


Είναι γνωστό ότι η καλή ψυχική υγεία συνδέεται 

άμεσα με την σωματική και το αντίστροφο. Ο 

ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί ένα ενιαίο 

σύνολο με σωματικές και ψυχολογικές 

λειτουργίες που αλληλοεπηρεάζονται. 

Υπάρχουν πολλοί ψυχολογικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την σωματική υγεία. 

Συγκεντρώνοντας πληροφορίες διαφορετικές 

και πολύπλευρες αποφασίσαμε να σας 

παρουσιάσουμε μερικούς από αυτούς με 

στόχο μια σφαιρική ενημέρωση των 

συμμαθητών μας και καθηγητών μας γύρω 

από το συγκεκριμένο θέμα. 

 



Ενότητα 1η:  
 Η καλή σωματική κατάσταση βελτιώνει την ψυχολογία. 

 Ύπνος-Ψυχολογία 

  Διαταραχές ύπνου 

Ενότητα 2η:  
 Σχέση ανάμεσα στην ψυχολογία και τη διατροφή 

 Παχυσαρκία και ψυχολογικοί παράγοντες 

Ενότητα 3η: 
 Συνέντευξη 

Ενότητα 4η: 
 Ερωτηματολόγιο 

Ενότητα 5η: 
 Όταν το σώμα μιλάει 

 

 





Το σώμα και η ψυχή μονίμως προσπαθούν να βρουν ισορροπία. Είναι 

γνωστό ότι η καλή ψυχική υγεία συνδέεται άμεσα με τη σωματική και το 

αντίστροφο. Οι επιστήμονες επιμένουν ότι η ψυχολογία μας μπορεί να 

βελτιωθεί αν αρχίσουμε με απλές αλλαγές στο σώμα μας, ακόμη και στον 

τρόπο που καθόμαστε. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι οι κυρτοί ώμοι 

υποδηλώνουν κακή διάθεση και κάποιο πρόβλημα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουμε ενδέχεται να μας προκαλεί στομαχόπονο. Αυτά που μας 

προβληματίζουν μπορεί να εμφανίζονται με προβλήματα στο στομάχι ή 

με συνάχι. Όταν φοβόμαστε ενδέχεται να παθαίνουμε δύσπνοιες. « Όποτε 

επεξεργαζόμαστε κάτι, αυτό έχει επίδραση στο σώμα μας και στη διάθεσή 

μας », εξηγεί η ψυχολόγος Ντόρις Βολφ. Το σώμα εκκρίνει ορμόνες που 

διεγείρουν την κυκλοφορία και προκαλούν την υπερλειτουργία ή την 

υπολειτουργία των αδένων. Αλλά ο πόνος μπορεί να έχει την ίδια 

επίδραση στη στάση του σώματός μας, ενώ η έκφραση του προσώπου 

μας μπορεί να επηρεάζει και την σωματική μας υγεία. Αυτό είναι εύκολο 

να διαπιστωθεί : για παράδειγμα, χαμογελώντας. « Απλώς κοιταχτείτε 

στον καθρέφτη και χαμογελάστε », προτείνει ο Ντίτερ Πούετζ, 

ψυχοθεραπευτής και διευθυντής της Κλινικής Deister Weser Clinic στη 

Γερμανία. Αυτόματα βελτιώνεται η διάθεση, διαβεβαιώνει ο ίδιος. 



Μία άλλη δοκιμή είναι να πάρει κάποιος μία στάση αυτοπεποίθησης. 

Όποιος στέκεται με ίσια την πλάτη, τους ώμους πίσω και προτεταμένο 

το στέρνο είναι αδύνατο να αισθάνεται αβεβαιότητα. Απλώς είναι 

αδύνατο να πει « Δεν μπορώ να το κάνω ». Φυσικά, αυτό λειτουργεί 

αμφίδρομα. Όποιος περιφέρεται με κυρτούς τους ώμους και 

κατεβασμένο το κεφάλι θα αισθάνεται αποκαρδιωμένος και 

περιθωριοποιημένος. « Το σώμα και η ψυχή μονίμως προσπαθούν να 

βρουν ισορροπία », εξηγεί η Δρ Βολφ στο βιβλίο της, ο τίτλος του 

οποίου είναι « Αναγνωρίστε τα Συναισθήματα, Αντιμετωπίστε τα 

Προβλήματα ». Πάντα μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτή την 

αλληλεπίδραση. Κάθε μορφή σωματικής στάσης οδηγεί σε 

συγκεκριμένες σκέψεις και συναισθήματα και το αντίστροφο. 

Χρησιμοποιώντας αυτή την πληροφορία κάποιος μπορεί να 

εκμεταλλευτεί το γεγονός αλλάζοντας τη σωματική στάση του ώστε να 

αλλάξει και η διάθεσή του, ειδικά αν αισθάνεται αβεβαιότητα ή 

ηττοπάθεια. Σύντομα θα νιώσει ανανεωμένος και χαρούμενος. Η 

διάθεσή του θα ακολουθήσει σύντομα τη σωματική στάση.  



Μακροπρόθεσμα, η δραστηριότητα είναι ένας καλός τρόπος να 

επιτευχθεί η ψυχική ευεξία. « Με αυτές τις σωματικές δραστηριότητες, 

μπορείς πραγματικά να φτάσεις το σώμα σου στα όριά του και να 

φθάσεις στο απόγειο της αντοχής σου », λέει η ίδια.  Δεν είναι εύκολο να 

πιέσεις το σώμα σου περισσότερο απ’ όσο θέλει, αλλά κάνοντάς το 

απελευθερώνονται ορμόνες που κάνουν τον αθλούμενο να αισθάνεται 

καλύτερα. 

 



Αναλυτικές έρευνες τα τελευταία χρόνια σε μεγάλα Πανεπιστήμια της 
Αμερικής και της Ευρώπης, έδειξαν πως, όταν οι άνθρωποι ζουν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα παγιδευμένοι σε αρνητικά συναισθήματα 
κατάθλιψης, απόγνωσης, φόβου, εκνευρισμού ή είναι κυριευμένοι 
από άγχος, τότε η σωματική τους υγεία διατρέχει σοβαρούς 
κινδύνους. Ασθένειες, όπως το έλκος του στομάχου, το άσθμα, οι 
καρδιακές ποθήσεις και η ανάπτυξη κακοήθη όγκου, έχει αποδειχθεί 
ότι συνδέονται στενά µε αρνητικά συναισθήματα. Αν το άτομο δεν 
φροντίσει να καλλιεργήσει τις ψυχολογικές προϋποθέσεις που είναι 
απαραίτητες για να αναπτυχθεί ομαλά, τότε οι ψυχολογικές αυτές 
ελλείψεις ενδέχεται να επηρεάσουν µε πολλούς τρόπους και το σώμα 
του. Τότε δημιουργούνται τα λεγόμενα ψυχοσωματικά συμπτώματα. 
Είναι δεδομένο ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί ένα ενιαίο 
σύνολο, µε σωματικές και ψυχολογικές λειτουργίες που 
αλληλοεπηρεάζονται.Έτσι, οι ψυχοσωματικές ασθένειες δεν είναι κάτι 
που θα πρέπει να µας προκαλεί έκπληξη. Ας εξετάσουμε όμως 
αναλυτικά ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι ψυχολογικοί παράγοντες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη σωματική µας υγεία. 

 



1. Συγκινησιακό πάγωμα 
Ένας από τους βασικούς παράγοντες, που μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία ενός ατόμου είναι η 
ανικανότητά του να εκφράσει τα συναισθήματα του. Το 
συγκινησιακό πάγωμα, είναι όχι µόνο ενοχλητικό, αλλά και 
επικίνδυνο. Τα συναισθήματα αποτελούν την κινητήριό µας 
δύναμη. Αν για κάποιο λόγο αποφασίσουμε να τα παγώσουμε, 
τότε ακινητοποιούμαστε και εμείς οι ίδιοι. Τα συναισθήματα είναι τα 
καύσιμά μας. Όσο μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο χωρίς 
βενζίνη, άλλο τόσο μπορεί να λειτουργήσει και ο άνθρωπος χωρίς 
τα συναισθήματα του. Πού οφείλεται όμως συνήθως αυτό το 
"μπλοκάρισμα" των συναισθημάτων ; Το συγκινησιακό πάγωμα 
πιθανόν να έχει τις ρίζες του στην υπερευαισθησία. Όλα ξεκινούν 
όταν ο άνθρωπος πολλές φορές αισθάνεται αδύναμος να αντέξει 
ένα μεγάλο πόνο, μια αδικία ή κάποιο άλλο δυσάρεστο γεγονός. 
Τότε κινητοποιούνται μηχανισμοί άμυνας που σιγά-σιγά μπορεί να 
καταλήξουν στο συναισθηματικό πάγωμα, δηλαδή στην 
αναισθησία. 

