απμεκέλε φξεμε, επθνξία, νλεηξηθή 

θαηάζηαζε, παξακφξθσζε ρξφλνπ-ηφπνπ, ζπάληα ςεπδαηζζήζεηο, πεξηζηαζηαθά 

θξίζε παληθνχ ή άγρνπο. ε ρξφληα ρξήζε παξαηεξείηαη έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο θαη 

ελεξγεηηθφηεηαο. Φπζηνινγηθφ κέγεζνο θφξεο, κε αξγή αληίδξαζε ζην θσο, 

ππεξαηκία επηπεθπθφηα. Οη κεηαβνιίηεο κπνξεί λα είλαη αληρλεχζηκνη ζηα νχξα κέρξη 

θαη πνιιέο εβδνκάδεο κεηά ηε ρξήζε. 

Αληηκεηψπηζε ηεο δειεηεξίαζεο: Γελ απαηηείηαη εηδηθή ζεξαπεία. Σα ζπκπηψκαηα 

άγρνπο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε πξνζπάζεηα θαζεζπραζκνχ ή κε 

βελδνδηαδεπίλεο. Οη άηππεο ςπρσζηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ζεξαπεία 

κε αληηςπρσηηθά.  

χλδξνκν ζηέξεζεο: Με εηδηθά ζπκπηψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ αλνξεμία, λαπηία, 

αυπλία, αλεζπρία, επεξεζηζηφηεηα, άγρνο θαη θαηάζιηςε. 

 

 

Καηαζηαιηηθά Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο 

 

Παξάγνληεο: Αιθνφι, βαξβηηνπξηθά, βελδνδηαδεπίλεο, γινπηεζηκίδε, κεπξνβακάηε, 

κεζαθνπαιφλε, αηζνρισξνβπλφιε, αηζπλακάηε, πδξνρισξάιε θαη παξαιδευδε. 

Δηδηθνί παξάγνληεο, θνηλέο νλνκαζίεο: βαξβηηνπξηθά, barbs, candy,downers, reds 

and blues. ζεθνβαξβηηάιε, M and M‟s, reds, red devils. πλδπαζκφο ζεθνβαξβηηάιεο 

θαη ακνβαξβηηάιεο, Christmas trees. Υισξνδηαδεπνμίδε, green and whites. 

Αηζνρισξνβπλφιε, dyls. Μεζαθνπαιφλε, ludes.   

χλδξνκν Γειεηεξίαζεο: Καηαζηνιή αλαπλνήο, πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. ε 

ππεξδνζνινγία shock, ππλειία, ζχγρπζε, θψκα, παξαιήξεκα. Γηαζηνιή θφξεο κε 

ηελ γινπηεζηκίδε ή ζε ππεξδνζνινγία. Νπζηαγκφο, αξγή αληίδξαζε ζην θσο, κείσζε 

ηελφληησλ αληαλαθιάζεσλ, αηαμία, καζεκέλνο ιφγνο. παζκνί ή επεξεζηζηφηεηα, κε 
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ηελ κεζαθνπαιφλε. εκεία αληηρνιηλεξγηθήο ηνμηθφηεηαο κε ηελ γινπηεζηκίδε. 

Καξδηαθέο αξξπζκίεο κε ηελ πδξνρισξάιε. Ζ ππεξδνζνινγία νδεγεί ζε 

ππεξαεξηζκφ, άπλνηα θαη ζάλαην. Σα δείγκαηα αίκαηνο θαη νχξσλ ζπλήζσο είλαη 

ζεηηθά ζε δειεηεξίαζε κε βαξβηηνπξηθά θαη άιια θαηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝ. Ζ νμεία 

δειεηεξίαζε κε αιθνφι κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο γ-

γινπηακπινηξαλζθεξάζεο. Ο ρξφληνο αιθννιηζκφο ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ησλ ελδχκσλ ηνπ ήπαηνο, αχμεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ηνπ νξνχ, 

αχμεζε ηνπ κέζνπ φγθνπ εξπζξψλ θαη  κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ θαη ηνπ αηκαηνθξίηε.    

Αληηκεηψπηζε ηεο δειεηεξίαζεο: Γηα ηελ ήπηα δειεηεξίαζε, κφλν παξαθνινχζεζε 

θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο, εάλ εκθαληζηεί. ε πεξίπησζε 

ππεξδνζνινγίαο, δηαηήξεζε ησλ αεξνθφξσλ νδψλ θαη ζεξαπεία κε IV ρνξήγεζε 

πγξψλ, εάλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε shock. Ο θαζεηεξηαζκφο θαη ε πιχζε 

ζηνκάρνπ κε ηελ ελζηάιαμε ελεξγνχ άλζξαθα κπνξεί λα απνκαθξχλεη θάπνηα 

πνζφηεηα θαξκάθνπ.   

χλδξνκν ζηέξεζεο: Πνηνηηθά, ην ζχλδξνκν ζηέξεζεο φισλ ησλ θαηαζηαιηηθψλ ηνπ 

ΚΝ είλαη ίδην, αιιά ε έλαξμε θαη ε ζνβαξφηεηά ηνπ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ 

παξάγνληα θαηάρξεζεο. Οη πην ζνβαξέο θαηαζηάζεηο ζηέξεζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηξφκν, αυπλία, ππεξηδξσζία, ππξεηφ, άγρνο θαη δηέγεξζε πνπ κπνξεί λα εμειηρζνχλ 

ζε παξαιήξεκα, ςεπδαηζζήζεηο, απνπξνζαλαηνιηζκφ, θαξδηαγγεηαθή αλεπάξθεηα, 

επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη shock. Σν ζχλδξνκν ζηέξεζεο ησλ βελδνδηαδεπηλψλ πνηθίιεη 

πνιχ θαη εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν εκίζεηαο δσήο ηνπ θαξκάθνπ, απφ ηε δφζε θαη ηε 

δηάξθεηα έθζεζεο.   

Αληηκεηψπηζε ηνπ πλδξφκνπ ηέξεζεο απφ Καηαζηαιηηθά ηνπ ΚΝ: Ζ απφηνκε 

δηαθνπή ηζρπξψλ θαηαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηθίλδπλεο γηα 

ηε δσή επηιεπηηθέο θξίζεηο ή παξαιήξεκα. Ο παξάγνληαο πξέπεη λα κεησζεί ή λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ έλα βαξβηηνπξηθφ δηαζηαπξνχκελεο αλνρήο ή απφ κηα 

βελδνδηαδεπίλε θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεησζεί ν παξάγνληαο ζηελ θαηάιιειε δφζε, 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί 

παξαηεηακέλε αληίδξαζε ζηέξεζεο, ηδηαίηεξα κε ηε γινπηεζηκίδε θαη ηε 

θαηλνβαξβηηάιε. 

Σν ζχλδξνκν ζηέξεζεο ησλ βελδνδηαδεπηλψλ είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθν, δηφηη κπνξεί 

λα κνηάδεη κε ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο γηα ηα νπνία ρνξεγήζεθε ην θάξκαθν. Ζ 

ζηέξεζε απφ αηζπιηθή αιθνφιε είλαη παξφκνηα κε ηε ζηέξεζε άιισλ θαηαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ, εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ε επαηηθή βιάβε θαη ε θαθή ζξέςε κπνξεί λα 

επηδεηλψζνπλ ηελ φιε θαηάζηαζε ή θαη λα πξνθαιέζνπλ ηξνκψδεο παξαιήξεκα, 
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εγθεθαινπάζεηα  Wernicke (ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηξηάδα παξαιήξεκα, 

νθζαικνπιεγία θαη αηαμία) ή ζχλδξνκν Korsakoff.  

 

 

Γηεγεξηηθά Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ πζηήκαηνο 

 

Παξάγνληεο: Ακθεηακίλεο, θνθαΐλε, δηαηζπιπξνπηφλε, κεζπιθαηλπδάηε, 

θαηλδηκεηξαδίλε, STP (2,5-δηκεζνμπ-4-κεζπιακθεηακίλε), MDMA (3,4-

κεζπιελεδηνμπκεζακθεηακίλε), βξσκν-DMA (4-βξσκν-2,5-δηκεζνμπακθεηακίλε),  

ακθεηακηλνχρα δηεγεξηηθά, κεξηθά θάξκαθα θαηά ηεο παρπζαξθίαο, εθεδξίλε (ma 

huang), ςεπδνεθεδξίλε, θαηλπιπξνπαλνιακίλε.  

Δηδηθνί παξάγνληεο, θνηλέο νλνκαζίεο: θνθαΐλε, coke, C, blow, cola, crack, freebase, 

gold dust, lady, lady snow, nose, nose candy, nose powder, rock, rock candy, toot, 

white horse. ακθεηακίλεο, speed, uppers, black beauties, bennies, brown θαη clears, 

pep pills, white cross.Μεζακθεηακίλε, meth, crank, crystal meth, ice, dice. MDMA, 

ecstasy 

πκπηψκαηα Γειεηεξίαζεο θαη Τπεξδνζνινγία: Αχμεζε θαξδηαθνχ ξπζκνχ, αχμεζε 

αξηεξηαθήο πίεζεο, αζηαζήο αλαπλνή, αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπθνξία, 

ππεξθηλεηηθφηεηα, έιιεηςε αλαζηνιψλ, ηδέεο κεγαιείνπ, άγρνο, παξνξκεηηθφηεηα, 

επεξεζηζηφηεηα, ππεξδξαζηεξηφηεηα, παξάλνηα, παληθφο, ππνκαλία/καλία, 

ςεπδαηζζήζεηο, παξαιήξεκα, ζηεξεφηππεο θηλήζεηο. Γηαζηνιή θφξεο, αχμεζε 

αληαλαθιάζεσλ, μεξνζηνκία, ηδξψηαο, ηξφκνο, αξξπζκίεο, έκθξαγκα κπνθαξδίνπ θαη 

επηιεπηηθέο θξίζεηο. ε ρξφληα ρξήζε θνθαΐλεο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί δηάβξσζε 

ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο, απψιεηα βάξνπο θαη αλνξεμία. Σν θάπληζκα θξαθ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη απνθξαθηηθή βξνγρηνιίηηδα, πνπ νξγαλψλεηαη ζε πλεπκνλία. Ζ iv 

ρξήζε ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ κε απνζηεηξσκέλσλ βεινλψλ. Ο 

έιεγρνο ηεο νπζίαο ζηα νχξα θαη ζηνλ νξφ ππνδεηθλχεη ηνμηθφηεηα ζηε δηάξθεηα ηεο 

δειεηεξίαζεο θαη κπνξεί λα κείλεη ζεηηθφο κέρξη θαη 2 κε 3 εκέξεο κεηά ηε ρξήζε ηεο 

θνθαΐλεο. 

χλδξνκν ηέξεζεο: ηα ζεκεία θαη ζηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη 

κπαιγίεο, θνηιηαθά άιγε, ξίγνο, ηξφκνο, πείλα, άγρνο, αυπλία, πεξίνδνη 

παξαηεηακέλνπ χπλνπ, ρακειή ελεξγεηηθφηεηα, εμάληιεζε, θαηάζιηςε θαη 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο. Σα δηεγεξηηθά κπνξνχλ λα θνπνχλ απφηνκα. Σππηθά, δελ 

απαηηνχληαη θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνπήο ησλ δηεγεξηηθψλ. Ζ ρξφληα 

βαξηά ρξήζε θαθεΐλεο, ε νπνία έρεη δηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο, πξέπεη λα ειαηηψλεηαη 

ζηαδηαθά, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα ηεο θεθαιαιγίαο, ηεο 

θφπσζεο θαη ηεο επεξεζηζηφηεηαο.     
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Παξαηζζεζηνγόλα 

 

Παξάγνληεο: Γηαηζπιακηδηθφ D-ιπζεξγηθφ νμχ (LSD), ςηινζπβίλε, κεζθαιίλε, 

θαηλθπθιηδίλε (PCP).  

Δηδηθνί παξάγνληεο, θνηλέο νλνκαζίεο: LSD, acid, dot, microdot, blotter, barrels, 

mellow yellows, sugar lump, white lightning. Φηινζπβίλε, mushroom, shrooms. 

κεζθαιίλε, peyote, button, mesc. PCP, angel dust, anger hair, animal tranquilizer, 

Cadillac, crystal joints.  

χλδξνκν Γειεηεξίαζεο: Αχμεζε ζεξκνθξαζίαο, αχμεζε θαξδηαθνχ ξπζκνχ, αχμεζε 

αξηεξηαθήο πίεζεο, επθνξία, άγρνο ή παληθφο, παξάλνηα, απξφζθνξν ζπλαίζζεκα, 

παξαηζζήζεηο, ρξνληθέο θαη νπηηθέο παξακνξθψζεηο, νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, 

απνπξνζσπνπνίεζε. Με ην PCP κπνξεί λα παξαηεξεζεί ππεξηαζηθή 

εγθεθαινπάζεηα.  Γηαζηνιή θφξεο (θπζηνινγηθή ή ζε κχζε κε ην PCP), αχμεζε 

ηελφληησλ αληαλαθιάζεσλ. Με ην PCP επίζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί λπζηαγκφο 

(θάζεηνο, νξηδφληηνο ή θπθιηθφο), θαηαηνλία ή έληνλε ππεξδξαζηεξηφηεηα, εθξνή 

ζηέινπ απφ ην ζηφκα, αιαιία, ακλεζία, αλαιγεζία, κπτθή δπζθακςία, αηαμία βάδηζεο, 

παξνξκεηηθφηεηα ή βίαηε ζπκπεξηθνξά, πηεζηηθφο ιφγνο.  Ζ αλίρλεπζε ηνπ LSD είλαη 

γεληθά αδχλαηε ιφγσ ησλ κηθξψλ πνζνηήησλ πνπ ππάξρνπλ. Σν PCP αληρλεχεηαη 

ζηα νχξα. Ζ αλίρλεπζε άιισλ παξαηζζεζηνγφλσλ  ζηνλ νξφ θαη ζηα νχξα είλαη 

δχζθνιε.  

Αληηκεηψπηζε Γειεηεξίαζεο: Ζ πην νμεία δειεηεξίαζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

θαζεζπράδνληαο ήξεκα ηνλ αζζελή ζε ήζπρν πεξηβάιινλ. Οη ρξήζηεο PCP κπνξεί 

λα είλαη ηδηαίηεξα επέμαπηνη θαη πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζε ήζπρν πεξηβάιινλ 

ρσξίο δηαθνπή. Ζ δηέγεξζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε βελδνδηαδεπίλεο. Μπνξεί λα 

εκθαληζηεί ππεξζεξκία θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ηαρέσο κε ςπρξά επηζέκαηα. Σα 

αληηςπρσηηθά πξνηηκψληαη γηα ηε ζεξαπεία ησλ ςπρσζηθψλ ζπκπησκάησλ.   

χλδξνκν ηέξεζεο: Καλέλα 

Αληηκεηψπηζε ηνπ πλδξφκνπ ηέξεζεο: Γελ ρξεηάδεηαη κεηά ηελ απνηνμίλσζε. 

Παζνινγηθέο Δπηπινθέο ηεο Υξφληαο Υξήζεο: Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ θιαο-κπαθ, 

ςχρσζε ή αγρψδε ζχλδξνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξίζεσλ παληθνχ). Ζ 

ρξήζε ζπρλά πξνάγεη κφληκε ςπρνπαζνινγία ζε επαίζζεηα άηνκα.  

 

 

Οπηνεηδή 
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Παξάγνληεο: Όπην, κνξθίλε, εξσίλε, θσδεΐλε, κεζαδφλε, πξνπνμπθαίλε, 

θαηληαιχλε, κεπεξηδίλε, (Demerol), πδξνκνξθφλε, πδξνθσδψλε θαη δηυδξνθσδεΐλε. 

ηνπο κεξηθψο αγσληζηέο αλήθνπλ ε βνπηνξθαλφιε, ε λαιβνπθίλε, ε νμπκνξθφλε 

θαη ε πεληαδνζίλε.  

Δηδηθνί παξάγνληεο, θνηλέο νλνκαζίεο: Ζξσίλε, high, horse, China white, dope, hard 

stuff, poison, smack, junk, brown, snow, poppy, juice, perks, black tar  

Σχπνη Τπνδνρέσλ Οπηνεηδψλ θαη Γξάζεηο:  

Τπνδνρείο Mu: Αλαιγεζία, επθνξία, θαηαζηνιή, κχζε, ππνζεξκία, βξαδπθαξδία, 

αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, αχμεζε πξνιαθηίλεο θαη απμεηηθήο νξκφλεο (πςειή 

εθιεθηηθφηεηα θαη ζπγγέλεηα κε κνξθίλε, εξσίλε, κεπεξηδίλε, πδξνκνξθφλε θαη 

κεζαδφλε). 

Τπνδνρείο Κάππα: Αλαιγεζία, κηθξφηεξε αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή θαη θαζφινπ 

επθνξία (πςειή ζπγγέλεηα κε πεληαδνζίλε θαη βνπηνξθαλφιε). 

Τπνδνρείο ίγκα: Γπζθνξία, ςεπδαηζζήζεηο, ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, θαζφινπ 

αλαιγεζία. 

χλδξνκν Γειεηεξίαζεο: Διάηησζε ζεξκνθξαζίαο, αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, 

πηψζε αξηεξηαθήο πίεζεο, κεξηθέο θνξέο shock. Δπθνξία, θαηαζηνιή, stupor θαη 

θψκα. Μπνξεί λα ππάξρνπλ ηζηκπήκαηα βειφλαο θαηά κήθνο ησλ θιεβψλ, θφξεο ζε 

κχζε πνπ δελ αληηδξνχλ ζην θσο (κπνξεί λα είλαη ζε δηαζηνιή κε ηελ κεπεξηδίλε ή 

ζε ζνβαξή ππνμία), ειάηησζε έσο απνπζία ηελφληησλ αληαλαθιάζεσλ, κείσζε ή 

απνπζία εληεξηθψλ ήρσλ, ππναεξηζκφο, βξαδπθαξδία (θαξδηαθέο αξξπζκίεο κε ηελ 

πξνπνμπθαίλε ή ηε κεπεξηδίλε), θψκα, επηιεπηηθέο θξίζεηο (κε ηελ πξνπνμπθαίλε 

θαη ηελ κεπεξηδίλε), άπλνηα, θπάλσζε ή ζάλαηνο. Ζ θαηαζηαιηηθή επίδξαζε ησλ 

νπηνεηδψλ ζηελ αλαπλνή είλαη κεγαιχηεξε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε άιια 

θαηαζηαιηηθά ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο έιεγρνο ηνπ θαξκάθνπ ζηα 

νχξα ηππηθά πεξηιακβάλεη ηε κνξθίλε θαη ηελ θσδεΐλε, πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ 

πνζνηηθά, αλ θαη ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο πεξηνξίδεη ηελ αλίρλεπζε ζε 12 κε 48 ψξεο 

κεηά ηελ έλεζε. Σα εκηζπλζεηηθά νπηνεηδή (νμπθσδφλε, νμπκνξθφλε, πδξνθσδφλε, 

πδξνκνξθφλε) είλαη πην δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηηο εκπνξηθέο αλαιχζεηο ησλ 

νχξσλ. ηα άιια εξγαζηεξηαθά επξήκαηα πνπ ππνδειψλνπλ εμάξηεζε 

πεξηιακβάλνληαη ε αχμεζε ηεο θξεαηηλίλεο, πνπ παξαηεξείηαη ζε ρξφληα ρνξήγεζε 

κεπεξηδίλεο, ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ, πνπ ππνδειψλεη 

ελεξγφ επαηίηηδα θαη ν ζεηηθφο έιεγρνο γηα επαηίηηδα. Ο ηίηινο ηνπ ηνχ ηεο 

αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο κπνξεί λα είλαη ζεηηθφο ζε αζζελείο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κνιπζκέλεο βειφλεο.  

Αληηκεηψπηζε ηεο Γειεηεξίαζεο: Πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε 

ησλ αεξαγσγψλ, ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο. Ζ ζεξαπεία κε λαινμφλε 
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(Narcan) αλαζηξέθεη ηελ άπλνηα θαη ην θψκα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ νμεία 

δειεηεξίαζε κε εξσίλε, κνξθίλε, θσδεΐλε θαη κε ζπλζεηηθά λαξθσηηθά αλαιγεηηθά (ε 

πεληαδνζίλε κπνξεί λα απνηειεί εμαίξεζε). Ζ λαινμφλε δελ αλαζηξέθεη ην 

πλεπκνληθφ νίδεκα. Ζ αξρηθή ελδνθιέβηα ή ελδνκπτθή δφζε ησλ 0.4 έσο 2.0 mg 

λαινμφλεο κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη κε κεζνδηαζηήκαηα 2- ή 3- ιεπηψλ, κέρξη λα 

επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή θιηληθή απάληεζε. Ζ λαινμφλε αξρίδεη λα ράλεη ηε δξάζε 

ηεο 2 κε 3 ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε δειεηεξίαζε κε εξσίλε 

ζπλερίζηε ηελ παξαθνινχζεζε γηα 24 ψξεο θαη κε κεζαδφλε γηα 72 ψξεο. 

Σηηινπνηήζηε ηε δφζε πξνζεθηηθά, πεξίπνπ θάζε 2 κε 3 ψξεο. Ζ κεγάιε δφζε κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αηθλίδην ζχλδξνκν ζηέξεζεο ζε αζζελείο εμαξηεκέλνπο απφ 

νπηνεηδή. 

Αληηκεηψπηζε ηνπ πλδξφκνπ ηέξεζεο: Ζ ζηέξεζε, αλ θαη ηδηαίηεξα δπζάξεζηε, 

είλαη γεληθά επηθίλδπλε γηα ηε δσή κφλν ζηα λενγέλλεηα. Έηζη, νη έγθπεο γπλαίθεο ζα 

πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηα νπηνεηδή αξγά, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ή δεχηεξνπ 

ηξηκήλνπ ή λα παξακέλνπλ ζε κεζαδφλε ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ, ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηελ αλεμέιεγθηε ζηέξεζε ηνπ εκβξχνπ ζηε κήηξα. Οη πεξηζζφηεξνη 

εμαξηεκέλνη απφ νπηνεηδή αζζελείο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε κεζαδφλε απφ 

ην ζηφκα. Πξψηα, επηβεβαηψζηε ηηο αξρηθέο απαηηήζεηο κε βάζε ην ηζηνξηθφ θαη ηηο 

αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο ηεο πξφζθαηεο ρξήζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζαξκφζηε ηε 

δφζε εκπεηξηθά, αλάινγα κε ηα αληηθεηκεληθά ζεκεία ζηέξεζεο (θαη φρη ηηο 

ππνθεηκεληθέο ελνριήζεηο). Δάλ ε αξρηθή δφζε δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, κπνξείηε 

λα δψζεηε 15 κε 20 mg κεζαδφλεο, σο δνθηκαζηηθή δφζε θαη λα παξαθνινπζήζηε 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.  

Υξήζε Κινληδίλεο γηα ηελ Απνηνμίλσζε απφ Οπηνεηδή: Ζ θινληδίλε (Catapresan) 

είλαη έλα ελαιιαθηηθφ ηεο κεζαδφλεο θάξκαθν, γηα ηελ απνηνμίλσζε αζζελψλ πνπ 

λνζειεχνληαη  ή φρη. Ζ θινληδίλε δξα σο α2-αδξελεξγηθφο αγσληζηήο, κεηψλνληαο ηελ 

ππεξδηέγεξζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζπλνδεχεη ηελ δηαθνπή 

ησλ νπηνεηδψλ. Ζ θινληδίλε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε φζνπο 

παίξλνπλ αληηυπεξηαζηθά θάξκαθα, ζε φζνπο είλαη ππνηαζηθνί ή ζε φζνπο πάζρνπλ 

απφ νξζνζηαηηθή ππφηαζε.  

Ηζνδχλακα Μεζαδφλεο γηα ηε ηέξεζε: Ζ ηζνδχλακε δνζνινγία ηεο κεζαδφλεο κε ηα 

άιια νπηνεηδή, γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζηέξεζεο δελ είλαη ε ίδηα κε ηελ αλαιγεηηθή 

ηζνδπλακία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ. Έλα ρηιηνζηνγξακκάξην κεζαδφλεο ηζνδπλακεί 

κε 0.5 mg ιεβνξθαλφιεο (Levo-Dromoran), 0.5 mg πδξνκνξθφλεο (Dilaudid), 1-2 mg 

εξσίλεο, 3-4 mg ζεηηθήο κνξθίλεο, 3-5 mg νμπθσδφλεο (Percodan), 20 mg 

κεπεξηδίλεο (Demerol), 30 mg θσδεΐλεο.       
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Πηεηηθά Δηζπλεόκελα 

 

Παξάγνληεο: Τπνμείδην ηνπ αδψηνπ, ληηξψδε, ηνινπέλην, εμάλην, ηξίρισξναηζπιέλην, 

βνπηάλην, πξνπάλην, θζνξηναλζξαθηθά, ηεηξαρισξναηζπιέλην, ηξηρισξναηζάλην, 

αθεηφλε. Απηά ηα ρεκηθά είλαη πξνζηηά ζηα αθφινπζα πηεηηθά πξντφληα: θφιιεο, 

βαθέο παπνπηζηψλ, βελδίλεο, δηαιπηηθά ρξσκάησλ, δηαιχηεο, αεξνδφι θαη ζε 

δηνξζσηηθά θαη θαζαξηζηηθά πγξά. Κνηλέο νλνκαζίεο: rush, poppers, locker room, 

terms for inhaling: sniffing, huffing, bagging. 

Δπίπησζε: Δθηηκάηαη φηη ην 10% πεξίπνπ ησλ εθήβσλ θαη ην 16% ησλ λεαξψλ 

ελειίθσλ ζηηο ΖΠΑ θάλνπλ ρξήζε δηαιπηψλ. Ο εζηζκφο ππνινγίδεηαη ζην 3% κε 4% 

εθείλσλ πνπ έρνπλ δνθηκάζεη εηζπλεφκελα. Δίλαη ζπρλή ε ρξήζε θαη άιισλ 

θαξκάθσλ θαη νη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο.  

χλδξνκν Γειεηεξίαζεο: Πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα θαη ηελ πνζφηεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά κνηάδεη κε ηε δειεηεξίαζε απφ αιθνφι. Μπνξεί λα απμεζεί ν 

θαξδηαθφο ξπζκφο θαη λα κεησζεί ε αξηεξηαθή πίεζε. Αξρηθά εκθαλίδεηαη έμαςε, 

δάιε, ππλειία θαη έιιεηςε αλαζηνιψλ. Ζ ζνβαξή δειεηεξίαζε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη: αηαμία, απνπξνζαλαηνιηζκφ, αυπλία, αδπλακία, δπζαξζξία, λπζηαγκφ 

θαη ςεπδαηζζήζεηο.   Ζ νμεία ρξήζε κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηαζηνιή ηεο θφξεο ή κε 

ελδείμεηο αλαπλεπζηηθνχ εξεζηζκνχ. Ζ ρξφληα ρξήζε κπνξεί λα ππνδειψλεηαη κε 

απψιεηα βάξνπο, κπτθή αδπλακία, αθεξεκάδα θαη απψιεηα ζπλέξγεηαο. Ζ νμεία 

δειεηεξίαζε ζπάληα νδεγεί ζε ζάλαην. Μπνξεί λα παξαηεξεζνχλ δηαηαξαρέο ησλ 

εμεηάζεσλ επαηηθήο ιεηηνπξγίαο (ε γ-γινπηακπινηξαλζθεξάζε είλαη πην επαίζζεηε). 

Ο έιεγρνο θαξκάθσλ είλαη αλαμηφπηζηνο. 

Αληηκεηψπηζε: Παζνινγηθή ζηαζεξνπνίεζε. Σα ζχλδξνκα ζηέξεζεο είλαη ζπάληα. 

Μπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα ηππηθή ζεξαπεία θαηάρξεζεο θαξκάθνπ.  

 

 

Αληηρνιηλεξγηθά 

 

Παξάγνληεο: Αηξνπίλε, κπειαληφλα, henbane, δηθαηλπδξακίλε, ζθνπνιακίλε, 

ηξηεμηθαηλπδίιε, βελδνηξνπίλε mesylate, πξνθπθιηδίλε, πξνπαλζειίλε, βξσκίδε, 

jimsonweed seed.  

Δηδηθνί παξάγνληεο, θνηλέο νλνκαζίεο: κπειαληφλα, donna.     

χλδξνκν Γειεηεξίαζεο: Αχμεζε ζεξκνθξαζίαο, αχμεζε θαξδηαθνχ ξπζκνχ, πηζαλή 

κείσζε αξηεξηαθήο πίεζεο. Τπλειία ή θψκα, αηζζεηεξηαθή ζχγρπζε, ακλεζία, 

απνπξνζαλαηνιηζκφο, νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, παξακφξθσζε ηεο ζέαο ηνπ 
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ζψκαηνο, ζχγρπζε, κεξηθέο θνξέο αλεζπρία, παξάλνηα, έμαςε. Κφξεο ζε δηαζηνιή 

ρσξίο αληίδξαζε, κείσζε εληεξηθψλ ήρσλ, εξπζξφηεηα πξνζψπνπ, μεξφηεηα 

δέξκαηνο θαη βιελλνγφλσλ, βίαηε ζπκπεξηθνξά, επηιεπηηθέο θξίζεηο. Με ηελ 

πξνπαλζειίλε κπνξεί λα παξαηεξεζεί θπθινθνξηαθή αλεπάξθεηα, αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα, παξάιπζε, θψκα. Σα αληηρνιηλεξγηθά αληρλεχνληαη ζηα νχξα.   

Αληηκεηψπηζε ηεο Γειεηεξίαζεο: πλήζσο αξθεί ε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε θαη ε 

ζπκπησκαηηθή ππνζηήξημε. Ζ θπζνζηηγκίλε (ζε δφζε 1  mg im ή 2 mg, φρη 

γξεγνξφηεξα απφ 1mg /ιεπηφ) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ζεκεία ηεο 

επηθίλδπλεο γηα ηε δσή αληηρνιηλεξγηθήο δειεηεξίαζεο (κε ειεγρφκελεο επηιεπηηθέο 

θξίζεηο, αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή ή ζνβαξή ππέξηαζε). Μπνξεί λα ρξεηαζηεί 

επαλάιεςε ηεο δφζεο. Οη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ππνζηήξημε ησλ 

αεξνθφξσλ νδψλ, ςπρξά επηζέκαηα, θαξδηνινγηθή ππνζηήξημε θαη δηαδεπάκε.  

χλδξνκν ηέξεζεο: Δκθαλίδεηαη δπζαλεμία θαη θαθή θηλεηηθφηεηα ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνζθειεηηθά ζπκπηψκαηα.  

Αληηκεηψπηζε ηνπ πλδξφκνπ ηέξεζεο: Γελ απαηηείηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε κεηά ηελ 

νμεία απνηνμίλσζε. 

Παζνινγηθέο Δπηπινθέο ηεο Υξφληαο Υξήζεο: Μπνξεί λα παξαηεξεζεί απμεκέλνο 

θίλδπλνο γιαπθψκαηνο, δηαηαξαρή θηλεηηθφηεηαο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο ή 

επηπινθέο ζηελ θαηαθξάηεζε νχξσλ.  
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ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

 

Ιζηνξηθά θαη επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

 

Ζ κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή είλαη απφ ηηο πην ζπλήζεηο θξίζεηο πνπ έλαο 

εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. H ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ν 

μπινδαξκφο, ε απψιεηα, ε βία θαη ε νκεξία επηζπεχδνπλ ηελ εκθάληζε ηεο 

δηαηαξαρήο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Σν ςπρηθφ ηξαχκα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

μεθηλά απφ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, πνπ θαηαθιχδεη ην άηνκν κε έλαλ νμχ θαη 

αλππφθνξν θφβν. Όηαλ ζπκβαίλεη ην γεγνλφο, ην άηνκν ράλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

ειέγρεη ηηο απνδηνξγαλσηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο. Σν  ηξαχκα 

δηαιχεη ηηο αηνκηθέο ςπρνινγηθέο ζηαζεξέο ηνπ αηφκνπ, πνπ έσο ηφηε ξπζκίδνληαλ 

ζηαζεξά απφ φ,ηη είρε βηψζεη ζην παξειζφλ θαη φ,ηη ζπλέβαηλε ζην παξφλ. Ζ 

κεηαηξαπκαηηθή απφ ζηξεο δηαηαξαρή – ΜΣΓ - (post traumatic stress disorder, 

PTSD) ζπκπεξηειήθζε ζην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Οδεγφ ησλ Φπρηθψλ 

Γηαηαξαρψλ απφ ηελ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ζην DSM – III, ην 1980. 

Μειέηεο ζε άηνκα πνπ είλαη ζε θίλδπλν, έδεημαλ επηθξάηεζε πνπ θπκαίλεηαη 

απφ 3% έσο 58%. Ζ κεηαηξαπκαηηθή απφ ζηξεο δηαηαξαρή κπνξεί λα πξνζβάιιεη 

κέρξη θαη ην 30% ησλ ζπκάησλ κηαο θαηαζηξνθήο. Έρνπλ παξαηεξεζεί καθξνρξφληεο 

ζσκαηηθέο επηδξάζεηο ζε άηνκα αθφκα θαη 30 ρξφληα κεηά απφ παξακνλή ηνπο ζε 

ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο. Ζ ζπρλφηεηα ζην γεληθφ πιεζπζκφ θπκαίλεηαη απφ 1% 

έσο 34%. Δπηδεκηνινγηθή θνηλνηηθή έξεπλα ζηηο ΖΠΑ έδεημε φηη ε δηα βίνπ 

επηθξάηεζε είλαη 1%, κε ζπρλφηεηα 0,5% γηα ηνπο άλδξεο θαη 1,3% γηα ηηο γπλαίθεο. 

Μία άιιε θνηλνηηθή έξεπλα ζε λένπο ελήιηθεο έδεημε φηη ε δηα βίνπ επηθξάηεζε είλαη 

9,2%, κε 11,3% γηα ηηο γπλαίθεο θαη 6% γηα ηνπο άλδξεο. Ζ θχζε ηνπ ηξαχκαηνο πνπ 

πξνδηέζεζε ηε δηαηαξαρή δηέθεξε επίζεο κεηαμχ ησλ θχισλ. Σν πξσηεχνλ ηξαχκα 

γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ ε κάρε θαη ε πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ ζαλάηνπ θάπνηνπ, ελψ  

ζηηο γπλαίθεο ε ζσκαηηθνχ ηχπνπ επίζεζε ή απεηιή αθνξνχζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κηζέο πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο.  

        Παιαηφηεξα νη παζνιφγνη, θαζψο θαη νη πξψηνη ςπρίαηξνη έπξεπε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα κε αλαγλσξίζηκα απφ παζνινγηθήο πιεπξάο ζπκπηψκαηα ησλ 

ζπκάησλ απφ ηα αηπρήκαηα. Ο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφηε νη ςπρνιφγνη γηα ηα 

αληίζηνηρα εθείλα πεξηζηαηηθά ήηαλ ¨αληηδξαζηηθή λεχξσζε¨ θαη εζηίαδε ζηελ 

πεξηγξαθή κηαο  ρξφληαο αζζέλεηαο θαη  ηελ εμαζθάιηζε απνδεκίσζεο απφ ηνπο 
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αζθαιηζηέο. Ο Freud θαηαζθεχαζε ηνλ φξν ¨πζηεξηθή λεχξσζε¨ γηα λα πεξηγξάςεη 

πεξηπηψζεηο ηξαπκάησλ ζε λεαξέο Βηθησξηαλέο γπλαίθεο. Αλέθεξε ζπκπηψκαηα πνπ 

ζπλνδεχνληαλ απφ απνηξεπηηθέο ηδέεο, άξλεζε, απψζεζε ζην αζπλείδεην, 

ζπλαηζζεκαηηθή απνθπγή, θαηαλαγθαζηηθή επαλάιεςε ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθψλ κε 

ην ηξαχκα θαη πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελεο πξνζβνιέο απφ ζρεηηθέο κε ην ηξαχκα 

αηζζήζεηο. Αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ λένη φξνη φπσο «ζνθ απφ νβίδεο» θαη 

«θφπσζε κάρεο» ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί κηα εμήγεζε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ηξαπκαηηζκέλσλ ζηξαηησηψλ πνπ δελ είραλ εκθαλή ζσκαηηθά ηξαχκαηα. Πνιιέο 

ππνζέζεηο είραλ γίλεη ζρεηηθά κε απηέο ηηο αζζέλεηεο, αιιά ν Freud ζεψξεζε πην 

δφθηκν ηνλ φξν ¨λεχξσζε ηνπ πνιέκνπ¨ ζαλ  ηελ πην θαηάιιειε λα πεξηγξάςεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, δηαρσξίδνληαο ηελ απφ ηε λεπξνινγηθή πιεπξά ηεο 

δηάγλσζεο. Σν πγεηνλνκηθφ ζψκα ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηξαηνχ κεηά απφ ηνλ 2ν 

παγθφζκην θαη ηνλ πφιεκν ζηελ Κνξέα αλαγλψξηζε ηελ θφπσζε ηεο κάρεο ζαλ κηα 

ζεξαπεχζηκε ςπρνινγηθή ελφριεζε. Ζ ζεξαπεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε βαζίζηεθε ζην 

φηη ε θφπσζε ηεο κάρεο ραξαθηεξηδφηαλ απφ  νμχηεηα θαη ζα  έπξεπε ε ζεξαπεία λα 

γίλεη ην ζπληνκφηεξν θαη πνιχ θνληά ζην πεδίν ηεο κάρεο. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ 

απηφ ήηαλ ε ζχληνκε επηζηξνθή ζην θαζήθνλ. Ζ παλσιεζξία ηνπ Βηεηλάκ ήηαλ εθείλε 

πνπ έθεξε ηε ΜΣΓ ζην πξνζθήλην ζνβαξφηεξεο έξεπλαο. Οη βεηεξάλνη πνπ 

επέζηξεςαλ απφ ηηο απνζηνιέο, άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ ςπρηθά 

πξνβιήκαηα ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάινγε βάζε γηα αλάιπζε θαη ζεξαπεία ζηελ έσο 

ηφηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηεο ςπρνινγίαο. Καζψο ν πφιεκνο ζπλερηδφηαλ, φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη βεηεξάλνη ππέθεξαλ απφ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Απηνί νη βεηεξάλνη 

ζρεκάηηζαλ ηκήκαηα απηνβνήζεηαο –self help groups- γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ςπρνινγηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Απηά ηα γθξνππ πνιχ γξήγνξα ζπλαζπίζηεθαλ θαη 

έγηλαλ κηα πνιηηηθή δχλακε πνπ πίεδε ηηο νκνζπνλδηαθέο θπβεξλήζεηο λα δψζεη ιχζεη 

ζηα πξνβιήκαηα ηνπο. Έλα απφ ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζπλαζπηζκνχ 

δπλάκεσλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ θέληξσλ βεηεξάλσλ Βηεηλάκ,  φπνπ κπνξνχζαλ λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα γηα κηα κεγάιε γθάκα πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο. 

 

 

Κιηληθή εκθάληζε 

 

Ζ ΜΣΓ είλαη κηα ζχλζεηε δηαηαξαρή. Γηα λα δηαγλσζηεί θάπνηνο φηη έρεη 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο  ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα θαη λα πιεξεί ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα  κε ην DSM IV-TR (American Psychiatric 

Association, 2000). Αξρηθά, ην  άηνκν ζα πξέπεη  λα έρεη εθηεζεί ή λα έρεη 

αληηκεησπίζεη έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ζην νπνίν απεηιήζεθε απφ έλαλ πξαγκαηηθφ   
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ή ελ δχλακε  θίλδπλν πξνο ηνλ ίδην ή άιινπο  θαη ρξεηάζηεθε  λα πξνζηαηεχζεη  ηελ 

ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. Σέηνηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δελ  είλαη κφλν νη  πνιεκηθέο 

επηζέζεηο, αιιά θαη ηφζα άιια, φπσο ε ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε 

απαγσγή, ε νκεξία, ηα ζαλαηεθφξα απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα, νη ζεηζκνί θαη νη 

ηπθψλεο, ε κεηαλάζηεπζε κεηά απφ πφιεκν ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο θάπνηνπ, ε 

δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο  ζε ζηξαηφπεδν ζπγθεληξψζεσλ θαη ε λφζεζε απφ κηα 

αξξψζηηα, πνπ απεηιεί ηε δσή θάπνηνπ. Ζ  αληίδξαζε ζε έλα ηξαχκα είλαη έληνλνο 

πφλνο, αίζζεκα αβνεζεζίαο ή ηξφκνο /θξίθε.  

αλ απνηέιεζκα,  ην άηνκν έρεη κφληκα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη αλεζπρίαο ηα 

νπνία δελ πξνυπήξραλ ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Καηά δεχηεξν ιφγν ην άηνκν 

μαλαβηψλεη επίκνλα ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κε ην ιηγφηεξν κε έλαλ  απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: Δπαλαιακβαλφκελεο παξεηζθξεηηθέο αλακλήζεηο απφ ην 

γεγνλφο, παξεηζθξεηηθνχο εθηάιηεο κε ην γεγνλφο, επεηζφδηα αλαδξνκήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην μχπλεκα ή κεηά απφ κέζε θαη 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ αηζζεηηθψλ παξαηζζήζεσλ ή 

ςεπδαηζζήζεσλ, πνπ πξνθαινχλ ζην άηνκν απψιεηα ηεο  παξνχζαο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην νδεγνχλ λα  δξα θαη λα αηζζάλεηαη ζαλ ην γεγνλφο λα 

ζπκβαίλεη πάιη. Δπίζεο, έληνλε ςπρνινγηθή θαηαπφλεζε, φηαλ εθηίζεηαη ζε 

εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, πνπ ζπκβνιίδνπλ ή νκνηάδνπλ κε θάπνηεο 

πιεπξέο ηνπ ηξαχκαηνο, ζσκαηηθή επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ζε θάζε έθζεζε ζε 

γεγνλφηα, πνπ ζπκβνιίδνπλ ή νκνηάδνπλ κε πιεπξέο ηνπ ηξαχκαηνο, φπσο ε 

πεξίπησζε ελφο ζχκαηνο αλεκνζηξφβηινπ- ηπθψλα πνπ αξρίδεη λα θηλείηαη βίαηα, 

φπνηε πιεζηάδεη κία θαηαηγίδα. Σν άηνκν επίζεο, επίκνλα θαη ζπζηεκαηηθά, 

απνθεχγεη ηέηνηα εξεζίζκαηα κε ηνπιάρηζηνλ ηξείο απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

Πξνζπαζεί λα απνθεχγεη ζθέςεηο, δηαιφγνπο ή ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην 

ηξαχκα, πξνζπαζεί λα απνθεχγεη δξαζηεξηφηεηεο, αλζξψπνπο ή θαηαζηάζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχλ-ελεξγνπνηνχλ αλακλήζεηο ηνπ ηξαχκαηνο, έρεη ζνβαξή αδπλακία 

λα ζπκεζεί ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ ηξαχκαηνο, έρεη πνιχ κεησκέλν ελδηαθέξνλ ζε 

ζεκαληηθέο γηα απηφλ ζην παξειζφλ δξαζηεξηφηεηεο, αηζζάλεηαη   ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

θνηλσληθά απνθνκκέλν θαη απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ηνλ πεξίγπξν ηνπ, έρεη έλα πνιχ 

πεξηνξηζκέλν θάζκα ζπλαηζζεκάησλ κε κνχδηαζκα θάζε ζπλαηζζήκαηνο, έρεη κηα 

πνιιή βξαρππξφζεζκε θαη ζπκππθλσκέλε αληίιεςε ηνπ κέιινληφο ηνπ, φπσο 

θαζφινπ ή πεξηνξηζκέλε θαξηέξα, φρη γάκν, φρη παηδηά ή θπζηνινγηθφ θχθιν δσήο. 

Δπίζεο, ην άηνκν κπνξεί λα έρεη επίκνλα ζπκπηψκαηα απμεκέλεο δηέγεξζεο ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ ήηαλ παξφληα πξηλ απφ ην ηξαχκα, φπσο 

θαηαδεηθλχεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

δπζθνιία λα θνηκεζεί ή λα παξακείλεη θνηκηζκέλνο, επεξεζηζηφηεηα ή εθξήμεηο ζπκνχ, 



 100 

δπζθνιία λα ζπγθεληξσζεί ζε έλα θαζήθνλ.  Αθφκε, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη γηα 

θαληαζηηθνχο ή πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, πνπ πηζαλφλ λα κελ έρνπλ πξαγκαηηθή 

βάζε, παξνπζηάδεη ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζε αζήκαληα ή κε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα. 

Ζ δηαηαξαρή πξνθαιεί θιηληθά ζεκαληηθή δπζιεηηνπξγία ζηελ θνηλσληθή, 

επαγγεικαηηθή ή θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ.   

 

    

Παξέκβαζε  

 

Ζ κεηαηξαπκαηηθή απφ ζηξεο δηαηαξαρή κπνξεί λα ζπκβεί ζε θάζε ειηθία, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδηθήο. Σα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο μεθηλνχλ ηνπο πξψηνπο 

ηξεηο κήλεο κεηά ην ηξαχκα, αλ θαη φηαλ ε έλαξμε είλαη θαζπζηεξεκέλε, ηα 

ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αθφκα θαη ρξφληα κεηά ην ζπκβάλ. Σα ζχκαηα 

ησλ θαηαζηξνθψλ ηείλνπλ επίζεο λα έρνπλ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηεο λφζνπ. Οη 

πεξηζζφηεξνη ησλ αζζελψλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα δηαηαξαρή απφ νμχ ζηξεο 

ακέζσο κεηά ην ζπκβάλ. Οη κηζνί απφ απηνχο ηνπο αζζελείο φκσο παξνπζηάδνπλ 

χθεζε ησλ ζπκπησκάησλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο κε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. Έρνπλ 

πεξηγξαθεί 3 ζηάδηα ηεο λφζνπ απφ ηνλ Scrignar. Σν πξψην ζηάδην αθνξά ζηελ 

απάληεζε ζην ηξαχκα. Σν δεχηεξν ζηάδην (νμεία κνξθή ηεο δηαηαξαρήο) ζπκβαίλεη, 

φηαλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 4 εβδνκάδεο. ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζηαδίνπ απηνχ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζπκπηψκαηα ή ζπλαηζζήκαηα αβνήζεηνπ, 

έιιεηςεο ειέγρνπ, ππεξδηεγεξζηκφηεηαο, επαλαβίσζεο ηνπ ηξαχκαηνο, θνβηθήο 

απνθπγήο, απμεκέλνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηξνκάγκαηνο θαη ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Σν 

ηξίην ζηάδην πεξηγξάθεηαη ζαλ ρξφληα κεηαηξαπκαηηθή απφ ζηξεο δηαηαξαρή, φηαλ ν 

αζζελήο αιιάδεη εζηηαζκφ απφ ην νμχ ηξαχκα ζηηο ζσκαηηθέο αληθαλφηεηεο ιφγσ ηνπ 

ηξαχκαηνο. ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, ε ρξήζε νπζηψλ, ην άγρνο, θαη ε 

θαηάζιηςε είλαη ζπλήζεηο παξάγνληεο πνπ επηπιέθνληαη. Σν ηζηνξηθφ χπαξμεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο είλαη παξάγνληαο θηλδχλνπ αλάπηπμεο ηεο 

κεηαηξαπκαηηθήο απφ ζηξεο δηαηαξαρήο ζηηο γπλαίθεο, ελψ ην ηζηνξηθφ χπαξμεο 

δηαηαξαρήο άγρνπο θαζψο θαη ε χπαξμε γνλετθήο ςπρηθήο δηαηαξαρήο είλαη 

παξάγνληαο θηλδχλνπ ζηνπο άλδξεο. 