 



Είναι όμως απαραίτητο ο άνθρωπος να φθάσει μέχρι αυτό το σημείο ; Δεν 

είναι. Συχνά κάποιος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει το θυμό του ή τη 

δυσαρέσκεια του εναντίον ενός άλλου προσώπου. Πολλές φορές οι 

άνθρωποι καταπνίγουν μέσα τους αβάσταχτους πόνους, τους οποίους δεν 

εκφράζουν με κανένα τρόπο ή καταχωνιάζουν τα επιθετικά τους 

συναισθήματα για κάποιον και τελικά εκδηλώνεται στα χείλη τους ένα 

παγωμένο ( υποκριτικό στο βάθος ) χαμόγελο. Πολλές φορές όλα αυτά 

καλύπτονται μ’ ένα προσωπείο που μπορεί μάλιστα να το ονομάσουν 

Χριστιανική ανεξικακία, καλοσύνη και αυτοσυγκράτηση. Ουσιαστικά όμως 

πιθανόν να πρόκειται για μια ψυχολογική αδυναμία, μια αδυναμία που 

τελικά μπορεί να τους στοιχίσει ακριβά, ακόμα και με μια σωματική 

αρρώστια. Σύμφωνα με την ψυχολογία, όταν ο συνειδητός νους  αρνείται 

ένα συναίσθημα, εκείνο μεταφέρεται στο ασυνείδητο και συνεχίζει να 

επηρεάζει τη συμπεριφορά μας με τρόπους ασυνείδητους, πάνω στους 

οποίους έχουμε ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο. Από τα παραπάνω μπορούμε 

να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το να είμαστε ειλικρινείς με τον 

εαυτό μας. Τα σώμα μας κρατάει τόσο τα θετικά όσο και τ' αρνητικά 

συναισθήματα. Τα συναισθήματα χρειάζεται να εξωτερικευτούν, γιατί όταν 

παραμένουν ανέκφραστα δημιουργείται συναισθηματική φόρτιση, η οποία 

στρέφεται εναντίον μας, σε περίπτωση που δεν εκφραστεί, και τελικά 

αποβαίνει σε βάρος της σωματικής μας υγείας.  



Από την άλλη μεριά κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει : « μα αν 
αφήσω ελεύθερο τον εαυτό μου όταν είμαι θυμωμένος, δεν θα χάσω 
εύκολα τον έλεγχο κάνοντας πράγματα που αργότερα θα 
μετανιώσω; Τι να κάνω όταν κάποιος με έβλαψε κάποτε και ακόμα τον 
μισώ ; Υπάρχουν σίγουρα τρόποι να εκτονωθούμε πολιτισμένα : Ένας 
φανταστικός διάλογος με το πρόσωπο που μας αδίκησε, θα μας 
ανακουφίσει. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκφραστούμε 
γνήσια, ώστε να μην μείνει μέσα μάς θυμός ή άλλο αρνητικό 
συναίσθημα. Μπορούμε ακόμα να του γράψουμε ένα γράμμα, στο 
οποίο θα εκφράζουμε το θυμό μας. Δεν χρειάζεται να το στείλουμε, 
απλά θα το γράψουμε. Αυτή η ψυχολογική κάθαρση και οι 
παραπάνω τρόποι εκτόνωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 
περιπτώσεις που μας έχουν πονέσει στο παρελθόν, ακόμα και για 
κάποιο άτομο που δεν μας συμφέρει να εκφράσουμε τ' αληθινά μας 
συναισθήματα Π.χ. σ’ ένα στενόμυαλο καθηγητή, ή διευθυντή μας. 
Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει με τα πρόσωπα που είναι στο κοντινό μας 
περιβάλλον. Αυτά πρέπει να έχουμε το θάρρος να τα αντιμετωπίζουμε 
πρόσωπο με πρόσωπο, εκφράζοντας ελεύθερα τα συναισθήματα 
που μας προκαλεί η συμπεριφορά τους. 

 



Μόνο αν καταφέρουμε να είμαστε αληθινοί και ειλικρινείς με τον εαυτό 
μας και με τα συναισθήματά μας, μπορούμε σιγά-σιγά να φτάσουμε 
στο σημείο της ανεξικακίας. Αλλιώς, θα φοράμε τελικά ένα 
προσωπείο που οπωσδήποτε δεν θα μας βοηθήσει να 
καλλιεργήσουμε την προσωπικότητά μας και να πετύχουμε την 
αυτοπραγμάτωση μας. Το παιδί που έχει το θάρρος να εκφράζει τα 
αρνητικά του συναισθήματα και κάπου-κάπου να βάζει τις φωνές, 
είναι πολλές φορές ψυχολογικά σε πολύ καλύτερη μοίρα από το 
"καλό παιδί" που είναι ευγενικό και που ποτέ δεν αντιμιλά, αλλά 
διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναισθήματα καταχωνιάζοντάς τα 
μέσα του. Επομένως, δεν του κάνουμε καλό όταν του κολλάμε την 
ετικέτα του ευγενικού, γιατί έτσι δεν του επιτρέπουμε να εκφράζει 
κάπου-κάπου τ’ αρνητικά του συναισθήματα που σαν άνθρωπος θα 
νιώθει συχνά κι αυτό. Ακόμα όμως, όπως είπαμε, και τα θετικά μας 
συναισθήματα χρειάζονται εκτόνωση. Να είμαστε απλόχεροι λοιπόν 
στο γέλιο ή το τραγούδι, όταν είμαστε χαρούμενοι. 

 



  

 2. Έλλειψη αυτοεκτίμησης 
 Ο δεύτερος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη σωματική μας 

υγεία αρνητικά, είναι η έλλειψη αυτοεκτίμησης. Ακόμα κι αν σας φανεί 

περίεργο, η εμπειρία έχει αποδείξει, ότι πολύ πιο εύκολα οι άνθρωποι 

έχουν μεγαλύτερη επίγνωση των ελαττωμάτων τους παρά των 

προτερημάτων τους. Πολύ συχνά μου έχει τύχει να απευθύνω την 

ερώτηση : « Ποια είναι τα προτερήματα σου ;  " και οι απαντήσεις που 

παίρνω είναι συνήθως : « Ποτέ μου δεν το σκέφθηκα ", ή « μα δεν είναι 

εγωιστικό"  ; Αν επιμένω μπορεί να μου πουν ένα ή το πολύ δυο 

προτερήματα, μετά σταματούν λέγοντας μου : "δεν έχω τίποτα άλλο", 

ενώ είμαι βέβαιη πια, ότι υπάρχουν ακόμα πολλά. Αυτογνωσία δεν 

σημαίνει μόνο να ξέρω τις αδυναμίες και τα ελαττώματα μου, αντίθετα, 

πρέπει να ξέρω πρώτα τα θετικό μου στοιχεία και τις ικανότητές μου. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μου είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσω τις 

αδυναμίες μου και να προσπαθήσω σιγά-σιγά να τις διορθώσω. 

Αυτό είναι ένα σφάλμα, στο οποίο πέφτει η μεγάλη πλειοψηφία των 

γονιών. Τονίζουμε στα παιδιά μας καθημερινά τις αδυναμίες και τα 

ελαττώματά τους, ενώ δεν αναφέρουμε ούτε μια λέξη για τα 

προτερήματά τους, από φόβο μη τυχόν το πάρουν επάνω τους, και 

δεν προσπαθήσουν να γίνουν καλύτερα άτομα. 