Ζ ζεξαπεία ηεο κεηαηξαπκαηηθήο απφ ζηξεο δηαηαξαρήο ζηε γεληθή θιηληθή 

πξάμε πεξηέρεη ζπλήζσο ζπλδπαζκφ θαξκαθνζεξαπείαο, ππνζηεξηθηηθήο 

ςπρνζεξαπείαο, γλσζηαθήο-ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο θαη ςπρνεθπαίδεπζεο, αλ θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο γηα εηδηθνχο πιεζπζκνχο, πνπ 

είλαη ζχκαηα θάπνηνπ εηδηθνχ ηξαχκαηνο. Όζνλ αθνξά ηε θαξκαθνζεξαπεία, ε 

ζπλήζεο πξνζέγγηζε είλαη ε έλαξμε κε έλα αληηθαηαζιηπηηθφ ην νπνίν είλαη 
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απνηειεζκαηηθφ έλαληη ηεο ςπρηθήο αδξάλεηαο θαη ησλ άιισλ ζπλνδψλ ελνριεκάησλ. 

Παξαηεξείηαη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην 60%-70% ησλ πεξηπηψζεσλ. Δπηπιένλ, ηα 

αληηθαηαζιηπηηθά δείρλνπλ ζεηηθφ απνηέιεζκα ζην 60% έσο 70% ησλ πεξηπηψζεσλ, 

πνπ είλαη ζε ςπρνζεξαπεία. Οη ζεξαπεπηηθέο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα δηαξθνχλ 

ηνπιάρηζηνλ 12 εβδνκάδεο. 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΞΟΤΘΔΝΧΖ 

 

Αίηηα  

 

Ζ ςπρνζσκαηηθή εμνπζέλσζε δελ είλαη απιψο έλαο ςπρνινγηθφο φξνο, αιιά 

έλα πνιπζχλζεην αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ επεξεάδεη ηελ επεκεξία φρη 

κφλν εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ζηνπο ρψξνπο 

ηεο ςπρηθήο πγείαο, αιιά επίζεο ζε δεθάδεο εθαηνκκχξηα πειαηψλ ή αξξψζησλ. 

Πνιιέο ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε κειέηε θαη παξαηήξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Σα ζεκάδηα θαη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηελ 

ςπρνζσκαηηθή εμνπζέλσζε πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, αιιαγή ζηε 

ζπκπεξηθνξά, απνπζία απ‟ ηελ εξγαζία, ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ςπρνινγηθά 

πξνβιήκαηα. Χζηφζν, αλ θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αζζέλεηα, ζεσξείηαη σο θάηη ην 

«κεηαδνηηθφ», κε ηελ έλλνηα φηη φηαλ έλαο εξγαδφκελνο είλαη εμνπζελσκέλνο, κπνξεί 

λα επεξεάδεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ελ ζπλερεία λ‟ αγρψζεη θαη άιινπο 

ζπλαδέιθνπο. Αλ θαη ην θαηλφκελν απηφ παξνπζηάδεηαη ζε φια ηα επαγγέικαηα, είλαη 

ελδεκηθφ ζηα επαγγέικαηα παξνρήο βνήζεηαο, ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη γεληθά 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε αλζξσπηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε ρψξνπο ςπρηθήο πγείαο. 

 Δίλαη πηζαλφ νη εξγαδφκελνη λα δνπιεχνπλ κε αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ή έρνπλ ππνζηεί θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Άιια 

πξνβιήκαηα κπνξεί επίζεο λα ζπλδένληαη κε άηνκα πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ή ππνζηεί 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θαθνπνίεζε, έρνπλ δηαπξάμεη θφλν, 

πάζρνπλ απφ Alzheimer ή θαη Aids. Σα άηνκα απηά ρξεηάδνληαη ζίγνπξα πνιχ 

θξνληίδα θαη πνιχ πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ. Έηζη, νη εξγαδφκελνη πνπ αλαιακβάλνπλ θαη 

ρεηξίδνληαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά, νθείινπλ λα επηδείμνπλ πνιχ κεγάιε ππεπζπλφηεηα, 

ελψ παξάιιεια απαηηείηαη λα επηδείμνπλ ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, 

θαηαλαιψλνληαο αξθεηή ελέξγεηα. Ζ θαζεκεξηλή επαθή κε ηα πξνβιήκαηα απηά, 

θαζψο θαη ε ζθιεξφηεηα ηνπο, κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ ηελ αηζηνδνμία θαη ην 

θίλεηξν θάζε εξγαδφκελνπ. Έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φισλ απηψλ, είλαη 

νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη σο ζχκβνπινη γηα ην Aids. Οη εξγαδφκελνη απηνί 

αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο θαη έρνπλ αξθεηέο αλεζπρίεο ζηε δνπιεία ηνπο, 

πνπ πεγάδνπλ αξρηθά απφ ηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο θαη πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην θφβν ηεο κφιπλζεο, ηελ έληαζε πνπ κπνξεί λα επηδείμεη έλαο αζζελήο, 

ηελ πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ηνπ αζζελή, πνιιά κεηαβαιιφκελα γεγνλφηα, ηνλ 

απμαλφκελν αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ππεξεζία θαζψο θαη ηελ έιιεηςε 

ππνζηήξημεο απφ άιινπο νξγαληζκνχο ή θνξείο. 
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 Όια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζε επαγγεικαηίεο 

ππεξεζηψλ παξνρήο βνήζεηαο, θάλνληάο ηνπο νπσζδήπνηε πην επηξξεπείο ζην 

άγρνο. Δίλαη φκσο γεγνλφο, φηη ζηα επαγγέικαηα απηά παξνπζηάδεηαη κηα πνηθηιία 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε αληηκεηψπηζε θάπνησλ δχζθνισλ πειαηψλ ή 

αξξψζησλ, ε έιιεηςε νξγάλσζεο, ε γξαθεηνθξαηία θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε 

ρηιηάδσλ αηηεκάησλ. Άιιε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ  νη εξγαδφκελνη, 

είλαη φηη ηα θέληξα απηά, θαζψο θαη νη ππεξεζίεο κε ηηο νκάδεο παξέκβαζεο ζηελ 

θξίζε, είλαη γλσζηά γηα ηηο πνιιέο θαη αιινπξφζαιιεο ψξεο εξγαζίαο, γηα ηηο 

ρακειέο ακνηβέο ηνπο, γηα ηνπο ρακειά ιεηηνπξγηθά εμππεξεηνχκελνπο, γηα ηηο 

άκεζεο πξνζεζκίεο δηεθπεξαίσζεο ηεο θάζε ππφζεζεο θαζψο θαη γηα ηελ έιιεηςε- 

πνιιέο θνξέο- παξαπάλσ ειέγρνπ. Οη επαλαιακβαλφκελεο θιήζεηο αζζελψλ κε 

ρξφληα πξνβιήκαηα, ε αληηκεηψπηζε θαη ε εξγαζία κε αλζξψπνπο ερζξηθνχο θαη 

απφηνκνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηκεηψπηζε γξαθεηνθξαηηθψλ δπζθνιηψλ, είλαη 

κεξηθνί κφλν παξάγνληεο άγρνπο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο ρψξνπο απηνχο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ ςπρνζσκαηηθή εμνπζέλσζε.  

 

 

  

Παξάγνληεο εκθάληζεο 

 

 

Γηάθνξα πεξηβαιινληηθά γεγνλφηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε  

άγρνπο ή θαη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαλείο ην άγρνο, αλάινγα 

κε ηελ απηνγλσζία ηνπ. Όηαλ εκθαλίδεηαη ην ζηξεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα 

πνηθίινη ςπρνινγηθνί κεραληζκνί. Ζ ππεξδηέγεξζε νδεγεί ην ζρεηηθφ άγρνο ζε 

δπζιεηηνπξγία θαη ζε ηειηθφ ζηάδην είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη θάπνηα 

ςπρνζσκαηηθή αζζέλεηα. Αλ ν αγρψδεο άλζξσπνο είλαη επίκνλνο, πξνζπαζεί θαη 

μεπεξλάεη ηα φξηα, κελ έρνληαο αξθεηά απνζέκαηα ελέξγεηαο, είλαη πνιχ πηζαλή ε 

εμάληιεζε. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο ςπρνινγηθήο πίεζεο, κπνξεί λα είλαη έλα 

θαξδηαθφ επεηζφδην ή θάηη αθφκε πην θνηλφ, φπσο έλαο επίκνλνο πνλνθέθαινο. Σν 

ζηξεο πξνθαιείηαη, φηαλ δελ ππάξρεη εμηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζσπηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ αηφκνπ. Ζ 

ςπρνζσκαηηθή εμνπζέλσζε πξνθαιείηαη, φηαλ ην άγρνο δελ είλαη άκεζν θαη ην άηνκν 

δελ έρεη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ή άιιε πξνζηαηεπηηθή αζπίδα γηα λα δηεπθνιπλζεί  

ή λα  απνζπκθνξεζεί απφ ηελ ακείιηθηε πίεζε.  

          ε κειέηεο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή εμνπζέλσζε εξγαδνκέλσλ ζε αλζξσπηζηηθέο 

ππεξεζίεο, θαηαγξάθεθαλ δειψζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή «κχζσλ» ζρεηηθά κε ηελ 
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εξγαζία ηνπο. Οη πεπνηζήζεηο απηέο έηεηλαλ λα γίλνπλ βαζηθέο αξρέο γηα ηελ  εξγαζία 

ηνπο. Μεξηθέο απφ απηέο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 ΄΄Ζ δνπιεηά κνπ είλαη ε δσή κνπ΄΄. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πνιιέο ψξεο 

εξγαζίαο θαη δπζθνιία ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. ε κηα ελδερφκελε 

απνηπρία ην άηνκν βηψλεη άγρνο, ζπκφ θαη απνγνήηεπζε. 

 ΄΄Οθείισ λα είκαη απνιχησο ηθαλφο θαη λα βνεζάσ νπνηνλδήπνηε ην έρεη 

αλάγθε΄΄. Απηή ε ζέζε θαλεξψλεη πνιχ κεγάιεο πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αηφκνπ, ελψ ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ε 

ππεξβνιηθή ελνρή κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζε ελδερφκελε αδπλακία.  

 ΄΄Οη άιινη άλζξσπνη είλαη ςπρξνί, δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία 

ηεο εξγαζίαο κνπ! Θα έπξεπε λα είλαη πην εκςπρσηηθνί απέλαληί κνπ΄΄. 

Απηή ε ζέζε θαλεξψλεη εηηνπαζή ζπκπεξηθνξά θαη παζεηηθή ζηάζε.  

 ΄΄Δμαηηίαο ζθαικάησλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ παξειζφληνο, ηα πξάγκαηα 

δελ πεγαίλνπλ θαιά΄΄. Μηα ζηαζηκφηεηα ή κηα απαζή ζηάζε, κπνξεί λα 

επζχλεηαη γηα ηελ έιιεηςε επηηπρίαο θαη πξνφδνπ.  

 ΄΄Σα πξάγκαηα πξέπεη λα γίλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζέισ εγψ‟‟. Οη 

επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο, ε ππεξβνιηθή πξνζνρή θαη επηθέληξσζε ζηε 

ιεπηνκέξεηα  κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε επαλάιεςε θαζεθφλησλ θαη 

πηνζέηεζε ελφο απηαξρηθνχ ζηπι.   

 

 

 

Πξνιεπηηθά κέηξα 

 

 

Σα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο είλαη επηθξηηηθά ζηελ απνθπγή ηεο 

ςπρνζσκαηηθήο εμνπζέλσζεο είηε ζε εξγαζηαθφ είηε ζε πξνζσπηθφ- νηθνγελεηαθφ 

επίπεδν. Σα ζπζηήκαηα απηά δξνπλ σο αζπίδεο πξνζηαζίαο γηα ην άηνκν θαη 

βνεζνχλ λα δηαηεξεζεί ζε θαιφ ςπρνινγηθά επίπεδν, αιιά ηαπηφρξνλα λα 

δηαζθαιηζηεί θαη ε επεκεξία ηνπ κέζα ζην ρξφλν. Παξφια απηά, ζηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ην ρανηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ππεξέρεη θαη δελ ππάξρεη πνιχ 

ρξφλνο γηα δεκηνπξγία δεζκψλ, ελψ δελ επηηξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ  ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα δηαζθεδάδνπλ θαη λα έρνπλ ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, θαζψο 

πξνεγείηαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπο. χκθσλα κ‟ απηφ, 

έρεη πξνηαζεί σο πνιχ ζεκαληηθή ε νξγαληθή ππνζηήξημε. Σν ελδηαθέξνλ θαη ε 

δέζκεπζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ εξγαζία, ε θηιηθφηεηα, ε αιιεινυπνζηήξημε, ε 
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δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα είλαη 

βνεζεηηθά ζηελ πξφιεςε ηεο ςπρνζσκαηηθήο εμνπζέλσζεο. Σα ζπζηήκαηα ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο έρνπλ έμη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:      

 Αθξφαζε: θαηά θαηξνχο φινη νη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη θάπνηνλ λα ηνπο 

αθνχεη πξαγκαηηθά, δίλνληαο έκθαζε θαη πξνζνρή, ρσξίο απαξαίηεηα λα δίλεη 

ζπκβνπιέο ή λα αζθεί θξηηηθή. 

 Σερληθή ππνζηήξημε: φηαλ κπεξδεχνληαη κε ζχλζεηα πξνβιήκαηα ησλ 

πειαηψλ, νη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη θάπνηνλ πνπ λα κπνξεί λα ηνπο εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή. Απηφ ην άηνκν πξέπεη λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζεη ηε ζχλζεηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη λα είλαη ηθαλφ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν κε άκεζν θαη εηιηθξηλή ηξφπν.  

 Σερληθφ θίλεηξν: αλ νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ πλεπκαηηθά θίλεηξα, ζα 

παξακείλνπλ ζηάζηκνη. Ζ πλεπκαηηθή επαθή κε νηηδήπνηε ζεκαληηθφ ή κε 

νπνηνλδήπνηε ζεκαληηθφ άλζξσπν, επηδξά ζηνλ εξγαδφκελν κε ζεηηθφ ηξφπν 

θαη κεηψλεη ηα πνζνζηά άγρνπο. Σέηνηνπ είδνπο πξνθιήζεηο κπνξνχλ λα 

πξνέιζνπλ κφλν απφ αλζξψπνπο, πνπ δελ έρνπλ ζθνπφ λα εμεπηειίζνπλ 

θάπνηνλ ή λα θεξδίζνπλ θάηη θαη νη νπνίνη έρνπλ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

ηζφηηκε κε εθείλε ηνπ εξγαδφκελνπ.  

 πλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε: νη εξγαδφκελνη ρξεηάδνληαη θάπνηνλ λα είλαη 

πιάη ηνπο ζηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, αθφκα θαη φηαλ νη ζεκαληηθνί άιινη 

παξάγνληεο δελ ζπκθσλνχλ απαξαίηεηα κε ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα δελ είλαη απαξαίηεηε γη‟ απηή ηε ιεηηνπξγία. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη δελ είλαη απαξαίηεην ην άηνκν απηφ, ην νπνίν ζα 

παξάζρεη βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, 

αιιά απφ θάπνηνλ άιιν ρψξν ή απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο.  

 πλαηζζεκαηηθφ θίλεηξν: νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ εμεξεπλήζεη φιεο 

ηηο ιεσθφξνπο, πξνζπαζψληαο λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Όηαλ ν 

εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη έρεη ηελ αίζζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη φηη 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ, ληψζεη πιήξεο θαη απηάξθεο.  

 πλαίζζεζε θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο: φηαλ νη εξγαδφκελνη γίλνληαη 

αλαζθαιείο, φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ηνπο γηα ηηο θνηλέο αληηιήςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρξεηάδνληαη εμσηεξηθή αμηνπνίεζε. Απηή ε 

ιεηηνπξγία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, φηαλ νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη φηη 

ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ φ, ηη ζπκβαίλεη 

κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζή ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ο 
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εξγαδφκελνο ρξεηάδεηαη λα έρεη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν.  

 

 

Οκάδεο ππνζηήξημεο 

 

Ο ζθνπφο ηεο νκάδαο είλαη λα ρηίζεη κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο θαη 

ηθαλφηεηαο επίιπζεο ησλ ζεκάησλ. ηφρνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

λα αηζζαλζνχλ φηη είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, παξφιν ην άγρνο πνπ κπνξεί λα ηνπο πεξηβάιιεη. Μηα νκάδα 

ππνζηήξημεο είλαη έλαο αζθαιήο ρψξνο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο λα δηαθσλήζνπλ 

κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη λα βνεζεζνχλ. Ζ νκάδα ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο 

«θάζαξζεο» γηα λα κπνξέζνπλ λα απειεπζεξσζνχλ θαηαπηεζκέλα 

ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία. Απ‟ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη απηφ, ηα κέιε 

κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ δξαζηηθά αηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε παξάγνληεο 

άγρνπο ηεο δνπιεηάο ηνπο. Παξέρνληαο ππνζηήξημε ε νκάδα επηθπξψλεη γηα ηα 

κέιε φηη δελ είλαη κφλα ηνπο θαη ηα θαζεζπράδεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Γελ 

ρξεηάδεηαη κφλν ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε, αιιά ρξεηάδεηαη επίζεο θαη έλαο 

ζχκβνπινο πνπ ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα έρεη επαηζζεζία ζηα ζέκαηα πνπ 

εκπιέθεηαη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα θξαηήζεη ηα φξηα, επηηξέπνληαο ζηελ 

νκάδα λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, αιιά θαη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα. Ο 

ζχκβνπινο είλαη απαξαίηεην επίζεο λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηε δηνίθεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιή νξγάλσζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

δηάθνξα θσιχκαηα, φζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη επίζεο ε 

ζπλεξγαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο. Απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν θακηά θνξά 

λα επηηεπρζεί, αιιά είλαη απαξαίηεην, θαζψο έηζη αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο, ε ζέζε 

ηνπ θάζε εηδηθνχ θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. Τπάξρεη κηα θαηαλφεζε θαη παξάιιεια 

κηα αιιεινβνήζεηα. Όζνλ αθνξά ζε εξγαδφκελνπο πνπ επηδεηθλχνπλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ζπλαηζζεκαηηθή θφπσζε θαη έληνλα ζπκπηψκαηα ςπρνζσκαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, ν ζχκβνπινο είλαη δπλαηφ λα πξνηείλεη θαη αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή 

ή αηνκηθή ζεξαπεία.  
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ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ   

 

Οξηζκνί 

 

 Ζ αλζξψπηλε επηζεηηθφηεηα θαη βία είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν θαηλφκελν. 

Ζ επηζεηηθφηεηα, νξηδφκελε σο ερζξηθή, βιαπηηθή ή θαηαζηξεπηηθή ζπκπεξηθνξά, 

πνπ ζπρλά πξνθαιείηαη απφ καηαίσζε, κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή ζπιινγηθή. Οη 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαινχληαη ζπρλά λα αμηνινγήζνπλ παζνινγηθέο 

κνξθέο αηνκηθήο επηζεηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα θιηληθψλ, λνκηθψλ θαη ζρνιηθψλ δνκψλ, 

αλ θαη ε γλψζε καο γηα ηηο αηηίεο θαη ηε ζεξαπεία ηεο παζνινγηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη 

βίαο είλαη αξθεηά πησρή. Σα αίηηα ηεο αλζξψπηλεο επηζεηηθφηεηαο είλαη 

πνιππαξαγνληηθά, πεξηιακβάλνληαο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο, 

ηαηξηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, ελψ νξηζκέλεο κνξθέο παζνινγηθήο 

επηζεηηθφηεηαο, φπσο ε παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα, παξαπέκπεη ζηελ ππνθείκελε 

λεπξνβηνινγία, ηελ νπνία κάιηζηα πνιχ πξφζθαηα έρνπκε αξρίζεη λα θαηαλννχκε.  

Ζ επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ην ζηφρν, φπσο επηζεηηθφηεηα 

πξνο ηνλ εαπηφ ή ηνπο άιινπο, κε βάζε ηνλ ηξφπν, φπσο ζσκαηηθή ή ιεθηηθή, άκεζε 

ή έκκεζε επηζεηηθφηεηα, ή κε βάζε ηελ αηηία, φηαλ νθείιεηαη ζε  λεπξνινγηθή ή 

ςπρηαηξηθή λφζν. Ζ πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε φκσο θαη ίζσο ε πιένλ αμηφπηζηε  

ηαμηλφκεζε αθνξά ζηελ πξνζρεδηαζκέλε θαη ηελ παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα. Ζ 

πξνζρεδηαζκέλε επηζεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ζπκπεξηθνξά πνπ δελ ζπλδέεηαη ηππηθά 

κε καηαίσζε ή δελ απνηειεί ζπλήζσο απάληεζε ζε άκεζε απεηιή. Ζ 

πξνζρεδηαζκέλε επηζεηηθφηεηα δελ ζπλνδεχεηαη απφ δηέγεξζε ηνπ απηφλνκνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ θάπνηεο θνξέο είλαη θνηλσληθά απνδεθηή, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε πεξηφδνπο πνιέκνπ. Αληίζεηα ε παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα δηέγεξζεο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαζψο θαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφ ή θφβν. Ζ παξνξκεηηθή 

επηζεηηθφηεηα αλαθέξεηαη θαη σο αληηδξαζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ερζξηθή 

επηζεηηθφηεηα θαη ζεσξείηαη παζνινγηθή φηαλ ε επηζεηηθή απφθξηζε είλαη ππεξβνιηθή 

ζε ζρέζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή πξφθιεζε. Όηαλ ε απεηιή είλαη άκεζε θαη 

επηθίλδπλε απηή ε κε πξνζρεδηαζκέλε επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα εθιεθζεί σο 

ακπληηθή θαη έηζη σο ηκήκα ησλ θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Σα φξηα 

επνκέλσο κεηαμχ ηεο παζνινγηθήο ή παξνξκεηηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη ησλ πην 

θπζηνινγηθψλ ή αλακελφκελσλ κνξθψλ επηζεηηθφηεηαο δελ είλαη ζαθή θαη έηζη, 

άηνκα κε παζνινγηθή επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα εθινγηθεχζνπλ ηε βηαηφηεηα ηνπο, 

ζεσξψληαο ηελ σο θπζηνινγηθή αληίδξαζε.  
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Δπηδεκηνινγία  

 

Αλαθνξά ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο δείρλεη φηη 1,5 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη πεξίπνπ πεζαίλνπλ αλά έηνο είηε απφ απην- ή απφ εηεξν-θαηεπζπλφκελε 

επηζεηηθφηεηα. Ζ παξνξκεηηθή ιεθηηθή ή ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί κε κηα ζεηξά απφ ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη θπξίσο δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε νξηαθή θαη ε αληηθνηλσληθή πξνζσπηθφηεηα. Οη ζπλέπεηεο 

απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ κπνξεί λα είλαη ζνβαξέο θαη λα πεξηιακβάλνπλ, ζπδπγηθή 

θαθνπνίεζε θαη ηξαπκαηηζκφ, απψιεηα εξγαζίαο, εγθιεκαηηθή επίζεζε, βηαζκφ ή 

θφλν. Έξεπλεο ζε νηθνγέλεηεο θαη δηδχκνπο δείρλνπλ φηη ε επηζεηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ε 

παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα, παξνπζηάδεη ηζρπξή θιεξνλνκηθφηεηα (44%-72%). Ζ 

αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο νηθνγελεηαθνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε έθζεζε ζηελ 

επηζεηηθφηεηα θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, φπσο επίζεο θαη πνιηηηζκηθνχο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Σα άηνκα κε βηνινγηθή πξνδηάζεζε γηα 

επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζε πεξηφδνπο ςπρνθνηλσληθήο 

αληημνφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα γνλίδηα γηα ηελ ζεξνηνλίλε θαη 

ηελ κνλνακηθή νμεηδάζε ηχπνπ Α (ΜΑΟ-Α) αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θαθνπνίεζε θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία, δεκηνπξγψληαο έηζη πξνδηάζεζε γηα επηζεηηθφηεηα.  

 

Φπρνπαζνινγία 

 

Ζ επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα εθδεισζεί δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην γεληθφηεξν 

ςπρνπαζνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε 

ηεο αληηθνηλσληθήο δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο επηθξαηεί ε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο 

θαη νη ζπρλέο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο. Όηαλ ε ηάζε γηα επηζεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ζπλππάξρνπζα γλσζηηθή απνδηνξγάλσζε ή έθπησζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ςχρσζεο, ε επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα 

εθδεισζεί κε ηζρπξά απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο φπσο θφλν, βηαζκφ θαη θαηά 

ζπξξνή δνινθνλίεο. Παξφκνηα, επεηζνδηαθή επηζεηηθφηεηα ζπλνδεχεη ζπρλά αζζελείο 

κε άλνηα. Όηαλ ε επηζεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα ε 

παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα ζπρλά αθνξά ζπλήζσο ζηελ νξηαθή δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ηάζε επίζεο γηα επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ 

αιιαγή ηεο δηάζεζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ή ηε 

δηαηαξαρή παληθνχ. Ζ πην θνηλή φκσο  ζπλλνζεξφηεηα είλαη ε δηαηαξαρή απφ ρξήζε 
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νπζηψλ, ε νπνία ζπκβάιεη ηζρπξά ζηε γλσζηηθή απνδηνξγάλσζε θαη έιιεηςε 

αλαζηνιψλ. ε θαζέλα απφ απηά ηα πιαίζηα ςπρνπαζνινγίαο ε παξνξκεηηθή 

επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη μεπεξλά έλα θαηψηεξν θαηψθιη ελεξγνπνίεζεο 

ησλ επηζεηηθψλ αληηδξάζεσλ έλαληη ελφο εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο, ρσξίο λα ππάξρεη 

ππνινγηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

 

Γεληθνί παξάγνληεο θηλδύλνπ  

 

Ζ βία θαη ε επηζεηηθφηεηα πξνθαινχλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία, θαη 

ζρεηίδνληαη κε ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ηδηαίηεξα κάιηζηα κε ηε ζρηδνθξέλεηα. Οη 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα δείρλνπλ ειαθξά απμεκέλα επίπεδα επηζεηηθφηεηαο, ζε 

ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, ηα νπνία κάιηζηα απμάλνληαη κε ηε ζπλλνζεξφηεηα 

ρξήζεο ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Ζ επηζεηηθφηεηα πξνθαιεί ζσκαηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηνπο αζζελείο φζν θαη ζηα ζχκαηα, επηηαρχλεη ηελ 

εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν θαη απμάλεη ην θφζηνο ζεξαπείαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Ζ 

πξφβιεςε ηεο επηζεηηθφηεηαο ζε θάπνην άηνκν είλαη δχζθνιε. Κάπνηεο έξεπλεο 

έδεημαλ φηη ε πξφβιεςε ηεο επηζεηηθφηεηαο ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθή 

δηαηαξαρή είλαη αθξηβήο κφλν ζην έλα ηξίην ησλ πεξηπηψζεσλ, ελψ άιιεο φηη νη 

θιηληθνί ππεξδηαγλψζθνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη παξάγνληεο πνπ 

αθνινπζνχλ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ βηαηνπξαγίαο θάπνηνπ 

αηφκνπ, είηε απηφ πάζρεη ή φρη απφ θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή.  

Γεκνγξαθηθά: ην Οη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην γεληθφ πιεζπζκφ 

θνξπθψλνληαη ζηελ χζηεξε εθεβεία θαη ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή, ηππηθά κεηαμχ ησλ 

ειηθηψλ 15 έσο 25, ελψ ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ δείρλεη 

λα θνξπθψλεηαη ζε ειαθξψο κεγαιχηεξε ειηθία. ην γεληθφ πιεζπζκφ ην θχιν 

απνηειεί έλαλ ζηαζεξφ παξάγνληα, κε ηνπο άλδξεο λα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφλ λα 

παξνπζηάζνπλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ζηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, 

άλδξεο θαη γπλαίθεο δε θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνλ θίλδπλν απηφ. Ζ 

βηαηνπξαγία δείρλεη λα είλαη ηξεηο θνξέο πηζαλφηεξε ζηηο ρακειφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο, ζε ζρέζε κε ηηο πςειφηεξεο. Δπίζεο, φζν πην ρακειή 

είλαη ε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο 

βηαηφηεηαο. Ζ βηαηνπξαγία δείρλεη λα είλαη επίζεο πην πηζαλή ζε αλέξγνπο θαη άηνκα 

κε ρακειφηεξε εθπαίδεπζε. Οη άζηεγνη ςπρηθά αζζελείο δηαπξάηηνπλ 35 θνξέο 

πεξηζζφηεξα εγθιήκαηα, ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ.  

Υαξαθηεξηζηηθά Πξνζσπηθόηεηαο: Ζ βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπλδένληαη κε βίαηε 

ζπκπεξηθνξά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνξκεηηθφηεηα, ηε 
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ρακειή αλνρή ζηε καηαίσζε, ηε κε αλνρή ζηελ θξηηηθή, ηελ απξφζεθηε νδήγεζε, ηελ 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηθαλεηαθέο ζρέζεηο. Σφζν ε έξεπλα φζν θαη ε 

θιηληθή πξάμε δείρλεη φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  απνηειεί  ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα δχν ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρψλ πξνζσπηθφηεηαο, ηεο νξηαθήο θαη ηεο 

αληηθνηλσληθήο. Δπηπιένλ, ην άηνκν κε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή  πξνζσπηθφηεηαο 

αλαδεηά ζπρλά εθδίθεζε φηαλ ζρεδηάδεη θαη εθηειεί θάπνηα βίαηε πξάμε. Έλα ηέηνην 

άηνκν κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηθεξζεί βίαηα κεηά απφ θαηαλάισζε αιθνφι, κία 

νπζία πνπ απμάλεη ηα επίπεδα παξνξκεηηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε βηαηφηεηα είλαη ε απνπζία ελζπλαίζζεζεο 

θαη ε άξλεζε ππεπζπλφηεηαο. Ζ έξεπλα ζην ρψξν ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρεη 

επηθεληξσζεί ζην δηαρσξηζκφ ησλ ζρηδνθξελψλ ζε απηνχο πνπ δηαπξάηηνπλ 

εγθιήκαηα λσξίο θαηά ηελ εθεβεία θαη πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο θαη ζε 

απηνχο πνπ δηαπξάηηνπλ εγθιήκαηα αξγφηεξα, ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζπλήζσο κεηά 

ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο.  

Παηδηθή Ηιηθία: Σα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζσκαηηθά είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα γίλνπλ βίαηνη σο ελήιηθεο. Έρεη θαλεί φηη ηα θαθνπνηεκέλα 

αγφξηα ηείλνπλ λα ηαπηίδνληαη κε ηνλ επηηηζέκελν κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη 

ζπρλφηεξα επηζεηηθνί, ελψ ηα θαθνπνηεκέλα θνξίηζηα ηείλνπλ λα επαλαιακβάλνπλ ηε 

ζπκαηνπνίεζή ηνπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο σο ελήιηθεο. Δπηπξφζζεηνη γεληθνί παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζεηηθφηεηα πεξηιακβάλνπλ ηηο απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, ην 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην θησρφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη επίζεο φηη έλα άηνκν έρεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

επηζεηηθφηεηαο αλ έρεη ηζηνξηθφ δηαηαξαρήο ππεξθηλεηηθφηεηαο, ηζηνξηθφ ζπιιήςεσλ 

γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά, ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθήο λνζειείαο πξηλ απφ ηα 18, θαζψο θαη 

εκπξεζκψλ θαη θαθνπνίεζεο δψσλ.  

Υξήζε Οπζηώλ: Έλα απφ ηα πιένλ ηζρπξά επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία είλαη 

φηη ε ρξήζε νπζηψλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα γηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Μεγάιε 

επηδεκηνινγηθή έξεπλα έδεημε φηη ην 25% απηψλ πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα γηα 

εμάξηεζε ή θαηάρξεζε απφ αιθνφι, θαη ην 35% απηψλ πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα 

εμάξηεζεο ή ρξήζεο απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, ήηαλ βίαηνη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Ζ ίδηα έξεπλα έδεημε φηη ν ζπλδπαζκφο ρξήζεο νπζηψλ θαη ςπρηθήο δηαηαξαρήο 

πξνθαιεί πεξηζζφηεξε βία απφ θάζε άιινλ παξάγνληα απφ κφλν ηνπ, θαζψο επίζεο 

φηη ε νπνηαδήπνηε ςπρηθή δηαηαξαρή πξνθαιεί ιηγφηεξε βία κφλε ηεο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηε ρξήζε νπζηψλ. ε δηεξεχλεζε ηνπ θηλδχλνπ  επηζεηηθφηεηαο ζηε ζρηδνθξέληα 

βξέζεθε φηη ε ζρηδνθξέληα απφ κφλε ηεο απμάλεη 10 θνξέο ηνλ θίλδπλν γηα 

αλζξσπνθηνλία, ελψ ε ζπλλνζεξφηεηα κε  ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ απμάλεη 

ηνλ θίλδπλν 17 θνξέο.  
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Ιζηνξηθό επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο: Έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο δείθηεο γηα 

κειινληηθή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην ηζηνξηθφ επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Δπνκέλσο, εάλ θάπνην άηνκν ππήξμε επηζεηηθφ θαηά ην παξειζφλ, είλαη ζεκαληηθφ 

λα εξεπλεζεί πεξηζζφηεξν ην πεξηζηαηηθφ ζρεηηθά κε ηελ αηηία πνπ νδήγεζε ζε απηφ, 

θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο 

λα εξεπλεζεί ε αληίιεςε ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζχκαηνο, γηαηί ε 

δηεξεχλεζε απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ ελδέρεηαη θάπνηεο θνξέο λα ππνθξχπηνπλ 

ςπρσηηθέο πεπνηζήζεηο ή παξαιεξήκαηα.    

Αλζξσπνθηνλία: Οη αλζξσπνθηφλνη ςπρηαηξηθνί αζζελείο είλαη ζπλήζσο 

άλδξεο, ζε αλαινγία 10 πξνο 1 κε ηηο γπλαίθεο, άγακνη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 

60%, λεαξήο ειηθίαο, άλεξγνη θαη ζρεηηθά ρακεινχ κνξθσηηθνχ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Σα δεδνκέλα απηά αθνξνχλ θαη ηνπο κε πάζρνληεο 

απφ ςπρηθή λφζν αλζξσπνθηφλνπο, ζηνπο νπνίνπο φκσο ε κέζε ειηθία δηάπξαμεο 

ηνπ εγθιήκαηνο είλαη θαηά κηα 5εηία πεξίπνπ κηθξφηεξε ηεο αληίζηνηρεο ησλ 

ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ. Σνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ ςπρηθά αζζελψλ αλζξσπνθηφλσλ 

πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, ζπλήζσο παξαλνεηδνχο ηχπνπ. Ζ παξνπζία 

παξαιεξεκάησλ θαη δηαηαθηηθψλ αθνπζηηθψλ ςεπδαηζζήζεσλ, θαζηζηνχλ ηνλ 

πάζρνληα ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα ηε δηάπξαμε ζνβαξφηαηνπ αδηθήκαηνο. Άιιεο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζπλαληψληαη ζε αλζξσπνθηφλνπο είλαη ε θαηάρξεζε 

αιθνφι, νη νπζηνεμάξηεζε θαη νη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, εηδηθφηεξα νη 

δηαηαξαρέο ηεο νκάδαο Β θαηά DSM-IV. Ζ δηάπξαμε ηεο αλζξσπνθηνλίαο ζπλήζσο 

δελ είλαη ε πξψηε εθδήισζε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηνπ αζζελνχο, αθνχ ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70% πξνεγνχληαη θαη άιιεο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη 

εθδειψζεηο απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ ζηε ζρηδνθξέλεηα  

 

Τπνηύπνο: Ζ επηζεηηθφηεηα ζηε ζρηδνθξέλεηα είλαη εηεξνγελήο. Έλα κέξνο ηεο 

ζρεηίδεηαη κε ηε λφζν θαη κπνξεί λα κεησζεί κε αληηςπρσηηθή αγσγή.  Άιιν θνκκάηη 

ηεο ζρεηίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ 

ςχρσζε θαη δελ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλήζεηο ζεξαπείεο. Δπηπιένλ, νη 

ζηαζεξά επηζεηηθνί αζζελείο θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ λεπξνβηνινγηθά απφ ηνπο 

αζζελείο κε πεξηζηαζηαθή επηζεηηθφηεηα. Φαίλεηαη φηη ν παξαλνεηδήο ηχπνο 

ζρηδνθξέλεηαο έρεη απμεκέλν θίλδπλν γηαηί δηαηεξείηαη ζηνλ αζζελή ε γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα λα δηακνξθψζεη έλα ζρέδην θαη λα δξάζεη απνθεχγνληαο ηελ αλαθάιπςε 

απηνχ ηνπ ζρεδίνπ απφ άιινπο. Δπηπιένλ, ε θιηληθή εκπεηξία νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ δνκεκέλα παξαιεξήκαηα, έλα θνηλφ εχξεκα 
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ζηελ παξαλνεηδή ζρηδνθξέληα, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα δξάζνπλ ζηε βάζε 

απηψλ ησλ πεπνηζήζεσλ, ζε ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ έρνπλ απνδηνξγαλσηηθνχ 

ηχπνπ παξαιεξήκαηα.  

Παξαιεξήκαηα: Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ παξαλνεηδή ζρηδνθξέληα έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα βηαηνπξαγίαο θαη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα δξάζνπλ ζηε 

βάζε ησλ δησθηηθψλ παξαιεξεκάησλ, ζε ζρέζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηχπν 

παξαιεξήκαηνο. Αλ θαη ηα δησθηηθά παξαιεξήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηε βία, κπνξεί ηα 

παξαιεξήκαηα απηά απφ κφλα ηνπο λα κελ ζηεξίδνπλ απηή ηε ζρέζε, αιιά ε 

ζπλχπαξμε ησλ παξαιεξεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο βηαηφηεηαο φηαλ νη αζζελείο 

βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ζπκνχ, ζιίςεο θαη ηξφκνπ πνπ πεγάδνπλ 

απφ ηα παξαιεξήκαηα. Σα παξαλνεηδή άηνκα ζπρλά ζρεδηάδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο, 

θξχβνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ην 

παξαιήξεκά ηνπο θαη ζπρλά ζηνρνπνηνχλ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Αξθεηέο 

έξεπλεο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κε ζρηδνθξέληα ζπρλά ζηνρνπνηνχλ  κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη θίινπο ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βηαηνπξαγίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε θαηνηθία θαη φρη ζε δεκφζην ρψξν. Μηα έξεπλα έδεημε φηη ην 50% ησλ ζπκάησλ 

ήηαλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αζζελνχο θαη φηη κφλν ην 15% ησλ ζπκάησλ ήηαλ 

άγλσζηνη. Φαίλεηαη επίζεο φηη φηαλ έλαο αζζελήο είλαη νηθνλνκηθά εμαξηεκέλνο απφ 

θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο απμάλεηαη ν θίλδπλνο ψζηε λα ζηνρνπνηεζεί ην κέινο 

απηφ. Έλαο ηχπνο παξαιεξήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε επηζεηηθφηεηα είλαη ην 

ζχλδξνκν παξαγλψξηζεο (Capgras Syndrom), ζην νπνίν ν αζζελήο πηζηεχεη φηη ε 

εκθάληζε ελφο αηφκνπ παξακέλεη ίδηα αιιά ε ηαπηφηεηά ηνπ έρεη αιιάμεη. Οη αζζελείο 

απηνί είλαη ζπρλά ερζξηθνί απέλαληη ζην παξαιεξεηηθφ αληηθείκελν. Δπίζεο, ηα 

παξαιεξήκαηα ειέγρνπ ηεο ζθέςεο ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ςπρσηηθψλ αηφκσλ, ελψ ηα δησθηηθά παξαιεξήκαηα 

ζπλδπαδφκελα κε παξαιεξήκαηα κεγαιείνπ ή δήιηαο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

θίλδπλν βηαηφηεηαο. Σέινο, αζζελείο κε ηζηνξηθφ κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ αγσγή θαη 

επαλαιακβαλφκελεο λνζειείεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν βηαηφηεηαο.        

  Φεπδαηζζήζεηο: Όπσο θαη ζηα παξαιεξήκαηα, νη ςεπδαηζζήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφ, επεξεζηζηφηεηα θαη ζιίςε είλαη πην 

πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ βίαηε ζπκπεξηθνξά. Ο θίλδπλνο απμάλεηαη πεξηζζφηεξν 

φηαλ νη ςεπδαηζζήζεηο ζπλδπάδνληαη κε έλα παξαιήξεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα 

δηεξεπλεζεί θαηά ηε ζπλέληεπμε ε χπαξμε ςεπδαηζζήζεσλ πνπ δηαηάδνπλ ηνλ 

αζζελή, εάλ απηέο ζπκβαίλνπλ φηαλ άιια άηνκα είλαη παξφληα, θαζψο θαη εάλ ε 

επηηαθηηθή ςεπδαίζζεζε πξνέξρεηαη απφ νηθείν πξφζσπν ή εάλ είλαη ζπκβαηή κε ην 

παξαιήξεκα ηνπ αζζελνχο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε ζπκκφξθσζε ζηηο ςεπδαηζζήζεηο 



 114 

απηέο είλαη πςειφηεξε εάλ ε δηαηαγή  είλαη αλψδπλε θαη ε θσλή αλαγλσξίζηκε. 

Δπίζεο, νη αζζελείο κε απηνθαηαζηξνθηθνχ ηχπνπ δηαηαγέο παξνπζηάδνπλ  

πςειφηεξν θίλδπλν λα δξάζνπλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ αλαθέξνπλ 

εηεξνθαηαζηξνθηθέο δηαηαγέο.  

 

 

Βηνινγηθά δεδνκέλα  

 

Σν εγθεθαιηθό θύθισκα 

 

Βηνινγηθά, ε επηζεηηθφηεηα έρεη ζεσξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε αληζνξξνπία 

αλάκεζα ζηνλ top-down έιεγρν ηνπ πξνκεησπηαίνπ θαη πξφζζηνπ ππεξκεζνιφβηνπ 

θινηνχ (δνκέο πνπ ελέρνληαη ζηε ζπκκφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηα θνηλσληθά 

πξφηππα, ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ αληακνηβήο θαη ηηκσξίαο θαη ηελ 

θαηαπίεζε ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ) θαη ησλ επηηαθηηθψλ bottom-up 

ελνξκήζεσλ πνπ ππξνδνηνχληαη απφ ηηο κεηαηρκηαθέο δνκέο, φπσο ε ακπγδαιή. Έλα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνθιεηηθφ εξέζηζκα πνπ ιεηηνπξγεί σο ππξνδνηεηήο ηνπ επηζεηηθνχ 

ζπκβάληνο γίλεηαη αξρηθά αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην αθνπζηηθφ, ην νπηηθφ θαη 

ηα άιια αηζζεηεξηαθά θέληξα επεμεξγαζίαο. ε απηφ ην ζηάδην, αηζζεηεξηαθέο 

δηαζηξεβιψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχληαη απφ ρξήζε νπζηψλ ή κεηαβνιηθέο 

δηαηαξαρέο, κπνξεί λα έρνπλ σο απνηέιεζκα δηαζηξεβισκέλεο αηζζεηεξηαθέο 

εληππψζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ψζηε ην εξέζηζκα λα 

εθιεθζεί σο απεηιεηηθφ ή πξνθιεηηθφ. Μεηά ηελ αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ε 

απνηίκεζε ηνπ εξεζίζκαηνο πεξλά ζηηο δνκέο νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο δηεξγαζίαο θαη 

ηειηθά ζηηο πεξηνρέο πςεινχ βαζκνχ δηεξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ, θξνηαθηθνχ θαη βξεγκαηηθνχ θινηνχ. Απηά ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο 

ηεο πξψηκεο πιεξνθνξίαο κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πξφζιεςε ηεο πξφθιεζεο 

θαζψο θαη απφ γλσζηαθέο δηαζηξεβιψζεηο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

παξαλντθνχ ηχπνπ πεπνηζήζεηο. Ζ επεμεξγαζία ηνπ εξεζίζκαηνο ζε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεηζεί ζηελ 

ακπγδαιή θαη ηηο άιιεο ζρεηηδφκελεο κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο, ζα ππξνδνηήζνπλ ηελ 

ελφξκεζε γηα κηα επηζεηηθή ελέξγεηα, ελψ ν πξνκεησπηαίνο θινηφο ζα παξάζρεη ηελ 

top-down εμνκάιπλζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ,  θαηαπηέδνληαο 

ζπκπεξηθνξέο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ αληζνξξνπία απηή κεηαμχ ησλ 

κεηαηρκηαθψλ ελνξκήζεσλ θαη ησλ κεραληζκψλ πξνκεησπηαίνπ ειέγρνπ κπνξεί λα 

απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα πνιιέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο.  
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Φινηόο 

 

Ο θξίζηκνο ξφινο ηνπ πξνκεησπηαίνπ ειέγρνπ ζηηο επηζεηηθέο θαη 

δπζθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο  αλαγλσξίζηεθε αξρηθά ζην πιαίζην ησλ 

πξνκεησπηαίσλ θινηηθψλ αιινηψζεσλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Απηέο νη αιινηψζεηο ήηαλ απνηέιεζκα ηξαχκαηνο, φγθνπ ή 

κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη 

ην πεξηζηαηηθφ ηνπ Phineas Cage. Αζζελείο κε ηξαπκαηηζκφ ζηνλ κεησπηαίν ινβφ 

είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απεηιέο θαη ζσκαηηθή βία ζε 

θαηαζηάζεηο δηακάρεο. Ο θξνηαθηθφο ινβφο εκπιέθεηαη επίζεο ζηελ ηάζε γηα 

επηζεηηθφηεηα. Παξαδείγκαηα αθνξνχλ αζζελείο κε φγθν ή άιιεο θξνηαθηθέο 

αιινηψζεηο, θαζψο θαη ε επηιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ  ζπλδέεηαη κε κε νμεία 

κεηαθξηηηθή  επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Μείσζε ηεο πξνκεησπηαίαο θαηάο νπζίαο θαη 

δνκηθέο αιιαγέο ηνπ κέζνπ θξνηαθηθνχ θινηνχ θαη  ηππνθάκπνπ έρεη αλαθεξζεί ζε 

άηνκα κε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, ελψ ζε αζζελείο κε νξηαθή 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ 

αξηζηεξνχ θξνηαθηθνχ θινηνχ θαη ηνπ δεμηνχ πξφζζηνπ ππεξκεζνιφβηνπ ε νπνία 

είλαη πεξηζζφηεξν εληνπηζκέλε ζηελ πεξηνρή Brodmann 24. ε έξεπλα κε fMRI, νη 

νξηαθνί αζζελείο έδεημαλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πγηείο κάξηπξεο, κεγαιχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ ακπγδαιή, ηελ αηξαθηνεηδή έιηθα, ηελ παξατππνθάκπηα έιηθα, 

ηελ παξεγθεθαιηδηθή θιηηχ, ηνλ πιαγηνθνηιηαθφ πξνκεησπηαίν θινηφ, ηηο ηληαθέο 

νπηηθέο πεξηνρέο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηεξηαθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία. Οη πγηείο κάξηπξεο έδεημαλ κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ λήζν ηνπ Reil, πνπ εκπιέθεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπιαρληθψλ αηζζήζεσλ 

θαη ζηνλ πιαγηνπίζζην κέζν ξαρηαίν, ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζηε γλσζηηθή επεμεξγαζία. 