Αλλά υπάρχει άλλο ένα σφάλμα που κάνουν οι γονείς σε σχέση με τα 
παιδιά τους : Όταν οι γονείς συνειδητοποιούν τα λάθη που έχουν 
κάνει στην ανατροφή των παιδιών τους, τους πιάνει απελπισία και 
βυθίζονται στην απαισιοδοξία. Όπως δεν υπάρχει κανένας 
άνθρωπος αναμάρτητος, έτσι δεν υπάρχει κανένας γονέας 
αλάνθαστος.  

 Εξάλλου, αν είστε γονιός, μην ξεχνάτε ότι η καθημερινή τριβή των 
παιδιών μας μέσα στη ζωή και τη κοινωνία και όχι τελικά η δική μας 
σοφία, θα τους δώσουν την ευκαιρία για αυτογνωσία και πρόοδο, αν 
τα ίδια το θελήσουν. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο χαρακτήρας μας, 
φιλτράρεται και τελειοποιείται μέσα από τις σχέσεις μας με τους 
άλλους ανθρώπους. Η τριβή μας μέσα στον κόσμο, μας βοηθά 
τελικά να καλλιεργηθούμε και να ολοκληρωθούμε. 

  Τα άτομα που στερούνται αυτοεκτίμησης είναι φορτωμένα με 
αισθήματα ενοχής και ανεπάρκειας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν 
επιτρέπουν στον εαυτό τους να "παίρνουν", γιατί έχουν συνηθίσει να 
βρίσκονται στο ρόλο του θύματος.  Έχουν μάθει μόνο να δίνουν. Με 
αυτόν τον τρόπο επέρχεται στην προσωπικότητα ένα ανελέητο 
ξόδεμα με ιδιαίτερα τρομακτικές συνέπειες στη σωματική τους υγεία. Ο 
άνθρωπος δεν χρειάζεται μόνο να "δίνει", αλλά και να "παίρνει". 

 



Ένας άνθρωπος, που για ένα αρκετό χρονικό διάστημα δεν έχει 
αυτοεκτίμηση, μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του από φόβο μη τυχόν 
οι άλλοι ανακαλύψουν ποιος είναι. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να 
καταλήξει να μην επιδιώκει καινούριες γνωριμίες και έτσι παραμένει 
στα ίδια και στα ίδια χωρίς ανανέωση και χωρίς βήματα προς την 
ολοκλήρωση. Για να κάνουμε σωστές βαθιές ανθρώπινες σχέσεις - 
μέσα απ’ αυτές θα βρούμε νόημα στη ζωή και θα γνωρίσουμε τον 
εαυτό μας ευκολότερα - θα πρέπει να θέσουμε σαν βασική 
προϋπόθεση την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία μας, διαφορετικά 
θα σκοντάφτουμε πάνω στον εαυτό μας και θα νομίζουμε ότι φταίνε 
οι άλλοι για τη δυστυχία μας. 

 Στην παγίδα της έλλειψης αυτοεκτίμησης πέφτουν εύκολα οι 
άνθρωποι που είναι υπερβολικά αυστηροί με τον εαυτό τους και οι 
τελειομανείς. Οι στόχοι τους είναι συνήθως μη ρεαλιστικοί και 
παραμένουν ανικανοποίητοι βουτηγμένοι στο άγχος, αφού δεν 
μπορούν να σταματήσουν να πάρουν μια ανάσα. Αυτός ο 
“ψυχολογικός κατήφορος”, μας οδηγεί, στον τρίτο παράγοντα που 
είναι καταστροφή και για τη σωματική μας υγεία. Αυτός ο 
παράγοντας είναι η απαισιοδοξία, που συνήθως πάει χέρι με χέρι με 
το άγχος. 

 



Πρόκειται για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να χαρούν το 

καλό που έχουν σήμερα, γιατί δεν τους αφήνει η σκέψη του κακού, 

που νομίζουν ότι μπορεί αύριο να τους συμβεί. Η παροιμία του 

λαού "καλομελέτα και έρχεται" φαίνεται ότι έχει βάσεις. Οι 

αισιόδοξοι που σκέφτονται την επιτυχία και δεν σταματούν για 

πολύ στα δυσάρεστα, επιτυγχάνουν, ενώ οι απαισιόδοξοι με το να 

περιμένουν το κακό, έχοντας πάντα κατά νου ότι η δυστυχία θα 

τους βρει, προκαλούν με τις απαισιόδοξες σκέψεις τους το κακό. 

Όταν δεν μπορούμε να χαρούμε το καλό που έχουμε και ο νους 

μας είναι συνεχώς στις αποτυχίες και τις αναποδιές, φυσικά τις 

συναντούμε. Το αποτέλεσμα είναι πολύ συχνά μια ψυχοσωματική 

αρρώστια. 



3. Η δυστυχία των άλλων 
 

Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που φοβούνται να επιτρέψουν στον 
εαυτό τους να χαρούν, όχι από απαισιοδοξία, αλλά από άλλες 
αιτίες. Υπάρχουν κάποιοι που λένε : "αν υπάρχει τόση δυστυχία 
γύρω μου, πώς μπορώ εγώ να την ξεχάσω και να απολαμβάνω 
τις χαρές της ζωής ;" Αν επιτρέψω στον εαυτό μου η δυστυχία κι η 
κακοτυχία των παιδιών του κόσμου να με γονατίσει, τότε 
καταστρέφομαι χωρίς να προσφέρω τίποτα τελικά σε κανένα. 
Σημασία έχει να μπορέσω να κάνω κάτι γι’ αυτά τα παιδιά χωρίς 
να με λυγίσει ο πόνος τους. Ο σκοπός μου δεν είναι να υποφέρω 
επειδή κάποιος άλλος υποφέρει, αλλά να κάνω κάτι γι’ αυτόν αν 
μπορώ. 

 

 

  



4. Το αίσθημα του κενού 
  

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την 
ψυχοσωματική μας υγειά, είναι όταν ο τρόπος που ζούμε είναι 
τέτοιος ώστε δεν βρίσκουμε νόημα στη ζωή μας. "Το αίσθημα του 
κενού, που συχνά νιώθουμε" μας λέει ο Frankl, "δεν είναι 
αρρώστια, αλλά απόδειξη της ανθρώπινης υπόστασης". Η λύση 
για να ξεπεράσουμε αυτά το αίσθημα, δεν είναι η φυγή από τα 
πρόβλημα με γλέντια, χρήματα, ποτά ή ναρκωτικά, αλλά η 
πλήρωση του κενού με νόημα το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε. 
Η ζωή μας μπορεί να αποκτήσει νόημα, αν έχουμε πολλές 
εμπειρίες που θα είναι για μας γεμάτες νόημα. Το νόημα στη ζωή 
είναι  διαφορετικό για κάθε άτομο και αλλάζει, γιατί ζούμε κάτω 
από συνθήκες  που συνεχώς  αλλάζουν. Ένας νέος άνθρωπος 
μπορεί π.χ. να βρίσκει νόημα στην εργασία του, αργότερα όμως η 
εργασία μπορεί να μην τον ικανοποιεί απόλυτα και η αίσθηση του 
κενού να εμφανιστεί. Τότε παίρνει το μήνυμα πως κάτι βαθύτερο 
πρέπει να αναζητήσει στη ζωή του. 

 

 



Η αναζήτηση του νοήματος εγείρει ερωτήματα όπως : 

Ποιος είμαι, που πάω και γιατί ; 

Είμαι όπως θέλω να είμαι κι αν όχι, γιατί ; 

Ποια είναι η σχέση μου με τους άλλους ; 

Πόσους ανθρώπους αγαπώ, παίζει η αγάπη σημαντικό ρόλο στη 

ζωή μου ; 

Αντίθετα με αυτό που πολλοί πιστεύουν, η πληρότητα και η χαρά 

δεν έρχονται κυνηγώντας την ευτυχία, αλλά όταν έχεις μάθει να 
βρίσκεις νόημα στη ζωή σου και όταν παίρνει μέρος όλη η 

προσωπικότητά σου σε αυτό. Όταν έχουμε μάθει να ζούμε με 

νόημα, δεν μας πιάνει ποτέ απόγνωση, όταν τα πράγματα δεν 

έρχονται όπως τα περιμέναμε, αλλά ψάχνουμε να βρούμε νόημα 

μέσα από τις δυσκολίες. Αν ο Δημοσθένης είχε παραιτηθεί από 
κάθε προσπάθεια, δεν θα ήταν ο Δημοσθένης, αλλά ένας 

τραυλός. Αν η Έλεν Κέλερ είχε αφεθεί στην απόγνωση, θα είχε 

παραμείνει μόνο μια τυφλή και κωφάλαλη. Η συχνή αίσθηση του 

κενού, το άγχος, η μελαγχολία είναι μια προειδοποίηση ότι κάτι δεν 

πάει καλά στη ζωή μας και μας χρειάζεται ενδοσκόπηση και ίσως 
κάποια αναθεώρηση. 
 