Όηαλ ηνπο δεηήζεθε λα θαηαπηέζνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα νη νξηαθνί αζζελείο 

έδεημαλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πγηείο, κηθξφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξφζζηνπ 

ππεξκεζνιφβηνπ θαη ησλ βξεγκαηηθψλ απιάθσλ. Απηά ηα πξφηππα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ππνδεηθλχνπλ αλεπαξθή επεμεξγαζία απφ ηηο θινηηθέο πεξηνρέο, 

γεγνλφο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε κε επαξθή θαηαπίεζε ζπκπεξηθνξψλ κε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο.                        

        

Τπνθινηώδεηο δνκέο   

 

Οη ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ ππνθινησδσλ δνκψλ, ζηα πιαίζηα 

ζπλππάξρνληνο κεησκέλνπ κεησπηαίνπ top-down ειέγρνπ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζελ 
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άλεπ αλαζηνιψλ ζπκφ θαη επηζεηηθφηεηα. Τπεξδξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο έρεη 

αλαθεξζεί ζε νξηαθνχο αζζελείο πνπ εθηίζεληαη ζε αξλεηηθέο εηθφλεο, ζε πξφζσπα 

κε έθδεια αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, θαζψο θαη ζε εηθφλεο κε ηξαπκαηηθέο 

ζθελέο. Σν θαηλφκελν kindling εκθαλίδεηαη φηαλ ηα θπθιψκαηα πνπ ππφθεηληαη ζε 

επαλαιακβαλφκελν εξεζηζκφ γίλνληαη επαίζζεηα ζην κειινληηθφ εξεζηζκφ. Οη 

πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζην θαηλφκελν απηφ πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ θινηνχ, φπσο ε ακπγδαιή. Σν θαηλφκελν απηφ ζπδεηείηαη ζπλήζσο ζηα 

πιαίζηα ησλ επαλαιακβαλφκελσλ επεηζνδίσλ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, αιιά ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα ζπδεηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

εθξεθηηθψλ θαη βίαησλ μεζπαζκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ρξήζε νπζηψλ. Τπνζηεξηθηηθή ζέζε ζηε ζεσξία απηή απνηειεί ην γεγνλφο ησλ 

επεξγεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ.  

 

 

Νεπξνδηαβηβαζηέο  

                                   

Ζ ζεξνηνλίλε δηεπθνιχλεη ηηο πξνκεησπηαίεο θινηηθέο πεξηνρέο, φπσο ηνλ 

κεησπηαίν θινηφ θαη ηνλ πξφζζην ππεξκεζνιφβην θινηφ, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηε 

ξχζκηζε ή θαη θαηαπίεζε αλάδπζεο επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, δξψληαο πξσηίζησο 

ζηνπο 5-ΖΣ2 ππνδνρείο ζεξνηνλίλεο. Έηζη, αλεπάξθεηα ζηε ζεξνηνληλεξγηθή 

ελλεχξσζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλεπ 

αλαζηνιψλ επηζεηηθφηεηα κεηά απφ πξφθιεζε. Απηφ ην κνληέιν ππνζηεξίδεηαη απφ 

έξεπλεο πνπ έδεημαλ φηη νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο 

(SSRIs) κεηψλνπλ ηελ παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα, θαζψο θαη απφ λεπξνβηνινγηθέο 

έξεπλεο, νη νπνίεο έδεημαλ κεησκέλε ζπγθέληξσζε ηνπ ζεξνηεληλεξγηθνχ κεηαβνιίηε 

5-πδξνμεηηλδνιναθεηηθφ νμχ (5-HIAA) ζε αζζελείο κε έθδειε επηζεηηθφηεηα ή κε βίαηεο 

απφπεηξεο απηνθηνλίαο. Οη αληαγσληζηέο ησλ 5-ΖΣ2Α ππνδνρέσλ κεηψλνπλ ηελ 

παξνξκεηηθφηεηα ζε κνληέια ηεο δηαηαξαρήο ζε δψα θαη ηα άηππα αληηςπρσηηθά, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ 5-ΖΣ2Α αληαγσληζκφ, έρνπλ αληηεπηζεηηθφ απνηέιεζκα ζε 

θιηληθνχο πιεζπζκνχο. Οη αγσληζηέο ησλ 5-ΖΣ2c ππνδνρέσλ κεηψλνπλ ηελ 

παξνξκεηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη δχν απηνί ππφηππνη ππνδνρέσλ 

έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Δπξήκαηα απφ  

έξεπλεο ζε κεηαζαλάηηνπο ηζηνχο εγθεθάισλ θαη ζε αηκνπεηάιηα απηνθηνληθψλ 

αζζελψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε απμεκέλε 5-ΖΣ2Α δέζκεπζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

απηνθηνληθφηεηα. Σα επξήκαηα απηά βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ ππφζεζε φηη ν 5-

ΖΣ2Α αληαγσληζκφο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ παξνξκεηηθφηεηα.          
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Ζ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ θαηερνιακηλώλ ληνπακίλε θαη λνξεπηλεθξίλε 

εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα γηα επηζεηηθφηεηα.  Έηζη, νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο, πνπ 

ζπλήζσο έρνπλ ακβιπκκέλε λνξαδξελεξγηθή δξαζηεξηφηεηα δελ παξνπζηάδνπλ ηελ  

επηζεηηθφηεηα πνπ ζπλαληάκε ζηνπο αζζελείο κε δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ 

ληνπακίλε εκπιέθεηαη ζηελ έλαξμε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ν κεησκέλνο αξηζκφο D1 ππνδνρέαο έδεημε λα ζπλδέεηαη κε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο 

πνπ παξνπζηάδνπλ θξίζεηο ζπκνχ. Οη β-αδξελεξγηθνί απνθιεηζηέο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θιηληθή πξάμε γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

αζζελψλ κε δηάθνξεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο.  

Ζ αληζνξξνπία ζηε γινπηακηλεξγηθή / γθακπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ ππνθινησδψλ κεηαηρκηαθψλ πεξηνρψλ. 

Οη ηξνπνπνηεηέο ηνπ ππνδνρέα γ-ακηλνβνπηπξηθνχ νμέσο ηχπνπ Α (GABA A) κπνξεί 

λα απμήζνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ε ηηαγθακπίλε, έλαο αλαζηνιέαο 

επαλαπξφζιεςεο GABA, κεηψλεη ηελ επηζεηηθφηεηα, θαηαπηέδνληαο πηζαλφλ ηηο 

αληηδξάζεηο ζε δπζάξεζηα εξεζίζκαηα. Έηζη, ε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ GABA 

ππνδνρέσλ θαη ε απμεκέλε γινπηακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλεηζθέξνπλ 

απμάλνληαο ηελ επηζεηηθφηεηα.  

Τςειέο ζπγθεληξψζεηο ηεζηνζηεξόλεο έρνπλ αλαθεξζεί ζε πιεζπζκνχο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε επηζεηηθφηεηα, πεξηιακβαλνκέλσλ εγθιεκαηηψλ κε 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, αιθννιηθψλ δξαζηψλ θαη δξαζηψλ ζπδπγηθήο ή 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, αλ θαη απηφ δελ επηβεβαηψζεθε ζε αζζελείο κε 

δηαιείπνπζα εθξεθηηθή δηαηαξαρή. Ζ ηεζηνζηεξφλε θαη ηα ζηεξνεηδή κπνξεί λα 

πξνθαινχλ επηζεηηθφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δξάζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ,  

εληζρχνληαο ηελ απάληεζε ηνπ εγθεθαιηθνχ θπθιψκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή επηζεηηθφηεηα  

         

Σν λεπξνβηνινγηθό κνληέιν ηεο επηζεηηθόηεηαο 

 

Απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο, ζπλνδεπφκελε απφ αλεπαξθή 

πξνκεησπηαία ξχζκηζε, ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο γηα επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Αλαπηπμηαθέο αιινηψζεηο ζην πξσκεηνπηαίν-ππνθινηψδεο θχθισκα, 

φπσο επίζεο θαη κε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Ζ ζεξνηνλίλε δηεπθνιχλεη ηελ πξνκεησπηαία αλαζηνιή, 

θη έηζη ε αλεπαξθήο ζεξνηεληλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα εληζρχεη ηελ επηζεηηθφηεηα. Ζ 

γθακπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ππνδνρείο GABA(A) κεηψλεη ηελ θινηηθή 

αληηδξαζηηθφηεηα κε ζπλέπεηα ε κεησκέλε γθακπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα λα 

απμήζεη ηελ επηζεηηθφηεηα. Μεηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα σθπηνθίλεο θαη απμήζεηο ζηε 
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δξαζηεξηφηεηα βαζνπξεζίλεο επίζεο κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ επηζεηηθφηεηα. 

Απηά ηα επξήκαηα κπνξεί λα αληαλαθινχλ παξεθθιίλνληα αλαπηπμηαθά πξφηππα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε αλαπηπμηαθά θαζνξηδφκελε κεησκέλε ζεξνηνληλεξγηθή ελλεχξσζε ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηε κεησκέλε δέζκεπζε κεηαθνξέα 

ζην ππεξκεζνιφβην κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ρακειφηεξε ξχζκηζε ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. Οη αγσληζηέο ηνπ 5-HT2A ππνδνρέα κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ 

παξνξκεηηθφηεηα ελψ νη αγσληζηέο ηνπ 5-HT2c κπνξεί λα ηε κεηψζνπλ. Έηζη, κηα 

αληζνξξνπία κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ππνδνρέσλ, κε απμεκέλε ζεξνηνληλεξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ 5-HT2A ππνδνρέα θαη κεησκέλε επαηζζεζία ηνπ 5-HT2c ππνδνρέα 

κπνξεί λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα παξνξκεηηθήο επηζεηηθφηεηαο. Γελεηηθέο 

παξαιιαγέο ζε ζεξνηνληλεξγηθά γνλίδηα φπσο ην ΣΡΖ2  ή ην 5-ΖΣΣ κπνξεί επίζεο λα 

ζπκβάιινπλ ζε αιινησκέλε ζεξνηνληλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ θινπνμεηίλε κπνξεί 

λα αληηζηξέςεη απηφ ην πξφηππν απμάλνληαο ηελ πξνζπλαπηηθή δηαζεζηκφηεηα, 

κεηψλνληαο ηε δέζκεπζε ηνπ 5-HT2A θαη εληζρχνληαο ην ζήκα ζηνπο 5-HT2c 

ππνδνρείο, ελψ ηα άηππα αληηςπρσηηθά, ηα νπνία δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ 5-ΖΣ2Α 

αληαγσληζκφ, κπνξνχλ λα έρνπλ αληηεπηζεηηθφ απνηέιεζκα ζε ζρεηηθνχο κε ηελ 

επηζεηηθφηεηα θιηληθνχο πιεζπζκνχο. 

 

 

Φαξκαθεπηηθή Αληηκεηώπηζε   

 

Ζ αλεπάξθεηα ζηελ πξνκεησπηαία αλαζηνιή, ε νπνία παξέρεη αλεπαξθή 

“θξέλα” ζηελ παξνξκεηηθή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηα 

SSRIs, ηα νπνία  δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαζηνιή ησλ ππνθινηηθψλ πεξηνρψλ 

απμάλνληαο ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ζεξνηνλίλεο ζηηο πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο, 

ηδηαίηεξα ζηνλ θνγρηθφ θινηφ. Ζ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο είλαη νη ζπρλφηεξεο 

δηαγλψζεηο ηνπ Άμνλα Η ζηα άηνκα κε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα λεπξνβηνινγηθά δεδνκέλα ε επηζεηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξνηνλίλεο. Σα επξήκαηα δηθαηνινγνχλ ηελ επξεία 

ρξήζε ησλ αληηθαηαζιεπηηθψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ SSRΗs. Να ζεκεησζεί φκσο φηη δελ 

ππάξρνπλ ζαθείο ζρεηηθέο έξεπλεο, ελψ δελ έρεη δηαζαθεληζζεί εάλ ε βειηίσζε πνπ 

παξαηεξείηαη θιηληθά ζε νξηζκέλνπο αζζελείο νθείιεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ππνθεηκεληθήο θαηάζιηςεο ή ζε άιινπο αλεμάξηεηνπο ηεο θαηάζιηςεο παξάγνληεο.  

Σα ζηαζεξνπνηεηηθά ηεο δηάζεζεο θαη ηα αληηεπηιεπηηθά, ηα νπνία 

ηξνπνπνηνχλ ηε γινπηακηλεξγηθή / γθακπακηλεξγηθή ηζνξξνπία κεηψλνπλ ηελ 

επεξεζηζηφηεηα θαη ηελ παξνξκεηηθφηεηα. Ζ θαξβακαδεπίλε έρεη δψζεη ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ κείσζε ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο, ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο 
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παξνξκεηηθφηεηαο, ελψ παξφκνηα επξήκαηα ππάξρνπλ θαη γηα ηα ππφινηπα 

αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα. Σα απνηειέζκαηα απηά δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο αιιά ζε φιεο ηηο δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο θαη ζε θιηληθέο δηαγλψζεηο ηνπ Άμνλα Η, φπσο ζε 

εμαξηήζεηο. Σν ιίζην έρεη ζαθή θαη ηεθκεξησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

απηνθηνληθφηεηα θαη ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

παξνξκεηηθή επηζεηηθφηεηα. Ζ έιιεηςε φκσο ζπλεξγαζίαο θαη ε αζπλέπεηα ησλ 

αηφκσλ κε αληηθνηλσληθή πξνζσπηθφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε επξεία 

ρνξήγεζε ηνπ. 

Σα αληηςπρσηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη εθηεηακέλε εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άηνκα κε 

αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο λνζειεχνληαη. Τπάξρνπλ αξθεηέο 

αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ φπνπ ηφζν ηα αληηςπρσηηθά πξψηεο φζν θαη δεχηεξεο 

γεληάο έρνπλ  ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά νη αλαθνξέο απηέο δελ επηβεβαηψζεθαλ κε 

δηπιέο ηπθιέο ειεγρφκελεο κειέηεο. Ζ ρξήζε ησλ βελδνδηαδεπηλώλ κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεηε ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο νμείαο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη θιηληθνί 

φκσο απνθεχγνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε ηαθηηθή βάζε ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

εμάξηεζεο, κε δεδνκέλε ηελ επαισηφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εμάξηεζεο. Σέινο, ε ςπρνζεξαπεία, ςπρνδπλακηθνχ ή ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ, 

κπνξεί λα απμήζεη ηε δπλαηφηεηα θαζπζηέξεζεο θαη αλαζηνιήο ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, βειηηψλνληαο ηηο ηθαλφηεηεο αλαζηνραζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

βνεζψληαο ζηε κείσζε ηεο ππεξβνιηθήο αλάδπζεο ζπλαηζζεκάησλ.  
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ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

 

Δηζαγσγή  

 

Ζ πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγίαο ηεο ηξνκνθξαηίαο πεξηιακβάλεη: (1) 

ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ηνπ πψο θαη γηαηί πξνζειθχνληαη ηα άηνκα ζε 

ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο θαη νξγαλψζεηο θαη ηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ γηα ηε κείσζε 

ησλ πηζαλνηήησλ έληαμεο ζε ηέηνηεο νκάδεο, (2) ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε γηα ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ θαη νξγαλψζεσλ  

θαη ηε ρξήζε ηεο γλψζεο απηήο γηα ηελ αλάπηπμε ηξφπσλ επεξεαζκνχ θαη 

δηάζπαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ νκάδσλ ,(3) ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο αληηδξνχλ ηα άηνκα θαη νη νκάδεο ζηηο ηξνκνθξαηηθέο 

ελέξγεηεο, ζηελ πξφβιεςε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζηηο αληηηξνκνθξαηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ 

αξλεηηθψλ αληηδξάζεσλ ζηηο αληηηξνκνθξαηηθέο πξνζπάζεηεο. 

Οη ηξέρνπζεο ζεσξίεο επηζεκάλνπλ φηη ην ζπνπδαηφηεξν φπιν γηα έλα 

ηξνκνθξάηε δελ είλαη έλα ππξνβφιν ή κηα βφκβα, άιια ε αβεβαηφηεηα, ν θφβνο θαη ν 

παληθφο πνπ πξνθαινχλ ζηνλ θφζκν νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαη ε απεηιή ησλ 

επηζέζεσλ απηψλ. Ζ ηξνκνθξαηία δελ ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη ζε ςπρνπαζνινγία, 

αιιά ζην φηη νη ηξνκνθξάηεο μεπεδνχλ κέζα απφ κηα θπζηνινγηθή ςπρνινγία 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο ζε θάπνηνλ ζθνπφ θαη ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπο.  

 

Φπρνινγηθά επξήκαηα ζε δξάζηεο ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ 

 

Κάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ δηαηππψζεη ηελ ππφζεζε φηη νη ηξνκνθξάηεο είλαη 

αληηθνηλσληθέο – ςπρνπαζεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο. Οη ςπρνπαζεηηθνί κπνξνχλ λα 

είλαη επθπείο θαη ζε άξηζηε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν πξφβιεκα ηνπο είλαη 

φηη πάζρνπλ απφ θνηλσληθά θαη εζηθά ειιείκκαηα. Παξαβαίλνπλ ηνλ λφκν εμαπαηνχλ 

ηνπο άιινπο, είλαη επηζεηηθνί θαη δελ ηνπο λνηάδεη ην θαιφ ησλ άιισλ. Γελ 

αηζζάλνληαη ηχςεηο πνπ θάλνπλ θαθφ ζηνπο άιινπο. Όπσο αθξηβψο θάπνηνη 

άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηα ρξψκαηα έηζη θαη νη ςπρνπαζείο δελ είλαη 

ηθαλνί γηα ελζπλαίζζεζε (empathy) ή ζηνξγή γηα ηνπο άιινπο.  

πλαηζζήκαηα πνπ δείρλνπλ λα θπξηαξρνχλ είλαη ν ζπκφο θαη ην κίζνο. 

Οξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ κίζνπο αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ιέμεηο απηέο ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία. Ο ζπκφο είλαη 

έλα ζπλαίζζεκα «θαπηφ», ελψ ην κίζνο κπνξεί λα είλαη «ςπρξφ». Ο ζπκφο είλαη ε 
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απφθξηζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ, πξφθιεζε ή επίζεζε, ελψ ην κίζνο εθθξάδεη 

κηα πην καθξνπξφζεζκε ζρέζε αληηπάζεηαο. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη ην κίζνο δελ 

είλαη νχηε ζπλαίζζεκα νχηε θξάκα ζπλαηζζεκάησλ, αιιά κάιινλ κηα αθξαία κνξθή 

αξλεηηθήο ηαχηηζεο. Αξλεηηθή ηαχηηζε (negative identification) ή ηαπηνπνίεζε είλαη ην 

λα ληψζνπκε άζρεκα γηα ηηο επηηπρίεο ησλ άιισλ θαη θαιά γηα ηηο απνηπρίεο ηνπο. 

Έηζη, απηφο πνπ κηζεί αηζζάλεηαη ραξά ή ππεξεθάλεηα φηαλ ν ζηφρνο ηνπ κίζνπο ηνπ 

ράλεη, πνλάεη ή απνδπλακψλεηαη, αιιά αηζζάλεηαη ζπκφ, θφβν ή ηαπείλσζε φηαλ ν 

ζηφρνο ηνπ κίζνπο ηνπ θεξδίδεη, επηηπγράλεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ή ηζρπξνπνηείηαη. Μία 

ζεσξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, ιέεη φηη ν ζπκφο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ζηελ «χβξε» – κηα πξνζβνιή θαηά ηελ νπνία δελ απνδίδεηαη ζε θάπνηνλ 

ν δέσλ ζεβαζκφο ή ακθηζβεηείηαη ην θχξνο ηνπ. Μηα άιιε ζεσξία πνπ πξνέθπςε 

απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζε δψα, ππνζηεξίδεη φηη ν ζπκφο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ζηνλ πφλν, θαη ηδηαίηεξα ζηνλ πφλν ηεο απνγνήηεπζεο. Ζ απνγνήηεπζε 

είλαη θαηαλνεηή σο ε κε ιήςε κηαο πξνζδνθψκελεο αληακνηβήο. 

Πξφζθαηεο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη θησρνί ή 

ακφξθσηνη φινη αδηαθξίησο νη ηξνκνθξάηεο θαη φζνη εθηεινχλ απνζηνιέο 

απηνθηνλίαο. Αλ ινηπφλ νη ηξνκνθξάηεο δελ είλαη ζπκσκέλνη εμαηηίαο πξνζσπηθψλ 

απνγνεηεχζεσλ θαη πξνζβνιψλ, ηφηε κπνξεί λα είλαη ζπκσκέλνη εμαηηίαο 

απνγνεηεχζεσλ θαη πξνζβνιψλ πνπ έρεη δερζεί ε νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ. Ζ  

εξκελεία ηεο ζπζίαο ησλ ηξνκνθξαηψλ σο πξάμεο νθεηιφκελεο ζε έλα μέζπαζκα 

ζπκνχ πνπ ππεξηζρχεη ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο κπνξεί ηψξα λα 

αλαδηαηππσζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπκνχ γηα κηα πξνζβνιή θαηά ηεο νκάδαο θαη γηα ηελ 

απνγνήηεπζή ηεο. Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν αμίδεη ηνλ θφπν λα ζθνηψζνπλ θαη λα 

ζθνησζνχλ δελ είλαη αθεξεκέλνο, αιιά πξνζσπηθφο – κηα θνζκνζεσξία πνπ δίλεη 

ινγηθφ λφεκα ζηε δσή θαη ζην ζάλαην θαη ζπλδέεη ην άηνκν κε θάπνηα κνξθή 

αζαλαζίαο. Οη αμίεο απηέο δελ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ακηγψο ζξεζθεπηηθέο. 

Πνιιέο απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά ήηαλ 

ξηδνζπαζηηθέο-ζνζηαιηζηηθέο νκάδεο κε θαζαξά θνζκηθέο ξίδεο: νη Δξπζξέο 

Σαμηαξρίεο ζηελ Ηηαιία, ε Οκάδα Μπάαληεξ-Μάηλρνθ ζηε Γεξκαλία, ην Φσηεηλφ 

Μνλνπάηη ηνπ Πεξνχ θαη ε αληάξηηθε νκάδα Σίγξεηο Σακίι ζηε ξη Λάλθα. Απηφ πνπ 

είλαη νπζηψδεο είλαη φηη ν ζθνπφο πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηελ ππφζρεζε ελφο καθξνχ 

θαη έλδνμνπ κέιινληνο. Ζ ηζηνξία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο 

ππφζρεζεο. Έλαο ζθνπφο πνπ επηλνήζεθε ρζεο δελ κπνξεί εχθνια λα ζεσξεζεί φηη 

ππφζρεηαη έλα έλδνμν θαη αφξηζηεο δηάξθεηαο κέιινλ. Δπηπιένλ, ε ηζηνξία πξέπεη λα 

είλαη ηζηνξία νκαδηθή. Καλέλαο δελ θαίλεηαη λα είρε πνηέ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ζα 

θέξδηδε κφλνο ηνπ θάπνην είδνο αζαλαζίαο. Ζ αζαλαζία απνηειεί κέξνο κηαο νκάδαο: 

κηαο νηθνγελεηαθήο νκάδαο, κηαο πνιηηηζκηθήο νκάδαο, κηαο ζξεζθεπηηθήο ή 
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ηδενινγηθήο νκάδαο. Έλα θαιφ κέινο ηεο νκάδαο, έλα κέινο πνπ δεη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θαη ζπκβάιιεη ζην θαιφ ηεο, ζα δεη σο κέξνο ηεο θαη κεηά ην ζάλαην 

ηνπ. Σν λφεκα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ είλαη ην κέιινλ ηνπ ζθνπνχ, ελζσκαησκέλν ζηελ 

νκάδα πνπ ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη θαη ζην κέιινλ, κεηά ην ζάλαην ηνπ αηφκνπ. 

Μηα ηξνκνθξαηηθή νκάδα είλαη ε θνξπθή κηαο «ππξακίδαο» ππνζηεξηθηψλ θαη 

ζπκπαζνχλησλ. Ζ βάζε ηεο ππξακίδαο απνηειείηαη απφ φινπο εθείλνπο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην ζθνπφ ησλ ηξνκνθξαηψλ, παξφηη είλαη δπλαηφ λα δηαθσλνχλ κε ηα 

βίαηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ηε Βφξεηα Ηξιαλδία, γηα παξάδεηγκα, ηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο απνηεινχλ φινη φζνη ζπκθσλνχζαλ κε ην ζχλζεκα «Έμσ νη Βξεηαλνί» 

(“Brits out”). ηνλ ηζιακηθφ θφζκν ηε βάζε ηεο ππξακίδαο απαξηίδνπλ φινη φζνη 

ζπκθσλνχλ φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δεκηψλνπλ θαη ηαπεηλψλνπλ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο εδψ θαη ρξφληα. Ζ ππξακίδα είλαη απαξαίηεηε ζηνπο ηξνκνθξάηεο 

γηα θάιπςε θαη ζηξαηνιφγεζε λέσλ κειψλ.  

 

Πώο “δεκηνπξγείηαη” έλαο ηξνκνθξάηεο 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ ηξνκνθξαηία, αο θαληαζηνχκε κηα 

θιίκαθα, κηα ζθάια πνπ φζν αλεβαίλεη ζηελεχεη, νδεγψληαο ζηελ θνξπθή ελφο θηηξίνπ 

δειαδή ζηελ ηξνκνθξαηηθή πξάμε. Ζ ζθάια νδεγεί ζε νινέλα ςειφηεξα παηψκαηα 

θαη ην αλ ζα παξακείλεη θάπνηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλνο πάησκα εμαξηάηαη απφ ηηο 

πφξηεο θαη ηνπο ρψξνπο πνπ θαληάδεηαη φηη αλνίγνληαη κπξνζηά ηνπ ζηνλ φξνθν 

απηφ. Όζν αλεβαίλνπλ ηε ζθάια, βιέπνπλ νινέλα θαη ιηγφηεξεο επηινγέο, ψζπνπ 

θηάλνπλ ζε θάπνην ζεκείν φπνπ ε κφλε δπλαηή έθβαζε είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

άιισλ ή ηνπ εαπηνχ ηνπο ή θαη ηα δχν.  

Ιζόγεην: Φπρνινγηθή Δξκελεία ησλ Τιηθώλ πλζεθώλ 

Όηαλ εμεηάδνπκε ην νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ ππφβαζξν ησλ ηξνκνθξαηψλ 

βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα παδι: ε θηψρεηα θαη ε έιιεηςε κφξθσζεο δελ κπνξνχλ 

λα εμεγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

ηξνκνθξαηία έρεη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εγσηζηηθήο (egoistical) ζηέξεζεο, ζηελ νπνία 

ηα άηνκα αηζζάλνληαη ζηεξεκέλα ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο εληφο κηαο νκάδαο, θαη ηεο 

αδειθηθήο (fraternal) ζηέξεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη αηζζήκαηα ζηέξεζεο ηα νπνία 

απνξξένπλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο νκάδαο ελφο αηφκνπ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο νκάδεο.    

ην «ζεκειηαθφ» ηζφγεην ινηπφλ, απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη νη 

αληηιήςεηο πεξί δηθαίνπ. 

Πξώηνο Όξνθνο: Δθιακβαλόκελεο Δπηινγέο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Άδηθεο 

Μεηαρείξηζεο 
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Οη άλζξσπνη αλεβαίλνπλ ζηνλ πξψην φξνθν θαη δνθηκάδνπλ λα αλνίμνπλ δηάθνξεο 

πφξηεο αλαδεηψληαο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηιακβάλνληαη σο εηδηθή 

κεηαρείξηζε. Γχν ςπρνινγηθνί παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ θαηά ηξφπνπο 

ζεκαληηθνχο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ πξψην φξνθν: νη εθιακβαλφκελεο 

δπλαηφηεηεο πξνζσπηθήο θηλεηνπνίεζεο γηα βειηίσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη νη 

αληηιήςεηο πεξί δηαδηθαζηηθήο δηθαηνζχλεο.  

Γεύηεξνο Όξνθνο: Μεηάζεζε ηεο Δπηζεηηθόηεηαο 

Ζ ηξνκνθξαηία πεξηιακβάλεη πξάμεηο βίαο θαηά ακάρσλ θαη άιισλ πνπ δελ 

εκπιέθνληαη άκεζα ζηε κάρε ηζρχνο κεηαμχ ησλ ηξνκνθξαηψλ, ησλ θξαηηθψλ αξρψλ 

θαη άιισλ. Οη επηζέζεηο θαηά ακάρσλ ζπρλά πεξηιακβάλνπλ κεηαηηζέκελε 

επηζεηηθφηεηα. Φπζηθά, ε κεηαηηζέκελε επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη ιεθηηθή θαη 

έκκεζε. Οη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο  πνπ αλεβαίλνπλ ζην δεχηεξν φξνθν δελ 

θαηαθεχγνπλ ζηε θπζηθή επηζεηηθφηεηα, αιιά πεξηνξίδνληαη κφλν ζε ιεθηηθέο 

επηζέζεηο. Χζηφζν, θάπνηνη απφ απηνχο πξνρσξνχλ πέξα απφ ηε ιεθηηθή κεηάζεζε 

ηεο επηζεηηθφηεηαο, ζπρλά κέζσ ηεο επηξξνήο ησλ εγεηψλ ηνπο. 

Σξίηνο  Όξνθνο: Ηζηθή Γέζκεπζε 

Οη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο εκθαλίδνληαη σο έλαο παξάιιεινο ή ζθηψδεο θφζκνο, 

κε κηα παξάιιειε εζηθή πνπ αηηηνινγεί «ηνλ αγψλα» (“the struggle”) επίηεπμε ηεο 

«ηδαληθήο» θνηλσλίαο κε θάζε δπλαηφ κέζν. Οη λενζηξαηνινγνχκελνη πείζνληαη λα 

δεζκεπηνχλ ζηελ εζηθή ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο κέζα απφ δηάθνξεο ηαθηηθέο, 

νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε απνκφλσζε, νη ζρέζεηο ζχλδεζεο, ε 

κπζηηθφηεηα θαη ν θφβνο.  

Σέηαξηνο Όξνθνο: Η θαηεγνξηθή θέςε θαη ε Δθιακβαλόκελε Ννκηκόηεηα ηεο 

Σξνκνθξαηηθήο Οξγάλσζεο  

Ζ δέζκεπζε ζην ζθνπφ ησλ ηξνκνθξαηψλ εληζρχεηαη θαζψο ην λέν κέινο 

θνηλσληθνπνηείηαη θαη κπείηαη ζηηο παξαδφζεηο, ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

νξγάλσζεο. Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ ηέηαξην φξνθν ινηπφλ, ηα άηνκα 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη επηινγέο ηνπο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. Σψξα πιένλ 

απνηεινχλ κέξνο κηαο ζθηρηνδεκέλεο θαη απζηεξά ειεγρφκελεο νκάδαο απφ ηελ 

νπνία δελ κπνξνχλ λα βγνπλ δσληαλνί. 

Πέκπηνο Όξνθνο: Η ηξνκνθξαηηθή Πξάμε θαη ε Παξάθακςε ησλ Αλαζηαιηηθώλ 

Μεραληζκώλ 

Ζ ηξνκνθξαηία πεξηιακβάλεη πξάμεηο βίαο θαηά ακάρσλ, πνπ ζπρλά θαηαιήγνπλ ζην 

ζάλαην πνιιψλ αλζξψπσλ. Οη ζηξαηνινγνχκελνη ζηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο 

εθπαηδεχνληαη λα βιέπνπλ ηνπο πάληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακάρσλ, πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο ζθηρηνδεκέλεο νκάδαο ηνπο σο ηνλ ερζξφ.  Χζηφζν ππάξρνπλ 

δχν παξάγνληεο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα λα παξαθάκπηνληαη νη κεραληζκνί 
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απηνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Πξψηνλ, θαηεγνξηνπνηψληαο 

ηνλ ζηφρν, παξφηη πξφθεηηαη γηα άκαρνπο, σο «ηνλ ερζξφ» θαη κεγεζχλνληαο ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ελδν-νκάδαο θαη ηεο εμσ-νκάδαο, νη ηξνκνθξάηεο 

απνζηαζηνπνηνχληαη ςπρνινγηθά απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πνπ πξνηίζεληαη λα 

ζθνηψζνπλ. Γεχηεξνλ, ηα ζχκαηα ζπάληα αληηιακβάλνληαη ηνλ επηθείκελν θίλδπλν 

κέρξη λα εθδεισζεί ε επίζεζε, έηζη δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε 

ηξφπνπο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο αλαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο 

ησλ δξαζηψλ.  

 

πλήζεηο ζπλέπεηεο ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ  

 

Καηά ην DSM-IV-TR, δηαηαξαρή ζηξεο κεηά από ςπρνηξαπκαηηθή εκπεηξία (PTSD) 

κπνξεί λα επέιζεη κεηά απφ έθζεζε ζε θάπνηνλ εμαηξεηηθά ηξαπκαηηθφ ζηξεζνγφλν 

παξάγνληα φηαλ ην άηνκν ππήξμε κάξηπξαο θαηαζηάζεσλ πνπ είραλ σο απνηέιεζκα 

πξαγκαηηθφ ή επαπεηινχκελν ζάλαην ή θπζηθφ ηξαπκαηηζκφ θαη ε αληίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ ζηελ θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη έλα ηζρπξφ ζπλαηζζεκαηηθφ ζπζηαηηθφ 

έληνλνπ θφβνπ, αβνεζεηφηεηαο θαη/ή θξίθεο. Γηα λα θαιπθζνχλ πιήξσο ηα θιηληθά 

θξηηήξηα, απαηηνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα πξσηεχνληα ζπκπηψκαηα αλαβίσζεο, ηξία 

ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα απνθπγήο θαη/ή «κνπδηάζκαηνο» (numbing) θαη δχν ή 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα απμεκέλεο εγξήγνξζεο. Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα θαη ζεσξνχληαη (α) νμέα αλ δηαξθνχλ ιηγφηεξν 

απφ ηξεηο κήλεο θαη (β) ρξφληα αλ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο. Σα παηδηά 

είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάδνπλ ειαθξψο δηαθνξεηηθή εηθφλα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά 

ηελ αλαβίσζε, κε επαλαιακβαλφκελν παηρλίδη ζρεηηδφκελν ζεκαηηθά κε ην γεγνλφο 

πνπ πξνθάιεζε ην ςπρηθφ ηξαχκα θαη εθηάιηεο ρσξίο εηδηθφ πεξηερφκελν.  ηα παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίδεηαη ζπρλά επαλαδηαδξκάηηζε 

(reenactment) ηνπ ηξαχκαηνο.  

ASD 

Ζ νμεία δηαηαξαρή ζηξεο κνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ PTSD, αιιά έρεη βξαρχηεξε 

δηάξθεηα θαη επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα δηαζρηζηηθά (dissociative) ζπκπηψκαηα 

απφ φηη ε PTSD (Brewin θαη ζπλεξγάηεο 1999). Καηά ην DSM-IV-TR, ε ASD «είλαη ε 

αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθνχ άγρνπο, δηαζρηζηηθψλ θαη άιισλ ζπκπησκάησλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ έθζεζε ζε θάπνην αθξαίν 

ζηξεζνγφλν παξάγνληα». Σα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

εκέξεο πξηλ γίλεη ε δηάγλσζε. Όπσο θαη κε ηελ PTSD, ην ζχκα πξέπεη (α) λα ήηαλ 

κάξηπξαο θάπνηνπ γεγνλφηνο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ή ηελ απεηιή 

ζνβαξήο θπζηθήο (ζσκαηηθήο) βιάβεο ηνπ ίδηνπ ή άιισλ θαη (β) λα παξνπζηάδεη κηα 
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έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ πεξηιακβάλεη θφβν αβνεζεηφηεηα ή θξίθε. 

Γηα λα πιεξνχληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα απηήο ηεο δηαηαξαρήο, πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ηξία ή πεξηζζφηεξα δηαζρηζηηθά ζπκπηψκαηα θαη αμηνζεκείσηα 

ζπκπηψκαηα απνθπγήο, άγρνπο ή εγξήγνξζεο.  

 

Αληηκεηώπηζε ςπρνινγηθώλ ζπλεπεηώλ  

 

Πξψηνλ, κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή επίζεζε, νη πιεγέληεο πξέπεη λα 

εθηηκήζνπλ ηηο αληηθεηκεληθέο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ν πξνζσπηθφο ζσκαηηθφο ηξαπκαηηζκφο, ε έθζεζε, ηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα ζνθ, ε παξαηήξεζε ηπρφλ ηξαπκαηηζκψλ άιισλ αλζξψπσλ, ε 

παξαθνινχζεζε απφ ηε ζέζε ηνπ κάξηπξα ηνπ ζαλάηνπ άιισλ θαη ν θφβνο γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 

Γεχηεξνλ, ηφζν θαηά φζν θαη κεηά απφ κηα ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα κε πνιιά ζχκαηα, 

ε αληηθεηκεληθέο απηέο απεηιέο είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο άκεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ θφβνπ θαη ηνπ άγρνπο. Καζψο νη άλζξσπνη 

κεηαθηλνχληαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο πξνο ηελ αλάξξσζε, 

αξρίδνπλ λα επεμεξγάδνληαη βαζχηεξα ην γεγνλφο πνπ έδεζαλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο θάζεο εθηίκεζεο, νη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ PTSD, φπσο ε έθζεζε 

ζε πξφηεξν ςπρηθφ ηξαχκα, αλαδεηθλχνληαη νινέλα πεξηζζφηεξν θαη είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάζνπλ βαζεηά ηηο γλσζίεο θαη ηηο αλακλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζηε θάζε απηή νη παξάγνληεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ίζσο είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ απηφ πνπ δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε 

λα νδεγήζεη ζε πξνβιεκαηηθά πξφηππα ζθέςεο θαη κλήκεο γχξσ απφ ην γεγνλφο. ε 

απηφ ην ζηάδην εθηίκεζεο επίζεο είλαη πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη αηηηνινγηθέο 

απνδφζεηο θαη ε επξεκαηηθή, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ζηηο δηεξγαζίεο ηεο κλήκεο. πλεπψο, παξάγνληεο δηακεζνιάβεζεο 

φπσο νη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο, παξάιιεια κε ηε λνεηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηε κλήκε, έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ ππνθεηκεληθή (ή δεπηεξνγελή) 

εθηίκεζε ηεο απεηιήο απφ ην ζχκα. Οη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ 

ηδηαίηεξα ηζρπξή επίδξαζε ζηε δεπηεξνγελή εθηίκεζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ θφβν 

εξεζηζκάησλ, επεηδή πξνθαινχλ ζθέςεηο πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ επηκνλή 

ηεο απεηιήο (κε ειεγμηκφηεηα), ηελ θαθφβνπιε πξφζεζε ησλ δξαζηψλ θαη ηνλ θφβν 

ηνπ αγλψζηνπ (CBRN κέζα θ.ιπ.).  

Σέινο, ζηε θάζε ηεο ιχζεο ή αλάθακςεο, ν θφβνο θαη ηα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα 

ηνπ ζχκαηνο είηε αξρίδνπλ είηε ππνρσξνχλ θαζψο ειαηηψλεηαη ε ππνθεηκεληθή ηνπ 
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εθηίκεζε ηεο απεηιήο. Χζηφζν, αλ ε ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο απεηιήο δελ κεησζεί, 

ην άηνκν κπνξεί λα θηλδπλεχεη λα αλαπηχμεη ASD ή PTSD. 

PTSD 

 

 

πκπεξάζκαηα – Μειινληηθέο πξννπηηθέο 

 

Ζ ηξνκνθξαηία βαζηθά είλαη έλα εζηθφ πξφβιεκα κε ςπρνινγηθέο βάζεηο. Ζ 

πξφθιεζε πνπ έρνπκε κπξνζηά καο είλαη λα κελ αθήζνπκε ηνπο απνθαξδησκέλνπο 

λένπο θαη άιινπο λα εκπιαθνχλ ζηελ εζηθή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Έλα 

κάζεκα απφ ηελ ηζηνξία ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη άιια κέξε ηνπ 

θφζκνπ είλαη φηη ην εζηθφ απηφ πξφβιεκα δελ έρεη ηερλνινγηθή ιχζε, θαηά ζπλέπεηα 

είλαη αζχκβαην κε ηε ζχγρξνλε ηάζε λα πξνζπαζνχκε λα βξίζθνπκε ηερλνινγηθέο 

ιχζεηο ζε εζηθά δηιήκκαηα. Ζ πξνεγκέλε ηερλνινγία θαη ε κεγαιχηεξε δχλακε δελ 

πξφθεηηαη λα δψζνπλ ηέινο ζηελ ηξνκνθξαηία καθξνπξφζεζκα. Παξά ηε ζπρλή 

επαλαιακβαλφκελε δηαθήξπμε φηη ν «ν πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ζα είλαη 

καθξνρξφληνο», νη πνιηηηθέο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ηξνκνθξαηίαο κέρξη ζήκεξα ήηαλ 

κάιινλ βξααρππξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο, θαηεπζπλφκελεο ζπρλά απφ ηηο πνιηηηθέο 

αλάγθεο κάιινλ παξά απφ ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ 

επηθεληξσζεί, σο επί ην πιείζηνλ, ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλέβεη ζηελ θνξπθή 

ηεο ζθάιαο θαη είλαη ήδε απνθαζηζκέλνη λα εθηειέζνπλ ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο. Οη 

πνιηηηθέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα άηνκα απηά δελ αζρνινχληαη κε ην ζεκειηαθφ 

πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηε βάζε ηεο ζθάιαο θαη πεξηιακβάλεη ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Σα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζεκειηαθφ 

επίπεδν πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε θαζνδεγεηηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ηε 

δηθαηνζχλε, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηηο επθαηξίεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ζηηο θνηλσλίεο ηνπο, 

θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο επεξεάδνπλ νη εγέηεο ηνπο θάλνληάο ηνπο λα 

βιέπνπλ ηελ πεγή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο σο εμσηεξηθή θαη λα κεηαζέηνπλ ηελ 

επηζεηηθφηεηά ηνπο ζε ζηφρνπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο νκάδαο. Χο κέξνο κηαο 

αιιαγήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ κε βάζε 

ηε δηάθξηζε «εκείο ελαληίνλ εθείλσλ».      
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ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΜΖΡΗΑ 

 

Πεξηγξαθή  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απμεζεί ηα πεξηζηαηηθά νκεξίαο. Σν 95% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ νκεξίαο ιχλνληαη ρσξίο ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο, ζπλήζσο ιφγσ ηεο 

παξέκβαζεο θαη επηδεμηφηεηαο ηνπ δηαπξαγκαηεπηή. Σν 10% ησλ πεξηζηαηηθψλ φπνπ 

θάπνην άηνκν νρπξψλεηαη θαη αξλείηαη λα παξαδνζεί, εκπιέθεη θαη νκήξνπο. Πνιιά 

ηέηνηα  πεξηζηαηηθά ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ζην ζπίηη, φπνπ εκπιέθεηαη ν ζχδπγνο πνπ 

είλαη εμαγξησκέλνο χζηεξα απφ θάπνην θαπγά. Ζ απμεκέλε ζπρλφηεηα θαηαζηάζεσλ 

νκεξίαο θαη νρχξσζεο  νδεγεί ζηελ αλάγθε εηδηθήο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ απφ ηηο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε νκάδαο δηαπξαγκαηεπηψλ θαη 

ηαθηηθψλ δπλάκεσλ. ηφρνο είλαη ε ιήμε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ρσξίο λα πξνθιεζεί βιάβε 

ζε θακία απφ ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο (ηαθηηθέο δπλάκεηο, φκεξνη, νκεξνθξάηεο θαη 

πεξαζηηθνί), κέζσ ηεο ηαθηηθήο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ νκάδα ησλ 

δηαπξαγκαηεπηψλ, πεξηιακβάλεη ζηε ζχλζεζε ηεο εηδηθνχο δηαπξαγκαηεπηέο θαη 

ζπκβνχινπο ςπρηθήο πγείαο, ςπρνιφγνπο θαη ζε πεξηπηψζεηο ςπρηθήο δηαηαξαρήο 

ηνπ δξάζηε θαη ςπρηάηξνπο. Ζ νκάδα δηαπξαγκάηεπζεο ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θξίζεο (crisis negotiation), είηε γηα λα δψζεη ιχζε ζην 

πεξηζηαηηθφ, ή γηα λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηηο εηδηθέο δπλάκεηο, εθεί φπνπ ε 

επηθνηλσλία, έρεη θαηαζηεί αδχλαηε. χκθσλα κε ηα αξρεία ηνπ FBI ε ιχζε ηνπ 

πεξηζηαηηθνχ γίλεηαη απφ ηελ δηαπξαγκάηεπζε (56,3%),ηηο εηδηθέο δπλάκεηο (7,6%) θαη 

ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν (33,5%). Ζ δηάξθεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ηδηαίηεξα 

ζχληνκε, αθνχ κφλν ην 3% ππεξβαίλεη ηηο 18 ψξεο, ε έλαξμε ησλ πεξηζζνηέξσλ 

πεξηζηαηηθψλ είλαη κεηαμχ 12.00 θαη 24.00, ελψ ε ιήμε είλαη ζπαληφηεξε κεηαμχ 06.00 

θαη 12.00, πηζαλψο γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο απμεκέλνπο βηνξπζκνχο θαη 

ηελ αληνρή ησλ δξαζηψλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο εκέξαο. Ζ εκέξα έλαξμεο 

κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε κε ζρεδφλ ίδηεο πηζαλφηεηεο, νη δξάζηεο είλαη ζπλήζσο 

άλδξεο, ηα ζχκαηα είλαη ζπλήζσο γπλαίθεο, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ 

δελ ππάξρνπλ ζχκαηα απφ θακία πιεπξά. Σν γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξνη φκεξνη 

ζθνηψλνληαη, παξά ηξαπκαηίδνληαη νθείιεηαη ζηελ κηθξή απφζηαζε ηνπο κε ηνπο 

δξάζηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ θαηάζηαζε αλ ν νκεξνθξάηεο 

απνθαζίζεη λα ππξνβνιήζεη. Σν κηθξφ πνζνζηφ λεθξψλ δξαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηξαπκαηίεο νθείιεηαη ζηελ πξαθηηθή ησλ αξρψλ λα ζηνρεχνπλ (θαη πνιχ ζσζηά) ζηελ 

εμνπδεηέξσζε θαη φρη ζην ζάλαην ησλ νκεξνθξαηψλ. 
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Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηώλ 

 

Οη δξάζηεο, δηαθέξνπλ φπσο είλαη θπζηθφ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο θαη απαηηνχλ 

εμαηνκηθεπκέλν ρεηξηζκφ, αιιά αλάινγα κε ηα θίλεηξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηεο γεληθέο θαηεγνξίεο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη νη αθφινπζεο: 

Σξνκνθξάηεο: Με ζξεζθεπηηθά, εζληθηζηηθά-παηξησηηθά ή πνιηηηθά θίλεηξα. Μπνξεί 

λα επηζπκνχλ λα δήζνπλ νπφηε ε δηαπξαγκάηεπζε καδί ηνπο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, ή λα ζέινπλ λα ζπζηαζζνχλ (πεξίπησζε πνπ αθνξά θπξίσο 

πεξηπηψζεηο ζξεζθεπηηθήο ηξνκνθξαηίαο) κε ζπλέπεηα ε δηαπξαγκάηεπζε λα είλαη 

δπζρεξήο. Αθφκε φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε νκάδα δηαπξαγκάηεπζεο 

κπνξεί λα επηηχρεη  λα ζσζνχλ πνιιέο δσέο νκήξσλ.  

Φπρηθά αζζελείο: Γηαπηνχο ν ρεηξηζκφο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο αληίζηνηρεο 

λνζνινγηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη απφπεηξεο απηνθηνλίαο κε 

πηψζε ιήγνπλ ζε πνζνζηφ 94% κε ηελ παξάδνζε ηνπ ππνςήθηνπ απηφρεηξα. 

Δγθιεκαηίεο: Πιεξνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηθνηλσληθήο 

δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ αληηκεηψπηζε βαζίδεηαη ζε ηερληθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (problem solving). Σν θίλεηξν ηνπο είλαη θαηά θαλφλα πιηθφ, νη 

απαηηήζεηο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο, νη φκεξνη απνηεινχλ  δηαπξαγκαηεπηηθά αληηθείκελα 

(poker chips) θαη νη ίδηνη επηζπκνχλ λα δήζνπλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ηελ δηαπξαγκάηεπζε.  

Απειπηζκέλνη: Αλ θαη ζεσξεηηθά νπνηνζδήπνηε θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

ζα κπνξνχζε λα βξεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία, ε πξάμε δείρλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

δξάζηεο πιεξνχλ έλα πξνθίι πξνζσπηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλψξηκε 

ζπκπεξηθνξά, παξνξκεηηθφηεηα θαη θησρφ πξνγξακκαηηζκφ. Σα αηηήκαηα ηνπο δελ 

είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη κεηαβάιινληαη γξήγνξα. Ζ ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο ελεξγνχο 

αθξφαζεο (αληαλάθιαζε, δειψζεηο ηνπ «εγψ», παξάθξαζε, θιπ) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ςπρνζεξαπεπηέο ζηελ θιηληθή ηνπο πξαθηηθή, θέξλνπλ 

θαηαπιεθηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξφλν ζε απηέο ηεο πεξηπηψζεηο. 

Άηνκα ζε θξίζε: Ο ζπγθεθξηκέλνο δξάζηεο γλσξίδεη πξνζσπηθά ηνλ φκεξν , πνπ 

κπνξεί λα είλαη ε ζχδπγνο, ε εξσκέλε ή θαη ην παηδί ηνπ. Πξνβαίλεη ζε κία ηέηνηα 

πξάμε , χζηεξα απφ κία ζπλαηζζεκαηηθή θαηάξξεπζε ζηελ ελ ιφγσ ελδνπξνζσπηθή 

ηνπ ζρέζε. Απηά ηα μεζπάζκαηα νδεγνχλ ζε επαλαιακβαλφκελνπο θαπγάδεο πνπ 

θιηκαθψλνληαη θαη κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε θαηάζηαζε νκεξίαο αθφκε θαη κέζα ζην 

ζπίηη ηνπ δξάζηε. ηφρνο ηνπ είλαη ην αίζζεκα θπξηαξρίαο θαη εμνπζίαο πάλσ ζε 

ζεκαληηθά γηα απηφλ άηνκα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δεμηφηεηεο φπσο ε  ελεξγεηηθή αθξφαζε ε εκπάζεηα  θαη ε 
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αληαλάθιαζε ζπλαηζζήκαηνο. χλεζεο είλαη θαη ε ζπκπαξάζηαζε κέζσ ηεο 

απνθάιπςεο παξφκνησλ πξνβιεκάησλ απφ ηε πξνζσπηθή δσή ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηή. Μία αίζηα έθβαζε πξνυπνζέηεη λα ληψζεη ν δξάζηεο φηη ππάξρεη 

δηέμνδνο ζην πξφβιεκα ηνπ θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ. 

Σν «αδηθεκέλν άηνκν»: Σν άηνκν απηφ είλαη δπζαξεζηεκέλν είηε κε ην γεληθφηεξν 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ή κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γξαθεηνθξαηία.  Αηζζάλεηαη ζχκα πνπ 

΄΄ζεθψλεη πνιιά βάξε ζηε δσή ηνπ ΄΄ θαη ζεσξεί φηη δέρεηαη άληζε κεηαρείξηζε απφ 

ηελ θνηλσλία θαη ηνπο δηάθνξνπο θνξείο ηεο. Δδψ ν δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα 

δψζεη ζην άηνκν ηελ επθαηξία λα αθνπζηεί ην παξάπνλν ηνπ κέζσ ησλ ΜΜΔ ζε 

αλψηεξνπο θνξείο εμνπζίαο. Παξφκνηα ςπρνινγία  απνγνεηεπκέλσλ  αηφκσλ πνπ 

αηζζάλνληαη φηη θαλέλαο ππεχζπλνο κε θάπνηα κνξθή εμνπζίαο  δελ λνηάδεηαη λα 

επαλνξζψζεη ηε δεκία πνπ έρνπλ ππνζηεί κπνξεί λα αληηκεησπίζεη  ν ςπρνιφγνο φρη 

κφλν σο δξάζηεο αιιά θαη σο φκεξνη ζε κία παξέκβαζε ζηελ θξίζε χζηεξα απφ ηε 

ιήμε ηεο θαηάζηαζεο νκεξίαο ηνπο. 

 

Φπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηώλ 

 

Γεληθφηεξα, ηα άηνκα πνπ θέξνληαη σο δξάζηεο ζε κία θαηάζηαζε νκεξίαο, 

είλαη άλζξσπνη πνπ αηζζάλνληαη απνηπρεκέλνη θαη ζεσξνχλ πσο πξνβαίλνληαο ζε 

κία ηέηνηα πξάμε , ζα εθβηάζνπλ κία ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηνπο κέζσ ηεο πξνβνιήο 

ηνπο ζηα ΜΜΔ ή ζα παδαξέςνπλ απφ ηελ αζηπλνκία θαη θαη επέθηαζε απφ ην 

θξάηνο λα εθπιεξψζεη ηα αηηήκαηα ηνπο. Σα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ  δπν ηχπνπο 

ζπκπεξηθνξάο, ηνλ απνθαζηζηηθφ  ( instrumental) θαη ηνλ εθθξαζηηθφ (expressive). 

ηνλ απνθαζηζηηθφ ηχπν ζπκπεξηθνξάο ν δξάζηεο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πνπ 

ζέιεη λα εθπιεξψζεη θαη επηδηψθεη λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηηο αξρέο- εηδηθφ 

δηαπξαγκαηεπηή. ηνλ εθθξαζηηθφ ηχπν, ν δξάζηεο πξνζπαζεί λα επηδείμεη ηελ 

δχλακε ηνπ θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζρέζεσλ. Απηφο ν ηχπνο ζπκπεξηθνξάο είλαη ν πην ζπρλφο 

αιιά θαη ν πην πηζαλφο λα θαηαιήμεη ζε ηξαπκαηηζκφ , αθνχ ν δξάζηεο παξνπζηάδεη 

ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα. Έλαο θαιφο δηαπξαγκαηεπηήο- ςπρνιφγνο ζα πξέπεη 

αξρηθά λα δηαθξίλεη κε ηη ηχπν ζπκπεξηθνξάο δξάζηε  έρεη λα θάλεη θαη χζηεξα λα 

πξνβεί  ζηελ ηερληθή δηαπξαγκάηεπζεο πνπ απαηηείηαη, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.  

Αθνχ ν δηαπξαγκαηεπηήο δηαθξίλεη αξρηθά ηνλ ηχπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

δξάζηε ζα ζθηαγξαθήζεη ην ςπρνινγηθφ ηνπ πξνθίι. Όηαλ πξφθεηηαη γηα δξάζηεο κε 

εγθιεκαηηθφ παξειζφλ πνπ θέξνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν αίηεκα πξνο εθπιήξσζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηνλ ζπκβηβαζκφ. Όηαλ φκσο πξφθεηηαη γηα 
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θάπνηνλ ςπρηθά δηαηαξαγκέλν δξάζηε  ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ αιιειεμάξηεζε  κεηαμχ ηνπ δηαπξαγκαηεπηή θαη ηνπ δξάζηε. 

Αθνινπζνχλ νη βαζηθέο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο ςπρηθά δηαηαξαγκέλσλ δξαζηψλ 

πνπ ν δηαπξαγκαηεπηήο – ςπρνιφγνο ζα ζπλαληήζεη θαη ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη.  

Άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα: Σα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξή έθπησζε ηνπ 

ειέγρνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο , απψιεηα ησλ νξίσλ ηνπ εγψ, δηαηαξαρέο ζηε ζθέςε 

κε ηε κνξθή παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ , δηαηαξαρέο ζηελ αληίιεςε κε ηε κνξθή 

παξαηζζήζεσλ (νπηηθέο, αθνπζηηθέο, νζθξεηηθέο , γεπζηηθέο), ακβιχ ή απξφζθνξν 

ζπλαίζζεκα θαη δηαηαξαρή ζηελ απηφλνκε ζηνρνθαηεπζπλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Σα 

άηνκα κε παξαλντθνχ ηχπνπ ζρηδνθξέλεηα είλαη ηα πην επηθίλδπλα, αθνχ πνιιέο 

θνξέο απαγάγνπλ αλζξψπνπο θαη ηνπο ζέηνπλ ζε θαηάζηαζε νκεξίαο επεηδή 

πηζηεχνπλ φηη εθηεινχλ θάπνην ΄΄ζετθφ΄΄ ζρέδην. Δπίζεο κπνξεί λα έρνπλ παξάινγεο 

απαηηήζεηο φπσο ε απνκάθξπλζε ησλ αλζξψπσλ απφ ην πιαλήηε κέζα ζε 24 ψξεο. 

Ο δηαπξαγκαηεπηήο-ςπρνιφγνο ζα πξέπεη ζε πξψηε θάζε λα θξαηήζεη ηνλ δηάινγν 

ζε ήπηνπο ηφλνπο θαη ζε έλα πξαγκαηηθφ-ξεαιηζηηθφ πιαίζην, ρσξίο φκσο λα 

πξνζπαζεί λα πείζεη ην παξαλντθφ δξάζηε φηη έρεη εζθαικέλεο αληηιήςεηο αιιά νχηε 

θαη λα ζπκθσλήζεη κε απηέο. Απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο είλαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε 

αληαλάθιαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.   

Άηνκα κε θαηάζιηςε: Οη θαηαζιηπηηθνί δξάζηεο κνηάδνπλ αλίθαλνη λα ρεηξηζηνχλ ηελ 

θαηάζηαζε θαη δελ έρνπλ ζαθή αηηήκαηα. Δίλαη κπεξδεκέλνη θαη αλαπνθάζηζηνη. 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφθσλν θαη αξγφ ιφγν , αξλεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή θαη 

απαηηήζεηο αλακεκεηγκέλεο κε αλαθνξέο ζην ζάλαην. πλήζσο νη φκεξνη πνπ 

απαγάγνπλ δελ είλαη γλσζηά ηνπο πξφζσπα.  Κιηληθά πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά 

απξφβιεπηα θαη επηθίλδπλα άηνκα πνπ πνιιέο θνξέο είλαη απηνθηνληθά θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην φκεξν γηα λα αλαγθάζνπλ ηελ αζηπλνκία λα ηα ππξνβνιήζεη. 

Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη ΄΄απηνθηνλία  απφ κπάηζν΄΄ ( suicide by cop) θαη 

απνηειεί ηαθηηθή ησλ θαηαζιηπηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ην ζάξξνο λα απηνθηνλήζνπλ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κία δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη κάηαηα. Ο δηαπξαγκαηεπηήο – ςπρνιφγνο ζα πξέπεη λα είλαη 

ρεηξηζηηθφο θαη λα δίλεη ζαθήο νδεγίεο ζην δξάζηε. Αλ πξφθεηηαη  γηα απηνθηνληθφ 

άηνκν ζα πξέπεη λα ηνπ απνζπάζεη ηελ ππφζρεζε φηη δελ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαθφ 

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη χζηεξα λα αιιάμεη ζέκα ζπδήηεζεο γηα λα ηνλ κεηαηνπίζεη απφ 

ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. Όιεο νη ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

ήπηα θαη ρακειψλ ηφλσλ ζπδήηεζε. Δάλ ππάξμεη ζηηγκηαία κηθξή βειηίσζε ζηελ 

εμέιημε ηεο θξίζεο, ν δηαπξαγκαηεπηήο δελ ζα πξέπεη λα επαλαπαπηεί, αθνχ πνιιέο 
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θνξέο έρεη απνδεηρηεί φηη κία ηέηνηνπ είδνπο αιιαγή ζηελ δηάζεζε ηνπ δξάζηε 

ζεκαίλεη φηη πήξε ηειηθά ηελ απφθαζε λα απηνθηνλήζεη. 

Άηνκα κε αλσξηκόηεηα: Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεπαξθείο 

αληηδξάζεηο ζε ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο, αζηάζεηα, 

θησρή θξίζε, ειαηησκέλε ηθαλφηεηα λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο θαη 

γεληθεπκέλε αληθαλφηεηα παξά ηελ απνπζία νπνηνπδήπνηε ζσκαηηθνχ ή ςπρηθνί 

ειιείκκαηνο. Δκπιέθνληαη σο δξάζηεο ζε κία θαηάζηαζε νκεξίαο γηαηί επηδεηνχλ ηελ 

πξνζνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε. Μπνξεί γηα απηνχο κία ηέηνηα πξάμε λα είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα ζηελ δσήο ηνπο, θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθθξάζεηο φπσο 

΄΄ζα δνπλ φινη πνηνο είλαη ην αθεληηθφ θαη ηη είκαη ηθαλφο λα θάλσ΄΄. Πνιιέο θνξέο 

απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην δηαπξαγκαηεπηή γηαηί αξρηθά ζέηνπλ θάπνηα ζαθή αηηήκαηα 

θαη χζηεξα αλαθαινχλ ή πξνβάιινπλ λέα αηηήκαηα θαη ελαιιαθηηθέο. Σν πξψην βήκα 

ηνπ δηαπξαγκαηεπηή είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο ιχζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα λα κελ 

δεκηνπξγήζεη ζην δξάζηε ην αίζζεκα φηη απέηπρε πάιη. Καηφπηλ  ζα πξέπεη κε 

ιεπηνχο ρεηξηζκνχο λα εληζρχζεη ηα λαξθηζζηζηηθά ηνπ ζηνηρεία, δεδνκέλνπ φηη έλα 

ηέηνην πιήγκα ζηνλ λαξθηζζηζκφ ελφο αλψξηκνπ δξάζηε κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 

ηξαπκαηηζκφ ησλ νκήξσλ σο αληίπνηλα. 

Άηνκα κε αληηθνηλσληθή πξνζσπηθόηεηα: Ζ δηαηαξαρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θάλεη νκαιέο ζρέζεηο κε ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο 

θαη απφ επαλαιακβαλφκελεο ζπγθξνχζεηο κε δηάθνξα άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

Κνηλέο ηδηφηεηεο είλαη ε παξνξκεηηθφηεηα, ν εγσθεληξηζκφο, ε αληθαλφηεηα γηα 

αίζζεκα ελνρήο ή γηα κάζεζε απφ ηηο εκπεηξίεο ή ηελ ηηκσξία, ν εδνληζκφο, ε 

ρακειή αληνρή ζηε ζηέξεζε, ε αλεπζπλφηεηα θαη ε απφξξηςε ηεο εμνπζίαο θαη ηεο 

πεηζαξρίαο. Έλαο αληηθνηλσληθφο δξάζηεο ζε κία θαηάζηαζε νκεξίαο ζπκπεξηθέξεηαη 

άζρεκα θαη επηζεηηθά ζηνπο νκήξνπο, θαη ζα πξνβεί ζε αξθεηνχο δηαπιεθηηζκνχο κε 

ην δηαπξαγκαηεπηή. Με έρνληαο θαλέλα ελδνηαζκφ ζην λα θάλεη ην νηηδήπνηε, αλ 

απνθαζίζεη φηη νη φκεξνη απνηεινχλ βάξνο, ζα ηνπο ζθνηψζεη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. 

Ο δηαπξαγκαηεπηήο αξρηθά ζα πξέπεη λα παξέρεη ζπλερή παξαθίλεζε ζην δξάζηε λα 

ινγηθεπηεί θαη λα ηνλ θέξλεη αληηκέησπν κε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπ. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηνλ θξαηάεη απαζρνιεκέλν κε δίλνληαο ηνπ ηελ επθαηξία λα 

αζρνιεζεί κε ηνπο νκήξνπο. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε απεηιή ηεο 

θπιαθήο ή ηνπ ηδξχκαηνο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ πξνζπαζήζεη λα μεγειάζεη 

ηνλ δξάζηε κε θάπνην ηξηθ ή απάηε. 

Άηνκα κε νξηαθή-κεηαηρκηαθή  πξνζσπηθόηεηαο: Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηάζεηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο φπσο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο , ζπκπεξηθνξά, ζπλαίζζεκα θαη εηθφλα ηνπ εαπηνχ. Οη 
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ζρέζεηο είλαη έληνλεο θαη αζηαζείο. Τπάξρεη παξνξκεηηθή θαη απξφβιεπηή 

ζπκπεξηθνξέο κε ζπρλέο απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο, έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηεο 

δηάζεζεο απφ ην θπζηνινγηθφ ζην θαηαζιηπηηθφ „ε ζε „έληνλα μεζπάζκαηα ζπκνχ. 

Βαζηά δηαηαξαρή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ αμηψλ θαη ζθνπψλ ηνπ αηφκνπ , ρξφληα 

αηζζήκαηα θελνχ ή αλίαο „ε βξαρέα επεηζφδηα ςχρσζεο. ηα αξρηθά ζηνηρεία κηαο 

θαιήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηέηνηα άηνκα είλαη λα ηεζνχλ φξηα θαη λα δνκεζνχλ νη 

ζηφρνη. Υξεηάδεηαη πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ρεηξηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ θαη παξνρή ςπρνινγηθήο  ππνζηήξημεο απφ ην δηαπξαγκαηεπηή  ρσξίο φκσο 

δηάζεζε αιιειεμάξηεζεο.  

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε φηη ε ηδαληθή ζρέζε ηνπ δηαπξαγκαηεπηή-

ςπρνιφγνπ κε ην ςπρηθά δηαηαξαγκέλν δξάζηε ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιειεμάξηεζε, 

ελζπλαίζζεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν, πνπ θαηαιήγεη ζε ακνηβαία εκπηζηνζχλε. 

Όζν πην γξήγνξα αλαπηπρζεί απηή ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν πιεπξψλ , ηφζν πην 

αίζην ζα είλαη ην ηέινο ηεο θξίζεο. 

 

Σα ζηάδηα ηεο νκεξίαο 

 

Σέζζεξα είλαη ηα ζηάδηα πνπ δηαδέρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θαηάζηαζεο 

νκεξίαο. 

Σν ζηάδην ηνπ ζπλαγεξκνύ- ηαξαρήο (alarm): Πξφθεηηαη γηα ην πην ηξαπκαηηθφ θαη 

επηθίλδπλν ζηάδην θαη ηππηθά δηαξθεί γχξσ ζηε κία ψξα. ε απηφ ην ζηάδην ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ δξάζηε κεηαβάιινληαη πνιχ γξήγνξα  θαη κπνξεί λα γίλεη πνιχ 

επηζεηηθφο πξνο ηνπο νκήξνπο αλ αηζζαλζεί φηη ηνλ απεηιεί ε αζηπλνκία. Γηα λα 

επηβιεζεί ζηνπο νκήξνπο αηζζάλεηαη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη βία θαη 

ηξνκνθξαηία. Ο φκεξνο ζε απηφ ην ζηάδην βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε, αθνχ απφ κία 

ήξεκε θαηάζηαζε εκπιέθεηαη ρσξίο λα ην θαηαιάβεη ζε κία θαηάζηαζε θξίζεο πνπ 

απεηιείηαη ε δσή ηνπ. χλεζεο κεραληζκφο άκπλαο είλαη ε άξλεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Απφ θείλε ηε ζηηγκή ν δξάζηεο γίλεηαη ην ζεκαληηθφηεξν άηνκν ζηε δσή ηνπ ζχκαηνο 

θαη νη πξάμεηο ηνπ πξψηνπ θαζνξίδνπλ ηελ ςπρνινγία ηνπ δεχηεξνπ. Αλ ν 

δηαπξαγκαηεπηήο ρεηξηζηεί θαιά, ρσξίο λα δεκηνπξγήζεη παληθφ  απμάλνληαη θαηά 

πνιχ νη πηζαλφηεηεο  ε νκεξία λα ιήμεη ρσξίο ηξαπκαηηζκνχο, κηαο θαη ζε απηφ ην 

ζηάδην γίλνληαη νη πεξηζζφηεξνη. 

Σν ζηάδην ηεο θξίζεο: Σν ζηάδην απηφ αξρίδεη φηαλ ν δξάζηεο ζα ζέζεη ην αίηεκα 

ηνπ θαη ζα μεθηλήζεη ε δηαπξαγκάηεπζε. ε απηή ηε θάζε ν δηαπξαγκαηεπηήο ζα 
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ζέζεη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ην δξάζηε θαη ζα ηνπ αλαζέζεη λα απνθαζίζεη. Αλ 

θαη θαίλεηαη παξάμελε κία ηέηνηα θίλεζε παξέρεη δπν νθέιε ζηνλ δηαπξαγκαηεπηή. 

Πξψηνλ, ε δηαδηθαζία ηνπ λα ζθέθηεηαη ζπλερψο ν δξάζηεο ηη απφθαζε ζα πάξεη ηνλ 

θνπξάδεη γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη δεχηεξνλ ηνπ ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε γηα 

δεκνζηφηεηα θαη πξνβνιή ζε θνηλφ, απνπξνζαλαηνιίδνληαο παξάιιεια ηελ 

πξνζνρή ηνπ απφ ηνπο νκήξνπο. Γηα ηνπο νκήξνπο απηφ είλαη ην πιένλ θξίζηκν 

ζηάδην γηαηί πξνδηαγξάθεη ην πψο ζα εμειηρζεί ε θξίζε. Δθηφο απφ ηελ άξλεζε πνπ  

έρνπλ νη φκεξνη, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα φπσο ε κφλσζε – 

αζπλείδεηνο ακπληηθφο κεραληζκφο πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ απνρσξηζκφ κηαο ηδέαο ή 

κλήκεο απφ ηε ζπλνδφ ζπλαηζζεκαηηθή ηεο επέλδπζε - , ε θιεηζηνθνβία – θνβία 

θιεηζηψλ ρψξσλ-  θαη ε απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ. 

Σν ζηάδην ηνπ ζπκβηβαζκνύ- πξνζαξκνγήο: Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν ζε 

δηάξθεηα αιιά θαη ην πην ήπην. Οη φκεξνη εκθαλίδνπλ ζεκάδηα αλίαο θαη θφπσζεο. Ο 

δξάζηεο έρεη πιένλ θαηαθέξεη λα επηβιεζεί ζηνπο νκήξνπο , λα ηνπο πεξηνξίζεη θαη 

λα ηνπο θαζειψζεη. Έηζη νη φκεξνη, έρνπλ εγθαηαιείςεη θάζε ηδέα ζρεδηαζκνχ 

δηαθπγήο θαη ην κφλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη λα παξακείλνπλ δσληαλνί.  Αλ απηφ 

ην ζηάδην παξαηαζεί αξθεηά, είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκθαληζηεί ην χλδξνκν ηεο 

ηνθρφικεο, έλα ζχλδξνκν ζην νπνίν νη αηρκάισηνη-φκεξνη ηαπηνπνηνχληαη θαη 

ηξέθνπλ ζπκπάζεηα πξνο απηνχο πνπ ηνπο αηρκαιψηηζαλ. Πεξηγξάθεθε γηα πξψηε 

θνξά ζε κία ιεζηεία ηξάπεδαο ζηε ηνθρφικε φπνπ νη φκεξνη επεξεάζζεθαλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν απφ ηνπο ιεζηέο ηεο ηξάπεδαο πνπ ηνπο αηρκαιψηηζαλ. Σν 

ζχλδξνκν απηφ γηα λα εκθαληζηεί πξνυπνζέηεη παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν 

θξάηεζεο, θαη παξακνλή ζηνλ ίδην ρψξν ηφζν ηνπ δξάζηε φζν θαη ηνπ ζχκαηνο. Ζ  

ζεηηθή επαθή κεηαμχ ηνπο πεξηιακβάλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ νκήξσλ πξνο ην 

δξάζηε θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο ηελ αζηπλνκία, αιιά θαη ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ησλ δξαζηψλ πξνο ηνπο νκήξνπο. Σν ζχλδξνκν απηφ απνηειεί έλα 

αζπλείδεην ηέρλαζκα ησλ νκήξσλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκπάζεηα ηνπ 

δξάζηε θαη θαη΄‟επέθηαζηλ ηελ δσή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα απηφκαην, αζπλείδεην 

θαηλφκελν φπνπ ν κείδσλ ακπληηθφο κεραληζκφο είλαη γλσζηφο ζαλ ηαπηνπνίεζε κε 

ηνλ επηηηζέκελν ( identification with the aggressor).  

Σν ζηάδην ηεο ιύζεο: ε απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην ε  ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

θνχξαζε έρεη θαηαβάιιεη ηνπο νκήξνπο αιιά πεξηζζφηεξν ην δξάζηε. Οη κεγάιεο 

πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηα αηηήκαηα ηνπ έρνπλ εμαζζελίζεη κηαο θαη δηακέζνπ ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο- παδαξηνχ  έρεη αλαγθαζηεί λα ζπκβηβαζηεί. Σν αλ ε ιχζε είλαη 

αίζηα ή φρη εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην δηαπξαγκαηεπηή θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. 

πγθεθξηκέλα πξέπεη εμαξρήο λα έρεη θαηαιάβεη αλ ν δξάζηεο ζθνπεχεη λα 
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παξαδνζεί, ηνλ ηχπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηνλ ηχπν πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνπ 

είδακε παξαπάλσ. Αλ ζε απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην ν δξάζηεο μαθληθά εκθαλίζεη 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ην αληίζηνηρν ηξφπν πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο.  

 

ηξαηεγηθέο παξέκβαζεο 

 

  Ο δηαπξαγκαηεπηήο νθείιεη λα αμηνινγεί ηα θίλεηξα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ δξάζηε, λα ζπιιέμεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο 

κπνξεί. Ζ αμηνιφγεζε είλαη κία δχζθνιε δηαδηθαζία αλ ζθεθηνχκε φηη ν 

δηαπξαγκαηεπηήο- ςπρνιφγνο πξέπεη λα θάλεη ην ςπρνινγηθφ πξνθίι ελφο αηφκνπ 

πνπ δελ γλσξίδεη κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ πεξηγξαθψλ άιισλ, θαη κάιηζηα θάησ 

απφ αληίμνεο ζπλζήθεο. Γηα απηφ πάλσ απφ φια πξέπεη λα είλαη θαιφο αθξναηήο, λα 

δηαζέηεη δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο, λα είλαη δεκηνπξγηθφο, λα ξηζθάξεη αιιά κε 

πξνζνρή, λα δηαζέηεη ππνκνλή αιιά θαη λα μέξεη πφηε ρξεηάδεηαη  λα δξάζεη 

απνθαζηζηηθά. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζε κία θιαζηθή πεξίπησζε νκεξίαο 

ε αξρηθή έκθαζε δίλεηαη ζην λα εθηηκεζεί αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε είλαη 

απνθαζηζηηθνχ ή εθθξαζηηθνχ ηχπνπ. Δπεηδή φκσο ε δηαπξαγκάηεπζε απνηειεί κία 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία πξέπεη λα δνζεί έκθαζε θαη ζηα αιιειεπηδξαζηηθά 

δπλακηθά. Απηά είλαη θάπνηα αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία , φπσο ε θήκε ηνπ δξάζηε , ην 

πψο απηνπαξνπζηάδεηαη, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι θαη λα θξαηάεη ην γφεηξν ηνπ. ε 

δεχηεξε θάζε ζα πξνζδηνξηζηεί ην πξφβιεκα. Σα αηηήκαηα θαη θίλεηξα ηνπ δξάζηε, 

κε ηε βνήζεηα ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο απφ ην δηαπξαγκαηεπηή. Καηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ν δηαπξαγκαηεπηήο είλαη ν κεζάδσλ κεηαμχ ηνπ δξάζηε θαη 

ησλ αξρψλ. Όπσο ζε φιεο ηηο αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε 

αζθάιεηα , γηα απηφ θαη ζε κία θαηάζηαζε νκεξίαο νη αξρέο θπιάλε πεξηκεηξηθά ην 

ρψξν κε εηδηθέο εθπαηδεπκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο νκάδεο, έηνηκεο λα εθηειέζνπλ 

εληνιέο. Οη αξρέο δελ πξέπεη λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε ζην δξάζηε φηη είλαη 

αλνξγάλσηεο θαη κπεξδεκέλεο. Δπηπιένλ πξνθπιάζζνπλ θαη ην ρψξν απφ ην λα 

πιεζηάζνπλ πνιχ θνληά άιια άηνκα ή ηα ΜΜΔ. 

Γηα λα θηηάμεη ην πξνθίι ηνπ δξάζηε ν δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξνβεί ζε 

εξσηήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο, ην 

ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, πνηληθφ κεηξψν, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ  ζε φπια , εθξεθηηθά , 

ειεθηξνληθά , αλ είλαη εζηζκέλνο ζε εμαξηήζεηο, ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο, ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, αλ αλήθεη ζε θάπνηα ζπκκνξία, αλ έρεη 
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νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Όια απηά ηα θνκκάηηα ζα απαξηίζνπλ ην παδι ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Πιεξνθνξίεο  φκσο ζα ζπιιέμεη θαη γηα ηνπο νκήξνπο. Πνηνη 

είλαη, ειηθία, θχιιν, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, αλ ρξεηάδνληαη ηαηξηθή 

βνήζεηα, αλ είλαη έμππλνη, αλ ζρεηίδνληαη κε ην δξάζηε ή ηνπ είλαη ηειείσο άγλσζηνη. 

Σα ηξία πξψηα ιεπηά ηεο νκεξίαο είλαη ηα πην θαζνξηζηηθά γηα ην ηη ζα 

επαθνινπζήζεη.  Ο δηαπξαγκαηεπηήο πα πξνζπαζήζεη λα εξεκήζεη ην δξάζηε θαη λα 

αλνίμεη δίαπιν επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. Ο ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ, ε επηινγή ησλ ιέμεσλ, 

νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη νη ρεηξνλνκίεο ηνπ πξέπεη λα απνπλένπλ εξεκία θαη 

ζηγνπξηά. εκαληηθφ είλαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα δψζεη ζην δξάζηε ηε δπλαηφηεηα 

λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ απνθνξηίδνληαο  κέξνο ηεο ςπρηθήο ηνπ  έληαζεο. 

Μέζσ ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαλνήζεη ην δξάζηε ρσξίο 

φκσο λα εηζβάιιεη ζην ςπρνινγηθφ ηνπ ρψξν .Οπνηαδήπνηε ζρφιηα γηα ηα θίλεηξα 

ηεο πξάμεο ηνπ ή ηε ςπρηθή ηνπ πγεία ζα δεκηνπξγήζνπλ ερζξφηεηα θαη ζα απμήζνπλ 

ηελ έληαζε. ε θακία πεξίπησζε δελ κπαίλεη ζε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο θαη 

αληηπαξάζεζεο κε ην δξάζηε. Μηα θαιή ηερληθή είλαη λα ηνπ απνζπά ηελ πξνζνρή 

απφ ην ζέκα πνπ ηνλ δηεγείξεη θαη λα ηνλ ξσηά γηα άζρεηα  ζέκαηα ή λα πξνηείλεη κία 

ιχζε πνπ λα είλαη αληίζεηε κε απηή πνπ ζεσξνχζε ν δξάζηεο φηη ζα ήζειε ε 

αζηπλνκία. Σέινο φπσο έλαο θαιφο ζεξαπεπηήο έηζη θαη έλαο θαιφο 

δηαπξαγκαηεπηήο ζα πξέπεη λα θάλεη επαλαδηαηππψζεηο θαη πεξηιήςεηο ηνπ πιηθνχ 

πνπ δέρεηαη απφ ην δξάζηε, θηίδνληαο κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο.  

Τπάξρνπλ νξηζκέλα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν δηαπξαγκαηεπηήο γηα λα 

θαηαθέξεη λα πείζεη ην δξάζηε λα παξαδνζεί. Όπσο : 1. πκθσλεί κε κεξηθέο απφ ηηο 

ηδέεο ηνπ γηα λα ην πάξεη κε ην κέξνο ηνπ, 2. Ξεθηλάεη λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηα 

δεηήκαηα μεθηλψληαο απφ εθείλν κε ηε κηθξφηεξε ζεκαζία θαη ζπλερίδεη θιηκαθσηά, 3. 

Όζε ιηγφηεξε πξνζνρή δίλεη ζηνπο νκήξνπο ηφζν ην θαιχηεξν, 4. Βάδεη ηνλ δξάζηε 

ζηε ινγηθή «θάηη κνπ δίλεηο, θάηη ζνπ δίλσ», 5. Πξνζπαζεί ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην 

λα ηνλ πείζεη πσο νη φκεξνη ηνπ είλαη άρξεζηνη. ε απηφ ην ζεκείν ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν θιεηζηέο εξσηήζεηο.  

 

 

Μεηά ηε ιύζε ηεο νκεξίαο 

 

Γηα πνιινχο ιφγνπο κεηά ηελ απειεπζέξσζε θάπνηνπ νκήξνπ κπνξεί λα ζπκβεί 

κία κεηά-θξίζε , κηαο θαη ην άηνκν βξίζθεηαη αθφκα ζε ζχγρπζε. Γελ είλαη ιίγνη νη 

φκεξνη πνπ ζπλέρηδαλ λα δνπλ ηξνκνθξαηεκέλνη αθφκα θαη φηαλ νη δξάζηεο είραλ 

κπεη θπιαθή. Σα άηνκα πνπ επηδνχλ χζηεξα απφ κία θαηάζηαζε νκεξίαο 

παξνπζηάδνπλ κηα πνηθηιία ζσκαηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. Μεγαιχηεξε 
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ζπρλφηεηα εκθάληζεο κεηά απφ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο  έρεη ε  δηαηαξαρή απφ νμχ 

ζηξεο. Πξφθεηηαη γηα ηε θιηληθή θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη ζαλ απάληεζε ζε έλα  

αθξαίν ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηππηθά δηαζρηζηηθά 

ζπκπηψκαηα (φπσο ζπλαηζζεκαηηθφ κνχδηαζκα, απνπξαγκαηνπνίεζε, 

απνπξνζσπνπνίεζε θαη ακλεζία), απφ έληνλν άγρνο θαη απφ επαλαβίσζε ηνπ 

γεγνλφηνο. Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο κνηάδνπλ πνιχ κε απηά ηεο δηαηαξαρήο κεηά 

απφ ςπρνηξαπκαηηθφ ζηξεο κε βαζηθή δηαθνξά φηη ζηελ πξψηε νη ελνριήζεηο 

δηαξθνχλ ην ιηγφηεξν 2 κέξεο θαη ην πεξηζζφηεξν 4 εβδνκάδεο (κέζα ζε έλα κήλα 

απφ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο). Αλ ην άηνκν δελ θαηαθέξεη κε επηηπρία λα μεπεξάζεη 

απηέο ηηο ςπρνινγηθέο ελνριήζεηο θαη ηα ζπκπηψκαηα ζπλερηζηνχλ , ππάξρεη 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδεο δηαηαξαρήο. Γηα απηφ ζπζηήλεηαη 

ζηα άηνκα απηά λα παξέρεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε φζν ην δπλαηφ πην ζχληνκα 

απφ ηε ιχζε ηεο θξίζεο. Γπν ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαθηήζνπλ ηα 

άηνκα απηά ηε ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία είλαη ε κεηά ην γεγνλφο ζπλέληεπμε θαη 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο. Ζ απνθαηάζηαζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζα παξαζρεζεί βνήζεηα. Ζ ζπκπαξάζηαζε 

επίζεο ησλ ζπγγελψλ θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε ζεκαζία.  
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ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΒΗΑ 

 

Δηζαγσγή 

 

Σνπιάρηζηνλ 10-20% ησλ ελήιηθσλ γπλαηθψλ πέθηνπλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο 

επίζεζεο, ελψ παξφκνηα ζεσξνχληαη ηα πνζνζηά γηα ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. ηα κηζά πεξίπνπ πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο 

ζπλππάξρεη θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ελψ κφλν έλα ζηα δέθα ζχκαηα βηαζκνχ 

αλαθέξνπλ ζε θάπνηνλ ην γεγνλφο. 

 Πνηθίιεο ζεσξίεο έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα θαη ην 

βηαζκφ. Ζ ςπρνδπλακηθή άπνςε, αλαθέξεηαη ζε αηζζήκαηα θφβνπ θαη αλεπάξθεηαο, 

ζεμνπαιηθά ή δηαπξνζσπηθά, καδί κε ηελ πηζαλή χπαξμε κε αλαγλσξηζκέλσλ 

νκνθπινθηιηθψλ ηάζεσλ, πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ επηζεηηθφηεηα θαη θαηεπζχλνληαη 

ζην ζχκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην ηεο κεηέξαο. Οη ζπκπεξηθνξηθέο 

απφςεηο αλαθέξνληαη ζην κνληέιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελίζρπζεο θαη ζηελ 

παπινβηαλή ζχλδεζε επηζεηηθφηεηαο θαη ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο. Οη θεκηληζηηθέο 

απφςεηο ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ςεπδνζεμνπαιηθή πξάμε ε νπνία 

παξαθηλείηαη βαζηθά απφ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή θπξηαξρία ησλ αλδξψλ. 

Δπηζεκαίλνπλ επίζεο φηη, φρη κφλν ν βηαζκφο αιιά θαη ν θφβνο γηα ελδερφκελν 

βηαζκφ εμππεξεηεί έλα κεραληζκφ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Σέινο, νη θνηλσλην-βηνινγηθέο 

απφςεηο ζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζηα επξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη νη 

άληξεο ηείλνπλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα 

ζπλνπζηαδφκελνη κε πνιιέο ζεμνπαιηθέο ζπληξφθνπο. Δπίζεο, ζηηο έξεπλεο ζε δψα 

νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ηα αξζεληθά βηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα έιεγρν θαη 

θπξηαξρηθφηεηα-θηεηηθφηεηα πην έληνλα απφ ηα ζειπθά, ελψ ζπγρξφλσο 

επηζεκαίλνπλ ην ξφιν ησλ νξκνλψλ, φπσο ηεο ηεζηνζηεξφλεο.  

 

ΒΙΑΜΟ 

Οξηζκόο 

 

Ζ παιαηφηεξε ζέζε ησλ λνκηθψλ γηα ην βηαζκφ ήηαλ ε „‟βίαηε θαη παξά ηε 

ζέιεζε ηεο γπλαίθαο ζαξθηθή εκπεηξία‟‟, φπνπ σο ζαξθηθή εκπεηξία αλαθεξφηαλ ζηελ 

δηείζδπζε ηνπ πένπο ζηνλ θφιπν. Πξφζθαηεο απφςεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

απηψλ πνπ αθνξνχλ ζην Διιεληθφ Πνηληθφ Γίθαην, δελ πξνζδηνξίδνπλ θχιν, 

πεξηγξάθνληαο σο βηαζκφ ηνλ “εμαλαγθαζκφ άιινπ ζε ζπλνπζία εμψγακε ή 

επίρεηξεζε αζειγνχο πξάμεο”. Ζ παξνξκεηηθφηεηα, ε πνιιαπιή 

παξαπησκαηηθφηεηα θαη ε δπζθνιία ζπλαίζζεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 
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απνηεινχλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηαζηψλ, ελψ απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο 

ππνζηεξίρζεθε φηη ν βηαζκφο ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί ζηηο παξαθηιίεο αθνχ, ζε 

θάπνηα ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαηηθά, νη ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο ηνπ 

βηαζηή  κνηάδνπλ κε απηέο ηνπ παξαθηιηθνχ αηφκνπ.  

 

Δπηδεκηνινγία  

 

Οη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη κία ζηηο ηέζζεξηο πεξίπνπ 

γπλαίθεο αλαθέξνπλ κε επηζπκεηέο ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο, έλα πνζνζηφ πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ην 27% ησλ Koss et al (1987), πνπ βξέζεθε ζε έξεπλα δείγκαηνο 

Ακεξηθαλίδσλ θνηηεηξηψλ νη νπνίεο αλέθεξαλ βηαζκφ ή απφπεηξα βηαζκνχ απφ ηελ 

ειηθία ησλ 14. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο έρνπλ ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα βηαζηνχλ απφ έλα γλσζηφ πξφζσπν παξά απφ έλαλ άγλσζην, φηη ηα 

δχν ηξίηα ησλ κε επηζπκεηψλ ζεμνπαιηθψλ εκπεηξηψλ δηαπξάηηνληαη ζε ζπλζήθεο 

θάπνηνπ ηχπνπ εηεξνθπιηθήο ζρέζεο, ελψ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 83% αλ 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη γλσζηνί, νη πξψελ ζχδπγνη, νη πξψελ θίινη θαη νη πξψελ 

εξαζηέο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά αηόκσλ πνπ βηάδνπλ 

 

Ζ πνιχρξνλε έξεπλα ηαπηνπνίεζε θάπνηα ηδηαίηεξα ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα άηνκα κε ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα. Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ηεο επηζεηηθφηεηαο (aggression) ζεσξείηαη φηη δηαθνξνπνηεί ηνπο ζεμνπαιηθνχο 

παξαπησκαηίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχ ηνπο κε ζθνπφ λα θάκςνπλ ηελ 

αληίζηαζε ηνπ ζχκαηνο. Ζ παξνξκεηηθφηεηα (impulsivity) ησλ αηφκσλ απηψλ έρεη 

εηδσζεί, ηφζν σο κέξνο κηαο επξχηεξεο νληφηεηαο, γηα παξάδεηγκα ςπρνπαζεηηθή 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, φζν θαη σο αλεμάξηεηε δηάζηαζε. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε 

παξνξκεηηθφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ζρεηίδεηαη κε πνηθίιεο 

ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνηειεί ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα γηα ππνηξνπή 

ηεο ζεμνπαιηθήο παξαπησκαηηθφηεηαο. Ζ παξάκεηξνο ησλ παξάινγσλ πεπνηζήζεσλ 

/ γλσζηαθήο δηαζηξέβισζεο (irrational attitudes / cognitive distortion) απνηειεί 

ελδηαθέξνπζα πεξηνρή έξεπλαο θαη,  φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεμνπαιηθψλ 

θαληαζηψζεσλ, ε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε εζηηάδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πεπνηζήζεσλ απηψλ.  

Ο ξφινο ηεο ςπρνπαζεηηθφηεηαο ζηε ζεμνπαιηθή επηζεηηθφηεηα έρεη 

πξνζειθχζεη έληνλα ηε πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ. Ζ ςπρνπαζεηηθνηεηα ζρεηίδεηαη κε 

κία νκάδα ζπλαηζζεκάησλ, δηαπξνζσπηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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φπσο, ζεκαληηθή έιιεηςε ηχςεσλ ή ελνρψλ θαη δπζθνιία ζπλαίζζεζεο ησλ 

αηζζεκάησλ θαη δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. Οη βηαζηέο παξνπζηάδνπλ επίζεο ηζηνξηθφ 

δηαηαξαρήο δηαγσγήο θαη δηαηαξαρήο ειαηησκέλεο πξνζνρήο ζηελ παηδηθή ειηθία, 

θαζψο θαη ζπλνζεξφηεηα κε θαηάρξεζε νπζηψλ, ηδηαίηεξα θαηάρξεζε αιθνφι, 

αγρψδε-θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, θαη δηαηαξαρή θνηλσληθήο θνβίαο κε ζπλνδφ 

δηαηαξαρή ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

Έρεη βξεζεί επίζεο ζεκαληηθή ζπλνζεξφηεηα ηφζν κε παξαθηιηθέο δηαηαξαρέο φζν 

θαη κε θνηλσληθά κε απνθθιίλνπζεο κνξθέο ζεμνπαιηθφηεηαο, π.ρ. θαηαλαγθαζηηθή 

απηντθαλνπνίεζε. ε δείγκα βηαζηψλ βξέζεθε φηη ζην 28% ζπλππήξρε επηδεημηκαλία, 

ζην 18% εδνλνβιεςία θαη ζην 11% εθαςηνκαλία (6). Σα άηνκα πνπ έρνπλ θπιαθηζηεί 

γηα ην αδίθεκα ηνπ βηαζκνχ δελ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα άηνκα κε 

άιινπ ηχπνπ παξαπησκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη θαη νη δχν νκάδεο 

πξνέξρνληαη απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, έρνπλ ζηακαηήζεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζην γπκλάζην, παξνπζηάδνπλ αζηαζέο επαγγεικαηηθφ ηζηνξηθφ θαη είλαη 

ζπλήζσο αλεηδίθεπηνη. Δπίζεο, εκθαλίδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο ζην ςπρηαηξηθφ 

ηζηνξηθφ θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αιιά παξνπζηάδνπλ ειιείκαηα ζηελ 

ηθαλφηεηα λα επηδηψθνπλ θαη λα δεηνχλ αλνηρηά απηφ πνπ επηζπκνχλ (assertiveness)  

 

ΠΑΡΑΦΗΛΗΔ 

Οξηζκόο 

Οη παξαθηιίεο ρσξίδνληαη απν ηνπο θιηληθνχο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

απηέο κε πξνηίκεζε παζνινγηθνχ εξσηηθνχ ζηφρνπ, θαη απηέο κε παζνινγηθή εξσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ή δηαδηθαζία. ηελ νκάδα ηεο παζνινγηθήο πξνηίκεζεο ζε εξσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλήθνπλ ε εδνλνβιεςία, ε επηδεημηκαλία, ε εθαςηκαλία, θαη κία 

θαηεγνξία βηαζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κε-ζαδηζηηθνχ ηχπνπ βηαζκνχο. 

χκθσλα κε ην DSM-IV, ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε κηαο παξαθηιίαο απαηηνχλ: Α. 

Tελ χπαξμε γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο επαλαιακβαλφκελσλ ζεμνπαιηθψλ ηάζεσλ, 

θαληαζεψζεσλ ή ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθψλ κε παζνινγηθή εξσηηθή πξνηίκεζε ή 

δηαδηθαζία, θαη Β. Απηέο νη θαληαζηψζεηο, ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πξνθαινχλ 

ζεκαληηθή θιηληθή δπζθνξία ή δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθή, εξγαζηαθή ή άιιε 

ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δπίζεο, ηα άηνκα κε παξαθηιηθή δηαηαξαρή 

θαίλεηαη λα αλαθέξνπλ ζπρλφηεξα απμεκέλε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε απν ηνπο θιηληθνχο σο ζεμνπαιηθή εμάξηεζε (sexual addiction), 

ζεμνπαιηθόο θαηαλαγθαζκόο (sexual compulsivity), ζεμνπαιηθή παξνξκεηηθόηεηα 

(sexual impulsivity) θαη αλδξηθόο ππεξζεμνπαιηζκόο.  