 Αν ότι κάνω στη ζωή μου, το κάνω από αδυναμία χαρακτήρα και 
επειδή παρασύρθηκα από κάποιο άλλο πρόσωπο ( γονιό ή 

σύντροφο ) τότε ο ίδιος μου ο εαυτός μπορεί να μ’ εκδικηθεί 

(επειδή δεν τον σεβάστηκα ) και να με τιμωρήσει με μια σωματική 

αρρώστια. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι οι πράξεις μου είναι 

αντίθετες από την πραγματική μου θέληση. Αν π.χ. ένας γονιός 
παρασύρει το παιδί του να σπουδάσει και εκείνο δεν το θέλει 

ολόψυχα, τότε το παιδί μπορεί αργότερα να έχει μπελάδες με τον 

εαυτό του αν δεν ακολουθήσει τη δική του κλίση, ν' αλλάξει 

δηλαδή επάγγελμα. Αν ο σύντροφός μου δεν είναι δική μου 

επιλογή και απόφαση, με την συνέχιση της σχέσης μου μαζί του, 
τότε ( στην περίπτωση που ζω με το παράπονο ότι οι γονείς μου 

τον διάλεξαν και παρασύρθηκα ) πάλι η σωματική μου υγεία 

απειλείται. Ο Λώρενς Leshan στο βιβλίο του "Μπορείς ν’ 

αγωνισθείς για τη ζωή σου" μας λέει ότι υπάρχει ένας γενικός 

τύπος προσωπικότητας ανάμεσα στην πλειοψηφία των 
καρκινοπαθών που τους κάνει ευάλωτους στον καρκίνο. 

 



Μετά από χρόνια ερευνών με εκατοντάδες καρκινοπαθείς, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία του καρκίνου, δείχνει 
συνήθως πως κάτι άλλο δεν πάει καλό στη ζωή των ανθρώπων 
αυτών και ότι ο κακοήθης όγκος μέσα στο σώμα τους δεν 
υπάρχει ανεξάρτητα από τον τρόπο που ένιωθαν και 
συμπεριφέρονταν μέσα στον κόσμο. 

 Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
τους όπως τα περιγράφει ο συγγραφέας και το πιο σημαντικό 
είναι η απώλεια από μέρους  τους του σκοπού της ζωής. 

Μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει κάποτε µε ενεργό 
τρόπο στη ζωή τους, αλλά και να είχαν εκείνη την εποχή μια σχέση 
που γι’ αυτούς  είχε μεγάλη και βαθιά σημασία. Όταν ενδεχομένως 
έχασαν αυτή τη σημαντική κεντρική σχέση, το νόημα και η αξία της  
ίδιας τους της ζωής καταστράφηκε. 

Οι προσπάθειες τους να ξαναφτιάξουν εκείνη τη σχέση ή να 
βρουν ένα υποκατάστατο της απέτυχε κι έτσι έπεσαν σε βαθιά 
απομόνωση. Ένα δεύτερα κοινό χαρακτηριστικό των 
καρκινοπαθών ήταν η ανικανότητα εκ μέρους τους να εκφράσουν 
θυμό ή δυσαρέσκεια και η τάση να καταπνίγουν τα αισθήματα 
εχθρότητας που κατά καιρούς είχαν. "Σε όλους υπήρχε ένα 
καλόβολο προσωπείο", γράφει στο βιβλίο του ο Leshan. 



Ένας τρίτος παράγοντας, χαρακτηριστικός των καρκινοπαθών, 
ήταν η ύπαρξη συγκινησιακής έντασης σχετικά με το θάνατο ενός 

γονιού και παρ' όλο που είχε συμβεί πριν από πολλά χρόνια η 

ένταση συνεχιζόταν. Στην περίπτωση που οι ψυχολογικοί 

παράγοντες που αναφέραμε έχουν επηρεάσει το σώμα, ο 

ασθενής έχει άμεση ανάγκη ψυχοθεραπείας. Ο στόχος της 
θεραπείας θα πρέπει να είναι βασικά η ωρίμανση και η 

απελευθέρωση του ατόμου. Πίσω από τον  καρκίνο του τελευταίου 

σταδίου που εξαπλώνεται ραγδαία υπάρχει  μια προσωπικότητα 

που δεν ζει µε τα δικά της κίνητρα, υπάρχει ένας άνθρωπος που 

αισθάνεται παγιδευμένος μέσα σ’ ένα πρόβλημα χωρίς λύση (έτσι 
νομίζει) π.χ. ή θα χωρίσω, σκέφτεται, που δεν θέλω να το κάνω 

γιατί σκέφτομαι τα παιδιά µου, ή θα αναγκάζομαι να υποχωρώ και 

να υπομένω την απαράδεκτη συμπεριφορά του άντρα µου, ή της 

γυναίκας µου."Η δυστυχία", γράφει ο Leshan, "σχεδόν πάντα δείχνει 

ότι υπάρχει ένας δρόμος  που δεν ακολουθήθηκε. Ένα ταλέντο 
που δεν καλλιεργήθηκε, ένας εαυτός που δεν αναγνωρίστηκε". 

Αυτός ο τρόπος ζωής του μαύρου ή του άσπρου φέρνει σιγά-

σιγά τη σωματική ασθένεια. 

 



Όταν η ζωή που ζούμε δεν είναι η δική µας ζωή, όπως θέλουμε να 

την ζούμε, τότε επειδή ψυχολογικά το Εγώ µας βρίσκεται σε 

απόγνωση, επηρεάζει το σώμα µας µε την εμφάνιση μιας 

σωματικής αρρώστιας ( αφού ψυχή και σώμα δεν λειτουργούν 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ).Αν ανακαλύψετε ότι δεν έχετε 

καταφέρει να πάρετε τη ζωή σας στα χέρια σας, θυμηθείτε ότι η 

απελπισία δεν βοηθά σε τίποτε, αντίθετα δηλητηριάζει το σώμα 

µας. Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει θα πρέπει να σκεφτείτε πώς μπορείτε 

να κινηθείτε για να αλλάξετε. θα πρέπει να έχετε κατά νου, ότι 
μπορείτε να αγαπάτε και να ενδιαφέρεστε για τους άλλους χωρίς 

να καταστρέφετε τη δική σας ζωή.  

 



Ο ύπνος και η ψυχική μας διάθεση χαρακτηρίζονται από μια 

αμφίδρομη σχέση. Ο πρώτος επηρεάζει την ψυχική μας διάθεση 
αλλά και αυτή επηρεάζει τον ύπνο. O ύπνος είναι ένα διάλειμμα για 

να ξεκουραστούμε σωματικά, ψυχικά και νοητικά και να 

χαλαρώσουμε. Πολλές φορές όμως δεν έρχεται παρά τις 

απεγνωσμένες μας προσπάθειες ή, ακόμα και αν έρθει, μπορεί να 

μην είναι ικανοποιητικός. Και τότε ξεκινούν τα προβλήματα. Άλλοι 
χρειάζεται ... να μετρήσουν προβατάκια, άλλοι να περιμένουν να 

ξημερώσει και άλλοι ξυπνούν πριν ακόμα λαλήσει ο πετεινός. Οι 

διαταραχές του ύπνου όμως έχουν επιπτώσεις στην ψυχική μας 

διάθεση, στις δραστηριότητές μας και κατ’ επέκταση στην 

ποιότητα της ζωής μας. 



  Ύπνος και ψυχική διάθεση 
   

 

Ο καλός ύπνος έχει ευεργετική επίδραση στη διάθεση. Το σώμα, η 
ψυχή και το μυαλό ξεκουράζονται και το νευρικό σύστημα ηρεμεί 
με αποτέλεσμα να είμαστε πιο ευδιάθετοι, πιο κινητικοί και πιο 
δραστήριοι. Τι γίνεται όμως όταν ο ύπνος μας δεν είναι 
ικανοποιητικός ; «Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα και 
στη διάθεση και στην κινητοποίηση του ατόμου μέσα στην ημέρα, 
προκαλεί διαταραχές προσοχής, συγκέντρωσης και μνήμης, 
αίσθηση κούρασης και αυξημένη τάση για παθητικότητα.  Ως 
αποτέλεσμα, το άτομο μπορεί να αποκτήσει ακόμα και αίσθηση 
χαμηλής αυτοεκτίμησης και ενοχών, αφού δεν μπορεί να 
λειτουργήσει ικανοποιητικά και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της καθημερινότητάς του. Επιπλέον, ο φόβος μήπως η διαταραχή 
του ύπνου επηρεάσει τη γενικότερη υγεία του προκαλεί ένα 
παραπάνω άγχος εντείνοντας το πρόβλημα. 

 

 



 … και αντίστροφα 

 

 

Παρόλο που η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου επηρεάζουν την 

ψυχική μας διάθεση, ισχύει και το αντίστροφο : η ψυχική μας 
διάθεση επηρεάζει τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα του 

ύπνου. Ψυχικές διαταραχές, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, και 

ψυχιατρικές διαταραχές, όπως οι ψυχώσεις και η σχιζοφρένεια, 

σχετίζονται άμεσα με τις διαταραχές του ύπνου. Έτσι, όταν η 

ψυχική μας διάθεση δεν είναι καλή, ο ύπνος δεν έρχεται ή ακόμα 

και αν έρθει δεν είναι ικανοποιητικός. 

 

 



1. Αϋπνία  

Μπορεί να εμφανίζεται με μία από τις παρακάτω μορφές :  

• Πρωινή αφύπνιση  

Αποτελεί χαρακτηριστικό των καταθλιπτικών ατόμων, τα οποία 

ενώ κοιμούνται κανονικά το βράδυ, ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί 

και δεν μπορούν να κοιμηθούν ξανά.  

• Διακεκομμένος ύπνος  

Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα με αγχώδεις διαταραχές, τα οποία 

ναι μεν κοιμούνται, αλλά ξυπνούν ανά διαστήματα, με 

αποτέλεσμα να μην ξεκουράζονται.  

• Καθυστερημένη επέλευση  

Παρουσιάζεται κυρίως σε περιπτώσεις αγχωδών διαταραχών και 

χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο ύπνος καθυστερεί να έρθει. 

Στη σκέψη των απαιτήσεων της επόμενης ημέρας τα άτομα 

αγχώνονται περισσότερο και η αϋπνία επιδεινώνεται.  

 



2. Υπερυπνία  
Στους καταθλιπτικούς παρατηρείται και τάση για ύπνο παραπάνω 

από το φυσιολογικό. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να νιώθουν 
κουρασμένοι. 

 

3. Ψυχικές διαταραχές  

Τα άτομα με σοβαρές διαταραχές, όπως ψυχώσεις και 

σχιζοφρένεια, δεν κοιμούνται καλά ή δεν κοιμούνται σχεδόν 

καθόλου. 

 

 Όπως είδαμε παραπάνω ο ύπνος και η ψυχολογία είναι 

αλληλένδετα και το ένα επηρεάζει σημαντικά το άλλο , έτσι πρέπει 
να διώξουμε το άγχος από τη ζωή μας έτσι ώστε ο ύπνος να είναι 

ικανοποιητικός και να μην μας φορτώνει με περισσότερα 

προβλήματα. 

 

 

 





 Η κατανάλωση τροφής είναι η πιο βασική ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Αν δε φάμε θα πεθάνουμε. Πρέπει μάλιστα να 
φάμε πολλές φορές την ημέρα αν θέλουμε να είμαστε γεμάτοι 

ενέργεια. Αν και σήμερα η εύρεση τροφής δεν αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα για τους περισσότερους ανθρώπους της Δυτικής 

κοινωνίας, το φαγητό, η σίτιση και οι επιπτώσεις της διατροφής 

στο σώμα μας αποτελούν σημαντικά γεγονότα γύρω από τα 
οποία κινείται η ζωή μας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 

διατροφικές μας συνήθειες, την προτίμησή μας για κάποιο είδος 

τροφής ή την αποστροφή μας για κάποιο άλλο είναι βιολογικοί 

(γενετικοί, εσωτερικά βιολογικά ερεθίσματα), αναπτυξιακοί ( επί-

δραση των διατροφικών επιλογών της εγκύου στις μετέπειτα 
διατροφικές προτιμήσεις του παιδιού) και πολιτιστικοί (επίδραση 

των διατροφικών συνηθειών της οικογένειας και της κοινωνίας).  

 



Η παχυσαρκία έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, ως η νέα επιδημία του αιώνα μας. Πράγματι, όλο και πιο 
συχνά συναντούμε ανθρώπους που πληρούν τα κριτήρια για να 
θεωρηθούν παχύσαρκοι. Ποια είναι όμως αυτά τα κριτήρια ; 
Παχύσαρκο θεωρείται το άτομο που το βάρος του είναι αυξημένο 
κατά 20-25 % και πάνω, από αυτό που θα έπρεπε να έχει με βάση το 
φύλο, την ηλικία και το ύψος του. Η αύξηση αυτή, αφορά κυρίως τη 
συσσώρευση λίπους στο σώμα και όχι το μυϊκό ιστό. Στην Ελλάδα, 
ένας στους τέσσερις ανθρώπους έχει παραπανίσια κιλά και το 
ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.    
Ως αίτια της παχυσαρκίας έχουν κατά καιρούς θεωρηθεί διάφορες 
τακτικές συνήθειες στην καθημερινή μας ζωή, όπως η έλλειψη 
άσκησης, το «τσιμπολόγημα» ανάμεσα στα γεύματα, η κακή 
διατροφή – junk food, αλλά και προβλήματα υγείας όπως ο 
θυρεοειδής, ο κακός μεταβολισμός κ.α. Ωστόσο, εάν εξετάσουμε την 
παχυσαρκία από την ψυχολογική διάσταση, θα διαπιστώσουμε ότι 
πολλοί άλλοι παράγοντες συνδέονται με αυτήν, πέρα από εκείνους 
που αφορούν τη σωματική υγεία. 

 



Θα ήταν σαφώς πιο εύκολο για τα παχύσαρκα άτομα να χάσουν 

βάρος, αν αρκούσε απλά να ακολουθήσουν μια δίαιτα σε 

συνδυασμό με σωματική άσκηση. Όμως αυτές οι δυο τακτικές 

από μόνες τους δεν είναι σχεδόν ποτέ αρκετές, γιατί η παχυσαρκία 
δεν αποτελεί αποκλειστικά πρόβλημα σωματικής υγείας. Πέρα από 

τη δίαιτα και τη σωματική άσκηση, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει 

να ανακαλύψουν και να θεραπεύσουν την ψυχή τους από τα 

βαθύτερα αίτια που κρύβονται πίσω από τα επεισόδια 

υπερφαγίας. Συνήθως νιώθουν ότι τα επεισόδια αυτά είναι πέρα 
από τον έλεγχό τους, και τους κατακλύζει ένα αίσθημα 

ανημποριάς και απαξίωσης του εαυτού. Η παχυσαρκία συνδέεται 

συχνά με καταθλιπτικό συναίσθημα, όπου το άτομο βρίσκεται σε 

ψυχολογικό αδιέξοδο σε σχέση με την εικόνα αλλά και την 

αίσθηση του σώματός του. Το αδιέξοδο αυτό μεταφράζεται  ως 
εξής : 

 

τρώω→στιγμιαία ευχαρίστηση→παχαίνω→δυσαρέσκεια από την 

εικόνα σώματος→αναζήτηση μέσου  ανακούφισης →τρώω 

→στιγμιαία ευχαρίστηση …  



Στη περίπτωση αυτή η τροφή λειτουργεί περισσότερο για να 
καλύψει συναισθηματικά κενά παρά για λόγους 
αυτοσυντήρησης. Λειτουργεί δηλαδή ως εξαρτησιογόνα ουσία 
που αποσκοπεί στη στιγμιαία ανακούφιση των ψυχικών εντάσεων 
και του ψυχικού πόνου. Κατά συνέπεια ο ρόλος της τροφής 
αλλοιώνεται και μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να αποτελέσει 
εμμονή για κάποιον, ο οποίος αναζητά μέσα από μια ακατάσχετη 
υπερφαγία να ηρεμήσει συναισθηματικά. Συχνά συναντάμε 
παχύσαρκα άτομα που αναζητούν «απαγορευμένες» τροφές, 
πλούσιες σε λιπαρά και ζάχαρη και τις καταναλώνουν κρυφά από 
τον περίγυρό τους. Η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται ως μια 
ακαταμάχητη παρόρμηση κατά την οποία αισθάνονται μια ευεξία 
που ακολουθείται από μία αίσθηση  «φουσκώματος». Στη 
συνέχεια όμως ο συναισθηματικός πόλος αντιστρέφεται και 
καταλαμβάνονται από συναισθήματα ενοχής και απογοήτευσης 
διότι και πάλι δε μπόρεσαν ν’ αντισταθούν σ’ αυτήν την έντονη 
επιθυμία. Στην ουσία επανέλαβαν μια συμπεριφορά που εμπεριέχει 
στοιχεία αυτοκαταστροφικότητας. 