 

Δπηδεκηνινγία 
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Μειεηψληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ ζαδηζκνχ, νη Kinsey et al 

(1980), βξήθαλ φηη ην 3-12% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 10-20% ησλ αλδξψλ δείρλνπλ λα 

δηεγείξνληαη ζε ζαδνκαδνρηζηηθνχ ηχπνπ δηεγήζεηο. Οη Arndt et al (1985), βξήθαλ φηη 

ην έλα ηξίην ησλ γπλαηθψλ θαη ην ήκηζπ ησλ αλδξψλ είραλ ζεμνπαιηθέο θαληαζηψζεηο 

λα δέλνπλ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο, ρσξίο λα είλαη μεθάζαξν αλ απηέο νη 

ζπκπεξηθνξέο αθνξνχλ πξνηίκεζε ή απιψο είλαη κέξνο ελφο ζεμνπαιηθνχ 

ξεπεξηνξίνπ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ελίνηε. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη ην 5% 

ησλ αλδξψλ θαη ην 2% ησλ γπλαηθψλ αλέθεξαλ φηη έπαηξλαλ ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε 

πξνθαιψληαο πφλν.  

Αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ ηελ πςειή ζπρλφηεηα ζπλχπαξμεο ησλ δηάθνξσλ 

παξαθηιηψλ. Οη Abel et al (1988) (6), ζε δείγκα 120 επηδεημηψλ, βξήθαλ φηη ζην 27% 

ζπλππήξρε εδνλνβιεςία, ζην 39% παηδνθηιία, ζην 17% εθαςηκαλία, ελψ ην 14% 

είρε δηαπξάμεη βηαζκφ. Δπίζεο, νηη ην 93% ησλ επηδεημηκαλψλ έρεη πάλσ απφ κία 

παξαθηιηθή δηάγλσζε, ελψ ην 73% έρεη πάλσ απφ ηξεηο παξαθηιηθέο δηαγλψζεηο. Οη 

ίδηνη εξεπλεηέο, κειεηψληαο 560 παξαθηιηθνχο, βξήθαλ φηη κφλν 21% ησλ αηφκσλ κε 

εθαςηκαλία είραλ ζαλ κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ εθαςηκαλία ελψ νη ππφινηπνη 

είραλ θαηά κέζν φξν επηπιένλ 5 δηαγλψζεηο παξαθηιίαο. Βξήθαλ επίζεο φηη ν κέζνο 

φξνο ησλ εθαςηκαληθψλ πξάμεσλ ησλ 62 αηφκσλ κε πξψηε δηάγλσζε ηελ 

εθαςηκαλία, πνπ κειέηεζαλ, ήηαλ 850. ε δείγκα αηφκσλ πνπ είραλ ζπιιεθζεί γηα 

εδνλνβιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ην 66% είραλ παξάιιεια επηδείμεη εθαςηκαληθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

ε κία αλαζθφπεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παξαθηιηψλ, 

ηνλίδεηαη φηη ηα ζεξνηνλεξγηθά αληηθαηαζιηπηηθά δείρλνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ παξαθηιία κε ζπλνζεξφηεηα θαηάζιηςεο ή ςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, ην 

ιίζην είλαη θαηάιιειν γηα παξαθηιία κε ζπλνζεξφηεηα καλίαο, νη παξαθηιίεο κε 

έληνλα ζηνηρεία επηζεηηθφηεηαο αληαπνθξίλνληαη θαιά ζηηο νξκφλεο, ελψ νη 

παξαθηιίεο κε ζπλνζεξφηεηα ςχρσζεο ή νξγαληθνχ ςπρνζπλδξφκνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα λεπξνιεπηηθά .  

 

 

ΠΑΙΓΟΦΙΛΙΑ   

Οξηζκόο 

Ο φξνο “παηδνθηιία” ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεκα γηα πξψηε θνξά ζην DSM-III 

(1980)  γηα λα πεξηγξάςεη κία εηδηθή θαηεγνξία αηφκσλ πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά 

ηα παηδηά (child molesters), θαη παξνπζηάδνπλ θάπνηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σφζν ην 

DSM-III φζν θαη ην DSM-III-R (1987), φξηδαλ ηελ παηδνθηιία ζαλ  
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“επαλαιακβαλφκελεο θαη επίκνλεο ζεμνπαιηθέο ηάζεηο θαη θαληαζηψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα κε παηδηά”. χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ δελ 

απαηηείηαη ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επνκέλσο ε δηάγλσζε ηεο παηδνθηιίαο ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε άηνκα πνπ έρνπλ επηζπκία αιιά δελ ηελ 

δηαπξάηηνπλ, ελψ δελ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

παξεθθιίλνπζεο θαληαζηψζεηο θαη επηζπκίεο αιιά έρνπλ θαθνπνηήζεη ζεμνπαιηθά έλα 

παηδί. Οη Marshal et al (1997), βξήθαλ φηη δελ ππήξραλ επαλαιακβαλφκελεο 

επηζπκίεο θαη θαληαζηψζεηο ζην 60% ησλ παηδνθίισλ θαη ζην 75% ησλ αηκνκηθηψλ. 

Δπνκέλσο νη επαλαιακβαλφκελεο επηζπκίεο θαη θαληαζηψζεηο δελ είλαη 

παζνγλσκνληθέο γηα φια ηα άηνκα πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά. πρλά, νη 

θιηληθνί παξαβιέπνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ DSM, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη λα εηζάγνπλ ηα 

άηνκα απηά ζε ζεξαπεία, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν “child molesters” (άηνκα πνπ 

θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά) αληί ηνπ φξνπ “pedophiles” (παηδφθηινη).      

Αξθεηνί θιηληθνί εθδειψλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ. Σν γεγνλφο φηη γηα λα δηαγλσζηεί παηδνθηιία 

απαηηείηαη ε χπαξμε ζεκαληηθήο δπζθνξίαο ή δηαηαξαρήο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα κπνξεί 

λα δπζρεξάλεη ηε δηάγλσζε θάπνησλ πεξηζηαηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ 

θαθνπνηεί ζεμνπαιηθά ηα παηδηά θαη νδεγείηαη ζ‟ απηφ απφ ζπλερείο θαληαζηψζεηο θαη 

επηζπκίεο αιιά δελ παξνπζηάδεη δπζθνξία ή ελνριήζεηο απφ ηε ζπκπεξηθνξά απηή, 

κπνξεί λα κελ ραξαθηεξηζηεί παηδφθηινο; Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ επίζεο θαίλεηαη λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Αλ θαη ε χπαξμε νξίνπ ειηθίαο είλαη απαξαίηεηε, ν 

θαζνξηζκφο ηεο έλαξμεο ηεο εθεβείαο ζηα 13 δείρλεη ιίγν απζαίξεηνο. 

 

Δπηδεκηνινγία  

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα δεδνκέλα απφ ηηο επίζεκεο αλαθνξέο ηείλνπλ λα ππνεθηηκνχλ 

ζεκαληηθά ηε πξαγκαηηθή ζπρλφηεηα ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Έξεπλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο δείρλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ 7% ησλ γπλαηθψλ θαη 3% ησλ 

αλδξψλ έρνπλ θάπνηα εκπεηξία ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Οη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, αθνχ έρεη θαλεί φηη 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ πνηθίιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο. ηηο ΖΠΑ, γηα 

παξάδεηγκα, ε American Humane Association, 1988, αλέθεξε νηη ππνινγίδνληαη 

300.000 πεξίπνπ πεξηπηψζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλά έηνο. Σα 

ζχκαηα ππνινγίδνληαη φηη ζην 77% είλαη θνξίηζηα κέζεο ειηθίαο 9,2 έηε. Οη δξάζηεο 

ζην 82% ππνινγίδεηαη φηη είλαη άλδξεο (4).  

 

Αηηηνινγία 
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Απφ φιεο ηηο ζηαηηζηηθέο κειέηεο θαίλεηαη φηη νη άλδξεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα θαθνπνηήζνπλ, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ν  παξάγνληαο ηεο ελζπλαίζζεζεο (empathy). Βξέζεθε φηη, ηα άηνκα 

πνπ θαθνπνηνχλ ζεμνπαιηθά ηα παηδηά έρνπλ ηδηαίηεξε έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο 

απέλαληη ζηα ζχκαηά ηνπο, παξνπζηάδνπλ θάπνηα ελζπλαίζζεζε απέλαληη ζηα 

ζχκαηα ησλ άιισλ δξαζηψλ, θαη δείρλνπλ θπζηνινγηθή ελζπλαίζζεζε απέλαληη ζε 

φια ηα ππφινηπα παηδηά.  

Αληρλεχζεθαλ δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο ζηε παηδηθή ειηθία, κεηαμχ δξάζηε θαη 

γνλέσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ πξνδηαζέηεη ζε αλεπηηπρή πξφηππα γηα κειινληηθέο 

ζρέζεηο. Ο λένο ελήιηθαο ζπλεπψο, αλαπηχζζνληαο δπζπηζηία ή ακθηβνιία ζηηο 

εξσηηθέο ζρέζεηο, ζα νδεγεζεί εχθνια ζε ζρέζεηο κε παηδηά ηα νπνία ειέγρνληαη 

εχθνια θαη δελ θαληάδνπλ απεηιεηηθά.  πρλέο επίζεο είλαη νη αλαθνξέο γηα πξψηκε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ δξαζηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο. Σα 

πνζνζηά θπκαίλνληαη απφ 0-67%, αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. 

 

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ 

Δπηδεκηνινγία         

Ζ ιέμε αηκνκημία είλαη κία απφ ηηο πιένλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο 

ζηε βηβιηνγξαθία ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Σα αλαθεξφκελα πνζνζηά 

επηπνιαζκνχ ζπάληα αλαπαξηζηνχλ ηα πξαγκαηηθά κεγέζε. Δπίζεο, ηα αλαθεξφκελα 

πνζνζηά ζηηο κειέηεο είλαη πνιχ κηθξφηεξα απηψλ πνπ αλαθέξνληαη απφ ηελ 

αζηπλνκία. Σν National Research Center of Child Sexual Abuse ησλ ΖΠΑ αλέθεξε 

νηη πεξί ην έλα εθαηνκκχξην παηδηά θαθνπνηνχληαη εηεζίσο ζηε ρψξα απηή. ην 85% 

ησλ πεξηπηψζεσλ, ν δξάζηεο αλήθε ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηειάκβαλε έθζεζε γελλεηηθψλ νξγάλσλ, θηιηά, 

ράδεκα, απλαληζκφ, ζηνκαηηθφ ζεμ θαη δηείζδπζε. Ζ ίδηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζε 

δείγκα ελειίθσλ έδεημε φηη ην 27% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 16% ησλ αλδξψλ είραλ 

βηψζεη εκπεηξία ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία.  

 

Οξηζκόο 

Απνηειεί ζχλεζεο ιάζνο ε αληίιεςε ηεο αηκνκημίαο σο ακηγψο ζεμνπαιηθή 

πξάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αηκνκημία είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν πνπ εκπεξηέρεη 

επίζεο επηζεηηθφηεηα, εμάξηεζε θαη θφβν εγθαηάιεηςεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

αηκνκημίαο, ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα έλαληη ηνπ παηδηνχ ζπρλά απνηειεί ην κέζν 

κε ην νπνίν εθθξάδεηαη κία νηθνγελεηαθή δηαηαξαρή. Δπίζεο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή κέζα απφ κία ζεηξά ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη 
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ρξεζηκεχνπλ ζην λα πξνζηαηεχνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαζψο θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ δξάζηε. Ζ θχζε ηεο πξάμεο, ν βαζκφο ζπγγέλεηαο θαη νη ειηθίεο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ, είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ζε 

πεξηζηαηηθά αηκνκημίαο. Ο ζηελφο νξηζκφο ηεο αηκνκημίαο, απφ λνκηθήο πιεπξάο, 

αθνξά γελεηήζηα επαθή κεηαμχ ζηελψλ ζπγγελψλ. Ο επξχηεξνο φκσο νξηζκφο 

πεξηιακβάλεη ζηάζεηο, θνίηαγκα ηνπ αηφκνπ ή βηβιίσλ, ράδεκα ησλ εηδηθψλ πεξηνρψλ 

θιπ. Γηα παξάδεηγκα, ην ράδεκα ηνπ ζηήζνπο κηαο έθεβεο θφξεο απφ ηνλ παηέξα 

κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ή νξγαζκφ ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν 

εκπιεθνκέλσλ. Ζ ζρέζε ζπγγέλεηαο επίζεο νξίδεηαη κε ηδηαίηεξα ζηελή έλλνηα, αθνχ 

ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο εκπινθήο παηδηψλ κε ζεηνχο γνλείο.  

Ζ ειηθία ησλ εκπιεθνκέλσλ επίζεο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα νξηζκνχ. Ζ δηαθνξά 

ειηθίαο ζεσξεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 4-5 έηε. Ζ ζεμνπαιηθή επαθή 

κεηαμχ λέσλ πξνεθεβηθήο ειηθίαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζεμνπαιηθφ παηγλίδη. 

εμνπαιηθφ παηγλίδη ζα κπνξνχζε επίζεο λα δηεμαρζεί αλάκεζα ζε δχν εθήβνπο 

δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, σο απνηέιεζκα ελδερφκελεο παξνξκεηηθφηεηαο, ζεμνπαιηθνχ 

άγρνπο ή θφβνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεξρφκελε ελειηθίσζε. Θα πξέπεη φκσο λα 

ζεκεησζεί φηη ην ζεμνπαιηθφ παηγλίδη είλαη απνδεθηφ θαη απφ ηνπο δχν θαη δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ άζθεζε βίαο. 

 

Αηηηνινγία 

ηηο αηκνκηθηηθέο νηθνγέλεηεο έρνπλ παξαηεξεζεί θάπνηεο δπζιεηηνπξγηθέο 

δνκέο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα ππνθηλνχλ ηελ έλαξμε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Βαζηθά επηθξαηεί έλα πξφηππν αζαθψλ νξίσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ην 

νπνίν κάιηζηα δείρλεη λα κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά. πλήζσο πξφθεηηαη γηα 

νηθνγέλεηεο απνκνλσκέλεο απφ ηελ θνηλφηεηα θαη απηνηξνθνδνηνχκελεο 

ζπλαηζζεκαηηθά, κε κέιε πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

ην πιαίζην απηφ ηα παηδηά ηξηγσλνπνηνχληαη ζε έλα γνλετθφ ζχζηεκα 

ζπλαηζζεκαηηθά απνζηαζηνπνηεκέλν φπνπ ε δηαηαξαρή ζρέζεο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη 

απφ ηηο ζπρλέο εθδξακαηίζεηο θαη αιιεινθαηεγνξίεο, θαζψο θαη απφ ηελ αδπλακία 

αλεχξεζεο ιχζεσλ. πγρξφλσο, επηθξαηεί έλα γεληθφηεξν θιίκα κπζηηθφηεηαο ζε 

πνιιά δεηήκαηα, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ. Σα παηδηά, άιινηε 

απηελεξγνχλ, άιινηε ζπγρένπλ ηνπο ξφινπο κεηαμχ ηνπο, αιιά ζρεδφλ πάληα 

εκθαλίδνληαη σο ςεπδν-ελήιηθεο ρσξίο ηελ αλάινγε ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα. Ζ 

έληνλε θαη ζπλερήο άξλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ δεκηνπξγεί κία αηκφζθαηξα 

ζπλερνχο ακθηβνιίαο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μέζα ζην θιίκα απηφ, 

ηα παηδηά-ζχκαηα καζαίλνπλ ην ξφιν ηνπ ζχκαηνο, ν νπνίνο εκπεξηέρεη αηζζήκαηα 

αβνήζεηνπ θαη θφβνπ απέλαληη ζηελ απνθάιπςε.  



 144 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΧΝ ΓΡΑΣΧΝ  

 

Παξαδείγκαηα νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ζε ζεμνπαιηθνχο δξάζηεο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Αγγιία. Γεληθά, νη 

παξεκβάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεμνπαιηθψλ δξαζηψλ δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηηο θπιαθέο θαη ζε απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

θνηλφηεηα, δειαδή ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία δηθαζηηθήο επηηήξεζεο ή 

παξαθνινχζεζεο ή έρνπλ κφιηο απνθπιαθηζηεί.  

 Σα πξνγξάκκαηα ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θξαηνπκέλσλ γηα ζεμνπαιηθά 

αδηθήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε κνξθή νκαδηθήο ζεξαπείαο. Πξσηαξρηθνί ζηφρνη 

είλαη: α. ε επίιπζε ζεκάησλ ειαρηζηνπνίεζεο θαη ε αλάιεςε ππεπζπλφηεηαο, β. ν 

θαζνξηζκφο ηνπ θχθινπ ή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαηαιήγεη ζην έγθιεκα, γ. ν 

θαζνξηζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αηνκηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ, δ. ε 

εθκάζεζε κεζφδσλ πξφιεςεο, θαη ε. ε βνήζεηα ελζσκάησζεο ζεξαπεπηηθνχ πιηθνχ 

απφ άιιεο νκάδεο. Ζ νκάδα ιακβάλεη επίζεο εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο, δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ελζπλαίζζεζε ζχκαηνο, ρεηξηζκφο ηνπ 

ζπκνχ, ρεηξηζκφο ηνπ άγρνπο, πγηεηλή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θιπ. Σν θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο ιακβάλεη επίζεο δηαπξνζσπηθή ζεξαπεία, ε νπνία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε 

δηάζεζε, ηηο θνβίεο ή ηελ αηνκηθή δηαδηθαζία εμαξηεκέλεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο. 

Πεξί ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο αλακέλεηαη φηη ν ζεξαπεπφκελνο ζα έρεη αλαγλσξίζεη 

ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεμνπαιηθήο 

εγθιεκαηηθήο πξάμεο, ζα είλαη ηθαλφο λα αληρλεχεη ηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο πνπ 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ππνηξνπήο θαη ζα έρεη κάζεη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ 

επηηξέπνπλ ηε δηαθπγή απφ ηηο θαηαζηάζεηο πςεινχ θηλδχλνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή απηή 

παξέκβαζε είλαη ζθφπηκν λα ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ απνθπιάθηζε. Οη Ακεξηθαλνί 

ζεξαπεπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζα 

πξέπεη ηα πξνγξάκκαηα λα δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. Σα πνζνζηά ππνηξνπήο 

πνπ βξέζεθαλ ήηαλ 4 % θαη 11%, ηέζζεξα θαη νθηψ έηε αληίζηνηρα κεηά ηελ 

απνθπιάθηζε.      

 ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα κεηέρνπλ ζεμνπαιηθνί δξάζηεο πνπ είλαη ππφ 

δηθαζηηθή επηηήξεζε ή παξαθνινχζεζε θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

αλαιακβάλνπλ νη αληίζηνηρεο ππεχζπλεο ππεξεζίεο (Probation Services). Σα 

πξνγξάκκαηα απηά, φπσο θαη ηα πξνεγνχκελα, ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθνχο 

ζεξαπεπηηθνχο άμνλεο ηε κείσζε ηεο άξλεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο 

αλάιεςεο επζχλεο, ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο απηνθξηηηθήο θαη ηελ ελίζρπζε 

ελζπλαίζζεζεο πξνο ην ζχκα. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο αληίζηνηρεο γλσζηαθέο θαη 
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ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο 

κεηέρνληεο, κεηά απφ 54 ψξεο ζεξαπείαο, δείρλνπλ κείσζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

γλσζηαθήο δηαζηξνθήο, ηεο ελζπλαίζζεζεο ζην ζχκα θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαηαλαγθαζηηθφηεηαο, ζε επίπεδα αλάινγα κε απηά ησλ κε ζεμνπαιηθψλ 

παξαπησκαηηψλ.            

Παξάιιεια κε ηηο ςπρνζεξαπεπηηθνχ ηχπνπ πξνζεγγίζεηο, άιιεο 

ζεξαπεπηηθέο κέζνδνη έρνπλ δνθηκαζηεί θαη ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηε κείσζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο. Ζ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, ηα λεπξνιεπηηθά, θαη ηα 

νηζηξνγφλα έρνπλ εγθαηαιεθζεί ιφγσ παξελεξγεηψλ. Σα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα, 

ηδηαίηεξα νη αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο, έδσζαλ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη νξκνληθέο ζεξαπείεο κε ηα αληηαλδξνγφλα νμεηθή θππξνηεξφλε θαη 

νμεηθή κεδξνμππξνγεζηεξφλε έδεημαλ επίζεο ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο. Σέινο, ηα GnRH αγσληζηηθά αλάινγα, φπσο 

ε ηξηπηνξειίλε, έδεημαλ λα ππεξέρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνθαιψληαο 

αληηζηξεπηφ ππναλδξνγνληζκφ, ελψ νη πξνθαινχκελεο παξελέξγεηεο θαίλεηαη λα 

ειέγρνληαη κε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ  

 

 

Παξά ηε  ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ηελ επξχηαηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, πνπ αλακθίβνια έρνπλ επηθέξεη 

επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο, ππεηζέξρνληαη 

θαη νη παξάκεηξνη πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο. Οη 

λέεο απηέο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο ζεζκνζεηνχληαη κε ηνλ φξν «Ζιεθηξνληθφ 

Έγθιεκα». Με θξηηήξην ην πξνζβαιιφκελν έλλνκν αγαζφ, ηα εγθιήκαηα πνπ 

δηαπξάηηνληαη ζην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ: ζε εγθιήκαηα θαηά ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ζε εγθιήκαηα ελαληίνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

θαη ζε εγθιήκαηα ελαληίνλ ησλ πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ. Ο φξνο «Ζιεθηξνληθφ 

έγθιεκα» ή «Ζιεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα» απνηειεί κηα επξεία έλλνηα ζηελ νπνία 

εκπίπηνπλ φιεο εθείλεο νη αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη κε ηε ρξήζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Ο φξνο απηφο δηαθξίλεηαη ζε 

ζηελή θαη ζε επξεία έλλνηα. Ζ ελ ζηελή έλλνηα ειεθηξνληθή εγθιεκαηηθφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή απάηε , ε ρσξίο άδεηα 

απφθηεζε δεδνκέλσλ, ε παξαπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ε δνιηνθζνξά δειαδή 

εγθιήκαηα φπνπ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο απνηειεί θχξην κέζν ηέιεζεο ησλ 

εγθιεκάησλ. Αληίζεηα ε ελ επξεία έλλνηα εγθιεκαηηθφηεηα κέζσ Ζ/Τ πεξηιακβάλεη 

φια εθείλα ηα αδηθήκαηα γηα ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βνεζεηηθφ κέζν. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ηέιεζεο δηαρσξίδνληαη ζε 

εγθιήκαηα ηεινχκελα κε ηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (computer crime) θαη 

ζε Κπβεξλνεγθιήκαηα (cyber crime), εάλ ηειέζζεθε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. ην θνηλφ 

Πνηληθφ Γίθαην ππάξρνπλ εγθιήκαηα ηα νπνία σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ηέιεζήο 

ηνπο ρξεηάδνληαη ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο γηα ηελ ηέιεζε ησλ εγθιεκάησλ απηψλ: α) ηελ 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πξφζσπα θαη αληηθείκελα πνπ εκπιέθνληαη ζε 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, π.ρ πξνζσπηθά ζηνηρεία εκπφξσλ φπισλ. β) ηελ εχξεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. θαηαζθεπή βφκβαο. γ) 

ηελ δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, π.ρ ζπθνθαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα πξντφλ ή 

εηαηξία. δ) ηελ ηέιεζε κέξνπο ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, π.ρ. αγνξά αγαζψλ κε 

ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο πνπ έρεη θιαπεί κε θπζηθφ ηξφπν. ε). ηε δηαθίλεζε 

παξάλνκνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, π.ρ. παηδηθή πνξλνγξαθία. 
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Απάηε κέζσ e-mail 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζπρλή κνξθή επηζέζεσο, έλαληη ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Οη επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο γηα λα εμαπαηήζνπλ ηνπο αλππνςίαζηνπο 

ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( e-mail), 

πξνβάιινπλ δηάθνξεο δηθαηνινγίεο γηα λα απνζπάζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ή 

πξνζσπηθά ζηνηρεία. Οη πην ζπρλέο κνξθέο απάηεο κε e-mail είλαη: Phishing, , 

Pharming, Spam, Scam, θαη Blog.  

 

Phishing 

Έλα e-mail θηάλεη ζην ππνςήθην ζχκα πνπ ην ελεκεξψλεη φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ 

πξνηξέπεη λα επηζθεθηεί ηελ ππεξεζία Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο επηιέγνληαο ηνλ 

ζχλδεζκν, πνπ ν δξάζηεο έρεη επηζπλάςεη ζην κήλπκα θαη λα επηβεβαηψζεη ηνπο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο ηεο ππεξεζίαο. Σν αλππνςίαζην ζχκα εθφζνλ επηιέμεη ηνλ 

ζχλδεζκν , ζα ηνλ νδεγήζεη ζε κία ηνπνζεζία-αληίγξαθν ηεο πξαγκαηηθήο (mirror), 

φπνπ φηαλ πιεθηξνινγήζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία απηά ζα ππνθιαπνχλ απφ 

ηνλ επηηηζέκελν (hacker). To "Φάξεκα" είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ αλεπηζχκεηα θαη 

ελνριεηηθά ειεθηξνληθά κελχκαηα. Μπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θινπή ησλ 

αξηζκψλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο, ησλ πιεξνθνξηψλ 

ινγαξηαζκψλ ή άιισλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σν "Phishing" είλαη έλαο ηχπνο 

εμαπάηεζεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ θινπή ηεο ηαπηφηεηάο ησλ αλππνςίαζησλ 

ρξεζηψλ. Οη επηηήδεηνη ηεο ειεθηξνληθήο απάηεο πιεζηάδνπλ ηνπο ρξήζηεο- ζχκαηα 

κε ςεχηηθα πξνζρήκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα ηνπο πείζνπλ λα θνηλνπνηήζνπλ 

ζεκαληηθέο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο φπσο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ, θσδηθνχο 

πξφζβαζεο ή δεδνκέλα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο. Οη απάηεο ςαξέκαηνο κπνξεί λα 

γίλνπλ απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηειεθψλνπ ελψ δηαθηλνχληαη κέζσ αλεπηζχκεησλ 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο λα ην επηιέμεη ν ρξήζηεο κε ηελ 

κνξθή επηπξφζζεησλ παξαζχξσλ ζην ήδε αλνηρηφ παξάζπξν ην νπνίν επέιεμε ν 

ρξήζηεο- ζχκα (pop up windows, Instant messaging). Δπνκέλσο νη ρξήζηεο πξέπεη 

λα είλαη πνιχ πξνζερηηθνί ζηελ ρξήζε απηψλ ησλ αλαδπφκελσλ παξαζχξσλ δηφηη 

δελ είλαη αζθαιέο λα εηζάγνπλ πξνζσπηθέο ή νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα παξάζπξα. Μηα θνηλή ηερληθή ςαξέκαηνο είλαη ην άλνηγκα ελφο 

ςεχηηθνπ αλαδπφκελνπ παξαζχξνπ φηαλ θάπνηνο θάλεη θιηθ ζε έλα ειεθηξνληθφ 

κήλπκα ςαξέκαηνο. Μπνξεί λα θαίλεηαη πνιχ πεηζηηθφ ή κπνξεί λα εκθαλίδεηαη πάλσ 

απφ έλα παξάζπξν πνπ εκπηζηεχεηαη ν ρξήζηεο. Αθφκε θαη εάλ ην αλαδπφκελν 

παξάζπξν θαίλεηαη πνιχ επίζεκν ή δηαθεξχζζεη πσο είλαη αζθαιέο, ζα πξέπεη λα 
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απνθεχγεηαη ε εηζαγσγή επαίζζεησλ πξνζσπηθά δεδνκέλα γηαηί δελ ππάξρεη ηξφπνο 

λα ειεγρηεί ε πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο. Δλδείμεηο φπνπ έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα 

πηζαλφλ λα είλαη πιαζηφ είλαη πνιιέο θνξέο  νη γεληθέο πξνζθσλήζεηο φπσο 

"Αγαπεηέ πειάηε" αληί γηα ην φλνκά ηνπ ρξήζηε. Εεηνχλ απφ ηνλ ρξήζηε λα θάλεη 

θιηθ ζε θάπνην ζχλδεζκν, κε θξαζενινγία πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε ηνπ επείγνληνο ή 

ηνπ δεηνχλ λα επηβεβαηψζεη θάπνηεο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο.  

 

Pharming 

Κάπνηνο ν νπνίνο ζέιεη λα παξαπιαλήζεη ην ζχκα ηνπ, λα θαηεπζχλεη ηνλ 

browser ηνπ ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα κπνξεί λα ην πξαγκαηνπνηήζεη ηε ρξήζε 

κηαο δηαδηθαζίαο πνπ νλνκάδεηαη "δειεηεξίαζε DNS" θαηά ηελ νπνία θάπνηνο 

εηζβνιέαο απνθηά πξφζβαζε ζηηο ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη πάξνρνη ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ γηα λα δξνκνινγήζνπλ ηε δηαδηθηπαθή θίλεζε θαη 

κπνξεί λα θάλεη ηξνπνπνηήζεηο ζε θάπνην ζεκείν έηζη ψζηε λα εθηξέπεζηε ζηελ 

ςεχηηθε ηζηνζειίδα πξηλ πξνιάβεη λα απνθηήζεη ην ζχκα πξφζβαζε ζε απηή πνπ 

ηειηθά επηζπκνχζε. Κάπνηεο εηαηξίεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην ινγηζκηθφ firewall (ηείρνο 

πξνζηαζίαο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνζηαηεχεη θαη απφ ηελ παξαπιάλεζε 

(pharming). Κάπνηνη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο πηζηεχνπλ πσο νη 

πειάηεο ηνπο πνπ θαζνδεγνχλ φιε ηνπο ηελ δηαδηθηπαθή θίλεζε κέζσ ησλ δηθψλ 

ηνπο, αζθαιψλ, δηαθνκηζηψλ είλαη θαη πξνζηαηεπκέλνη απφ επηζέζεηο 

παξαπιαλήζεηο. Ζ θχζε ηεο παξαπιάλεζεο ππνδεηθλχεη φκσο ην αληίζεην αιιά, 

αλεμάξηεηα απφ ην ηη ππνζηεξίδεη ε θάζε εηαηξεία, είλαη θαιή ηδέα λα αλαδεηήζεη ν 

ρξήζηεο πξνζεθηηθά ηα πξντφληα αζθαιείαο πξηλ επελδχζεη θαη εκπηζηεπηεί θάπνηεο 

ιχζεηο ινγηζκηθνχ. Πνιιέο θνξέο δελ κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε εάλ κία 

ηζηνζειίδα είλαη ςεχηηθε κεηαθηλψληαο κφλν ην δείθηε πάλσ απφ ηα link θαη 

παξαηεξψληαο εάλ ν θψδηθαο καο νδεγεί ζε θάπνην εκθαλψο άζρεην ζεκείν εθηφο 

ηζηνζειίδα. Γηφηη πνιιέο θνξέο νη ςεχηηθεο ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

απάηεο παξαπιάλεζεο ζπλήζσο "πιαζηνγξαθνχλ" ηα link ηνπο έηζη ψζηε λα 

κνηάδνπλ αθξηβψο κε απηά πνπ αλακέλακε λα δνχκε, αθφκε θαη ζηνλ θψδηθα πνπ 

εκθαλίδεηαη φηαλ ην πνληίθη πεξάζεη πάλσ απφ απηά. Δπίζεο, νη ηζηνζειίδεο πηζαλφλ 

λα αιιάδνπλ ηνλ θψδηθα ησλ δηθψλ ηνπο links αξθεηά ζπρλά θαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, φπσο φηαλ αλαβαζκίδνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπο, ηελ πιαηθφξκα ηνπ δηαθνκηζηή 

ηνπο ή ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ θίλεζεο ηεο ηζηνζειίδαοηνπο.  

 

Spam 
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Σν e-mail spam είλαη αλεπηζχκεην δηαθεκηζηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα. Σν 

spam είλαη ελνριεηηθφ, γηαηί πηζαλφλ λα εκπεξηέρεη απάηε ή λα κνιχλεη ηνλ 

ππνινγηζηή ζαο κε ηφ ή άιιν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Δάλ έλαο ρξήζηεο ιάβεη έλα 

ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ πηζαλφλ λα είλαη αλεπηζχκεην, δελ ζα πξέπεη λα απαληήζεη 

ζε απηφ, λα θάλεη θιηθ ή λα ην πξνσζήζεη. Δάλ είλαη δπλαηφλ ζα πξέπεη λα ην 

αλαθέξεη θαη λα ην δηαγξάςεη ρσξίο λα ην αλνίμεη ή λα θάλεη θιηθ ζε θάπνην ζχλδεζκν 

κέζα ζε απηφ. Γηαηί είλαη ελνριεηηθφ έλα ειεθηξνληθφ αλεπηζχκεην κήλπκα; Μεξηθά 

βήκαηα πνπ κπνξείηε λα αθνινπζήζεη έλαο ρξήζηεο ψζηε λα πξνζηαηεπηεί απφ ηα 

αλεπηζχκεηα κελχκαηα είλαη ηα αθφινπζα: α) Να κελ δίλεη ζε νπνηνλδήπνηε ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε. β) Να ρξεζηκνπνηεί ελεκεξσκέλα θίιηξα θαηά ησλ 

αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ. γ). Πνηέ κελ αλνίγεη ηα ζπλεκκέλα ησλ κελπκάησλ εθηφο 

θαη αλ γλσξίδεηε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. δ) Να αλαθέξεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο 

απνζηνιείο ησλ αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ. 

 

Scam 

 

Γεκηνπξγψληαο ςεχηηθεο αγγειίεο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο 

αιεζηλέο θαη, ζπρλά, δεκνζηεχνληάο ηηο ζε λφκηκεο ηζηνζειίδεο εχξεζεο εξγαζίαο, νη 

απαηεψλεο ειπίδνπλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο πξφζπκνπο θαη αλππνςίαζηνπο πνπ 

αλαδεηνχλ εξγαζία θαη λα ηνπο πείζνπλ λα ζηείινπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία (ην 

γλσζηφ ςάξεκα). Απηέο νη ςεχηηθεο αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο γίλνληαη φιν θαη πην 

θνκςέο θαη, ζπρλά, ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεζηζκέλε εηθφλα ή πεηζηηθά εηαηξηθά ινγφηππα 

θαη θξαζενινγία. Πνιιέο θνξέο, δηαζέηνπλ θαη ζπλδέζκνπο πξνο πιαζηέο 

ηζηνζειίδεο πνπ εκθαλίδνληαη σο ηνπνζεζίεο πξαγκαηηθψλ εηαηξεηψλ. Κάπνηεο θνξέο 

αθφκα ρξεψλνπλ γηα ππεξεζίεο πνπ δελ ζα παξάζρνπλ πνηέ. Σππηθά, κεηά απφ 

κεξηθέο κέξεο, νη θιέθηεο θιείλνπλ ην scam θαη εμαθαλίδνληαη. Έλαο άιινο ηξφπνο 

απάηεο ζην δηαδίθηπν κε ηε κνξθή scam είλαη ηα παξάλνκα γξαθεία επξέζεσο 

εξγαζίαο. Αθφκα, εθηφο απφ ηε ζάξσζε πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ηε 

δεκνζίεπζε αλαθνηλψζεσλ ζε δεκφζηεο ηζηνζειίδεο, νη επαγγεικαηίεο απαηεψλεο 

ζπρλά εκθαλίδνληαη σο γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο πνπ δηαζέηνπλ επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηέιλνπλ αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία (ή spam) ζε πηζαλνχο 

ππνςεθίνπο ή λφκηκα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο. Έλαο επαγγεικαηίαο δξάζηεο 

ηέηνηνπ είδνπο ζα πξνζπαζήζεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζχκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεχηηθν πξνζσπηθφ γηα λα απνζπάζεη πξνζσπηθά ζηνηρεία, 

αθφκε θαη απφ ην ηειέθσλν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ νη ελδηαθεξφκελνη πσο 

ηέηνηα ζηνηρεία ζα ηνπο δεηεζνχλ κφλνλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 
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Blog 

Μηα αθφκε πνιχ ζπλεζηζκέλε κνξθή απάηεο κε e-mail είλαη ε πξαθηηθή ηνπ 

blogging, ε ηήξεζε πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ ζην Γηαδίθηπν, ε νπνία  κεγαιψλεη 

δξακαηηθά εηδηθά αλάκεζα ζηνπο έθεβνπο, νη νπνίνη νξηζκέλεο θνξέο δηαηεξνχλ 

εκεξνιφγηα blog ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ηνπο. χκθσλα κε 

θάπνηεο πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ πσο ηα κηζά απφ ηα εκεξνιφγηα blog ζήκεξα 

δεκηνπξγνχληαη απφ εθήβνπο κε δχν ζηνπο ηξεηο λα δεκνζηνπνηνχλ ηελ ειηθία ηνπο, 

ηξεηο ζηνπο πέληε λα απνθαιχπηνπλ ηελ ηνπνζεζία ηνπο θαη έλαλ ζηνπο πέληε λα 

απνθαιχπηεη ην πιήξεο φλνκα ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη ρσξίο λα ιέγεηαη φηη ππάξρνπλ 

πηζαλνί θίλδπλνη απφ ηε δεκνζηνπνίεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνζσπηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ. Καη θαζψο πνιιά λεαξά παηδηά δεκηνπξγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξα 

εκεξνιφγηα blog, νδεγνχληαη ζε έλαλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο γηα λα 

ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή. Μεξηθέο θνξέο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά λα 

δεκνζηεχζνπλ αθαηάιιειν πιηθφ φπσο πξνθιεηηθέο εηθφλεο ησλ εαπηψλ ηνπο ή ησλ 

θίισλ ηνπο. Αλ θαη ε δηαηήξεζε ελφο εκεξνινγίνπ blog πξνζθέξεη πηζαλά νθέιε, 

φπσο ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηε γξαθή θαη ζηελ επηθνηλσλία, είλαη ζεκαληηθφ 

λα εθπαηδεπηνχλ νη ρξήζηεο ησλ blog  θαη ηδηαίηεξα νη αλήιηθνη ρξήζηεο ζρεηηθά κε ην 

Γηαδίθηπν θαη ηε δεκηνπξγία εκεξνινγίσλ πξηλ αθφκε μεθηλήζνπλ. 

 

 

Γηαδηθηπαθόο ηδόγνο 

 

Ο δηθηπαθφο ηδφγνο είλαη κηα πνιχ δηαδεδνκέλε κνξθή απάηεο ζην Γηαδίθηπν 

φπνπ νη ρξήζηεο, θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά, απνιακβάλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Internet γηα λα αλαθαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο, φπσο ηα δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα. Πνιιέο θνξέο φκσο , ελψ αλαδεηνχλ κηα λέα ηζηνζειίδα κε παηρλίδηα 

κπνξεί λα βξνπλ ηζηνζειίδεο κε ζηνηρήκαηα θαη ηπρεξά παηρλίδηα. Δλψ ε ρξήζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ παηρληδηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ αλειίθνπο είλαη λφκηκε, ε ρξήζε 

ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ δελ είλαη. Οη ηνπνζεζίεο παηρληδηψλ ζπλήζσο πεξηέρνπλ 

παηρλίδηα κε θάξηεο, πίλαθεο, ιέμεηο, arcade ή πάδι, κε απηφκαηε παξαθνινχζεζε 

θαη πξνβνιή ηνπ ζθνξ θαη δελ γίλεηαη αληαιιαγή ρξεκάησλ. Οη ηνπνζεζίεο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζελάξηα, ζηα νπνία νη άλζξσπνη θεξδίδνπλ ή 

ράλνπλ θάπνην ηερλεηφ λφκηζκα. Αληίζεηα, νη ηνπνζεζίεο Σδφγνπ ζπλήζσο αθνξνχλ 

ην θέξδνο ή ηελ απψιεηα αιεζηλψλ ρξεκάησλ. Δίηε είλαη λφκηκα ινηπφλ είηε φρη ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν ειθχνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ. Σα άηνκα 

ηα νπνία επηζθέπηνληαη ηα παξαδνζηαθά θαδίλν είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα 



 151 

ζπκκεηάζρνπλ ζε online ηπρεξά παηρλίδηα απφ φηη ηα άηνκα ηα νπνία δελ 

επηζθέπηνληαη ηα παξαδνζηαθά θαδίλα. Σα άηνκα ηα νπνία έρνπλ δνθηκάζεη ηελ ηχρε 

ηνπο ζηα ηπρεξά παηρλίδηα ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζνπλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηά απνξξίπηνληαο ηα παξαδνζηαθά θαδίλν. Ο ηδφγνο ζην 

δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη πην εζηζηηθφο, θαζψο είλαη έλαο εχθνινο, δηαζθεδαζηηθφο , 

κνλαρηθφο θαη αλψλπκνο ηξφπνο γηα λα παίμεη θάπνηνο ηπρεξά παηρλίδηα.  

 

Παηρληδνκεραλέο 

Μία άιιε κνξθή ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο παξφκνηα κε απηή ηνπ δηθηπαθνχ 

ηδφγνπ είλαη νη παηρληδνκεραλέο. Οη ζχγρξνλεο παηρληδνκεραλέο ( Play Station 2, 

XBOX θαη ηδηαίηεξα νη θαηλνχξηεο   PSP) εθδειψλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

δησθηηθέο αξρέο. Ζ ελζσκάησζε ζε απηέο ηεο ηερλνινγίαο WiFi (αζχξκαηε 

πξφζβαζε) θαη εμειηγκέλσλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα hacking ή 

απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ππνινγηζηή. Παξφκνηεο δπλαηφηεηεο θέξνπλ θαη νη 

ππνινγηζηέο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε απηνθίλεηα.  

 

Πηζησηηθέο Κάξηεο 

 

Ζ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ ζην Γηαδίθηπν, γηα ηε δηεθπεξαίσζε πάζεο 

θχζεο ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, έρεη 

δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ. Ζ άγλσζηε ηαπηφηεηα 

ηνπ πσιεηή- δξάζηε θαη ε κε απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ αγνξαζηή- ζχκα έρνπλ 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο, κε ηε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ 

ζην Γηαδίθηπν. Με ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ είλαη πιένλ πνιχ εχθνιν 

λα απνθηήζεη θάπνηνο ηνλ αξηζκφ κηαο πηζησηηθήο θάξηαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ. Με ηελ ηερλνινγία «websniffer», παξαθνινπζείηαη ε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ θαη αλαθηψληαη απηφκαηα νη δεθαεμαςήθηνη αξηζκνί ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηή ε αγνξά κέζσ Γηαδηθηχνπ , αξηζκψλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ έρνπλ ππνθιαπεί. Σέινο, ππάξρνπλ θαη εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ πνπ δεκηνπξγνχλ απηφκαηα αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο ινγάξηζκνπο.  

 

Κινπή Σαπηόηεηαο 
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Έλα απφ ηα πιένλ ζνβαξφηεξα εγθιήκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε θινπή 

ηαπηφηεηαο. ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο. Δίλαη 

εχθνιν ινηπφλ γηα θάπνηνλ πνπ ην επηζπκεί λα βξεη ζηνηρεία αηφκσλ θαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα θινπή ηαπηφηεηαο ζην Γηαδίθηπν νλνκάδεηαη ε πξαθηηθή ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηελ εηθνληθή ηαπηφηεηα ελφο άιινπ αηφκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

φλνκα ρξήζεο θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ ζε δηάθνξεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. 

θνπφο φζσλ επηρεηξνχλ θινπή ηαπηφηεηαο κπνξεί λα είλαη ε νηθνλνκηθή εμαπάηεζε, 

αιιά θαη ν εμεπηειηζκφο ή ε δηάδνζε θεκψλ γηα έλα άηνκν ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. Οη ζπλέπεηεο θαη θπζηθά νη εθπιήμεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα 

έξζεη αληηκέησπνο είλαη πνιιαπιέο. Μπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη κελχκαηα πνπ 

ζηέιλνληαη εμ νλφκαηφο ηνπ, ζρφιηα ζε blog θαη forum. ε φηη αθνξά ζηνπο λένπο, ε 

θινπή ηαπηφηεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γεληθά ζηηο εθαξκνγέο θαη ηα εηθνληθά 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ηνπο θίινπο. 

Τπάξρνπλ δχν ζηάδηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο θινπήο ηεο 

ηαπηφηεηαο. ην πξψην ζηάδην, ν επηηηζέκελνο πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα 

απνθηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ. Σν επφκελν βήκα ηνπ 

επηηηζέκελνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θιεκκέλα ζηνηρεία αλνίγνληαο ινγαξηαζκνχο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζχκαηνο, αλνίγνληαο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο ζα ρξεψζεη κε αθάιππηεο επηηαγέο, ή δεκηνπξγψληαο 

πιαζηέο πηζησηηθέο θάξηεο, άδεηεο νδήγεζεο, δηαβαηήξηα θαη ηαπηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ζχκαηνο, 

 

Ξέπιπκα Υξήκαηνο  

 

Σν μέπιπκα ρξήκαηνο πεξηγξάθεηαη σο "ζπκπεξηθνξά ή ελέξγεηα 

ζρεδηαζκέλε γεληθά ή ελ κέξεη γηα λα θξχςεη ή λα κεηακθηέζεη ηε θχζε, ηε ζέζε, ηελ 

πεγή, ηελ ηδηνθηεζία ή ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκάησλ (κπνξεί λα είλαη λφκηζκα ή 

ηζνδχλακα, π.ρ. επηηαγέο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θ.η.ι.) γηα λα απνθχγεη κηα 

απαίηεζε γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζπλαιιαγήο απφ ην θξάηνο ή ηνλ 

νκνζπνλδηαθφ λφκν ή γηα λα παξαπνηήζεη ην γεγνλφο φηη ηα ρξήκαηα απνθηήζεθαλ 

κε παξάλνκα κέζα". Σν μέπιπκα ρξεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θξχςηκν, ηε δηαθίλεζε, 

θαη ηελ επέλδπζε ησλ εηζπξάμεσλ ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δπηρεηξείηαη ε 

κεηαηξνπή ησλ ρξεκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε κηα 

λέα κνξθή ε νπνία ζα είλαη ιηγφηεξν χπνπηε απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο. Σα ρξήκαηα 
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πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κνηξάδνληαη ζε ηδξχκαηα ή 

δηνρεηεχνληαη ζην ιηαλεκπφξην. Έπεηηα, κέζα απφ πνιιαπιέο νηθνλνκηθέο 

ζπλαιιαγέο επηρεηξείηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ρξήκαηνο απφ ηελ πξσηαξρηθή ηνπ 

παξάλνκε πεγή.  Σέινο ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη φηαλ ην παξάλνκν ρξήκα πάξεη 

ηελ κνξθή εηζνδήκαηνο ην νπνίν ζα θαίλεηαη φηη έρεη πξνέιζεη απφ λφκηκεο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν Γηαδίθηπν παξέρεη λέεο θαη κε αληρλεχζηκεο 

κεζφδνπο μεπιχκαηνο ρξεκάησλ. Οη ηξάπεδεο απνηεινχλ ην βαζηθφ κέζν απηήο ηεο 

εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά εμαηηίαο ηνπ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο 

θαη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Γηαδίθηπν ή 

κέζσ θάπνηαο κνξθήο ειεθηξνληθνχ κέζνπ, ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη θαη λα επηθπξψζεη ηνπο πειάηεο κπνξεί λα παξαβηαζηεί αθξηβψο φπσο 

νπνηαδήπνηε βαζηζκέλε ζην Γηαδίθηπν αζθάιεηα. Οη πξάμεηο πνπ δηψθνληαη πνηληθά 

θαη κπνξεί λα ελέρνληαη ζην μέπιπκα ρξήκαηνο είλαη ε ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο, νη ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε 

παζεηηθή δσξνδνθία, ε εκπνξία αλζξψπσλ, ε απάηε κε ππνινγηζηή, ε 

ζσκαηεκπνξία, ε εκπνξία λαξθσηηθψλ, ε εκπνξία φπισλ, θαη ε εκπνξία 

αξραηνηήησλ (αξραηνθαπειία). 