Η παχυσαρκία εμφανίζεται πολλές φορές, ήδη από τη παιδική 

ηλικία και συντελεί σημαντικά στη παγίωση μίας υποτιμημένης 
εικόνας σώματος που μπορεί να επηρεάσει εξίσου : 

 τη ψυχική υγεία του παιδιού, με την εμφάνιση καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων   

  τη σωματική  του υγεία, με την εκδήλωση νωχελικότητας και 

περιορισμένης κινητικότητας   

 τις κοινωνικές του σχέσεις  με τα συνομήλικα παιδιά. 

Συνήθως το πάχος γίνεται αντικείμενο χλευασμών στο σχολικό 

περιβάλλον με αποτέλεσμα το παιδί να απομονώνεται ή να 

παίρνει συγκεκριμένους ρόλους προκειμένου να κερδίσει την 

αποδοχή των συμμαθητών του ( π.χ. ρόλος του «δυνατού»-

επιθετικού για τα αγόρια ή ρόλος της καλής και κάπως 

παθητικής φίλης για τα κορίτσια ). 

 



Στην εφηβεία η παχυσαρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως 

ανασταλτικός παράγοντας, ιδιαίτερα σε σχέση με την έναρξη της 

ερωτικής ζωής. Πολλές φορές τα πρώτα σημάδια αύξησης 

βάρους εμφανίζονται στην εφηβεία και μπορεί να σχετίζονται με 
την αναστολή της σεξουαλικότητας, σε ψυχικό επίπεδο, καθώς και 

με δυσκολίες αποδοχής της ενήλικης σεξουαλικής ταυτότητας και 

αυτών που συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός «είμαι γυναίκα» ή «είμαι 

άνδρας». Αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι πως συχνά 

η παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα πολλών και σύνθετων 
παραγόντων, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου 

να προχωρήσει κάποιος σε μία αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

προβλήματός του. Σε ψυχικό επίπεδο, τα βιώματα της παιδικής 

ηλικίας, επηρεάζουν σημαντικά το πώς θα εξελιχθούμε ως 

ενήλικες, ακόμα και αν δεν μπορούμε να θυμηθούμε με ευκολία 
λεπτομέρειες γεγονότων. Πολλοί άνθρωποι που έχουν βιώσει 

τραυματικές καταστάσεις στην παιδική τους ηλικία, προσπαθούν 

να τις καταπνίξουν και να τις μπλοκάρουν στην ενήλικη ζωή. Πιο 

συγκεκριμένα όσον αφορά την παχυσαρκία, τα παιδικά αυτά 

τραύματα μπορεί να εκδηλωθούν μέσω μιας επιθυμίας για 
συνεχές «τσιμπολόγημα» ή επιλέγοντας ανθυγιεινές τροφές. 

 



Ας δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει  κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, 

κάποιος που έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε νεαρή 

ηλικία, συχνά αναπτύσσει σε ασυνείδητο επίπεδο φόβους και 

ανασφάλειες, που στη συνέχεια εκδηλώνονται ως επιθυμία να γίνει 
ή να παραμείνει παχύσαρκος σε μια ασυνείδητη προσπάθεια να 

μην είναι επιθυμητός ή ελκυστικός. Με το να μην είναι λοιπόν 

ελκυστικός, μειώνει τις πιθανότητες να πέσει ξανά θύμα 

κακοποίησης στο μέλλον. Με αυτή την έννοια, η παχυσαρκία 

λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας, και κάνει το άτομο να νιώθει 
πιο ασφαλές. Δεν σημαίνει φυσικά, ότι όλοι όσοι είναι παχύσαρκοι 

έχουν βιώσει τέτοια ακραία γεγονότα στο παρελθόν τους. Όταν 

μιλάμε για τραυματικές εμπειρίες ή γεγονότα της παιδικής ηλικίας, 

αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα.  Αυτό που προσπαθούμε να 

υπογραμμίσουμε είναι πώς μπορεί μια τέτοια συμπεριφορά να 

«εξυπηρετεί» την ψυχική υγεία του ατόμου, λειτουργώντας 

προστατευτικά με μια έννοια. 

 



Ένα άλλο πιο προσφιλές παράδειγμα, είναι παιδιά που έχουν 
βιώσει διαζύγιο, θάνατο γονέα ή οικείου προσώπου ή έχουν 

μεγαλώσει σε οικογένεια που κάποιο από τα μέλη της είχε 

πρόβλημα εξάρτησης.  Εδώ η υπερφαγία και το συνεχές 

«τσιμπολόγημα» μπορεί να συμβαίνουν, επειδή δημιουργούν ένα 

αίσθημα ζεστασιάς και ευχαρίστησης ενάντια στο φόβο και την 
ανασφάλεια που μπορεί να βιώνουν καθημερινά μέσα στο σπίτι 

τους. Βλέπουμε λοιπόν, πως η παχυσαρκία σχετίζεται με πολλούς 

παράγοντες που αφορούν, μεταξύ άλλων, και την ψυχική υγεία. Τα 

αίτια  μπορεί να ποικίλλουν από άτομο σε άτομο.                           

Για να είναι λοιπόν αποτελεσματική η θεραπεία της χρόνιας 

παχυσαρκίας, θα πρέπει να γίνει συνδυασμός σωστής 

διατροφής, σωματικής άσκησης αλλά και ψυχοθεραπείας, όπου 

αυτό θεωρείται απαραίτητο, συνήθως όταν οι προσπάθειες για 

απώλεια βάρους αποτυγχάνουν συστηματικά. Το άτομο έχει 

ανάγκη από την ψυχολογική υποστήριξη, που από τη μια θα το 

στηρίξει σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα, και από την άλλη θα το 

βοηθήσει να ανακαλύψει και να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια 

που το οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά.  Έτσι θα μπορέσει να 

αντιμετωπίσει αυτά που έχουν συμβεί, ώστε από δω και πέρα να 

ζει καλύτερα προς όφελός του.  

 





Στα πλαίσια του μαθήματός μας ήταν και η επίσκεψη σ’ έναν  

ειδικό. Μια εξειδικευμένη ψυχολόγος μας απάντησε σε ένα 

ερωτηματολόγιο γεμάτο απορίες, φτιαγμένο προσεκτικά  από όλα 

τα μελή της ομάδας. Οι ερωτήσεις καθώς και οι απαντήσεις έχουν 

ως εξής : 

 

1.Πιστεύετε  πως η ψυχολογική μας υγεία ,εάν διαταραχτεί , 

μπορεί να εμφανιστεί στο σώμα με κάποιου είδους ασθένεια ; 

 Ναι μπορεί να εμφανιστεί στο σώμα μας ως σωματική ασθένεια. 

Για παράδειγμα το άγχος πολλές φορές σωματοποιείται. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μια δυσκολία στο να το 

εκφράσουμε και αυτόματα να καταβάλλει τον οργανισμό μας. 

Έτσι εμφανίζεται με πολλούς τρόπους , είτε για παράδειγμα με 
πόνους  στην κοιλιακή χώρα, έξαρση της ακμής, είτε  

πονοκέφαλους. Πέρα από αυτό όμως το άγχος μπορεί να 

συμβάλει στην πορεία ή και στην εξέλιξη μιας ήδη υπάρχουσας 

ασθένειας, να επιδεινώσει  δηλαδή την κατάσταση. 

 

 



2.Πως εξηγείτε το φαινόμενο ότι πολλοί άνθρωποι, επηρεασμένοι 
από την ψυχολογική τους κατάσταση στρέφονται  στο φαγητό ή και 
το αντιθετο ; 

Πολλές φορές όταν παρουσιάζεται μια διαταραχή έχει και κάποια 
παρόμοια συμπτώματα. Για παράδειγμα στην κατάθλιψη υπάρχει το 
σύμπτωμα, είτε το ατομο να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες 
φαγητού είτε να μην τρώει ούτε τις απαραίτητες. Αποτέλεσμα λοιπόν 
είναι το άτομο είτε να κερδίζει είτε να χάνει αντίστοιχα βάρος απότομα 
και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.  

 

3. Θεωρείτε πως ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει ρόλο στην 
πορεία ή και ακόμα στην ίαση μιας ασθένειας ;   
Και βέβαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ! Δεν είναι όμως τόσο απλό και 
τόσο εύκολο. Έχει παρατηρηθεί ότι, ακόμα κι όταν  πάσχουμε  από 
μια βαριά ασθένεια, όταν χαιρόμαστε,  εκκρίνονται στο σώμα μας 
κάποιες ορμόνες και σταθεροποιείται το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα. Δηλαδή, όταν δεν είμαστε καταβεβλημένοι ψυχολογικά, και 
έχουμε ένα θετικό συναίσθημα, τότε το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
είναι τόσο δυνατό που δύσκολα μπορεί να προσβληθεί από μια 
ασθένεια. 

 



4. Αληθεύει ότι οι αρκετές ώρες ύπνου και η σωστή διατροφή 

είναι επίσης σημαντικές τόσο στην σωματική όσο και στην 

ψυχολογική μας ισορροπία ;  

  Βέβαια ! Αυτό είναι σίγουρο ! Αυτό μπορούμε να το 

εξακριβώσουμε όταν τα στερηθούμε.  Όταν για παράδειγμα 

έχουμε να κοιμηθούμε πολύ καιρό σε συνδυασμό με την κακή 

διατροφή τότε αυτομάτως βλέπουμε είτε ότι η διάθεσή μας πέφτει, 

είτε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε καλά τα πράγματα, δεν θυμόμαστε,  
μπορεί να βγάλουμε ως ένα βαθμό και επιθετικότητα. 

5. Κάθε μορφή σωματικής στάσης οδηγεί και σε συγκεκριμένες 

σκέψεις και συναισθήματα. Πως το ερμηνεύετε αυτό ;     

Αυτό είναι η γλώσσα του σώματος. Πέρα από αυτά που 

σκεπτόμαστε , που δηλώνουμε,  υπάρχουν και αυτά  που 

δείχνουμε με το σώμα μας. Για παράδειγμα ένας άνθρωπος 

μελαγχολικός μπορεί να ρίξει  τους ώμους ή το κεφάλι. Δεν 

μπορούμε όμως να είμαστε απολύτως σίγουροι, γιατί ο καθένας 
έχει ένα δικό του τρόπο που κάθεται , που κινείται . Έτσι  δεν 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό ως κριτήριο για να πούμε 

ότι κάποιος κάθεται με σκυμμένους τους ώμους, άρα είναι 

μελαγχολικός. 

  



6. Πολλοί ψυχοθεραπευτές υποστηρίζουν πως ενώ βρισκόμαστε 

σε κακή ψυχολογική κατάσταση , αν κοιταχτούμε στον καθρέπτη 

και απλώς χαμογελάσουμε, αλλάζει η διάθεσή μας. Πώς το 

αιτιολογείτε αυτό ;   

 Δεν είναι βέβαια τόσο απλό να κοιταχτούμε στον καθρέπτη και να 

ξεπεράσουμε το πρόβλημά μας, ωστόσο είναι και αυτός ένας 

τρόπος. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τρόποι. Ένας από αυτούς είναι 

να μπορέσουμε να δούμε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Δηλαδή αν 

κάνουμε σκέψεις που μας θλίβουν, μετά να μπούμε στην λογική  

κατά πόσο αυτές οι σκέψεις ισχύουν, γιατί κάνω αυτές τις σκέψεις, 

μήπως να μπω στην διαδικασία μα τις αλλάξω ; Οπότε καλό είναι 

να σκαφτόμαστε θετικά και να μην τραγικοποιούμε τα πράγματα.  

  

 

 





 

Τα παρακάτω αποτελέσματα προέρχονται από το 

ερωτηματολόγιο που μοιράσαμε στους συμμαθητές 

μας, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν 

την αλληλεπίδραση της σωματικής αλλά και ψυχικής 

μας υγείας με την ψυχολογία μας.  

 

 











Ενότητα 5η 

 

Σε αυτή την ενότητα κάνουμε λόγο για τις 

συνέπειες των σωματικών και 

ψυχοσωματικών διαταραχών που όλοι 

μας μπορεί να βιώσουμε, αλλά ακόμα 

αναφερόμαστε και στο άγχος που 

παρουσιάζεται ως απειλή για τον 

οργανισμό μας.   



Όταν το σώμα μιλάει ... 

 

Ο οργανισμός μας έχει μια βαθιά σοφία που τον βοηθά και 

επιβιώνει. Έτσι, όταν αρρωσταίνουμε, παρουσιάζονται σωματικά 

συμπτώματα ( π. χ. πυρετός ) με σκοπό να μας ειδοποιήσουν ότι 

κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτά τα σωματικά 

συμπτώματα μας οδηγούν σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες 

φανερώνουν μια οργανική ασθένεια. Υπάρχουν όμως, και 

περιπτώσεις που οι εξετάσεις δεν δείχνουν καμιά συγκεκριμένη 
ασθένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σώμα μας μας ειδοποιεί για 

μια διαταραχή, μια ανισορροπία ή μια δυσκολία, η οποία, όμως 

εντοπίζεται στην ψυχολογική και συναισθηματική μας λειτουργία. 



 

Ποιες είναι οι διαταραχές που συνδέονται με την 
ψυχολογία μας ; 

 
Σωματόμορφες διαταραχές : ονομάζονται οι διαταραχές κατά τις 
οποίες εμφανίζονται συμπτώματα που μιμούνται μια σωματική 
ασθένεια ή έναν τραυματισμό χωρίς να υπάρχει καμία οργανική 
ασθένεια. Το άτομο που πάσχει από σωματόμορφη διαταραχή 
βιώνει έντονα σωματικά συμπτώματα, τα οποία μπορεί να 
δυσκολεύουν τη λειτουργικότητα του, χωρίς όμως να υπάρχει 
κάποια ιατρική εξήγηση για αυτά. 

Ψυχοσωματικές διαταραχές : ονομάζονται οι διαταραχές κατά τις 
οποίες τα σωματικά συμπτώματα που εμφανίζονται προέρχονται 
από μια οργανική ασθένεια. Όμως, παρατηρούμε ότι : 

 Η ασθένεια εμφανίστηκε πρώτη φορά μετά από μια περίοδο 
έντονου στρες. 

 Τα συμπτώματα παρουσιάζονται ή γίνονται πιο έντονα κάθε 
φορά που το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση στρες. 

 Σε πολλές περιπτώσεις η ασθένεια δεν εξηγείται από κάποιο 
εξωτερικό παράγοντα ( π. χ. μπορεί να παρουσιάσω έλκος 
χωρίς να κάνω κακή διατροφή ή κατάχρηση σε αλκοόλ και 
καφέ ). 

 



 

Συνεπώς, και στις δυο διαταραχές η ψυχολογία του ατόμου 

συμβάλλει καθοριστικά στην υγεία ή την ασθένεια του σώματος. 