 

 Γηαθίλεζε Πνξλνγξαθηθνύ Τιηθνύ 

 

 Ζ πνξλνγξαθία ζην δηαδίθηπν δελ είλαη θαηλνχξην θαηλφκελν. Ζ είζνδνο θαη ε 

επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ , παξέρεη πιένλ ζηνπο ζχηεο  έλα λέν ηφπν 

ζπλαληήζεσο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε παηδηψλ, κεηψλνληαο  ηα αληηθίλεηξα κε ηελ 

παξνρή αλσλπκίαο θαη δηεπθνιχλνληαο  ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο δίλνληαο ζηνπο 

ζχηεο επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε νκάδεο νκντδεαηψλ πεξηνξίδνληαο ηελ αίζζεζε ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Έηζη ινηπφλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο ζχηεο θαη 

απφ ηα ζχκαηα  απμάλνληαη θαη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζχηε θαη ζχκαηνο 

θαζψο θαη ζχηε κε θάπνηνλ άιιν ζχηε, δηεπθνιχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

δηαλνκή παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ κέζα απφ δσκάηηα ζπλνκηιίαο, ζηηγκηαίν 

Μήλπκα (ΗΜ), ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ειεθηξνληθέο νκάδεο (e-groups), 

θαηάινγνπο  ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, νκάδεο πιεξνθφξεζεο θαη πίλαθεο δειηίσλ 

(BBS). Σν πνξλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα έρεη ηε 

κνξθή θσηνγξαθίαο, βίληεν ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή πνιπκέζνπ. Ο θαζέλαο 

εχθνια κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα απνθαιχςεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ. Ζ εχξεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ βξίζθεηαη ζε δηάθνξνπο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο.  
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Cyberbullying 

 

Σν cyberbullying ζπκβαίλεη φηαλ έλα πξφζσπν ή κηα νκάδα έρνπλ σο ζθνπφ 

λα απεηινχλ, λα ηξνκνθξαηνχλ κε άκεζε απεηιή θηλδχλνπ ε λα εμαλαγθάδνπλ  

θάπνηνλ ζε πξάμε – παξάιεηςε –αλνρή  κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν 

cyberbullying είλαη ηδηαίηεξα αλαγλσξηζκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ απφ παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ κέρξη θαη παηδηά ηνπ ιπθείνπ. Απηή ε 

εμάπισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο απνηειεί αχμεζε ηεο 

αγσλίαο θαη ηνπ θφβνπ ηφζν ησλ γνλέσλ φζν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθψλ. Δθείλνη πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην cyberbullying ζπλήζσο είλαη κηα νκάδα θίισλ νη νπνίνη θαθνπνηνχλ 

ςπρηθά ή θαη ζσκαηηθά  ηα ζχκαηά ηνπο. θνπφο ηνπο είλαη ν επηειηζκφο θαη ε 

ηξνκνθξαηία ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

πεξηιακβάλνπλ απνζηνιή θεηκέλσλ, e-mail, ή άκεζσλ κελπκάησλ κε θαθφ 

πεξηερφκελν (instant messengers θαη ηα chatrooms ),  θαθφβνπιε δεκνζίεπζε 

θσηνγξαθηψλ (social networking sites) ή κελπκάησλ ζε ηζηνιφγηα (blogs) ή άιιεο 

ηζηνζειίδεο κε ζθνπφ κνλαδηθφ ηελ παξελφριεζε, ρξήζε ηνπ νλφκαηνο (ζχκαηνο) 

απφ ηξίην θαθφβνπιν πξφζσπν  κε ζθνπφ ηε δηάδνζε θεκψλ θαη ςεπδψλ 

γεγνλφησλ, θαη αλψλπκεο  θιήζεηο θαη κελχκαηα κε ζθνπφ ηνλ θφβν θαη ηελ ηαξαρή!  

 

 

Κηλεηή Σειεθσλία 

 

ηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ε θηλεηή ηειεθσλία έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Αξρηθά ηα θηλεηά ηειέθσλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κηα επέθηαζε 

ησλ ζηαζεξψλ ηειεθψλσλ, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνπλ 

ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη άιιεο ππεξεζίεο. Έηζη ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηα θηλεηά άξρηζαλ λα παξέρνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο , κε ηε ρξήζε λέσλ 

πξσηφθνιισλ επηθνηλσλίαο κεηαηξέπνληαο ηα απφ απιά θηλεηά ηειέθσλα ζε 

θηλεηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, θιεξνλνκψληαο φκσο εθηφο απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Έηζη έλα θηλεηφ 

κπνξεί λα κνιπλζεί θαη απηφ πιένλ απφ ηνχο, ζθνπιήθηα θαη άιια θαθφβνπια 

πξνγξάκκαηα φπσο αθξηβψο θαη έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. Πξνβιήκαηα 

αζθαιείαο αληηκεησπίδνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Bluetooth 

interface. Όιε ε εζσηεξηθή κλήκε ηνπ θηλεηνχ (ηειεθσληθφο θαηάινγνο, θιήζεηο 

,θσηνγξαθίεο θ.α) κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ καθξηά εθφζνλ ην θηλεηφ έρεη ην 

Bluetooth ζε ιεηηνπξγία εκθάληζεο. Να ζεκεησζεί φηη ην θηλεηφ κπνξεί λα ειεγρζεί 
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απφ απφζηαζε θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θιήζεηο κε ζθνπφ ηελ ππεξρξέσζε ή ηελ 

ππνθινπή ησλ νκηιηψλ θαη πνιιά άιια.  
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ΑΠΔΗΛΖΣΗΚΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΚΛΖΔΗ 

 

Γηαρείξηζε ηειεθσληθήο θιήζεο 

 

Κάζε ηειεθψλεκα αλακέλεηαη λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή. Θα έρεη κία 

αξρή, κηα κέζε θαη έλα ηέινο, θαζψο θαη ηα παξαθάησ αλαγλσξίζηκα ζηάδηα.   

Δγθαζίδξπζε ηεο ζρέζεο: Γηα πνιινχο θαινχληεο ν ηξφπνο πνπ ζα απαληεζεί ην 

ηειεθψλεκά ηνπο, ζα θαζνξίζεη θαη ην εάλ ζα ην ζπλερίζνπλ. Ο ραηξεηηζκφο ηνπ 

θαινχληα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ πνιηηηθή ηεο γξακκήο.  

Γηεξεύλεζε πεξηερνκέλνπ: Πνιινί θαινχληεο φηαλ ζρεκαηίδνπλ ηνλ αξηζκφ, δελ 

έρνπλ αθφκα νξγαλψζεη ηε ζθέςε ηνπο γηα ην ηη αθξηβψο ζέινπλ λα πνπλ. Ίζσο 

ρξεηάδνληαη πην πξνζεθηηθή αθξφαζε, ψζηε λα βνεζεζνχλ λα δηαθξίλνπλ ηη ηνπο 

ζπκβαίλεη, φπσο επίζεο θαη ηη αθξηβψο δεηάλε απφ ηελ γξακκή.  

Κιείζηκν: Έλα «θαιφ θιείζηκν» κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα πεξίιεςε ή 

αλαθεθαιαίσζε ηνπ ηειεθσλήκαηνο απφ ην ζχκβνπιν ε νπνία λα πεξηέρεη απνδνρή 

θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαινχληνο. 

 

Οη «δύζθνιεο» θιήζεηο 

 

Πνιιέο γξακκέο δέρνληαη ηειεθσλήκαηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο 

«δχζθνια». Οη θιήζεηο απηέο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηνλ εηδηθφ πνπ απαληά ζην 

ηειεθψλεκα ή θαη νιφθιεξε ηελ ππεξεζία. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζχκβνπινο ηεο 

γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο επεξεάδεηαη απφ ηνλ θαινχληα, πξέπεη πξψηα 

λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεηήζεη ππνζηήξημε, επνπηεία θαη ίζσο 

επηπιένλ εθπαίδεπζε. Μηα γξακκή κπνξεί λα αλαδεηήζεη εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο 

γηα επνπηεία θαη ζπκβνπιεπηηθή γηα ην πξνζσπηθφ. 

«Γχζθνιεο» θιήζεηο ζεσξνχληαη: 

 θιήζεηο πνπ πεξηέρνπλ ππεξβνιηθφ ζπκφ, 

 νη θιήζεηο απφ άηνκα πνπ απεηινχλ κε απηνθηνλία, 

 αλάξκνζηεο θιήζεηο κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, 

 θάξζεο, 

 θιήζεηο απφ κεζπζκέλνπο, ξαηζηζηέο, νκνθνβηθνχο ή κε απεηιεηηθφ 

πεξηερφκελν, 

 επαλεηιεκκέλεο θιήζεηο. 
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Οη απαζρνινχκελνη ζε γξακκέο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα ιεγφκελα «δχζθνια» ηειεθσλήκαηα, θηλνχκελνη ζηα φξηα ηεο 

ππεξεζίαο, φπνπ εξγάδνληαη. Πνιιέο γξακκέο ζεσξνχλ ρξήζηκν λα πεξηιακβάλνπλ 

έλα μερσξηζηφ ηνκέα «απηνθηνληθψλ θιήζεσλ» ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα. Παξνκνίσο, κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο απάληεζεο ζε θιήζεηο κε πεξηερφκελν πβξηζηηθφ, ζεμνπαιηθφ, 

ξαηζηζηηθφ ή νκνθνβηθφ. Οη εηδηθνί πνπ παξέρνπλ ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ 

ηειεθψλνπ δελ πξέπεη λα κέλνπλ αβνήζεηνη θαη ρσξίο ππνζηήξημε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θιήζεσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο θαινχληεο, φπσο απηνί πνπ 

θαινχλ επαλεηιεκκέλα, κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ 

ππεξεζία, θαζψο μεπεξλνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα φξηα ηεο γξακκήο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο. Πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ αθφκα θαη ηνλ ζπκφ. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν 

λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θιήζεσλ απφ φινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηε γξακκή, αθφκα θαη κε πξνζρεδηαζκέλεο γξαπηέο 

απαληήζεηο. Οη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο ζπρλά απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο «δχζθνισλ» θιήζεσλ: 

 Να ηεξνχληαη γξαπηά εκπηζηεπηηθά αξρεία, φπνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη 

νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη ηεο γξακκήο θαη νη επφπηεο. Σα αξρεία απηά 

πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Να εκπιαθνχλ θαη άιινη εηδηθνί ζην ζρέδην δξάζεο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή 

δηαδηθαζία λα είλαη ζπλερφκελε, θαζψο ην ζρέδην αλαπηχζζεηαη. 

 Να ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζσπηθή αζθάιεηα ηνπ θαινχληνο θαη ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή, παξάιιεια κε ηελ πξνζσπηθή 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γξακκή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα εκπιαθεί ε αζηπλνκία ή άιιεο ππεξεζίεο. 
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ΜΔΡΟ V 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ 

ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΆΛΛΟΝΣΟ 
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ΤΓΥΡΟΝΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

 

Σν κνληέιν Παξέκβαζεο ζηελ Κξίζε 

 

Μηα ςπρνινγηθή θξίζε ζπκβαίλεη, φηαλ έλα ζηξεζνγφλν γεγνλφο δσήο 

δηαηαξάζζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κηα θξίζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα αληηδξαζηηθή θαηάζηαζε, φπνπ ε 

ςπρνινγηθή νκνηφζηαζε έρεη δηαηαξαρζεί, νη ζπλεζηζκέλνη κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο 

ηνπ αηφκνπ έρνπλ απνηχρεη λα ηελ απνθαηαζηήζνπλ θαη ε νδχλε έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα  ηνπ αηφκνπ. Oη πεξηζζφηεξεο θξίζεηο αλήθνπλ ζην 

θπζηνινγηθφ θάζκα ησλ εκπεηξηψλ ηεο δσήο, πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

αλακέλεηαη λα ζπλαληήζνπλ θαη απφ φπνπ νη πεξηζζφηεξνη ζα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ εηδηθνχ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηηο 

ππεξεζίεο επείγνπζαο ςπρηθήο πγείαο είλαη ηα αθξαία ςπρνπηεζηηθά θξίζηκα 

πεξηζηαηηθά, φπσο θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλεο πξάμεηο βίαο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ςπρνινγηθφ ηξαχκα θαη Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο (Post 

Traumatic Stress Disorder, PTSD). Tξαπκαηηθέο θξίζεηο ή θξίζηκα πεξηζηαηηθά 

κπνξεί λα ζπκβνχλ κπξνζηά ζε πξαγκαηηθφ ή απεηινχκελν ζάλαην, ζνβαξή 

ζσκαηηθή βιάβε, ή θάπνηα άιιε απεηιή έλαληη ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

ζχκαηνο. Κάπνηα άηνκα κπνξεί επίζεο λα ζπκαηνπνηεζνχλ, βιέπνληαο απηά ηα 

γεγνλφηα λα ζπκβαίλνπλ ζε άιινπο. Κξίζεηο κπνξεί επίζεο λα πξνθχςνπλ σο ην 

απνηέιεζκα κηαο αληίθαζεο αλάκεζα ζ‟ απηφ πνπ βηψλεη ην άηνκν θαη κηα βαζηά 

ξηδσκέλε πεπνίζεζε. πρλά, ηα ζχκαηα ηέηνησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ βηψλνπλ 

αίζζεζε αδπλακίαο ηνπ βαζηθνχ ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, ηεο δηαηήξεζεο 

δεζκψλ κε άιινπο αλζξψπνπο θαη δπζθνιία πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνζδηνξηζκνχ 

ζηφρσλ γηα ην κέιινλ. Δπίζεο, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ςπρνζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην ππεξβνιηθφ ζηξεο πνπ βηψλνπλ 

(ππεξδηέγεξζε, απψιεηα φξεμεο, χπλνπ, ζηεζαγρηθφ άιγνο, ηαρπθαξδίεο, 

γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα, θ.α.), μαθληθή αλαβίσζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο θαη 

ηάζεηο απφζπξζεο απφ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ δελ γίλεη έγθαηξε 

αληηκεηψπηζε, ε επίδξαζε ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ κπνξεί λα είλαη βαζηά θαη 

καθξνρξφληα.  

Ζ παξέκβαζε ζηελ θξίζε νξίδεηαη σο ε παξνρή επείγνπζαο ςπρνινγηθήο 

βνήζεηαο ζε ζχκαηα θξίζεο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επηζηξνθή ηνπο ζε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη λα εκπνδηζηεί ή λα κεησζεί ε πηζαλή 
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αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο. Αθνινπζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο 

παξέκβαζεο: 

Παξεκβαίλνπκε άκεζα: Δμ νξηζκνχ νη θξίζεηο είλαη ζπλαηζζεκαηηθά επηθίλδπλεο 

θαηαζηάζεηο, πνπ βάδνπλ ηα ζχκαηα ζε πςειφ θίλδπλν γηα δπζπξνζαξκνζηηθέο 

ηαθηηθέο αληηκεηψπηζεο  ή αθηλεηνπνίεζε. Ζ επί ηφπνπ παξνπζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

επείγνπζαο ςπρηθήο πγείαο, φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

ηαζεξνπνηνχκε: Έλαο βαζηθφο θαη άκεζνο ζηφρνο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ζπκάησλ ή ηεο θνηλφηεηαο-ζχκαηνο κε ηελ ελεξγφ θηλεηνπνίεζε πφξσλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε θηλεηνπνίεζε παξέρεη ζηα ζχκαηα ηα 

απαξαίηεηα εξγαιεία, ψζηε λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα. 

Γηεπθνιύλνπκε ηελ θαηαλόεζε: Έλα άιιν ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε  

ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο θξίζεο επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπκάησλ είλαη λα 

δηεπθνιχλνπκε ηελ θαηαλφεζή ηνπο ζρεηηθά κε φηη έρεη ζπκβεί. Απηφ επηηπγράλεηαη 

ζπιιέγνληαο ηα γεγνλφηα ζρεηηθά κε ην ηη ζπλέβε, αθνχγνληαο ηα ζχκαηα λα 

δηεγνχληαη ηελ εκπεηξία ηνπο, ελζαξξχλνληαο ηελ έθθξαζε δχζθνισλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη βνεζψληαο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ θξίζηκνπ 

γεγνλφηνο.  

Δζηηάδνπκε ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο: Ζ ελεξγεηηθή ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη λα αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν, 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή ηνπ πξνζσπηθνχ επείγνπζαο ςπρηθήο πγείαο. 

Βνεζψληαο ην ζχκα ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζα ζηα πιαίζηα 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πνπ ην ίδην αηζζάλεηαη φηη είλαη εθηθηέο, εληζρχεηαη ε απηφλνκε 

ιεηηνπξγία ηνπ.  

Δλζαξξύλνπκε ηελ απηνλνκία: Παξφκνηαο ζπνπδαηφηεηαο κε ηελ έκθαζε ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ απνηειεί θαη ε έκθαζε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ ζπκάησλ ζηνλ εαπηφ ηνπο σο έλα πξφζζεην κέζν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Σα ζχκαηα ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ ζην λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα άκεζα πξνβιήκαηα, λα αλαπηχζζνπλ πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ επίιπζή ηνπο θαη λα εθαξκφδνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο γηα λα απνθαηαζηήζνπλ 

κηα πην θπζηνινγηθή ηζνξξνπία.  

Χο Γηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ζε θξίζηκα πεξηζηαηηθά (Critical Incidence Stress 

Management, CISM) νξίδεηαη έλα oινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε 

απνηεινχκελν απφ πνιιαπιά ζηνηρεία, πνπ ιεηηνπξγηθά εθηείλνληαη  ζε νιφθιεξν ην 

ρξνληθφ θάζκα κηαο θξίζεο. Οη παξεκβάζεηο πνηθίινπλ απφ ηελ θάζε πξν-θξίζεο, 

ηελ νμεία θάζε θαη ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ θξίζε. Σν CISM ζεσξείηαη 

επίζεο νινθιεξσκέλν, γηαηί απνηειείηαη απφ παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 
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εθαξκνζηνχλ ζε άηνκα, κηθξέο νκάδεο ή νκάδεο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ, 

νηθνγέλεηεο, νξγαλψζεηο αθφκε θαη νιφθιεξεο θνηλφηεηεο. Πεξηιακβάλνληαη νη εμήο 

ζηξαηεγηθέο: 1) πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ θξίζε, 2) νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

δεκφζηαο αζθάιεηαο θαζψο θαη ελεκέξσζε κεγάισλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ π.ρ. γηα πνιίηεο- ζχκαηα ηξνκνθξαηίαο, καδηθψλ θαηαζηξνθψλ, 

θξίζεσλ ζηελ θνηλφηεηα, ζρνιηθέο ηξαγσδίεο θαη ηα ζπλαθή, 3) παξέκβαζε ζε νμεία 

θξίζε γηα κεκνλσκέλα άηνκα, 4) ζχληνκεο ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο (defusings) 

πνπ βνεζνχλ ζηε κείσζε νμέσλ ζπκπησκάησλ, 5) παξέκβαζε ζε νηθνγέλεηεο, 6)  

παξεκβάζεηο νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, 7) παξαπνκπέο γηα πεξαηηέξσ ςπρνινγηθή 

αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία, φπνπ ελδείθλπηαη.  

Σα ζηνηρεία γηα ηελ εθδήισζε θξίζηκσλ γεγνλφησλ παγθνζκίσο είλαη 

ζπγθινληζηηθά. Απηέο νη επείγνπζεο θαηαζηάζεηο είλαη ζπρλέο θαη θαλέλα έζλνο ή 

νκάδα αλζξψπσλ δελ εμαηξείηαη απφ ηέηνηα γεγνλφηα. Αληίζηνηρα, πξνθαλήο είλαη ν 

αλζξψπηλνο πφλνο, ζσκαηηθνί ηξαπκαηηζκνί, ζάλαηνη  θαη ην επαθφινπζν 

ςπρνινγηθφ ηξαχκα θαη κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο ζε επηδήζαληα ζχκαηα ή κάξηπξεο 

απηψλ ησλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ. Όια απηά ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα 

πξνιεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο 

ςπρηθήο πγείαο. Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε πνπ θηινδνμεί 

λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζκαηνο απφ ηελ πξφιεςε έσο ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε, πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλσλ ηνκέσλ, φπσο ε  ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, ην 

δηαδίθηπν θαη ε ηειεςπρηαηξηθή. Αθνινπζεί ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο βνήζεηαο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νη ηνκείο απηνί ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο παξέκβαζεο.   

 

 

Φπρνινγηθή ζηήξημε από ην ηειέθσλν 

 

Ο ζθνπφο κηαο ηειεθσληθήο γξακκήο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Κάπνηεο γξακκέο πξνζθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο, ελψ άιιεο πξννξίδνληαη γηα λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε 

θαη αθξφαζε ησλ πξνβιεκάησλ. Όιεο νη πνιηηηθέο, νη δηαδηθαζίεο, νη ζθνπνί θαη νη 

ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλνη θαη γλσζηνπνηεκέλνη φρη κφλν ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηελ ηειεθσληθή γξακκή, αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ. Ζ γλσζηνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο γξακκήο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο 

θαη έγθπξεο πξνβνιήο. Ο ηξφπνο πξνβνιήο κηαο ηειεθσληθήο γξακκήο βνήζεηαο 

πξέπεη λα αληαλαθιά επαθξηβψο ην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ψζηε λα είλαη μεθάζαξν 
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ζε πνηνπο απεπζχλεηαη θαη ζε πνηα αηηήκαηα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ νη 

εηδηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε απηήλ.                                                                                 

  Ζ δηαρείξηζε ηεο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Κάπνηεο γξακκέο έρνπλ 

ηεξαξρηθή δνκή, ελψ άιιεο δηεπζχλνληαη απφ κία νκάδα αηφκσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί 

λα δηνηθνχλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Χζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο γξακκήο, ν ζθνπφο ηεο είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή αληηκεηψπηζε ησλ θαινχλησλ κέζα ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζαθέο πξφγξακκα επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε δηάζεζε ηεο επηβιέπνπζαο επηηξνπήο ή ηνπ νπνηνπδήπνηε 

αλαιακβάλεη ηε ζπλνιηθή επζχλε δηεχζπλζεο ηεο γξακκήο. Θα πξέπεη λα ηίζεληαη 

φξηα αξκνδηνηήησλ γηα φια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη. Με ηηο θαζνξηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ επνπηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γξακκή ειέγρνληαη, 

αλαζεσξνχληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη βειηηψλνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επηινγή, εθπαίδεπζε, επίβιεςε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

γξακκήο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο γξακκήο ζεσξείηαη 

ρξήζηκε ε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ηειεθσλεκάησλ. Ζ επεμεξγαζία 

ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ε θαηαγξαθή  ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θιήζεσλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο σο πξνο ην αίηεκα θαη ηνλ ηξφπν παξέκβαζεο 

αλαδεηθλχνπλ ηηο αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην πξνζσπηθφ ηεο γξακκήο, 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηηο πηζαλέο αδπλακίεο θαη 

ειιείςεηο ηεο ππεξεζίαο.  

 Ζ ζσζηή θαη επξεία πξνβνιή ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ππνζηήξημεο 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ελζάξξπλζε ηφζν ησλ πηζαλψλ θαινχλησλ, φζν 

θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ δνπιεχνπλ ζε απηήλ. Ζ πξνβνιή κηαο ηειεθσληθήο 

γξακκήο ππνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη ζαθήο γηα ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ 

πξνζθέξεη θαη ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηεη, φπσο επίζεο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη θαινχληεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ, δειαδή ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηειεθσληθήο γξακκήο, ηε δηεχζπλζή ηεο, ηελ e-mail δηεχζπλζε ή ην web site ηεο 

γξακκήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ λα θάλεη ρξήζε ηεο 

γξακκήο κε φπνην ηξφπν επηιέμεη θαη κπνξεί. Ο αληίθηππνο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνβνιήο είλαη απαξαίηεην λα εθηηκάηαη ζπρλά.  

 

Οη κνξθέο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα κπνξνύζε λα είλαη:  

πκβνπιεπηηθή: πκβνπιεπηηθή κέζσ ηειεθψλνπ κπνξεί λα νξηζηεί  ε ππεξεζία θαηά 

ηελ νπνία  έλαο εθπαηδεπκέλνο ζχκβνπινο εξγάδεηαη κε έλαλ πειάηε ή κε κία νκάδα 

πειαηψλ, κέζσ ηειεθψλνπ, ψζηε λα κπνξέζεη ν πειάηεο (ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο) 
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λα δηεξεπλήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο, πξνβιήκαηα ή θξίζεηο 

ζην πιαίζην κηαο θαη κνλαδηθήο ζπλεδξίαο, κίαο βξαρππξφζεζκεο ή θαη 

καθξνπξφζεζκεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ζεζπίδεηαη 

έλα είδνο ζπκβνιαίνπ αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ην ζχκβνπιν θαη ππάξρεη 

πεξίπησζε λα πθίζηαηαη θαη  νηθνλνκηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε. 

Πιεξνθφξεζε: Καηά ηελ επηκέξνπο απηή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο παξέρνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο σο απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα θαη 

παξνπζηαδφκελεο ζπλζήθεο. Αλ θαη ζεσξείηαη ρξήζηκνο θαη σθέιηκνο έλαο θηιηθφο 

ηφλνο θσλήο, δελ είλαη ππνρξεσηηθή κία εηο βάζνο ζπδήηεζε εθηφο θαη αλ είλαη 

αλαγθαίεο πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο απηνχ πνπ ήδε αλαθέξζεθε. Σν άηνκν πνπ 

απαληάεη ην ηειέθσλν πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη άκεζα πιεξνθνξίεο 

επί ηνπ ζέκαηνο. ην πιαίζην απηφ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ δεηήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο. 

Τπνζηήξημε: Ζ ηειεθσληθή ππνζηήξημε πξνυπνζέηεη σο δεμηφηεηα ηελ ελζπλαίζζεζε 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκβνχινπ. Κάπνηνη άλζξσπνη δηαζέηνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα 

απφ ηε θχζε ηνπο θαη απφ πνιινχο ακθηζβεηείηαη εάλ απηή είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζεί 

θαη λα απνδψζεη ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο. 

     

Φπρνινγηθή ζηήξημε κέζσ δηαδηθηύνπ 

 

 Ζ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ Internet θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ έρεη νδεγήζεη 

ζηελ παξνρή επηπιένλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πγείαο. Κάησ απφ ηνλ φξν 

ειεθηξνληθή ςπρηθή πγεία (e-mental health) εκπεξηέρεηαη έλα επξχ θάζκα 

αιιειεπηδξάζεσλ φπσο, ζρέζεηο κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη επηζηεκφλσλ (δηακέζνπ 

ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, δσληαλή ζπκβνπιεπηηθή κέζσ Internet θαη 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ) ή απφ επηζηήκνλα ζε επηζηήκνλα (επίβιεςε, αμηνιφγεζε 

πθηζηακέλσλ, εμεηδηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή-δηάγλσζε, εθηίκεζε πιεξνθνξηψλ, 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε κέζσ ακθίδξνκσλ ζπζηεκάησλ). H ειεθηξνληθή ςπρηθή 

πγεία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο γεληθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο:  

 Πιεξνθφξεζε (δηακέζνπ ειεθηξνληθά δηαβηβαδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ή 

κέζσ Internet, αξρεία πειαηψλ θαη ζπκβνπιέο). 

 χζηαζε θαη ζπλεγνξία (δηακέζνπ πξνψζεζεο ζε άιιεο πεγέο ππεξεζηψλ 

θαη πιεξνθφξεζεο κε βάζε δεδνκέλσλ επαθήο πνπ παξέρνληαη ζην 

Internet). 
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 Τπνζηήξημε θαη άλνηγκα θηιηθψλ ζρέζεσλ (κε ηε κνξθή εγγξάθσλ πνπ 

απνζηέιινληαη ζε ιίζηεο αιιεινγξαθίαο θαη κέζσ νκάδσλ θνπβέληαο [chat 

rooms]). 

 Άκεζε ζρέζε κεηαμχ ζπκβνχινπ θαη πειάηε (δηα κέζνπ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ή δσληαλήο θνπβέληαο [chat]). 

 Ακθίδξνκν ινγηζηηθφ (πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο κε νδεγίεο ρξήζεσο 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ππνβνήζεζε αλζξψπσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ). 

χκθσλα κε ην Ακεξηθάληθν Δζληθφ πκβνχιην Πηζηνπνηεκέλσλ πκβνχισλ 

(NBCC), δηαδηθηπαθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη ε πξαθηηθή επηζηεκνληθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα, φηαλ ν πειάηεο βξίζθεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κέζα κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαδηθηχνπ. ηε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί φξνη γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ δηαδηθηπαθή ζπκβνπιεπηηθή, φπσο, e-therapy, cyber therapy, cyber 

counselling, e-mail counselling. Γηαθξίλνληαη πέληε θπξίσο κέζνδνη γηα ηε δηελέξγεηα 

δηαδηθηπαθήο ζπκβνπιεπηηθήο: κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, δηαδηθηπαθήο 

θνπβέληαο (chat) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αληαιιάζζνληαο κελχκαηα, θαζνδεγνχκελεο 

ζπλνκηιίεο νκάδσλ, ηειεδηάζθεςε, κεηαθνξά θσλήο κέζσ Internet. 

 H ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία απνηειεί ηνλ πην πξφζθαην ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ζχκβνπινη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο. Απηφ  κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ θνηλψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, είηε λα ζπκπιεξσζεί απφ ζπζηήκαηα δηαδηθηπαθήο 

αζθάιεηαο. 

 Ζ αληαιιαγή κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζσ δηαδηθηπαθήο 

ζπδήηεζεο (chat) ιακβάλεη ρψξα, φηαλ ν πειάηεο θαη ν ζχκβνπινο 

είλαη ζπλδεδεκέλνη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη κπνξνχλ λα γξάθνπλ ν 

έλαο ζηνλ άιιν ζαλ λα θνπβεληηάδνπλ δηα δψζεο, γξάθνληαο θείκελα 

θαη΄ελαιιαγή. 

 Forums, δσκάηηα επηθνηλσλίαο (chat rooms) πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δηαθφξσλ αηφκσλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο 

ζπκβνχινπ. 

 Ζ ηειε-δηάζθεςε επηηξέπεη ζηνπο ζπκβνχινπο λα αιιειεπηδξνχλ κε 

ηνπο πειάηεο ηνπο, επεηδή ν πειάηεο θαη ν ζχκβνπινο είλαη δπλαηφλ 

λα έρνπλ δπλακηθή επηθνηλσλία κε πιήξε αληαιιαγή ήρνπ θαη εηθφλαο 

βίληεν.     
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 Ζ αληαιιαγή θσλήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ρξεζηκνπνηεί έλα 

εμεηδηθεπκέλν αζθαιέο πξσηφθνιιν δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο, ην 

νπνίν παξέρεη ζην ζχκβνπιν θαη ηνλ πειάηε ηε δπλαηφηεηα 

ακθίδξνκεο ζπλνκηιίαο παξφκνηαο κε απηήλ κέζσ ηειεθψλνπ, αιιά 

ρσξίο ππεξαζηηθή ρξέσζε. 

Σα αζθαιή δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα βξίζθνληαη ζε θάζε αλάπηπμεο 

θαη απαηηνχλ εμνπιηζκφ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ (πξνγξάκκαηα 

θξππηνγξάθεζεο, κηθξφθσλα, θάκεξεο θαη ζχλδεζε πςειήο ηαρχηεηαο). 

Δίλαη επίζεο δπλαηφλ ε δηαδηθηπαθή πιεξνθφξεζε λα ζπκπιεξσζεί κε άιια 

εξγαιεία θσλήο θαη εηθφλαο ζπκβαηψλ κε ππνινγηζηή, φπσο ηα Internet white 

boards θαη drawing boards, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

εηθφλεο ή βίληεν πνπ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα κεηαδίδνληαη ζε άιινπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα εθαξκνγή. 

 

 

Φπρνινγηθή ζηήξημε κέζσ ηειε-δηάζθεςεο 

 

Χο ηειε-ςπρηαηξηθή νξίδεηαη ε εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ηειεπηθνηλσληψλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Ζ ηειεςπρηαηξηθή είλαη έλαο απφ ηνπο 

πιένλ δπλακηθά αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο ηειεταηξηθήο ζήκεξα. Ζ δπλαηφηεηα 

ησλ ζχγρξνλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ λα κεηαθέξνπλ ήρν θαη εηθφλα 

παξέρεη ζε κεγάιε απφζηαζε ην βαζηθφ εξγαιείν παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο, δειαδή ηε ιεθηηθή θαη εμσιεθηηθή επηθνηλσλία. Με ηε βνήζεηα ζχγρξνλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ψζηε λα έρεη άκεζε πξφζβαζε 

ζε απηά ν εμεηαζηήο, ν ζεξαπεπηήο ή άιινο εηδηθφο. Δπηπιένλ, ε επηηαρπλφκελε 

αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηειεςπρηαηξηθήο έξρεηαη λα απαληήζεη ζε δχν ζχγρξνλεο 

ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο: Αθελφο,  ζηελ ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε 

γηα παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ ζπρλά ππεξβαίλεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ δηαηίζεηαη θαη αθεηέξνπ ζηε ζχγρξνλε αλάγθε θάιπςεο ηεο 

πεξηθέξεηαο κε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. 

Γεληθά, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηξία αιιειέλδεηα θνκκάηηα :  

 Βηληενδηάζθεςε (ακθίδξνκε κεηάδνζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ςεθηαθψλ 

εηθφλσλ video κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ) 

 Ζιεθηξνληθφο ςπρηαηξηθφο θάθεινο (ινγηζκηθφ γηα ηελ απνζήθεπζε, 

επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ ηνπ αζζελνχο) 
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 Τπεξεζίεο κέζσ internet (φπσο e-therapy, e-learning θ.α.) 

Οη θιηληθέο θαη άιιεο εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη δπλαηφλ λα 

ππνζηεξίδνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζηε 

ρψξα καο. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ ηειε-

ςπρηαηξηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Τπεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ εηδηθφ 

επηζηήκνλα (ςπρίαηξν, ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ), δειαδή 

ζπλεληεχμεηο, ζπλεδξίεο, εθαξκνγή δηαθφξσλ ηεζη ή εξσηεκαηνινγίσλ. Οη 

ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελνχο, ηελ 

παξαθνινχζεζή ηνπ, θαζψο θαη δηάθνξεο ςπρνζεξαπείεο. 

 Τπεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ επαγγεικαηηψλ ηεο ςπρηθήο 

πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε άκεζε ζπκβνπιή εδηθνχ πάλσ ζε 

πεξηζηαηηθά (π.ρ. ςπρηάηξνπ απφ γεληθφ γηαηξφ), ε ζπδήηεζε κεηαμχ 

επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο «ζεξαπεπηηθήο νκάδαο». 

 Τπεξεζίεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, φπσο εηδηθή βνήζεηα, 

ζηήξημε θαη ελεκέξσζε κέζσ εηδηθψλ ηζηνζειίδσλ ηνπ internet (πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ςπρηθή πγεία, εξσηήκαηα πξνο εηδηθφ). 

 Τπεξεζίεο ηειε-εθπαίδεπζεο. Δηδηθά ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη επίδεημε δσληαλήο ή βηληενζθνπεκέλεο ζπλέληεπμεο (κέζσ 

βηληενδηάζθεςεο ή internet), άκεζε επνπηεία ηνπ εθπαηδεπηή θαηά ηε 

ζπλεδξία πνπ δηελεξγεί ν εθπαηδεπφκελνο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο γεληθέο 

κνξθέο, φπσο καζήκαηα κέζσ internet, επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο, θαη 

δηαιέμεηο κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

 Τπεξεζίεο ηειε-δηνίθεζεο. Ζ ηειεδηάζθεςε θαη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ 

(εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ θ.ι.π.) επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ζηηο 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο απφ καθξηά. 

Οη «ρξήζηεο» (απνδέθηεο) ησλ ππεξεζηψλ ηειεςπρηαηξηθήο κπνξεί λα είλαη 

πξσηνβάζκηεο κνλάδεο πγείαο (νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζε 

απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο, θπιάθηα ή πεξηθεξεηαθά ηαηξεία), δεπηεξνβάζκηεο 

κνλάδεο πγείαο (κνλάδεο πγεηνλνκηθνχ ή ζηαζκνί επαλαθηεζίκσλ πνπ ζηεξνχληαη 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, δηάθνξεο θνηλνηηθέο δνκέο, θέληξα εκέξαο θαη 

ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα). Ο «παξνρέαο» ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε θεληξηθή 

ηξηηνβάζκηα κνλάδα ςπρηθήο πγείαο (Φπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν ή Φπρηαηξηθφ Σκήκα 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ). Μπνξνχλ επίζεο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη άιινη θνξείο γηα 



 167 

εηδηθέο εθαξκνγέο γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε 

(εηδηθά θέληξα, παλεπηζηήκηα θιπ). 
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ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΚΑΗ ΣΖΡΗΞΖ ΑΠΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ 

 

 

Γηαρείξηζε ηειεθσληθήο θιήζεο 

 

Κάζε ηειεθψλεκα πξνο ηελ ηειεθσληθή γξακκή ςπρνινγηθήο ζηήξημεο 

αλακέλεηαη λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή. Θα έρεη κία αξρή, κηα κέζε θαη έλα ηέινο, 

θαζψο θαη ηα παξαθάησ αλαγλσξίζηκα ζηάδηα.   

Δγθαζίδξπζε ηεο ζρέζεο: Ζ γξακκή ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηέηνην πεξηβάιινλ 

πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ζχκβνπιν λα εζηηάζεη ζηνλ ιφγν ηνπ θαινχληα. Απηφ 

πξνυπνζέηεη έλα πεξηβάιινλ απαιιαγκέλν απφ θάζε πηζαλή θαη πεξηηηή απφζπαζε, 

φπσο ζφξπβν απφ ην βάζνο ηνπ δσκαηίνπ. Δάλ ππάξρεη απηή ε επρέξεηα, είλαη θαιφ 

γηα ην ζχκβνπιν λα αθήζεη ην ηειέθσλν λα ρηππήζεη 2 ή 3 θνξέο, ψζηε λα εζηηάζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ θαινχληα θαη λα ηνπ δψζεη ρξφλν λα πξνεηνηκαζηεί. Γηα 

πνιινχο θαινχληεο ν ηξφπνο πνπ ζα απαληεζεί ην ηειεθψλεκά ηνπο, ζα θαζνξίζεη 

θαη ην εάλ ζα ην ζπλερίζνπλ. Ο ραηξεηηζκφο ηνπ θαινχληα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο 

κε ηελ πνιηηηθή ηεο γξακκήο.  

Γηεξεύλεζε πεξηερνκέλνπ: Απηφ ην ζηάδην θαιχπηεη ην θπξίσο κέξνο ηνπ 

ηειεθσλήκαηνο. Ο ζχκβνπινο ρξεηάδεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο, ψζηε λα 

«αθνινπζεί», παξά λα νδεγεί ή λα θαηεπζχλεη ηνλ θαινχληα. Πνιινί θαινχληεο φηαλ 

ζρεκαηίδνπλ ηνλ αξηζκφ, δελ έρνπλ αθφκα νξγαλψζεη ηε ζθέςε ηνπο γηα ην ηη 

αθξηβψο ζέινπλ λα πνπλ. Ίζσο ρξεηάδνληαη πην πξνζεθηηθή αθξφαζε, ψζηε λα 

βνεζεζνχλ λα δηαθξίλνπλ ηη ηνπο ζπκβαίλεη, φπσο επίζεο θαη ηη αθξηβψο δεηάλε απφ 

ηελ γξακκή. Ο ζχκβνπινο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα αθνχεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη κε 

έλα ηξφπν πνπ λα βνεζά ηνλ θαινχληα λα μεθαζαξίζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ελψ 

παξάιιεια λα ηνλ δηαβεβαηψλεη γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη 

ελζπλαίζζεζε απέλαληη ηνπ, δειαδή ηελ πξνζπκία ηνπ λα δεη ηα πξάγκαηα απφ ηελ 

δηθή ηνπ πιεπξά θαη λα ζηαζεί δίπια ηνπ ζηελ δπζθνιία ηνπ απηή. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ ζπκβνχινπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ ελεξγεηηθήο αθξφαζεο φπσο θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ηνπ.  

Γηεπθξίλεζε βαζηθώλ ζεκάησλ: Απηφ ην ζηάδην κπνξεί λα κελ είλαη πάληα αλαγθαίν 

αιιά κπνξεί λα απνβεί ην πην ζεκαληηθφ, αλ  έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά αληηθείκελα 

ηεο γξακκήο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Θα πξέπεη νη ζχκβνπινη λα είλαη 

πνιχ επαηζζεηνπνηεκέλνη  ζηηο αληηδξάζεηο ησλ θαινχλησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

«αθνχζνπλ» πφηε ρξεηάδεηαη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ κία θαηεχζπλζε ή ηελ άιιε θαη 
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ηαπηφρξνλα λα «αθνπγθξαζζνχλ» ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαινχλησλ, ψζηε λα κελ 

ηνπο πηέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ην ζεκείν πνπ αληέρνπλ ζηελ παξνχζα 

θάζε. Θα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ζέκαηα πέξα απφ απηά 

πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη 

λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ηα αλαγλσξίζνπλ θαη νη ίδηνη. 

Κιείζηκν: Κάζε ηειεθψλεκα αζθαιψο θαη ζα έρεη έλα ηέινο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

δνζεί ην ηέινο απηφ, ζπρλά θαζνξίδεη ην εάλ ν θαιψλ ζα αηζζαλζεί άλεηα λα θάλεη 

ρξήζε ηεο ππνζηήξημεο ή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ πξνζθέξζεθαλ. Ίζσο 

επεξεάζεη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, έηζη ψζηε λα ηειεθσλήζεη μαλά. Έλα «θαιφ 

θιείζηκν» κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα πεξίιεςε ή αλαθεθαιαίσζε ηνπ 

ηειεθσλήκαηνο απφ ην ζχκβνπιν ε νπνία λα πεξηέρεη απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαινχληνο. 

Μεηά ηελ θιήζε: Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηειεθσλήκαηνο, εμίζνπ 

ζεκαληηθφ κε ηελ πξαγκαηηθή επαθή κε ηνλ θαινχληα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ρξφλνο 

γηα αλαζθφπεζε ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ ηειεθσλήκαηνο. Γελ ππάξρεη «ηέιεην» 

ηειεθψλεκα θαη φζν πην πξφζπκνο είλαη θαλείο λα εμεηάζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ θαη λα 

δερζεί ππνζηήξημε θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηφζν πην 

απνηειεζκαηηθφο ζα είλαη ζην κέιινλ. Δίλαη θαιφ γηα ηνλ εξγαδφκελν λα δψζεη ζηνλ 

εαπηφ ζνπ ηελ επθαηξία λα εμεηάζεη ην ηειεπηαίν ηειεθψλεκα θαη λα «ζπλέιζεη» κεηά 

απφ απηφ, πξηλ πεξάζεη  ζην επφκελν. ε απηφ δηεπθνιχλεη ε «εζσηεξηθή επνπηεία» 

ηνπ ηειεθσλήκαηνο απφ ηνλ ίδην ην ζχκβνπιν ή, αθφκε θαιχηεξα, ε ζπδήηεζε γηα ην 

ηειεθψλεκα κε θάπνην ζπλάδειθν. Ο ζχκβνπινο δελ πξέπεη λα λνηψζεη πνηέ 

ππνρξεσκέλνο λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν ηειεθψλεκα, εηδηθφηεξα αλ είλαη αθφκα 

επεξεαζκέλνο ή ηνλ απαζρνινχλ αθφκα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ  γηα ηνλ πξνεγνχκελν 

θαινχληα. Δπίζεο, είλαη πάληα πξνηηκφηεξν λα ηειεηψλεη ζχληνκα ηε ζρεηηθή κε ην 

ηειεθψλεκα γξαθηθή δνπιεηά. Όζν ηε κεηαζέηεη γηα αξγφηεξα, ηφζν δπζθνιφηεξν ζα 

είλαη λα ζπγθεληξψζεη πάιη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηειεθσλήκαηνο.             

 

 

 

Πξαθηηθέο νδεγίεο 

 

 

Καηάζιηςε 

 

Σν θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα επηδξά θαηαιπηηθά ζηε ζσκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή/λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Δκθαλίδεηαη πνιχ 
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ζπρλά (πιένλ) ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαη αθνξά φιε ηε γθάκα ησλ ειηθηψλ. Σα 

ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαθάησ: 

Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα αζρνιίεο πνπ ζεσξνχληαλ επράξηζηεο πξνεγνπκέλσο, 

δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν (εηδηθφηεξα πξψηκε αθχπληζε θαη δπζθνιία γηα ην άηνκν λα 

μαλαθνηκεζεί), αιιαγή βάξνπο, έιιεηςε φξεμεο γηα θαγεηφ, έιιεηςε ελεξγεηηθφηεηαο, 

δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, γεληθά κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλαηζζήκαηα 

απειπηζίαο θαη έιιεηςεο βνήζεηαο (αλεκπφξηα), έιιεηςε απηνεθηίκεζεο, κειαγρνιηθή 

δηάζεζε, απαηζηνδνμία, αγσλία, ζπλαηζζήκαηα κεηνλεμίαο, ζιίςεο, θελνχ, ελνρήο, 

αλεζπρίαο, αίζζεζε φηη ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γίλνληαη κε δπζθνιία, αίζζεκα 

αιινηξίσζεο θαη κνλαμηάο (αθφκε θαη φηαλ νη άιινη γχξσ είλαη δηαζέζηκνη) θαη (ζε 

νμείεο πεξηπηψζεηο) παξαηζζήζεηο ή απηνθηνληθφο ηδεαζκφο.  

Βαζηθφ κέιεκά καο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη λα πξνηείλνπκε ζηνλ 

θαινχληα κηα πξνζέγγηζε πνπ λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη καθξνπξφζεζκα. 

Υξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί, εάλ ν θαιψλ θάλεη απηνθηνληθέο ζθέςεηο. Δζηηάζηε ζε 

δειψζεηο, πνπ κπνξεί λα ππνλννχλ απηνθηνληθή ηάζε (π.ρ. «Ση σθειεί πηα..», «Γελ 

ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα ζπλερίζσ άιιν», «Γελ πεηξάδεη», «Καλείο δελ ζα 

λνηαδφηαλ, αλ δελ ήκνπλ εδψ»). Καζψο ην ζπλαίζζεκα ελνρήο απνηειεί ππξεληθφ 

ζπλαίζζεκα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απνθχγεηε λα ππνλνήζεηε φηη ε θαηάζιηςε ηνπ 

θαινχληα θάλεη ηνπο άιινπο λα ληψζνπλ άζρεκα (απηφ ζα ηνπ δεκηνπξγνχζε 

επηπιένλ ζπλαηζζήκαηα ελνρήο) ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα ηνλ θηλεηνπνηήζεηε. 

Δίλαη απαξαίηεην λα επηθπξσζεί ε αλαγλψξηζε ηεο δπζθνιίαο απφ ηνλ ίδην 

ηνλ θαινχληα, φπσο θαη λα αλαγλσξηζηεί ε ζεκαζία ηεο θιήζεο ζηε γξακκή 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο σο ην πξψην βήκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Μελ μερλάηε λα εθπέκπεηε δεζηαζηά, ελδηαθέξνλ, ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, 

ππνκνλή θαη ελζπλαίζζεζε. Δπηθεληξσζείηε ζην εδψ θαη ηψξα, επηηξέπνληαο 

ηαπηφρξνλα ζηνλ θαινχληα λα αλαθαιεί παιαηφηεξα δπζάξεζηα γεγνλφηα, ρσξίο 

φκσο λα επηκέλεη πνιχ ζε απηά. Τπνδείμηε ζηνλ θαινχληα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη, 

ηνπο κεραληζκνχο ππνζηήξημεο πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο αληηκεηψπηδε ηα πξνβιήκαηά ηνπ ζην παξειζφλ. Πξνζνρή ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πφλνπ ηνπ θαινχληα θαη ησλ ζσκαηηθψλ 

ζπκπησκάησλ (επίκνλνη πνλνθέθαινη, πεπηηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρή ζηνλ χπλν 

θαη ρξφληνο πφλνο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε ζεξαπεία). Δλζαξξχλεηε ηα κηθξά 

βήκαηα, θαζψο ν θαιψλ κπνξεί λα ληψζεη ζρεδφλ παξαιπκέλνο γηα λα ελεξγήζεη, 

«κνπδηαζκέλνο», απνπξνζαλαηνιηζκέλνο θαη αβέβαηνο γηα ην πψο ζα  αλαθηήζεη ηελ 

ηζνξξνπία ηνπ. Να ζπκάζηε πάληα φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη ν ίδηνο ν θαιψλ, αιιά ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Μελ ζπκθσλείηε κε ηνλ θαινχληα 

φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κφλνο ηνπ ή λα ζηεξίδεηαη ζην αιθνφι ή ζε άιιεο νπζίεο. Ζ 
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θαηάζιηςε κπνξεί λα ζεξαπεπηεί κε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη/ή ςπρνζεξαπεία θαη ην 

άηνκν λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Δλζαξξχλεηέ ηνλ, ινηπφλ, λα 

αλαδεηήζεη ζπζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή βνήζεηα. Μέρξη ηφηε, παξνηξχλεηέ ηνλ λα 

αλαγλσξίδεη ηελ αξλεηηθή θξηηηθή θαη θνπβέληα κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο απαηζηφδνμεο 

ζθέςεηο ηνπ σο κέξνο ηεο θαηάζιηςεο θαη φρη σο ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπ, λα κελ θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ρσξίζεη ηηο εξγαζίεο πνπ έρεη λα 

θάλεη ζε κηθξφηεξα κέξε βάδνληαο πξνηεξαηφηεηεο, λα κελ αλακέλεη «καγηθή ιχζε» 

(γηαηί ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα ληψζεη θάπνηνο θαιχηεξα), λα πξνζπαζεί λα βξίζθεηαη 

θνληά ζε άιινπο αλζξψπνπο (νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηάζιηςε), λα μεθηλήζεη κηα απιή 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα επηρεηξήζεη λα αθνινπζήζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα 

πνπ πξνηηκνχζε ζην παξειζφλ, λα θαηαξηίζεη θαη λα αθνινπζήζεη κε κηθξά βήκαηα  

έλα πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ (ψζηε λα επαλαθηεζεί ε αίζζεζε άζθεζεο 

ειέγρνπ), λα αλαβάιεη λα πάξεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο πξνο ην παξφλ. 

 

Πέλζνο 

 

Σα ζηάδηα ηνπ πέλζνπο ή θάπνηαο άιιεο απψιεηαο είλαη ζπλήζσο ηα αθφινπζα: 

- «Μνχδηαζκα»/ πάγσκα, άξλεζε θαη δπζπηζηία. Σα ζπλαηζζήκαηα ζνθ 

εληζρχνληαη κε ζπκφ ή ηξνκεξά μεζπάζκαηα. Ζ πεξίνδνο απηή ζπλήζσο δηαξθεί 

απφ κεξηθέο ψξεο σο κία εβδνκάδα. 

- Θξήλνο. Όηαλ ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο απψιεηαο, ηφηε 

εθδειψλεη ζξήλν θαη ζπκφ γηα ην πξφζσπν πνπ έραζε. ηελ θάζε απηή ην άηνκν 

δηαθαηέρεηαη απφ ζιίςε, επηθαιείηαη αλακλήζεηο απφ ην άηνκν πνπ έθπγε θαη 

πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο λα ην αλαδεηήζεη θαη λα ην μαλαβξεί.  

- Απειπηζία θαη απνδηνξγάλσζε. Σν άηνκν ζηε θάζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απάζεηα, θαηάζιηςε, αλεζπρία, θνηλσληθή απφζπξζε θαη κηα γεληθή αίζζεζε 

καηαηφηεηαο.  

- Αλαδηνξγάλσζε. ην ηειηθφ ζηάδην ν ζξήλνο θηάλεη ζε έλα κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν βαζκφ αλαδηνξγάλσζεο. 

Ο θαιψλ εθθξάδεη ζιίςε γηα ηελ απψιεηα ή ηελ επηθείκελε απψιεηα ελφο αηφκνπ, 

ελφο θαηνηθίδηνπ, θάπνηνπ ξφινπ, αληηθεηκέλνπ ή θαηάζηαζεο ή γηα ηνλ ζάλαην, ηελ 

αξξψζηηα, ηνλ ρσξηζκφ ή απνρσξηζκφ (π.ρ. γηα έλα παηδί πνπ αθήλεη ην ζπίηη). Απηφ 

πνπ κεηξά δελ είλαη ε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο απψιεηαο, αιιά 

ε έληαζε ηεο ζιίςεο πνπ βηψλεη ν θαιψλ. ηφρνο  ζαο ρξεηάδεηαη λα είλαη απιψο ην 

λα βνεζήζεηε ην ρξήζηε ηεο γξακκήο λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα μέξεη 

φηη θάπνηνο ηνλ αθνχεη.   
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Δπηζηξαηεχζηε ηελ ελζπλαίζζεζε (π.ρ.«Πξέπεη λα είλαη ζθιεξφ», «Αθνχγεζηε λα 

ζξελείηε πξαγκαηηθά»). Πξνζθέξεηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ θαινχληα γηα ηελ 

απφθαζή ηνπ λα θαιέζεη ζηε γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο (π.ρ. «Δίλαη θαιφ 

πνπ ηειεθσλήζαηε. πρλά βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα κηινχλ γηα ηηο απψιεηέο 

ηνπο»). Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, λα είζηε ζε επηθπιαθή φζνλ αθνξά ζε 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε  ελνρέο ή ζηελ  αίζζεζε απψιεηαο 

πνπ έρεη ν θαιψλ (κελ θνβεζείηε λα ξσηήζεηε: «Έρεηε ζθεθζεί λα θάλεηε θαθφ ζηνλ 

εαπηφ ζαο;»). Μηιήζηε κε ηξφπν πνπ λα θάλεηε φια ηα ζπλαηζζήκαηα λα θαίλνληαη 

θπζηνινγηθά σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πέλζνπο (π.ρ. «Απηφ πνπ αηζζάλεζηε είλαη 

αλακελφκελν γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξλάηε»). Αλαγλσξίζηε φηη, αλ θαη πηζαλφλ λα 

ληψζεηε φηη δελ πξνζθέξεηε αξθεηά, θαη κφλν πνπ αθνχηε ηνλ θαινχληα θαη είζηε 

«εθεί» γηα απηφλ, κπνξεί λα είλαη φ,ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή. 

Γηεξεπλήζηε ην βάζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απψιεηαο (κπνξείηε λα ηνλ ξσηήζεηε: 

«Δίραηε θάπνηα άιιε απψιεηα ζην παξειζφλ;  Πψο δηαθνξνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

απψιεηα;»), θαη ην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ηνπ θαινχληα (λα ην αλαθέξεηε αλ 

ρξεηάδεηαη, π.ρ. κπνξείηε λα ηνλ ξσηήζεηε: «Με πνηνλ άιιν ζα βνεζνχζε λα κηιήζεηε 

γηα απηήλ ηελ απψιεηα;»). 

Γψζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ κπείηε ζε δηαδηθαζία λα ηνλ «παξεγνξήζεηε» 

κε ηξφπν ηεηξηκκέλν! Μελ πξνζπαζείηε λα ειαθξχλεηε ηελ απψιεηα ηνπ θαινχληα 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο πνπ έρεη γηα απηήλ. Απνθεχγεηε ηηο θνηλνηππίεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα: «ν ρξφλνο ζα γηαηξέςεη ηηο πιεγέο». Μελ ιέηε: «Καηαιαβαίλσ» 

(θαλείο πξαγκαηηθά δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζιίςε ηνπ θαινχληα, θαλείο δελ είλαη 

ζηε ζέζε ηνπ).  

 

Απηνθηνληθόηεηα  

 

Σν πφζν πηζαλή είλαη ε απηνθηνληθή πξφζεζε κπνξεί λα αμηνινγεζεί απφ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

- ε επίπεδν ιεθηηθήο έθθξαζεο: Γελ έρσ θακηά ειπίδα, βνήζεηα, δελ αμίδσ 

ηίπνηα, έρσ βαζηά ζιίςε, θνβάκαη ηα πάληα, είλαη εθεί έμσ γηα λα κε πηάζνπλ, 

δελ κπνξψ λα πάσ πνπζελά, δελ αλήθσ πνπζελά, είλαη θαιχηεξα ρσξίο 

εκέλα, δε βιέπσ θαλέλα ιφγν γηα λα ζπλερίζσ, δελ πξφθεηηαη λα ηα θαηαθέξσ 

- ε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο: Πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο απηνθηνλίαο, 

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο παξααπηνθηνληθνχ ραξαθηήξα (ππεξβνιηθή 

ηαρχηεηα, νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι, απηναθξσηεξηαζκφο), 

απφζπξζε απφ θίινπο θαη νηθνγέλεηα, ηειηθέο δηεπζεηήζεηο (π.ρ. ην λα 

κνηξάδεη ηα ππάξρνληά ηνπ), δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ θαη ηεο φξεμεο, αιιαγέο 
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ζηε ρξήζε αιθνφι, ηζηγάξσλ, θαγεηψλ, λαξθσηηθψλ, θαξκάθσλ, ζην ζεμ, 

ζηηο αγνξέο, ζηελ άζθεζε, δπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, απμεκέλεο 

θνβίεο / ζπκφο. 

Μεηά απφ επηβαξπληηθέο θαηαζηάζεηο: νβαξή αζζέλεηα ή αηχρεκα, πξαγκαηηθή ή 

ζπκβνιηθή πξφζθαηε απψιεηα (εξγαζίαο, ξφινπ, λνήκαηνο, πγείαο αηφκνπ, 

θαηνηθίδηνπ), απηνθηνλία θίινπ ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, λνζειεία ή ζεξαπεία σο 

εμσηεξηθνχ αζζελνχο, απνκφλσζε, απψιεηα ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ, νκαδηθέο 

αιιαγέο ή απψιεηεο. Οη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη πςεινχ θηλδχλνπ. Ο θαιψλ επηρεηξεί 

λα απηνθηνλήζεη ή απηνθηνλεί, ζθέθηεηαη ή έρεη ήδε πξνζπαζήζεη λα βάιεη ηέινο ζηε 

δσή ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ πξνζπάζεηεο λα 

ζηακαηήζνπλ αβάζηαρηα ζπλαηζζήκαηα. Ο νξηζκφο ηεο ιέμεο «αβάζηαρηα» πνηθίιεη 

ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ γηα ην ίδην ην άηνκν, αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. 

Σν άηνκν ζπρλά αηζζάλεηαη φηη δελ αθνχγεηαη, φηη δελ γίλεηαη θαηαλνεηφ ή φηη δελ 

βξίζθεη αληαπφθξηζε απφ άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

νη δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαινχληνο αλαζηέιινληαη. Σν θίλεηξν ηνπ αηφκνπ 

κπνξεί λα κελ είλαη ν ζάλαηνο αιιά ην λα μεθχγεη απ‟ ηνλ ςπρηθφ πφλν πνπ βηψλεη, 

λα θάλεη κηα αιιαγή ζηε δσή ηνπ, ζηε ζρέζε ηνπ ή κηα πξνζπάζεηα λα αθνπζηεί (ζε 

πιαίζηα πεξηζζφηεξν ρεηξηζηηθά). 

Σν πξψην πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα αμηνινγήζηε ηνλ άκεζν θίλδπλν ηεο 

θαηάζηαζεο θαη δξάζηε αλαιφγσο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δψζεηε ζηνλ θαινχληα αξθεηφ 

ρξφλν, ψζηε λα αθνπζηεί. Αθνχζηε πξνζεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φληαο ζε 

επαγξχπλεζε γηα ζεκάδηα απειπηζίαο, απφγλσζεο, αλαμηφηεηαο, απηναπνκφλσζεο 

θαη παληθνχ. Διέγμηε ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ θαινχληα («Έρεηε θάεη; Έρεηε 

θνηκεζεί;»). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο γηα λα θαζνξίζεηε ηελ πηζαλφηεηα θηλδχλνπ, αιιά 

θαη πνηα πξνζέγγηζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε: «Ση ζαο πηέδεη απηή ηε ζηηγκή;» «Γηαηί 

ζέιεηε λα απηνθηνλήζεηε εδψ θαη ηψξα;» «Υάζαηε θάπνηνλ/θάηη πξφζθαηα απ‟ ηε 

δσή ζαο;» «Ση είλαη απηφ πνπ πεξλά απ‟ ην κπαιφ ζαο θαη ηη ζθνπεχεηε λα θάλεηε;». 

Πξνζνρή: Γείμηε ζπγθξαηεκέλν θαη φρη ππέξκεηξν ελδηαθέξνλ: «Με απαζρνινχλ 

πξαγκαηηθά απηά πνπ ζνπ ζπκβαίλνπλ.» «ίγνπξα είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπίζεη 

θαλείο απηά πνπ αληηκεησπίδεηο.» Δπεηδή νη θιήζεηο απηνθηνληθψλ είλαη νπζηαζηηθά 

κηα κέζνδνο επηθνηλσλίαο γηα απηνχο, ππελζπκίζηε κε ηξφπν ζηνλ θαινχληα φηη κηα 

θιήζε ηνπ είλαη κηα έλδεημε φηη αλαδεηά βνήζεηα. Γηαβεβαηψζηε ηνλ θαινχληα φηη 

ππάξρνπλ θαη άιιεο επηινγέο θαη φηη δελ είλαη πηα κφλνο. Βνεζήζηε ηνλ θαινχληα λα 

δψζεη ηηο δηθέο ηνπ ιχζεηο. «Ση ζα ήζειεο λα θάλεηο;», «Ση θνβάζαη λα θάλεηο;», «Με 

πνηνλ έρεηο κηιήζεη σο ηψξα;», «ε πνηνλ ζα ήζειεο λα απεπζπλζείο;». Μελ μερλάηε 

λα  δηεξεπλήζηε ην ξφιν, πνπ κπνξεί λα παίδνπλ ζεκαληηθνί άιινη ζηελ θξίζε. «ε 

πνηνλ κπνξείο λα ηειεθσλήζεηο απηή ηε ζηηγκή, ψζηε λα αζρνιεζεί καδί ζνπ θαη λα 



 174 

βνεζήζεη;» Αλ ην άηνκν νπινθνξεί πείηε: «Αλεζπρψ πξαγκαηηθά κήπσο 

εθππξζνθξνηήζεη θαηά ιάζνο ην φπιν θαη ζα αηζζαλφκνπλ πνιχ θαιχηεξα αλ ην 

αθνπκπνχζαηε ζην πάησκα ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ.». Αλ ν θαιψλ δηαζέηεη ράπηα, 

δεηήζηε ηνπ λα ηα βάιεη ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ, λα ηα ξίμεη ζηελ ηνπαιέηα ή λα ηα 

δψζεη ζε θάπνηνλ λα ηα θπιάμεη γηα κεξηθέο κέξεο. Κξαηήζηε ηνλ θαινχληα ζην 

ηειέθσλν. Γηαπξαγκαηεπζείηε καδί ηνπ γηα λα θεξδίζεηε ρξφλν. Πξνζπαζήζηε λα 

πείζεηε ην άηνκν λα πεξηκέλεη, ρσξίο λα ράζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα πάξεη κηα 

απφθαζε θαη ρσξίο λα παχζεη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δσή ηνπ. Κάληε κηα 

ζπκθσλία καδί ηνπ, ψζηε λα πεξηκέλεη.  

Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ρξεηάδεηαη λα ζπκάζηε πάληα φηη δελ 

βάδνπκε κηα απηνθηνληθή θιήζε ζηελ αλακνλή! Γελ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

ρσξίο επαξθή ζηνηρεία φηη πξφθεηηαη γηα θάξζα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ 

βηαδφκαζηε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε δσή ηνπ θαινχληα βξίζθεηαη ζε άκεζν θίλδπλν, 

επεηδή έγηλε αλαθνξά ζε απηνθηνλία! Γελ πξέπεη πνηέ λα αληηδξνχκε ππεξβνιηθά 

δείρλνληαο αλεζπρία θαη θνξηηθφ ελδηαθέξνλ, γηαηί κπνξεί λα ηξνκάμνπκε ηνλ 

θαινχληα. Δπίζεο, δελ ππνζρφκαζηε πνηέ πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξνχκε λα 

εγγπεζνχκε, φπσο ην φηη ηα πξάγκαηα ζα πάλε θαιχηεξα. Γελ απνξξίπηνπκε πνηέ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαινχληα νχηε ππεξηνλίδνπκε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, νχηε 

αγλννχκε ή ππνβαζκίδνπκε ηα αξλεηηθά. Γελ πξνζπαζνχκε λα απνζαξξχλνπκε έλαλ 

απηνθηνληθφ ιέγνληάο ηνπ κε πνην ηξφπν ζα επεξεάζεη ε απηνθηνλία ηνπ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα, νχηε ηνπ δεηνχκε λα εγθαηαιείςεη ηα 

ζρέδηά ηνπ (δεηνχκε λα ηα θαζπζηεξήζεη).  

Υξεηάδεηαη λα έρνπκε ζην λνπ καο φηη έλαο άλζξσπνο δελ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο απφιπηα πξνο ηελ απηνθηνλία, αιιά ακθηηαιαληεχεηαη (γηα ην 

ιφγν απηφ, άιισζηε, ηειεθσλεί). Γελ πξέπεη λα παξαζπξζνχκε απφ ηελ απειπηζία 

πνπ εθθξάδεη θαη λα ζεσξήζνπκε θαη εκείο φηη δελ έρεη άιιεο δηεμφδνπο. Γελ 

ππνηηκνχκε πνηέ ηε δχλακε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο ηνπ θαινχληα. 

Υεηξηζηείηε ινηπφλ κηα πξνζπάζεηα απηνθηνλίαο «ελεξγεηηθά»: Δπηθνηλσλήζηε ηελ 

θαηαλφεζή ζαο γηα ηε δχλακε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απφγλσζε 

πνπ αηζζάλεηαη. Να είζηε ςχρξαηκνο, κε επηθξηηηθφο θαη λα δείμεηε ελδηαθέξνλ. Να 

αληαλαθιάηε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Αθνχζηε ηνλ! Δθηηκήζηε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

απνζέκαηα ηνπ θαινχληνο. Ο θαιψλ αηζζάλεηαη ζπρλά κφλνο, ρσξίο απνζέκαηα θαη 

παξαβιέπεη δηεμφδνπο θαη ζεκαληηθνχο «άιινπο» ζηε δσή ηνπ. Βνεζήζηε ηνλ 

θαινχληα λα αλαγλσξίζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη πεγέο εζσηεξηθέο ή κε, ψζηε λα 

αλαθαιχςεη άιιεο δηεμφδνπο θαη πξνζπαζήζηε λα αλαπηχμηε καδί ηνπ έλα 

ζεξαπεπηηθφ πιάλν. Κάληε κηα ζπκθσλία ζέηνληαο ηελ αλαβνιή ηεο απηνθηνλίαο σο 

επηινγή, αλαδεηήζηε βνήζεηα θαη βξείηε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ην ηέινο ηεο 
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ζπλδηάιεμεο κελ ακειήζεηε λα θιείζεηε λέν ηειεθσληθφ ξαληεβνχ (θίλεζε πνπ θέξεη 

κεγάιε ζπκβνιηθή ζεκαζία). 

 

Απηνηξαπκαηηζκόο 

 

Πνιιά απφ ηα άηνκα πνπ πξνθαινχλ βιάβε ζηνλ εαπηφ ηνπο, ππνθέξνπλ 

απφ βνπιηκία ή ςπρνγελή αλνξεμία, έρνπλ πέζεη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο ή άιισλ εηδψλ 

θαθνπνίεζεο θαη παξνπζηάδνπλ κηα επξεία γθάκα δηαηαξαρψλ ζηε ζπκπεξηθνξά. 

Πνιιψλ ηέηνησλ αλζξψπσλ νη νηθνγέλεηεο είλαη δηαιπκέλεο ή δπζιεηηνπξγηθέο θαη ν 

αιθννιηζκφο, ε ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε είλαη ζπλήζε. Μπνξεί λα 

είλαη ρξήζηεο νπζηψλ, θαηαζιηπηηθνί ή λα αηζζάλνληαη κπεξδεκέλνη κε ηελ ζεμνπαιηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί ην ππφβαζξν λα είλαη νξηαθφ ή 

ςπρσηηθφ (π.ρ.  απψιεηα επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα εμαηηίαο παξαιεξεκαηηθψλ 

αθνπζηηθψλ ςεπδαηζζήζεσλ). 

Οη πεξηζζφηεξνη βιάπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε εθξήμεηο ζηηγκήο, ρσξίο βαζηθή 

αηηία. Άιινη ην θάλνπλ γηα λα αηζζαλζνχλ θάηη πέξα απφ ην θελφ πνπ ζπρλά βηψλνπλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη αλαθέξνπλ φηη αηζζάλνληαη απφ ιίγν κφλν πφλν έσο θαη θαζφινπ. 

Άιινη πξνηηκνχλ ην ζσκαηηθφ πφλν απφ ηνλ εζσηεξηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ ή ςπρηθφ 

πφλν θαη κεξηθνί αλαθέξνπλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

ηξαχκαηά ηνπο. πλήζεηο πξαθηηθέο είλαη νη ραξάμεηο / ηνκέο, θνπή ησλ θαξπψλ, 

αγθψλσλ ή πνδηψλ κε μπξαθάθη ή ζπαζκέλν γπαιί, ζεκάδεκα / θάςηκν απφ ηζηγάξα, 

εθρπκψζεηο απφ ρηππήκαηα ζην ηνίρν ή ζε αηρκεξά αληηθείκελα, θαηάπνζε κε-

λφκηκσλ νπζηψλ ή δειεηήξην, ζπλερέο άλνηγκα ή ζθάιηζκα παιαηνηέξσλ πιεγψλ ή 

θαηάπνζε κηθξψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο θαξθίηζεο. Σν αίκα κπνξεί λα ζεκαίλεη 

ζπκβνιηθά φηη ν πφλνο θαη ηα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα αθήλνπλ/ εγθαηαιείπνπλ ην 

ζψκα ηνπο ή ηνπο δηαβεβαηψλεη φηη είλαη αθφκα δσληαλνί θαη ελεξγεηηθνί. Σν θφςηκν 

κπνξεί λα αλαθνπθίδεη απφ ηελ έληαζε θαη λα επαλαθέξεη ηα άηνκα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα βηψλνπλ αλαθνχθηζε / θάζαξζε, ελνρή ή 

απέρζεηα γηα ηελ πξάμε ηνπο. 

Ζ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζπρλά εζηζηηθή θαη ζπλεπψο 

δχζθνιν λα δηαθνπεί ρσξίο ηαηξηθή θαη ζεξαπεπηηθή βνήζεηα. Δίλαη απαξαίηεην λα 

δηεπθξηλίζεηε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν πξνθαιεί θαθφ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Δάλ ν 

θαιψλ δε βξίζθεηαη ζε ζσκαηηθφ θίλδπλν, πξνζθέξεηέ ηνπ ππνζηήξημε θαη κία ζρέζε 

εκπηζηεπηηθνχ δεζκνχ καδί ζαο. Γηεπθξηλίζηε ην βαζκφ ηνπ απηνηξαπκαηηζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ν θαιψλ θφβεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θάληε εξσηήζεηο φπσο «Πφζν βαζχ 

είλαη ην θφςηκν….», «Σξέρεη πνιχ αίκα;» «Πφζν;» Γηεπθξηλίζηε επίζεο, εάλ ν θαιψλ 

γλσξίδεη ηα βαζηθά γηα λα πεξηπνηεζεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα ηξαχκαηα/πιεγέο ηνπ. 
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Γεληθά, ν απηνηξαπκαηηζκφο είλαη έλα κηθξφ θφςηκν ή πιεγή κε ιίγν αίκα, ην νπνίν ν 

θαιψλ γλσξίδεη πψο λα ρεηξηζηεί. Δάλ ν θαιψλ δελ γλσξίδεη πψο λα παξέρεη ν ίδηνο 

βνήζεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ, ηφηε θαιέζηε λνζνθνκεηαθή βνήζεηα. Ρσηήζηε, εάλ ν θαιψλ 

έρεη θάπνην απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. Όηαλ ν ζσκαηηθφο θίλδπλνο έρεη δηεπθξηληζηεί θαη 

αληηκεησπηζηεί, πξνζθέξεηε ζηνλ θαινχληα ηελ επθαηξία λα κηιήζεη γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη ζηε δσή ηνπ/ηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ γη απηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

δελ πξέπεη λα αλαιχζεηε γηαηί ην άηνκν είλαη απηνθαηαζηξνθηθφ, νχηε λα ππνζέζεηε 

φηη είλαη απαξαίηεηα ζνβαξά δηαηαξαγκέλν. Μελ πηνζεηείηε ξφιν γηαηξνχ, λνζνθφκαο 

ή θαξκαθνπνηνχ! Υξεζηκνπνηήζηε ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά σο πεγή 

πιεξνθφξεζεο θαη βέβαηα, κελ παληθνβάιιεζηε ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζσκαηηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο θαθνκεηαρείξηζεο/ αθξσηεξηαζκνχ. 

 

Κξίζεηο Παληθνύ 

 

Οη θξίζεηο παληθνχ εθδειψλνληαη κε μαθληθή, έληνλε αλεζπρία, θφβν ή ηξφκν, 

ζπρλά ζπλδεφκελα κε αηζζήκαηα επεξρφκελεο θαηαζηξνθήο ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ ή 

άιισλ ζεκαληηθψλ γη‟ απηφ πξνζψπσλ . Σα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ αίζζεζε 

παικψλ ηεο θαξδηάο, πφλν ζην ζηήζνο, αηζζήκαηα αζθπμίαο ή πλημίκαηνο, δαιάδα, 

εθίδξσζε (γεληθά, λεπξνθπηηθά ζπκπηψκαηα ), θφβν ηνπ αηφκνπ φηη ζα πεζάλεη ή ζα 

ηξειαζεί. Άηνκα κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή (επίκνλε αλεζπρία κε δηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ ελφο κήλα ) δείρλνπλ ζεκάδηα έληαζεο, ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (εθίδξσζε , αίζζεζε παικψλ ), θφβν θαη έληνλε 

αυπλία. ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ρξεηάδεηαη λα βνεζήζεηε ηνλ θαινχληα λα 

επηζηξέςεη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία πξνζθέξνληάο ηνπ ηξφπνπο λα αληηκεησπίζεη ηελ 

αλεζπρία / θξίζε παληθνχ.  

Θπκεζείηε λα κηιάηε ζηγά θαη ήξεκα πξνζπαζψληαο λα  εξεκήζεηε ηνλ 

θαινχληα. Γηαβεβαηψζηε ηνλ φηη ζα κείλεηε καδί ηνπ/ηεο, ιέγνληαο : «Θα κείλσ εδψ 

καδί ζνπ θαη ζα πεξηκέλσ λα πεξάζεη». Διέγμηε ηνπο ηξφπνπο πνπ έρεη θάζε άηνκν 

λα αληηκεησπίδεη ηελ αλεζπρία/παληθφ, θάλνληαο εξσηήζεηο φπσο: «Έρεη ζπκβεί θάηη 

ηέηνην πνηέ ζην παξειζφλ; Ση ζαο είρε βνεζήζεη; «Γνθηκάζαηε πξνεγνπκέλσο ηηο 

κεζφδνπο πνπ είραηε ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε θνξά;». Δλζαξξχλεηε ηνλ θαινχληα λα 

απνθχγεη λα «παιέςεη » κε ηνλ παληθφ, ιέγνληαο: «Πεξηκέλεηε θαη δψζηε ζην θφβν 

ρξφλν. Θα πεξάζεη. Ο ηξφπνο γηα λα βγείηε απφ απηφ, είλαη λα πεξάζεηε κέζα απφ 

απηφ». Βνεζήζηε ηνλ λα παξακείλεη ζην παξφλ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη 

εθείλε ηε ζηηγκή απφ ην λα αλεζπρεί φηη ε θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξέςεη .  

ε πξαθηηθφ επίπεδν, είλαη ρξήζηκν λα πξνηείλεηε ζηνλ θαινχληα λα θάλεη ηηο 

παξαθάησ ελέξγεηεο γηα λα ειέγμεη ηελ αλεζπρία/παληθφ ηνπ/ηεο : Δλζαξξχλεηέ ηνλ 
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λα παίξλεη βαζηέο, αξγέο αλαπλνέο, εθπλένληαο ηειείσο θάζε θνξά (π.ρ. «Πάξηε 10 

–15 αλαπλνέο ηε θνξά, μεθνπξαζηείηε, ζπλερίζηε πάιη. Φπζήμηε κέζα ζε κηα ράξηηλε 

ζαθνχια»). Πξνηείλεηέ ηνπ θαινχληα λα αθνινπζήζεη έλα φρη πνιχ πεξίπινθν  

ππφδεηγκα  πνπ έρεη ζθνπφ λα ζηακαηήζεη  ηνλ παληθφ θαη λα θεξδίζεη ηνλ έιεγρν 

(π.ρ. «Κάζε θνξά πνπ αηζζάλεζηε  φηη είζηε ζε θξίζε πάξηε 5 αλαπλνέο, θάληε 10 

βήκαηα δεμηά, πάξηε 5 αθφκα βαζηέο αλαπλνέο , θάληε 10 βήκαηα αξηζηεξά»). 

Πξνηείλεηέ ηνπ λα πεη ηα αθφινπζα ζηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

παληθνχ: Ζ αλεζπρία είλαη έλα κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο ζηνλ 

θίλδπλν/ ζην θφβν/ ζηελ πίεζε . Ζ αλεζπρία είλαη απεηιεηηθή αιιά φρη επηθίλδπλε. 

Πξνζνρή, φκσο, Μελ απνξξίπηεηε σο αλαιεζή ηα αηζζήκαηα θαη ηνπο θφβνπο ηνπ 

θαινχληα, νχηε λα  αληαλαθιάηε ηελ ηαξαρή ηνπ ζηε δηθή ζαο θσλή (ην 

«θαζξέθηηζκα» απηφ ζα επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ). 

 

 

Φπρσηηθέο θαηαζηάζεηο 

 

Ο θαιψλ εκθαλίδεηαη απνπξνζαλαηνιηζκέλνο, πηζαλφλ παξαλντθφο, (έρεη 

αηζζήκαηα θαηαδίσμεο) ή δελ έρεη επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο θαιψλ ίζσο 

ραξαθηεξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ «ςπρηθά άξξσζην». Βαζηθφο ζηφρνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο είλαη λα εγθαζηδξχζνπκε ζρέζε ζπκπάζεηαο κε ηνλ θαινχληα θαη ζε δεχηεξν 

ρξφλν λα απμήζνπκε ηα επίπεδα νξζήο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 

θαινχληα θαη ηνλ έιεγρν ησλ παξαηζζήζεσλ. πλαθφινπζα ζα ρξεηαζηεί λα θξαηήζηε 

επηθνηλσλία ζχληνκε, πεξηεθηηθή θαη απιή: 

Υξεζηκνπνηήζηε πξνηάζεηο θαη φρη κεγάιεο παξαγξάθνπο . Γίλεηε νδεγίεο, 

κία ηε θνξά. Κάληε εξσηήζεηο, κία ηε θνξά. Μηιάηε αξγά θαη ήξεκα . Να είζηε 

μεθάζαξνη θαη επζείο. Υξεζηκνπνηήζηε ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ν θαιψλ ρξεζηκνπνηεί, 

αιιά ζην πιαίζην ησλ δηθψλ ζαο πξνηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν θαιψλ κηιάεη γηα 

θιάκα θαη φηη είλαη ζαλ παηδί, ρξεζηκνπνηήζηε ηηο ιέμεηο «θιάκα» θαη «παηδί» . Αλ ν 

θαιψλ κηιάεη κε κεηαθνξέο ή ζχκβνια πνπ δελ θαηαιαβαίλεηε, δεηήζηε ηνπ/ηεο λα 

ζαο εμεγήζεη ηε ζεκαζία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ν θαιψλ ιέεη : «Έρσ ζπάζεη». 

Μπνξείηε λα ξσηήζεηε : «Ση ζεκαίλεη έρσ ζπάζεη ;», «Έρεηε ληψζεη έηζη μαλά;», «Ση 

θάλεηε γηα λα ζπγθεληξσζείηε;». 

Μελ μερλάηε λα δείρλεηε ελζπλαίζζεζε. Πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε ηε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ θαινχληα θαη πξνζαλαηνιηζηείηε ζηηο αηζζήζεηο (αθή, αθνή, 

γεχζε θιπ), αλ έρεη πεξηγξάςεη ν θαιψλ πνπ βξίζθεηαη, ηη θνξάεη, πνπ θάζεηαη θ.α. 

Αλ ν θαιψλ πεξλάεη απφηνκα απφ ζέκα ζε ζέκα, ελζαξξχλεηέ ηνλ λα επηκείλεη ζ΄έλα 

ζέκα ηε θνξά. Μηιήζηε θη εζείο γηα έλα ζέκα ηε θνξά . 
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Πξνζδηνξίζηε, αλ ν θαιψλ εθθξάδεη απεηιή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηνπο άιινπο 

θαη ελεξγείζηε αλάινγα. Υξεηάδεηαη πξνζνρή, ψζηε λα κελ εζηηάδεηε ζε άρξεζηεο 

ιεπηνκέξεηεο ή αθεξεκέλεο έλλνηεο. Αλ ν θαιψλ έρεη ςεπδαηζζήζεηο, κελ 

πξνζπνηείζηε φηη κνηξάδεζηε ηελ εκπεηξία καδί ηνπ αιιά θαη κελ πξνζπαζείηε λα 

δηαθσλείηε κε φ,ηη ν θαιψλ αληηιακβάλεηαη, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, ψζηε λα κελ θάλεηε 

ηδηαίηεξα δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ησλ θαληαζηψζεσλ, θαζψο απηφ 

ίζσο απμήζεη ηνλ θφβν ηνπ. Μελ πξνζπαζείηε λα πείζεηε ηνλ θαινχληα λα κελ 

πηζηεχεη ζε παξαηζζήζεηο ή λα κελ θνβάηαη θαη θπξίσο κελ ηνπ ιέηε πνηέ φηη είλαη 

εθηφο ειέγρνπ. 

. 

 

 

 

Υξήζε νπζηώλ 

 

Σν Αιθνόι θαηαδεηθλχεηαη απ‟ ηελ θαθή άξζξσζε ηνπ ιφγνπ, θιαςνχξηζκα, 

θιάκα, μέζπαζκα νξγήο, κνπξκνχξηζκα, αλάξκνζηεο αληηδξάζεηο θαη ελδείμεηο 

απηνθηνληθφηεηαο. Μπνξεί λα αθνχζεηε ηνλ ήρν ηνπ πάγνπ ζην πνηήξη ή ηελ 

θαηάπνζε πγξψλ. Σν άηνκν κπνξεί λα ηειεθσλήζεη, επεηδή ε θαηάζιηςε 

εκθαλίζηεθε, ηα αηζζήκαηα αλπςψζεθαλ, ε ζθέςε κπεξδεχηεθε ή απνδηνξγαλψζεθε 

ή αηζζάλεηαη απψιεηα ηνπ ειέγρνπ. Πξνζνρή: Μελ ηνπ πξνηείλεηε λα πηεί θαθέ. 

ε πεξίπησζε ρξήζεο παξαηζζεζηνγφλσλ ην άηνκν βιέπεη ή αθνχεη πξάγκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη απφ νπζίεο, φπσο ην LSD (νμχ). Πξνζνρή: Μελ θάλεηε αλαθξηηηθέο 

εξσηήζεηο γηα ηελ εκπεηξία, φηαλ είλαη ππφ ηελ επήξεηα θάπνηαο νπζίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα: «Γηαηί αηζζάλεζαη φηη νη ηνίρνη έξρνληαη θαηά πάλσ ζνπ;» «Πφζν κεγάια 

είλαη ηα έληνκα πνπ βιέπεηο;». Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απμήζεη ην θφβν ηνπ θαινχληνο. 

ε πεξίπησζε ρξήζεο θαηαζηαιηηθψλ ην άηνκν θαίλεηαη εμαηξεηηθά αξγφ, ζε 

θαηάζιηςε, έρεη ρακειή ελεξγεηηθφηεηα θαη δπζθνιία ζην λα εθθξαζηεί. 

ε πεξίπησζε ιήςεο δηεγεξηηθώλ ην άηνκν είλαη ζε ππεξδηέγεξζε ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο χπλνπ. Μπνξεί λα παξνπζηάδεη παξαλντθφηεηα ζηε ζθέςε, γξήγνξν ιφγν 

θαη πςειή ελεξγεηηθφηεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεην λα ππνινγίζνπκε 

ην βαζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη λα πξνβνχκε ζε δξαζηηθά βήκαηα δηάζσζεο, αλ είλαη 

αλάγθε. Πξψηα απφ φια, θαζνξίζηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαινχληνο θαζψο θαη αλ 

ππάξρεη θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Να είζηε επζχο. Ση νπζία έρεη πάξεη ν θαιψλ; 

Πφηε; Πφζε; Μπνξεί λα είλαη ζαλαηεθφξν ην κίγκα; Πφζν παξνξκεηηθφο είλαη ν 

θαιψλ; Τπάξρεη θάπνην ζαλαηεθφξν ζρέδην; Καιέζηε άκεζε βνήζεηα, αλ ρξεηάδεηαη. 
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Οηθνδνκήζηε εκπηζηνζχλε. Πξνζθέξεηε επηβεβαίσζε θαη ππνζηήξημε γηα φζε ψξα ην 

ρξεηάδεηαη ν θαιψλ θαη γηα φζε ψξα ε θιήζε παξακέλεη παξαγσγηθή. Μελ μερλάηε λα 

ζέηεηε ζηαζεξά φξηα. Εεηήζηε απ‟ ηνλ θαινχληα λα απέρεη απφ ην πνηφ θαη ηα 

λαξθσηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο: «Όρη, δε ζα πεξηκέλσ κέρξη λα βάιεηε άιιν έλα 

πνηφ, ζα ην εθηηκνχζα, αλ δελ πίλαηε ελψ κηιάκε». 

Αλ ε θιήζε είλαη αληηπαξαγσγηθή, πξνηείλεηέ ηνπ λα θαιέζεη, φηαλ ζα είλαη 

λεθάιηνο: «Υαίξνκαη πνπ απνθάζηζεο λα ηειεθσλήζεηο. Μπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε 

ηη ψξα ζα κπνξνχζεο λα μαλαηειεθσλήζεηο; Πξνηείλσ λα θνηκεζείο γηα κεξηθέο ψξεο 

θαη χζηεξα λα ηειεθσλήζεηο. Σα πξάγκαηα κπνξεί λα είλαη πην μεθάζαξα». Αλ ν 

θαιψλ είλαη δηζηαθηηθφο, παξαπέκςηε ηνλ. Να κηιάηε αξγά θαη θαζαξά, ψζηε λα ζαο 

θαηαλνεί ν θαιψλ. Απνθχγεηε λα  ζρεηηζηείηε κε ηελ νπζία. Δζηηάζηε ζην παξφλ, 

«ζην εδψ θαη ηψξα». Μείλεηε κε απηφ πνπ βιέπεη θαη αηζζάλεηαη ν θαιψλ. Κάηη ηέηνην 

ζα ηνλ βνεζήζεη λα απνθηήζεη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. Βνεζήζηε ηνλ λα κελ 

θαηαβιεζεί απ‟ ηελ θαηάζηαζε. «Γελ έρεηο θάεη φιε κέξα; Θα ήηαλ θαιφ λα ηξσο θάηη 

ελψ ζα κηιάκε». 

ε πξαθηηθφ επίπεδν, ζε φ,ηη αθνξά ηε ιήςε Παξαηζζεζηνγόλσλ (πρ. LSD): 

Να ειέγρεηε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηη βηψλεη ν θαιψλ. «Ση ζπκβαίλεη ηψξα;», «πνπ είλαη 

ην ηειέθσλν;», «ηη ζπκβαίλεη ζην ζψκα ζνπ;». Γηαβεβαηψζηε ην άηνκν γηα ηε δηαξθή 

παξνπζία ζαο. «Δίκαη εδψ γηα λα ζε βνεζήζσ», «είκαη αθφκα εδψ». 

ε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε Καηαζηαιηηθώλ: Κξαηήζηε ηε ζπδήηεζε δσληαλή. 

Παξαθηλήζηε ηνλ θαινχληα – ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ην κπαιφ ηνπ κπνξεί λα θαίλεηαη 

θελφ. Πξνζπαζήζηε λα ηνλ βνεζήζεηε λα απμήζεη ηα επίπεδα ηεο ελεξγεηηθφηεηάο 

ηνπ. Πξνηείλεηέ ηνπ λα θηλείηαη, λα πάξεη ιίγν αέξα, θιπ. φρη φκσο θαθέ. «Κξπψλεηο; 

Ση κπνξείο λα θάλεηο γη‟ απηφ;», «ηη κπνξείο λα θάλεηο ηψξα γηα λα δψζεηο ζηνλ εαπηφ 

ζνπ ιίγε ελεξγεηηθφηεηα;» 

ε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε Γηεγεξηηθώλ: Να κηιάηε θαη λα απαληάηε αξγά. 

Πξνηείλεηε δξαζηεξηφηεηεο ραιάξσζεο. Δζηηάζηε θαη θάληε πεξηιήςεηο, ψζηε λα 

θξαηήζεηε ηε ζπλνρή ηεο ζπδήηεζεο. Γεληθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο ιήςεο νπζηψλ 

ρξεηάδεηαη λα κελ εμάγνπκε βηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα: ν θαιψλ πνπ αθνχγεηαη 

«θηηαγκέλνο» ή κεζπζκέλνο κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη θνπξαζκέλνο ή ζε 

θαηάζιηςε, άξξσζηνο ή ππφ ηελ επήξεηα θαξκάθσλ θιπ. 

Γελ θιείλνπκε πνηέ ην ηειέθσλν πξηλ δψζνπκε ζηνλ θαινχληα ηε δπλαηφηεηα 

γηα κηα παξαγσγηθή ζπλνκηιία. Γελ πξνζπαζνχκε λα πείζνπκε ηνλ θαινχληα λα βξεη 

βνήζεηα. Γελ ιέκε πνηέ: «Θα ζαο παξαθαινχζα λα πάηε λα δείηε θάπνηνλ εηδηθφ 

ζχκβνπιν γηα αιθννιηθνχο ην ζπληνκφηεξν». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζέηνπκε φξηα, 

δειαδή, δελ δίλνπκε ζηνλ θαινχληα απεξηφξηζην ρξφλν γηα ζπλνκηιία. Σαπηφρξνλα, 

δελ κπνξνχκε λα απαξλεζνχκε ην άκεζν πξφβιεκα, επηθεληξψλνληαο ζηα 
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ππνβφζθνληα αίηηα. Μηα ηέηνηα εζηίαζε κπνξεί λα επηδεηλψζεη ην άγρνο θαη ηε ρξήζε 

νπζηψλ. 

  

 

Υεηξηζκόο ελόο ζνβαξά δηαηαξαγκέλνπ θαινύληνο 

 

Καηεπλάδεηε ηα ζπλαηζζήκαηα. Ο πειάηεο δηαθαηέρεηαη απφ πνιιά 

ζπλαηζζήκαηα θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηα απνθαιχπηεηε. Ο θαιχηεξνο ρεηξηζκφο είλαη 

λα ζπδεηάκε δηάθνξα ζέκαηα θαη νη εξσηήζεηο λα γίλνληαη κε ήξεκν ηξφπν, ψζηε ν 

πειάηεο λα κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί ζε ιεπηνκέξεηεο. Ο ζηφρνο είλαη λα 

θαηεπλάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Υσξίδνληαο ηε ζπδήηεζε ζε κηθξφηεξα ζέκαηα, ν 

ζχκβνπινο δηεπθνιχλεη ηνλ πειάηε λα απνθηήζεη μαλά έιεγρν. Αξλείζηε λα 

κνηξαζηείηε Παξαηζζήζεηο θαη Φεπδαηζζήζεηο. Αλ έλαο πειάηεο έρεη παξαηζζήζεηο ή 

ςεπδαηζζήζεηο, ν εηδηθφο δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ςχρσζε. Καζνξίδεηε ηε 

ρξήζε Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο. Δθ „φζνλ απηφ είλαη δπλαηφ ,ν εηδηθφο ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεη λα απνζπάζεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ηε δνζνινγία θαη εηδηθά ηε δηαθνπή 

ηεο αγσγήο ρσξίο ηε ζπκβνπιή ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ. Ζ αιιαγή, ε παξάιεηςε ή ε 

ππνηίκεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο είλαη απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο θάπνηνο γίλεηαη ςπρσηηθφο. Δπίζεο, ε ελεκέξσζε απηή ζα πξνζθέξεη 

ζηνλ εηδηθφ κηα θαιχηεξε εηθφλα γηα ηε δηαηαξαρή ηνπ πειάηε. 

Γηαηεξήζηε Ρεαιηζηηθέο Πξνζδνθίεο. Ο εηδηθφο ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηήο: ν 

πειάηεο δελ έγηλε δηαηαξαγκέλνο μαθληθά. Καλείο ιεηηνπξγφο θξίζεο δελ πξφθεηηαη λα 

αιιάμεη ηε ρξφληα ςπρσηηθή ζπκπεξηθνξά ζε κηα κφλν θιήζε. ηφρνο είλαη λα 

θεξδίδεηε ρξφλν, ψζηε λα απνθηήζεη έιεγρν ν πειάηεο. Ζ ζπδήηεζε επίζεο ζα δείμεη, 

αλ ν θαιψλ είλαη απιά κνλαρηθφο ή έρεη αλάγθε απφ πην άκεζε βνήζεηα. 

Γηαηεξήζηε Δπαγγεικαηηθή Απόζηαζε. Σειεθσλήκαηα απφ ζνβαξά 

δηαηαξαγκέλα άηνκα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηα απεηιεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο ηειεθσληθνχο ιεηηνπξγνχο ,θάλνληαο ηνπο λα λνηψζνπλ 

αλεπαξθείο ,ζπγρπζκέλνη θαη ζε θξίζε νη ίδηνη. Σν λα δηαηεξήζνπλ κηα επαγγεικαηηθή 

απφζηαζε, φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηξαγηθέο θαη πνιχ νδπλεξέο ηζηνξίεο, είλαη 

δχζθνιν ,αθφκε θαη γηα ηνλ πην έκπεηξν ηειεθσληθφ ιεηηνπξγφ. Όηαλ εκθαλίδνληαη 

ηέηνηα ζπλαηζζήκαηα ,είλαη απνιχησο ζεκαληηθφ λα δεηήζεηε επνπηεία. Δπίζεο, ην λα 

πεξάζεηε ηε γξακκή ζε θάπνηνλ άιιν ιεηηνπξγφ, ζε θακηά πεξίπησζε δελ δείρλεη 

αλεπάξθεηα. Όζν δηαηαξαγκέλνη θαη λα είλαη απηνί νη άλζξσπνη, πνιιέο θνξέο 

αληηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ιεηηνπξγνχ. Αλ αληηδξάζεηε έληνλα, 

είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, κάιινλ ζα πξέπεη λα δεηεζεί βνήζεηα απφ θάπνηνλ επφπηε. 
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Απνθχγεηε ηνλ Καζεζπραζκφ. Σν λα θαζεζπράδεηε θαη λα δείρλεηε ζπκπφληα ζηνλ 

πειάηε, ιίγν ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφνδφ ηνπ. 

Δθηηκήζηε ηελ Δπηθηλδπλόηεηα. Πνιινί πειάηεο ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ 

θξίζεο έρνπλ απηνθηνληθή ή δνινθνληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ηειεθσληθή παξέκβαζε ζε 

έληνλα δηαηαξαγκέλα άηνκα ζαθψο δελ ζθνπεχεη λα είλαη ζεξαπεπηηθή. Δίλαη απιψο 

έλαο ηξφπνο λα θεξδίζνπκε ρξφλν, ψζηε λα θηάζεη ε πξαγκαηηθή βνήζεηα. Ζ 

ζπκβνπιή καο είλαη λα αληηκεησπίδεηε ηνπο πειάηεο απηνχο σο άηνκα κε ηα δηθά ηνπο 

ηδηνζπγθξαζηαθά πξνβιήκαηα. 

 

 

Οη «δύζθνιεο» θιήζεηο 

 

Πνιιέο  Γξακκέο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο δέρνληαη ηειεθσλήκαηα ηα νπνία 

γηα θάπνηνπο ιφγνπο ραξαθηεξίδνληαη σο «δύζθνια». Οη θιήζεηο απηέο κπνξεί λα 

επεξεάδνπλ ηνλ εηδηθφ πνπ απαληά ζην ηειεθψλεκα ή θαη νιφθιεξε ηελ ππεξεζία. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζχκβνπινο ηεο γξακκήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

επεξεάδεηαη απφ ηνλ θαινχληα, πξέπεη πξψηα λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δεηήζεη ππνζηήξημε, επνπηεία θαη ίζσο επηπιένλ εθπαίδεπζε. Μηα 

γξακκή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο κπνξεί λα αλαδεηήζεη εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο 

γηα επνπηεία θαη ζπκβνπιεπηηθή γηα ην πξνζσπηθφ. 

«Γχζθνιεο» θιήζεηο ζεσξνχληαη: 

 θιήζεηο πνπ πεξηέρνπλ ππεξβνιηθφ ζπκφ, 

 νη θιήζεηο απφ άηνκα πνπ απεηινχλ κε απηνθηνλία, 

 αλάξκνζηεο θιήζεηο κε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, 

 θάξζεο, 

 θιήζεηο απφ κεζπζκέλνπο, ξαηζηζηέο, νκνθνβηθνχο ή κε απεηιεηηθφ 

πεξηερφκελν, 

 επαλεηιεκκέλεο θιήζεηο. 

Όινη νη εηδηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε γξακκέο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο πξέπεη 

λα εθπαηδεχνληαη γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ιεγφκελα «δχζθνια» 

ηειεθσλήκαηα, θηλνχκελνη ζηα φξηα ηεο ππεξεζίαο, φπνπ εξγάδνληαη. Πνιιέο 

γξακκέο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζεσξνχλ ρξήζηκν λα πεξηιακβάλνπλ έλα 

μερσξηζηφ ηνκέα «απηνθηνληθψλ θιήζεσλ» ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα. Παξνκνίσο, κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο απάληεζεο ζε θιήζεηο κε πεξηερφκελν πβξηζηηθφ, ζεμνπαιηθφ, 

ξαηζηζηηθφ ή νκνθνβηθφ. Οη εηδηθνί πνπ παξέρνπλ ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ 
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ηειεθψλνπ δελ πξέπεη λα κέλνπλ αβνήζεηνη θαη ρσξίο ππνζηήξημε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ θιήζεσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο θαινχληεο, φπσο απηνί πνπ 

θαινχλ επαλεηιεκκέλα, κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ 

ππεξεζία, θαζψο μεπεξλνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα φξηα ηεο γξακκήο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο. Πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ αθφκα θαη ηνλ ζπκφ. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν 

λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θιήζεσλ απφ φινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηε γξακκή, αθφκα θαη κε πξνζρεδηαζκέλεο γξαπηέο 

απαληήζεηο. Οη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο ζπρλά απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο «δχζθνισλ» θιήζεσλ: 

 Να ηεξνχληαη γξαπηά εκπηζηεπηηθά αξρεία, φπνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε θαη 

νη ππφινηπνη ζπλάδειθνη ηεο γξακκήο θαη νη επφπηεο. Σα αξρεία απηά 

πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Να ζπκθσλεζεί κε ηνλ θαινχληα έλα ζρέδην δξάζεο πνπ ζα θαηαγξαθεί 

ζην αξρείν. Αλ ν θαιψλ δε ζπκθσλήζεη, πξέπεη ε άξλεζή ηνπ λα 

θαηαγξαθεί. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα έξζεη ζηε ζπλέρεηα ζε επαθή κε ηνλ 

θαινχληα άκεζα ή έκκεζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην ζρέδην απηφ θαη λα ην 

αθνινπζεί.  

 Να εκπιαθνχλ θαη άιινη εηδηθνί ζην ζρέδην δξάζεο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή 

δηαδηθαζία λα είλαη ζπλερφκελε, θαζψο ην ζρέδην αλαπηχζζεηαη. 

 Να ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζσπηθή αζθάιεηα ηνπ θαινχληνο θαη ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή, παξάιιεια κε ηελ πξνζσπηθή 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γξακκή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν λα εκπιαθεί ε αζηπλνκία ή άιιεο ππεξεζίεο. 

 

 

Πεξηπηώζεηο πξνβιεκαηηθώλ  θαινύλησλ 

 

πγθαιπκκέλνη θαινύληεο. Άηνκα πνπ ηειεθσλνχλ δήζελ γηα βνήζεηα ζε 

θάπνηνλ άιιν ,ίζσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ηε δεηνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. πλεπψο 

,πάληνηε λα ππνζέηεηε φηη ην ηειεθψλεκα γίλεηαη γηα ηνλ θαινχληα ,πνηέ κελ 

πξνζπαζείηε λα απνδείμεηε φηη πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ άιιν. Άιινη πάιη, κπνξεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο (φπσο ην λα πνπλ φηη πήξαλ ιάζνο αξηζκφ), ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα ηζεθάξνπλ ηη είδνπο αληαπφθξηζε ζα έρνπλ θαη αλ είλαη αζθαιείο λα κηιήζνπλ. Ζ 

ζσζηή αληίδξαζε είλαη λα κελ πξνζπαζήζεηε λα ηνπο πηέζεηε λα κηιήζνπλ, αιιά λα 

ηνπο ελζαξξχλεηε λα ην θάλνπλ, φηαλ είλαη έηνηκνη. 
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«Πιαθαηδήδεο» ή Δλνριεηηθνί. Αλ ην ηειεθψλεκα αληηκεησπηζηεί ζνβαξά 

,πηζαλφλ λα θιείζνπλ ην ηειέθσλν θαη λα κελ μαλαπάξνπλ. Αλ ηνπο θιείζεηε ην 

ηειέθσλν, ζα ζπλερίζνπλ λα ηειεθσλνχλ. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα θαίλνληαη 

ελνριεηηθνί, παξ„ φια απηά, πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη θαη απηφο ν θαιψλ έρεη θάπνην 

πξφβιεκα θαη λα αληηκεησπίδεηαη ζνβαξά. 

ησπεινί θαινύληεο. Απφ ηηο πην εθλεπξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη νη ζησπεινί 

θαινχληεο, νη νπνίνη είλαη δηθνξνχκελνη: κέλνπλ ζησπεινί είηε ιφγσ ακεραλίαο, είηε 

ιφγσ πξνεγνχκελεο αξλεηηθήο εκπεηξίαο θνβνχληαη ηελ απφξξηςε θαη δελ κπνξνχλ 

λα βξνπλ ην ζάξξνο λα κηιήζνπλ. 

Υεηξαγσγεηέο. Κάπνηνη απφ ηνπο θαινχληεο πξνζπαζνχλ λα εθπιεξψζνπλ 

θάπνηεο αλάγθεο ηνπο, παίδνληαο παηρλίδηα κε ηνπο ηειεθσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Σα 

πην ζπλεζηζκέλα απφ απηά πεξηιακβάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ιεηηνπξγνχ, αληηζηξνθή ξφισλ, φπνπ ν ιεηηνπξγφο παγηδεχεηαη ζην λα δηεγεζεί 

ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, θαζψο θαη παξελφριεζε. Πξέπεη λα 

επαλαθαηεπζπλζεί ε ζπδήηεζε, ψζηε λα αλαγθαζηεί ν πειάηεο λα δεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή. 

εμνπαιηθά Δθδεισηηθνί Καινύληεο. Ο κεγάινο αξηζκφο «ξνδ» δηαθεκίζεσλ 

ζηε κεηακεζνλχθηηα ηειεφξαζε, ζην internet θαη ζηα πεξηνδηθά δείρλεη θαη ην κεγάιν 

αξηζκφ αηφκσλ, ησλ νπνίσλ νη αλαζθάιεηεο θαη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θάλνπλ 

ηε «ζεμνπαιηθή θνπβέληα» ππφζεζε πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ. Αθφκα πην ιππεξφ 

είλαη ην πφζα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Σα 

άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε, αηζζήκαηα απνκφλσζεο θαη 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο. 

Καινύληεο κε Μόληκα εμνπαιηθά Πξνβιήκαηα. Πνιινί άλζξσπνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ζεμνπαιηθά ή ζρεηηθά κε ην ζεμ πξνβιήκαηα, ηειεθσλνχλ 

εμαηηίαο ηεο αλσλπκίαο, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα κηιήζνπλ ειεχζεξα γηα ηα πην 

πξνζσπηθά ηνπο ζέκαηα. Απηέο νη θιήζεηο κπνξεί λα θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο 

ιεηηνπξγνχο, πνπ δελ είλαη ςπρνινγηθά πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηφζν πξνζσπηθά 

ηειεθσληθά ηειεθσλήκαηα ,αηζζάλνληαη ζνθαξηζκέλνη απφ φζα αθνχλε εμαηηίαο ηεο 

εγθιεκαηηθήο ηνπο θχζεο ή δελ έρνπλ ηελ ηερληθή εμεηδίθεπζε γηα λα ηηο ρεηξηζηνχλ. 

Οη ηειεθσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπαίδεπζε σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεμνπαιηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη λνκηθή εθπαίδεπζε γηα 

πεξηπηψζεηο πνπ ν θαιψλ απνηειεί απεηιή γηα ηξίηνπο.  
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ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ  

 

Ζ δηαινγή (screening) σο πξνο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ κπνξεί λα γίλεη κε 

εξσηήζεηο ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο: 

 

 Έρνπλ βηψζεη ηα άηνκα άιιεο έληνλεο εθζέζεηο ή πεξηζηάζεηο ςπρηθνχ 

ηξαχκαηνο (ηνπο έρεη μαλαζπκβεί θάηη ηέηνην ζην παξειζφλ); 

 Τπάξρεη ηζηνξηθφ πξφηεξεο ζεξαπείαο ςπρηθήο πγείαο ή ζπλζεθψλ γηα ηηο 

νπνίεο ηα άηνκα ή άιινη έθξηλαλ φηη ζα έπξεπε λα δεηήζνπλ ζεξαπεία; 

 Έρνπλ ηα άηνκα ηνπιάρηζηνλ έλα πξφζσπν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα κηινχλ 

θαη λα κνηξάδνληαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο; Έρεη απνδεηρζεί απηφ παξαγσγηθφ 

θαη ρξήζηκν ζην παξειζφλ; 

 Δθηέζεθαλ ηα άηνκα (θαηά ηελ θξίζε ηνπο) ζε ηδηαίηεξα αλαηξηρηαζηηθέο ή 

αλεζπρεηηθέο πιεπξέο ηνπ ηξαπκαηηθνχ ζπκβάληνο; 



 185 

 

 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ  

 

 Παξέρεηε ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ζε πνιχ πξαθηηθά επίπεδα. 

Δμνπιηζηείηε κε φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα ζπγθεληξψζεηε 

θαη λα κεηαδψζεηε μεθάζαξα θαη ζπζηεκαηηθά ζε φζνπο ζπλαληήζεηε. 

Φξνληίζηε λα δίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο κε ζαθήλεηα, αλαθέξνληαο κφλν ηηο 

πιήξσο έγθπξεο πεγέο (κε ζπκβάιιεηε ζηε δηάδνζε θεκψλ θαη 

παξαπιεξνθφξεζεο). 

 Δδξαηψζηε κηα ιεηηνπξγηθή ζρέζε κε ην ζχκα. Φξνληίζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο 

ν ξφινο ζαο θαη ην ζχκα λα ζαο έρεη δψζεη ηελ άδεηά ηνπ λα ηνλ βνεζήζεηε. 

Γλσζηνπνηήζηε ηνπ κε κεγάιε ζαθήλεηα ηελ ηαπηφηεηά ζαο, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ζαο ηδηφηεηα θαη ηηο ζρέζεηο ζαο κε άιιεο 

νξγαλψζεηο (φπσο ν Δξπζξφο ηαπξφο) θαη δηεπθξηλίζηε ηνπο ζθνπνχο ζαο. 

Μελ πξνρσξάηε κέρξηο φηνπ ην άηνκν δείμεη πξφζπκν λα δερηεί ηε βνήζεηά 

ζαο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή πξψηε αληαπφθξηζε πξνο απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε 

βνήζεηαο δελ πξνέξρεηαη απφ ην ξφιν ζαο σο ζεξαπεπηή, αιιά απφ ην ξφιν 

ζαο σο θάπνηνπ πνπ παξέρεη παξεγνξηά θαη αλαθνχθηζε, άκεζε ππνζηήξημε 

θαη ρξήζηκε ελεκέξσζε. Δίζηε απνηειεζκαηηθφηεξνη σο πεγή ζσζηήο 

πιεξνθφξεζεο, άκεζεο θαζνδήγεζεο θαη βνήζεηαο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο. Αλ ηα ζχκαηα έρνπλ ράζεη ην ζπίηη ηνπο, είλαη πνιχ 

πην ζεκαληηθφ λα κεηψζεηε ηα άκεζα αηζζήκαηα ζηξεο παξέρνληάο ηνπο 

θαηάιπκα παξά λα αθνχζεηε ελζπλαηζζεηηθά ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ αβνεζεηφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη απηή ε απψιεηα. Μπξνζηά 

ζηελ απψιεηα θαη ηελ απεηιή, είλαη επίζεο απνδνηηθφηεξν λα παξέρεηαη 

άκεζε θαζεζπραζηηθή θαη νξγαληθή θξνληίδα παξά λα ελζαξξχλεηαη ε 

πξψηκε αλνηθηή ζπδήηεζε θαη θάζαξζε. 

 Με δηζηάζεηε λα δξαζηεξηνπνηεζείηε ελεξγά ζηνλ ηφπν ηεο θαηαζηξνθήο, 

ψζηε λα θαιπθζνχλ νη θπζηθέο θαη ηαηξηθέο αλάγθεο ησλ ζπκάησλ. Δίλαη 

ρξήζηκν γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο επαθέο λα έρεηε γλσξίζεη ηνπο αλζξψπνπο 

πξψηα ζε απηά ηα πεξηβάιινληα θαη λα ηνπο έρεηε παξάζρεη άκεζεο θαη 

πξαθηηθέο κνξθέο βνήζεηαο πξηλ επηρεηξήζεηε λα ηνπο πξνζθέξεηε βνήζεηα 

ζε πξνζσπηθφηεξν επίπεδν. 

 Φξνληίζηε λα θαιπθζνχλ νη θπζηθέο αλάγθεο θαη αλάγθεο αζθάιεηαο (π.ρ. 
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θάξκαθα, θαηάιπκα, ηξνθή) πξηλ αζρνιεζείηε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Γηαηεξήζηε ηελ αξρηθή επηθέληξσζή 

ζαο ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο αληνρήο ησλ 

ζπκάησλ. 

 Καζνξίζηε κε ζαθήλεηα ην ζηφρν θαη ην ηειηθφ ζεκείν γηα ηελ επαθή θαη ηε 

ζρέζε ζαο. Πείηε ζηνπο αλζξψπνπο ηη πξέπεη λα πεξηκέλνπλ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζα ρξεηαζηεί λα παξαπέκςεηε έλα ή πεξηζζφηεξα 

άηνκα γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα. Φξνληίζηε νη επηινγέο πνπ πξνζθέξεηε λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ επξεία γθάκα δπλαηνηήησλ. 

 Γψζηε έκθαζε ζηα δπλαηά ζεκεία ηνπ αηφκνπ κάιινλ παξά ζηηο αδπλακίεο ή 

ηα ειιείκκαηά ηνπ. Καζεζπράζηε ηνλ («φια ζα πάλε θαιά», «ζα ην 

μεπεξάζεηε») θαη παξακείλεηε ήξεκνη θαη ςχρξαηκνη. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπιιάδηα ή άιιεο κνξθέο γξαπηψλ πιεξνθνξηψλ, ην πιηθφ απηφ πξέπεη λα 

είλαη πξνζεθηηθά δνκεκέλν ψζηε λα πξναγάγεη ηηο πξνζδνθίεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη αλάξξσζεο κάιινλ παξά λα απαξηζκεί ζρνιαζηηθά 

ηηο παγίδεο θαη ηα ζπκπηψκαηα. 

 Καηεπζχλεηε ηα ζχκαηα θαη ηνπο δηαζψζηεο ζε θνηλνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ αλαθνχθηζε θαη αξσγή. Φέξηε ηα ζχκαηα ζε επαθή κε πεγέο 

βνήζεηαο πνπ παξέρνπλ άκεζε θαη ζπλερή ππνζηήξημε (φπσο ε νηθνγέλεηα, ε 

θνηλφηεηα ή ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο). 

 Οη δηαζψζηεο επεξεάδνληαη βαζηά απφ ηελ ηάζε ηαχηηζεο κε ηα ζχκαηα θαη 

ηελ εμάληιεζε – βνεζήζηε ηνπο λα ζέζνπλ θαη λα ηεξήζνπλ ηα απαξαίηεηα 

φξηα, θαλνλίζηε ην ξπζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, πξνζαξκφζηε ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο θαη ειέγμηε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαηεηακέλεο εξγαζίαο ηνπο κε ζχκαηα. 
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 Ζ επηθεληξσκέλε ζην ζπλαίζζεκα «απελεκέξσζε» ακέζσο κεηά ην 

ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ θαη ε πνιιαπιή αλαθνξά θαη αλαζθφπεζε ζηξεζνγφλσλ 

παξαγφλησλ (multiple stressor debriefing) δελ έρεη απνδεηρζεί 

απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε ησλ κεηέπεηηα πξνβιεκάησλ θαη είλαη, 

αληίζεηα, δπλαηφ λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα αλζεθηηθφηεξα ζηε ζεξαπεία ή 

ζνβαξφηεξα ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 Ζ «απελεκέξσζε» πεξηιακβάλεη (α) ηελ επαλεμέηαζε θαη αλαδφκεζε ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαπκαηηθφ 

ζπκβάλ (β) ηελ ελζάξξπλζε ηεο δηεξεχλεζεο θαη εκβάζπλζεο ηεο αλαβίσζεο 

απφ ην ζχκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ γεγνλφησλ, (γ) ηελ 

νκαινπνίεζε ησλ αληηδξάζεσλ, θαη ηδηαίηεξα ζηνηρείσλ ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη (δ) ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ζεκεία θαη ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο PTSD. 

 Μεξηθά παξαδείγκαηα άιισλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά αιιά νη επηδξάζεηο ηνπο δελ έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά φηη είλαη 

σθέιηκεο είλαη ε ζεξαπεία επαλέθζεζεο, ε απεπαηζζεηνπνίεζε θαη 

επαλεπεμεξγαζία κέζσ νθζαικηθψλ θηλήζεσλ (eye movement 

desensitization and reprocessing, EMDR), ε ζεξαπεία πεδίσλ ζθέςεο 

(thought field therapy, TFT) θαη δηάθνξα θάξκαθα. Ζ γλσζηαθή ζεξαπεία 

(cognitive therapy, CT) έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθή ζηνπο 

πιεζπζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζε άηνκα ηα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ 

επηκέλνπλ θαη πέξα απφ ηελ αξρηθή αληίδξαζε. 

 Απνθεχγεηε λα είζηε ην επίθεληξν φζνλ αθνξά ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Ζ πγηήο αλάξξσζε ίζσο λα 

εμαξηάηαη ηειηθά απφ ηελ πξναγσγή ηνπ αηζζήκαηνο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ ηεο απεηιήο θαη ηεο 

πξφθιεζεο. Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα φζνπο βνεζνχλ ηα ζχκαηα θαη γηα 

ηνπο θιηληθνχο γηαηξνχο ίζσο είλαη ε «ππεξβνιηθή βνήζεηα» (“overhelping”) ή 

απηφ πνπ νξηζκέλνη έρνπλ απνθαιέζεη «ε ηπξαλλία ηεο επείγνπζαο αλάγθεο» 

(“the tyranny of urgency”). Πξφθεηηαη γηα ηελ ηάζε λα ππεξβάινπκε φηαλ 

βνεζάκε ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ απηφ πνπ έρνπλ αλάγθε λα θάλνπλ 

κφλνη ηνπο ή αθφκα φηαλ θάλνπκε εκείο απηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

θαιχηεξα νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη νη νκάδεο αλαθνξάο. 
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 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθηηζέκελσλ αθφκα θαη ζε ζνβαξφ ςπρηθφ 

ηξαχκα δελ ζα εκθαλίζνπλ PTSD θαη ζα αλαξξψζνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο 

δπλάκεηο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεβφκαζηε ηε θπζηθή δηεξγαζία αλάξξσζεο θαη λα απνθεχγνπκε λα 

ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη θάπνηνο ρξεηάδεηαη εηδηθή αξσγή ςπρηθήο πγείαο. Να 

είζηε «αζέαηα ππνζηεξηθηηθνί». Οη άλζξσπνη αλαξξψλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο θαη ηξφπνπο. Να αθήλεηε ηα ζχκαηα λα θαζνξίζνπλ κφλα ηνπο ην 

ξπζκφ πξνφδνπ ηνπο, λα κηινχλ γηα πξάγκαηα πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθά θαη 

λα έρνπλ ην «ρψξν» πνπ ρξεηάδνληαη. Κάπνηνη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη έλα 

δηάζηεκα απφζπξζεο. Πέξα απφ απηφ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηα ζχκαηα λα 

αηζζάλνληαη φηη ηα ελζαξξχλνπκε λα θάλνπλ κφλα ηνπο θάπνηα βήκαηα γηα λα 

έρνπλ κηα αίζζεζε απηελέξγεηαο. Μελ ηα πηέδεηε λα ζπδεηήζνπλ πξνηνχ 

ληψζνπλ έηνηκα ή λα θάλνπλ θάηη πνπ δελ είλαη πξφζπκα λα θάλνπλ. 

 Μελ είζηε ππεξβνιηθά ηππνιάηξεο. Γελ είλαη αλάγθε λα έρεηε ή λα θνξάηε 

ζήκαηα ή δηαθξηηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ απφζηαζε απφ ηνπο πάζρνληεο, φπσο 

λα θνπβαιάηε επίζεκα ληνζηέ κε ραξηηά ή λα θνξάηε ηε ιεπθή κπινχδα πνπ 

ππνδειψλεη φηη είζηε έλαο «απνζηαζηνπνηεκέλνο» θιηληθφο παξαηεξεηήο. Να 

ζέβεζηε ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ αζζελή θαη λα δηαηεξείηε αλνηθηή ηε ζρέζε ζαο 

καδί ηνπ. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΑΕΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΡΟΦΖ 

 

 

 Σηο εβδνκάδεο κεηά απφ έλα ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

αλαξξψλνπλ αληαπνθξηλφκελνη ζηηο ςπρνινγηθέο πξψηεο βνήζεηεο θαη ηε 

κηληκαιηζηηθή ζεξαπεία. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο θαη δελ ρξεηάδνληαη καθξνρξφληα αξσγή. Χζηφζν, θαηά ηηο 

πξψηεο εκέξεο θαη εβδνκάδεο κεηά απφ κηα θξίζε είλαη δχζθνιν λα 

δηαθξίλνπκε θαηά ηξφπν αμηφπηζην πνηνη ζα έρνπλ καθξνρξφληα πξνβιήκαηα 

θαη πνηνη φρη. Ο θιηληθφο γηαηξφο δελ πξέπεη λα επηρεηξεί λα πξνβαίλεη ζε 

επίζεκεο εθηηκήζεηο ςπρηθήο πγείαο κέρξηο φηνπ πεξάζνπλ 2 ή πεξηζζφηεξεο 

εβδνκάδεο. Παξφια απηά, κηα ζχληνκε αξρηθή δηαινγή, ππφ ηνλ φξν φηη δελ 

παξαθσιχεη ηελ παξνρή άκεζεο θπζηθήο θαη ηαηξηθήο βνήζεηαο, παξάιιεια 

κε ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε θαη παξεγφξεζε, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη λα 

εληνπηζηνχλ ηα άηνκα κε ηα νπνία πξέπεη λα έιζνπκε θαη πάιη ζε επαθή κεηά 

απφ κεξηθέο εβδνκάδεο, σο πηζαλψο ππνςήθηα γηα πην καθξνπξφζεζκε 

ζεξαπεία. 

 Σα άηνκα ηα νπνία εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ δελ ππνρσξνχλ κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο αξρηθήο επίδξαζεο ηνπ ηξαπκαηηθνχ ζπκβάληνο (γεληθά κεηά 

απφ 2-6 εβδνκάδεο) πξέπεη λα αμηνινγνχληαη γηα πεξαηηέξσ αξσγή ςπρηθήο 

πγείαο εληφο ηνπ πιαηζίνπ κηαο εδξαησκέλεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο. Οη 

ππεξεζίεο απηέο γεληθά είλαη θαιχηεξν λα παξέρνληαη απφ θνξείο θαη 

επαγγεικαηίεο εηδηθνχο εληφο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φπνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ ζεξαπεπηηθέο ζρέζεηο δηαξθείαο. Όπνπ ελδείθλπηαη πεξαηηέξσ 

ζεξαπεία, πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δίδεηαη ζε εκπεηξηθά ππνζηεξηδφκελεο, 

ζπληεξεηηθέο κεζφδνπο φπσο ε γλσζηαθή ζεξαπεία (CT), πνπ εθηείλνληαη ζε 

ηέζζεξηο ή πέληε ζπλεδξίεο. Οη ςπρνζεξαπεπηέο πνπ επηρεηξνχλ 

καθξνπξφζεζκεο παξεκβάζεηο πξέπεη λα επηδηψθνπλ εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε θαη επνπηεία γηα ηηο κεζφδνπο απηέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηξαπκαηηθή έθζεζε. Ζ δηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ (case 

management) πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθή εξγαζία θαη ππεξάζπηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζεσξείηαη επίζεο έλα επηθνπξηθφ κέζν θξίζηκεο 

ζεκαζίαο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ππνζηεξηθηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 
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ζπλερηδφκελσλ ή αλαδπφκελσλ νξγαληθψλ αλαγθψλ. Αλ ελδείθλπηαη 

εληαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ιφγσ ηεο επηκνλήο ηνπ εμνπζελσηηθνχ άγρνπο 

κεηά απφ κεξηθέο εβδνκάδεο, ππάξρνπλ αξθεηέο ζεξαπείεο πνπ έρεη 

δηαπηζησζεί φηη είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο. 
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ΠΟΣΔ ΔΝΑ ΑΣΟΜΟ ΔΥΔΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ  

 

 

 Έρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ απνπεηξψλ 

 Έρεη ζπγθξνηήζεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην 

 Έρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ απηνθηνληψλ, απεηιψλ ή πξφθιεζεο βιάβεο ζε 

ηξίηνπο 

 Δίλαη ςπρσζηθφο (κε πνιχρξνλε ζπληαγνγξαθία) 

 Έρεη ηζηνξηθφ ρξήζεο νπζηψλ ή/θαη αιθννιηζκνχ 

 Εεη κφλνο θαη είλαη απνκνλσκέλνο απ΄φινπο 

 Μνηξάδεη πνιχηηκα αληηθείκελα θαη δηεπζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

 Βηψλεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη απειπηζίαο 

 Αληηκεησπίδεη ην θάζκα ηεο πηψρεπζεο 

 Αληηκεησπίδεη κηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε 

 Γπζθνιεχεηαη λα δερζεί ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα 

 Αλαθέξεη φηη δελ ζα ιείςεη απφ θαλέλαλ, εάλ θαη εθφζνλ απνρσξήζεη 

 Βηψλεη ρξφλην θαη έληνλν ζηξεο 

 Τπέζηε πξφζθαηα ηελ απψιεηα ελφο πνιχ αγαπεηνχ πξνζψπνπ 

 Βηψλεη έληνλα ηελ επέηεην ελφο ηξαπκαηηθνχ πεξηζηαηηθνχ 
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ΣΗ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ ΟΣΑΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΜΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΣΟΜΟ ΜΔ 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟΣΖΣΑ  

 

 Να απνθεχγνληαη ην ¨θήξπγκα¨, νη θαηεγνξίεο θαη νη δηάθνξεο ζπκβνπιέο 

πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν. Αλ φια απηά είραλ απνδψζεη, δελ ζα δεηνχζε ηψξα 

ηε βνήζεηά ζαο. 

 Να απνθεχγνληαη νη επηθξίζεηο γηα απνθάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Πξέπεη 

πάληνηε λα ππάξρεη θαηά λνπ πσο φζν αθξαίεο θαη αλ θαίλνληαη, απηέο νη 

ζαλαηεθφξεο αληηδξάζεηο θαίλνληαη απνιχησο ινγηθέο ζην ίδην ην άηνκν. 

 Να απνθεχγεηαη ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο 

απηνθηνλίαο. Ζ θηινζνθία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ηάζε πξνο απηνθηνλία. 

 Να απνθεχγεηαη ε απνδνρή ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ απηνθηνληθνχ αηφκνπ σο 

αιεζηλά. Οη θξάζεηο ¨φια είλαη θαιχηεξα ηψξα¨ θαη ¨ληψζσ δηαθνξεηηθά πηα¨ 

ζπλήζσο δελ έρνπλ θακία βάζε. 

 Να απνθεχγεηαη ε απφξξηςε ησλ απηνθηνληθψλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αηφκνπ πνπ 

δεηά βνήζεηα. Αθφκα θαη φηαλ θάπνηνο εθθξάδεη απηνθηνληθέο ηάζεηο κε κε 

ζνβαξφ ή πξφρεηξν ηξφπν πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ‟ φςηλ απφ ηνλ 

εηδηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε. 

 Να απνθεχγεηαη ε απνκφλσζε θαη ε απνκάθξπλζε ηνπ απηνθηνληθνχ απφ ηνλ 

εηδηθφ πνπ ηνλ παξαθνινπζεί. Δίλαη αλάγθε λα ππάξρεη πξφβιεςε, 

πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα είλαη αζθαιέο, λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα βξίζθεηαη 

ππφ ζπλερή παξαθνινχζεζε.  

 Να απνθεχγνληαη νη δηαγλψζεηο θαη νη αλαιχζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο θπξίσο 

ζηηο θάζεηο φπνπ ππάξρεη κεγάιε έληαζε. Οη ςπρνδπλακηθέο εξκελείεο πνπ 

αθνξνχλ θαηά βάζε ηα αίηηα κηαο θαηάζηαζεο είλαη πεξηηηέο ζε απηφ ην 

ζεκείν. 

 Να απνθεχγνληαη νη ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο. Οη απηνθηνληθέο ηάζεηο ζίγνπξα 

πξνθαινχλ ακεραλία, πξφθεηηαη φκσο γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ λα 

ειεγρζνχλ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ απηνειέγρνπ θαη ε εθαξκνγή ησλ δηδαρζέλησλ 

είλαη ηα ζεκαληηθά ζεκεία ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

 Να απνθεχγεηαη ε απφθξπςε ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Ο εληνπηζκφο 

απηνθηνληθψλ ηάζεσλ είηε γίλεηαη απφ θάπνην ζηελφ θίιν, είηε απφ ηνλ εηδηθφ 

επηζηήκνλα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ψζηε λα γίλεηαη ε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ. 

 Να απνθεχγεηαη ε επηθέληξσζε ηνπ ζεξαπεπηή ζε νπνηαδήπνηε άιιν 

θαληαζηηθφ ή ππαξθηφ πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ πνπ δεηά βνήζεηα. Δθφζνλ 
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αλαγλσξηζηεί ν θίλδπλνο απφπεηξαο απηνθηνλίαο, ην ελδηαθέξνλ θαη ε δξάζε 

ηνπ εηδηθνχ είλαη αλαγθαίν λα ζηξαθεί απνθιεηζηηθά πξνο ηα εθεί. Σα 

ππφινηπα δεηήκαηα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ γλψζεη ηνπ ζεξαπεπηή ρσξίο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 Να απνθεχγεηαη κε θάζε ηξφπν ν εμεπγεληζκφο, ε εμχςσζε θαη ε ιεθηηθή 

επηβξάβεπζε αηφκσλ πνπ έρνπλ απηνθηνλήζεη πξφζθαηα ε θαηά ην 

παξειζφλ. Ο θίλδπλνο λα ην επηρεηξήζεη θάπνηνο, επεηδή ζέιεη λα κηκεζεί 

θάπνην θίιν ή θάπνην δηάζεκν άηνκν, είλαη κεγάινο. 

 Να απνθεχγεηαη ε απψιεηα επαθήο κε ηνλ απηνθηνληθφ κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Ζ παξαθνινχζεζε είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερίδεηαη κέρξη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

θξίζεο.  

 Να απνθεχγεηαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 

απηνθηνληθνχ αηφκνπ πξνο ην ζεξαπεπηή. Ο εηδηθφο ζα πξέπεη, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ έξζεη ζε επαθή κε έλα ηέηνην άηνκν, λα δηαηεξεί αλνηθηφ ην δίαπιν 

επηθνηλσλίαο, λα είλαη πάληνηε δηαζέζηκνο θαη θπζηθά λα έρεη θξνληίζεη ψζηε 

λα ππάξρεη εθεδξηθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ηδίνπ.  
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ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ Δ ΔΠΔΗΟΓΗΑ ΒΗΑΗΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

 Πιεξνθνξήζηε θάπνηνλ απφ ηελ νκάδα ζαο γηα ην πνπ πεγαίλεηε θαη πφηε ζα 

επηζηξέςεηε. 

 Πξνηηκφηεξν λα πάηε καδί κε θάπνην ζπλεξγάηε θαη λα έρεηε καδί ζαο έλα 

θηλεηφ ηειέθσλν ή θάπνηνλ άιιν ηξφπν επηθνηλσλίαο. 

 Διέγρεηε ηνλ ρψξν γχξσ ζαο. Αλ θαη ν ρξφλνο είλαη πνιχηηκνο γηα ηελ 

παξέκβαζε ζε θξίζε, θηλεζείηε ήξεκα θαη πξνζεθηηθά θαη δψζηε πξνζνρή ζην 

ηί ζπκβαίλεη θνληά ζαο. 

 ρεδηάζηε πψο ζα αληηκεησπίζεηε ην ζπκβάλ, πξηλ πάηε. Μάζεηε θάζε βίαην 

πεξηζηαηηθφ, ρξήζε νπζηψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε ελδερνκέλσο απεηιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ πνπ ζα αληηκεησπίζεηε.  

 Πξνηηκφηεξν λα ζπγθεληξψλεηαη ε νκάδα παξέκβαζεο ζηελ θξίζε θαη λα 

ζπδεηά ηα δεδνκέλα πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε. 

 Μελ παξθάξεηε αθξηβψο κπξνζηά ζην κέξνο πνπ ζπκβαίλεη ε θξίζε. Διέγμηε 

ηε γχξσ πεξηνρή θαζψο νδεγείηε θαη παξθάξεηε ιίγν πην καθξηά. Αλ ρξεηαζηεί 

λα απνκαθξπλζείηε γξήγνξα, απηή ε ζέζε ζα ζαο επηηξέςεη λα ην θάλεηε 

ρσξίο λα γίλεηε άκεζα αληηιεπηφο απφ θάπνηνλ πνπ ελδερνκέλσο λα ζέιεη λα 

ζαο βιάςεη. 

 Πξηλ ρηππήζεηε ηελ πφξηα θαη κπείηε ζην ρψξν, αθνχζηε πξνζεθηηθά γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ηη γίλεηαη κέζα. 

 Πνηέ κε ζηέθεζηε αθξηβψο κπξνζηά ζηελ πφξηα. Υηππήζηε ηελ πφξηα θαη 

ζηαζείηε ιίγν ινμά, ψζηε λα κε ζαο ρηππήζνπλ ή ππξνβνιήζνπλ απφ κέζα. 

 Γψζηε πξνζνρή ζην ληχζηκφ ζαο απφ ηελ πιεπξά ηεο αζθάιεηαο. Μηα 

γξαβάηα ή κηα αιπζίδα ζην ιαηκφ πηζαλά ζαο θάλεη λα δείρλεηε πην 

«επαγγεικαηίαο», αιιά ίζσο ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζαο ζηξαγγαιίζνπλ. Σα 

ςειά ηαθνχληα είλαη θνκςά, αιιά δελ ζαο επηηξέπνπλ λα ηξέμεηε. Σα άλεηα, 

ιεηηνπξγηθά θαη κε θαληαρηεξά ξνχρα είλαη πξνηηκφηεξα. 

 Αλ ε πφξηα είλαη αλνηρηή, θνηηάμηε ακέζσο ην ρψξν γηα λα δείηε πνηνο είλαη 

κέζα θαη πνπ είλαη νη ππφινηπνη. πλδπάζηε απηφ πνπ βιέπεηε κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ήδε έρεηε γηα ηελ θαηάζηαζε. Με ζεσξείηε ηίπνηα θαη 

θαλέλαλ σο δεδνκέλν, αθφκε θαη ηα ειηθησκέλα άηνκα πνπ ίζσο δείρλνπλ 

άθαθα. Μάζεηε αλ βξίζθνληαη θαη άιινη ζην ζπίηη, πνηνη είλαη θαη πνπ 

βξίζθνληαη ηψξα. 
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 Γψζηε ζεκαζία ζηε ιεθηηθή θαη εμσ-ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά φισλ φζσλ 

βξίζθνληαη ζην ρψξν. Σί θάλνπλ θαη ηη πξέπεη λα θάλεηε εζείο γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζεηε ηελ θαηάζηαζε. 

 Μείλεηε θνληά ζηελ πφξηα αξρηθά, ψζηε λα έρεηε εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

έμνδν αλ ρξεηαζηεί λα απνκαθξπλζείηε άκεζα. 

 Μελ επηηξέςεηε ζε πεξίεξγνπο ή ζε γείηνλεο λα παξαβξίζθνληαη ζην ρψξν. 

Εεηήζηε ηνπο επγεληθά λα θχγνπλ. Αλ αξλεζνχλ, θαιέζηε ηελ αζηπλνκία. 

 Δλεκεξψζηε ην άηνκν πνπ ήξζαηε λα επηζθεθηείηε ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

θηηξίνπ ή ηελ αζθάιεηα ηνπ νηθήκαηνο. 

 Αλ ππάξρεη ιεθηηθφο δηαπιεθηηζκφο, ζθεθηείηε φηη ην βαζηθφηεξν ζέκα είλαη ε 

αζθάιεηά ζαο.  

 Αλ ην θξίλεηε απαξαίηεην, θχγεηε θαη θαιέζηε ηελ αζηπλνκία.  

 Αλ πηζηεχεηε φηη κπνξείηε λα ειέγμεηε ηελ θαηάζηαζε ή δελ ππάξρεη 

ελαιιαθηηθή ιχζε, πξνζπαζήζηε λα αλαιάβεηε ηνλ έιεγρν ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ. Υσξίζηε ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη βάιηε ηνπο λα θαζίζνπλ. Μείλεηε 

ήξεκνη θαη μεθαζαξίζηε ζχληνκα θαη πεξηεθηηθά ηί δεηάηε απφ απηνχο. Αλ δελ 

αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ζαο, κπνξείηε λα ην απαηηήζεηε κε πην έληνλν 

ηξφπν. Αλ φια ηα πξνεγνχκελα απνηχρνπλ, θαιέζηε ηελ αζηπλνκία. 

 Καζίζηε θάπνπ, εθεί φπνπ λα κπνξείηε λα παξαθνινπζείηε ηί ζπκβαίλεη. 

Σνπνζεηήζηε ην ζψκα ζαο έηζη πνπ λα γέξλεη κπξνζηά θαη λα κπνξείηε λα 

ζεθσζείηε γξήγνξα, αλ ρξεηαζηεί. Αλ αηζζαλζείηε φηη ε θαηάζηαζε μεθεχγεη 

απφ ηνλ έιεγρν, θχγεηε. Μελ παξηζηάλεηε ηνλ ήξσα!  
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ΤΣΑΔΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ ΚΑΠΟΗΟ ΒΡΔΘΔΗ Δ ΘΔΖ ΟΜΖΡΟΤ 

 

 Μελ πξνζπαζήζεηο λα γίλεηο ήξσαο. Γέμνπ ηελ θαηάζηαζε θαη πεξίκελε 

ππνκνλεηηθά 

 Αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο εηδηθά θαηά ηα πξψηα ιεπηά ηεο θξίζεο 

 Μελ κηιάο εθηφο αλ ζνπ κηιήζνπλ 

 Μελ θάλεηο πξνηάζεηο. Θα θαίλεηαη ζαλ λα αληαγσλίδεζαη ηνπο δξάζηεο 

 Πξνζπάζεζε λα θαο θαη λα μεθνπξαζηείο, ζα ζνπ ρξεηαζηεί ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή ελέξγεηα 

 Δθηίκεζε πξνζεθηηθά ηνπο ηξφπνπο δηαθπγήο, αλ ππάξρνπλ 

 Εήηα ηαηξηθή βνήζεηα αλ ηε ρξεηάδεζαη 

 Να είζαη παξαηεξεηηθφο, αλ απειεπζεξσζείο πξψηνο ζα ζνπ δεηεζνχλ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο αξρέο 

 Μελ επηρεηξεκαηνινγείο. Θα ηξαβήμεηο πάλσ ζνπ ηε πξνζνρή θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζείο σο απεηιή γηα ηνπο δξάζηεο 

 Να είζαη ππνκνλεηηθφο. Όζν πεξλάεη ν ρξφλνο είλαη ππέξ ζνπ θαη ππέξ ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ζα επέκβεη 

 Κξάηα ήπηνπο ηφλνπο, κελ θάλεηο πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ζε θάλνπλ λα 

μερσξίζεηο απφ ηνπο άιινπο νκήξνπο 

 Να θέξεζαη ζηνπο δξάζηεο κε ζεβαζκφ θαη κελ πξνζπαζήζεηο λα 

δηαθσκσδήζεηο ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. 
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Ο ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Δ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΜΖΡΗΑ 

 

 πκθψλεζε κε κεξηθέο απφ ηηο ηδέεο ηνπ δξάζηε, ψζηε λα ηνλ πάξεηο κε ην 

κέξνο ηνπ 

 Ξεθίλα λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηα δεηήκαηα αξρίδνληαο απφ εθείλν κε ηε 

κηθξφηεξε ζεκαζία θαη ζπλερίδεη θιηκαθσηά 

 Όζε ιηγφηεξε πξνζνρή δίλεηο ζηνπο νκήξνπο ηφζν ην θαιχηεξν 

 Βάιε ην δξάζηε ζηε ινγηθή «θάηη κνπ δίλεηο θάηη ζνπ δίλσ» 

 Πξνζπάζεζε ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην λα ηνλ πείζεηο πσο νη φκεξνη ηνπ είλαη 

άρξεζηνη.  

 

 

Ο ΦΤΥΟΛΟΓΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ Δ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΜΖΡΗΑ 

 

 Γηαζθάιηζε ηελ δηθή ζνπ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα. Μελ γίλεηο ήξσαο 

 Με θάλεηο παξαρσξήζεηο πνπ αξγφηεξα ν δηαπξαγκαηεπηήο δελ ζα κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη 

 Άθνπζε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ δξάζηε 

γηα λα ηα κεηαθέξεηο αξγφηεξα ζηνλ δηαπξαγκαηεπηή 

 Μελ πξνζθέξεηο ην νηηδήπνηε πιηθφ ζην δξάζηε. 

 Μπνξείο λα ππνζρεζείο φηη φηαλ έξζνπλ νη αξρέο δελ ζα νξκήζνπλ βίαηα ζην 

θηίξην 

 Διαρηζηνπνίεζε ηε ζνβαξφηεηα ηεο πξάμεο ηνπ δξάζηε 

 Με ρξεζηκνπνηείο ηε ιέμε «φκεξνη» αιιά «άλζξσπνη» 

 Μελ πξνζπαζήζεηο λα μεγειάζεηο ην δξάζηε ή λα θαλείο αλαμηφπηζηνο 

 Πνηέ κε ιεο απφιπηα λαη ή φρη.  

 Μελ επηρεηξεκαηνινγείο βάδνληαο ηδέεο ζην δξάζηε 

 Αλ κνηάδεη απηνθηνληθφο, πηνζέηεζε ηελ αλάινγε ζηάζε πξφιεςεο 

 Μελ θέξεηο θαλέλαλ ζπγγελή ή θίιν ηνπ δξάζηε. Αλ βξίζθνληαη απφ πξηλ εθεί 

απνκάθξπλε ηνπο 

 Μελ πξνζθεξζείο λα αληαιιάμεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κε θάπνην φκεξν. 
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