Επίσης, ως ένα βαθμό οι περισσότερες ασθένειες είναι 
ψυχοσωματικές, με την έννοια ότι η ψυχολογία μας κάθε φορά 

επηρεάζει τη σοβαρότητα μιας ασθένειας. Για παράδειγμα, 

κάποιος που έχει παρουσιάσει ψωρίαση, μπορεί να ντρέπεται ή 

να στενοχωριέται πάρα πολύ βιώνοντας έτσι την ασθένεια του ως 

πολύ δύσκολη. Αντίθετα, κάποιος άλλος μπορεί να μην δώσει 
ιδιαίτερη σημασία στα συμπτώματα της ψωρίασης και να είναι 

ήρεμος μέχρι που αυτά να υποχωρήσουν. Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί ότι ορισμένες ασθένειες σχετίζονται άμεσα με 

ψυχολογικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, το έκζεμα, το έλκος 

στο στομάχι, πολλά μυϊκά και αναπνευστικά προβλήματα, η 
υψηλή πίεση και οι καρδιακές παθήσεις χειροτερεύουν όσο το 

άτομο βιώνει άγχος και στρες. Ίσως να μην είναι πάντα καθαρό 

πώς γίνεται αυτή η σύνδεση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει. 

 



 

Πώς συμβαίνει αυτό ; Πώς η ψυχολογική μας 

κατάσταση επηρεάζει τη σωματική μας υγεία ; 

 

Κάθε σκέψη και συναίσθημα που γεννιέται στο μυαλό μας αλλάζει 

τη χημική ισορροπία στο σώμα μας. Ο τρόπος με τον οποίο 

συμβαίνει αυτό είναι μέσω των νευροπεπτιδίων. Τα νευροπεπτίδια 
μεταφέρουν πληροφορίες από τον εγκέφαλο σε κάθε κύτταρο 

του σώματος και από το σώμα στον εγκέφαλο. Δηλαδή 

σχηματίζουν ένα σύστημα επικοινωνίας σε ολόκληρο το σώμα με 

αποτέλεσμα κάθε αντίληψη, συναίσθημα και σκέψη να 

μεταφράζεται σε σωματική αντίδραση και κάθε σωματική 
αίσθηση προκαλεί μια σκέψη. Έτσι όταν σκέφτομαι ότι θέλω να 

περπατήσω, μπορώ και περπατάω. Και αντίστροφα, όταν αγγίζω 

κάτι καυτό, το μήνυμα πάει στον εγκέφαλο και αυτός σκέφτεται και 

στέλνει την απόφαση να τραβήξω το χέρι μου. 

 



Πότε αυτή η σύνδεση καταλήγει σε ψυχοσωματικές 

ασθένειες ; 

 

 

Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του στρες. Το στρες είναι το 

συναίσθημα που δημιουργείται όταν δεχόμαστε πίεση από τη μια 

μεριά από το περιβάλλον μας ( π. χ. πρέπει να τελειώσεις μια 

δουλειά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ) και από την άλλη 
μεριά από μέσα μας ( π. χ. νιώθω ότι δεν προλαβαίνω ). Αυτήν 

ακριβώς την κατάσταση ο οργανισμός μας την αντιλαμβάνεται 

σαν μια απειλή, ότι δηλαδή ίσως συμβεί κάτι που θα μας πονέσει 

ή θα μας στενοχωρήσει. Άρα, στη βάση του το στρες είναι ένα 

χρήσιμο συναίσθημα, το οποίο μας ενημερώνει ότι βιώνουμε μια 
πίεση και μας κινητοποιεί για να μπορέσουμε να την 

διαχειριστούμε. 

 

 



 

Πώς λειτουργεί το στρες ; 

 

 

Όταν πιεζόμαστε, ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται ότι είμαστε 
αντιμέτωποι με μια απειλή. Τότε ο εγκέφαλος στέλνει σήμα και 

αυξάνεται ο ρυθμός της αναπνοής και της καρδιάς με σκοπό να 

στείλει γρήγορα περισσότερο αίμα στους μύες και το σώμα να 

είναι έτοιμο είτε να αποφύγει ( Φυγή ) ή να αντιμετωπίσει ( Μάχη ) 

την απειλή. Δηλαδή ο οργανισμός έχει μετακινηθεί από την 
κατάσταση της φυσικής του ισορροπίας ( ηρεμία ) και έχει 

φορτώσει ενέργεια για να δράσει ( ένταση και εγρήγορση ). Αυτή 

η φόρτιση ενέργειας συμβαίνει με κάθε συναίσθημα και μένει 

μέσα στο σώμα μέχρι να βρει τρόπο να βγει, να εκτονωθεί. 



Αν ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αρκετή δύναμη, 

χρόνος και χώρος για φυγή, τότε το σώμα αρχίζει να τρέχει, ενώ 

αν κρίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος να φύγω, αλλά υπάρχει αρκετή 

δύναμη να αμυνθώ, τότε το σώμα θα παλέψει. Και στις δυο αυτές 

περιπτώσεις, η ενέργεια που έχει συσσωρευτεί από το στρες θα 

εκτονωθεί. Συνεπώς, το σώμα θα επανέλθει στα φυσιολογικά 

επίπεδα και θα χαλαρώσει. Αν, όμως, ο εγκέφαλος δε βρίσκει 

έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την πίεση, τότε η ενέργεια του στρες 

μένει μέσα μου και το σώμα μου παραμένει σε κατάσταση 

συναγερμού. 

 



Πώς η συσσωρευμένη ενέργεια καταλήγει σε ψυχοσωματικές 
ασθένειες; 
Αυτό συμβαίνει κυρίως με δυο τρόπους. Πρώτον, οι ορμόνες που 
εκκρίνονται στην κατάσταση στρες, αντί να βοηθούν το 
ανοσοποιητικό σύστημα να αμυνθεί, βρίσκονται στο μέρος του 
οργανισμού που ελέγχει το μηχανισμό Φυγής – Μάχης, κι έτσι 
αφήνουν τον οργανισμό εκτεθειμένο απέναντι σε ιούς και 
μικρόβια. Δεύτερον, όταν το στρες δεν εκτονώνεται οι μύες 
παραμένουν σφιγμένοι, η καρδιά συνεχίζει να χτυπά γρήγορα και 
η αναπνοή μας παραμένει γρήγορη και κοφτή. Ολόκληρος ο 
οργανισμός μας, δηλαδή, δουλεύει με ένταση, ενώ τα όργανα 
που δουλεύουν περισσότερο καταπονούνται.Για παράδειγμα, 
φανταστείτε ότι προσπαθείτε να βγάλετε την οδοντόκρεμα 
πιέζοντας το σωληνάριο χωρίς όμως να ανοίξετε το καπάκι. Τότε 
η οδοντόκρεμα είτε θα βγει από το κάτω μέρος της συσκευασίας 
της ή θα κάνει μια τρύπα στο πλάι για να απελευθερωθεί. Είναι 
φυσικό να βγει από το μέρος του σωληναρίου που είναι πιο 
αδύναμο. Τώρα φανταστείτε ότι το σωληνάριο με την 
οδοντόκρεμα είστε εσείς και η πίεση είναι το στρες. Αν δεν 
ανοίγετε το καπάκι σας, δηλαδή δεν εκτονώνετε την ενέργεια που 
έχει συσσωρευτεί από την πίεση, τότε αυτή θα βρει το πιο 
αδύναμο σημείο σας για να βγει. Αυτό μπορεί να είναι οι μυς σας, 
το στομάχι σας ή τα νεύρα σας 

 



Όταν αυτή η διαδικασία συμβαίνει συχνά στην καθημερινότητα 

μας, τότε όλη αυτή η ενέργεια συσσωρεύεται και το στρες γίνεται 

χρόνιο. Δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα είναι μόνιμα 

εκτεθειμένο, η παροδική αύξηση του ρυθμού της καρδιάς γίνεται 

υπέρταση και ταχυκαρδίες, η αυξημένη αναπνοή γίνεται δύσπνοια 

και το μικρό σφίξιμο στους μύες γίνεται πόνοι και πιασίματα. Άρα 

το άγχος μας, ο θυμός μας, η στενοχώρια μας, που δεν 

εκφράζονται, μαζεύονται και πιέζουν όλο και περισσότερο μέχρι 

να βρουν ένα αδύναμο μέρος στο σώμα και να ξεσπάσουν εκεί. 
Με άλλα λόγια δημιουργούνται ψυχοσωματικά συμπτώματα. 

 

 


