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σιώνονται. Ο παρηγορητικός Του λόγος συγκινεί: «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν 
ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ιωάν. 16,33).

Ο Θεός δεν 
είναι τιμωρός…

Ο πόνος, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες πολλές φο-
ρές ελκύουν την άποψη πως ό,τι συμβαίνει είναι 
θέλημα Θεού, άρα ο Θεός έχει την ευθύνη… Είναι 

όμως έτσι; Ο Θεός είναι τιμωρός και άρχει τιμωρητικά και αλαζονικά 
μέσα στη ζωή των ανθρώπων; Άν είναι έτσι δεν μιλάμε για Θεό της 
αγάπης και της φιλανθρωπίας. Γνωρίζουμε ότι: «ο Θεός αγάπη εστί…», 
άρα δημιουργούνται εντυπώσεις και εσωτερικά αφηγήματα τα οποία 
περιπλέκονται στο πλέγμα των εμφανών αντιθέσεων. Για ό,τι μας συμ-
βαίνει μέσα στη ζωή επιδρούν εμφανείς και μη παράγοντες, συνιστώσες 
που προσδιορίζονται και άλλοτε όχι. 

Πλείστες φορές έχω γίνει μάρτυρας επίρριψης ευθυνών στον Θεό, 
ειδικά σε νεανικά δυστυχήματα, όπου κυρίως η μάνα δαγκώνοντας τα 
χείλη της σε κατάσταση πανικού ερωτά: «Γιατί σε μένα Θεέ μου;» ή 
«γιατί μου πήρες το παιδί μου;», «Τι αμαρτίες πληρώνω» κ.τ.ό. Εκείνη 
τη στιγμή η χρήση του επίπονου φορτίου κρίνεται απαραίτητο αμυντικό 
εργαλείο. Όμως αν αυτό το παιδί που σκοτώθηκε είχε επιλέξει να κάνει 
χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ με συνέπεια να έχουν ατονήσει ή 
και εκμηδενιστεί οι αντιστάσεις του νευρικού του συστήματος και ως 
εκ τούτου να χάσει τον έλεγχο της μηχανής του; Ποιος ευθύνεται; Ο 
Θεός; Η απάντηση είναι πρόδηλη… Ο Θεός και Δημιουργός μας από 
αγάπη και μόνο ήθελε να μας δώσει τη σωτηρία μας όσο το δυνατόν 
ανώδυνα και τολμώ να πω «άκοπα». Όμως οι παραδεισένιες ανέσεις 
«καταγγέλθηκαν» από την ανυπακοή μας. Μετά την εξορία μας από 
την τρυφή του παραδείσου τα πάντα για να κερδηθούν θα περάσουν 
από το: «διά πολλῶν θλίψεων» (Πράξ. Ιδ΄, 22).

Η νoσηρότητα κατά την Όρθόδοξη Θεολογία

Νοσηρότητα στην 
ανθρώπινη φύση

Στον θησαυρό της Ορθοδόξου Πατερικής Γραμ-
ματείας υπογραμμίζεται με εμφατικό τρόπο 
ότι η νόσος και η επίπονη δοκιμασία είναι το 

αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο όπως αναφέρει 
ο αδάμαντας της θεολογικής επιστήμης άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, 
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διαπνέεται από την εγωιστική έλξη προς την αυτόνομη και αυτόφωτη 
«ισοθεΐα» με απεμπόληση της αίσθησης της μετανοίας από την ανθρώ-
πινη φύση. Ο ουρανοφάντορ και εμβριθής Μ. Βασίλειος εκφράζεται 
σχετικώς: «Ἐκακώθη ἡ ψυχή παρεκτραπεῖσα τοῦ κατά φύσιν», ήτοι η 
ψυχή από τη στιγμή που ζει μέσα από τις εκτροπές και τις μεταλλάξεις 
υφίσταται αναπόφευκτα τη φθορά της αμαρτίας, άρα εγκολπώνεται το 
φυσικό κακό που μεταξύ άλλων είναι η ασθένεια και ο πόνος που απο-
κορυφώνονται στο μυστήριο της σιωπής που είναι ο θάνατος… Όλα τα 
παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο του «παρά φύσιν».

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, από τη δική του θεολογική πλευρά, 
αναφέρει για τα αίτια της νοσηρότητος και του θανάτου: «Ὑποπεσού-
σης τῆς ψυχῆς τοῖς βρόχοις τῆς ἁμαρτίας, ὕστερον νόσοι καί θάνα-
τος ἐπηκολούθησαν». Εδώ φρονούμε πως πρέπει να πούμε ότι η υγεία 
(ψυχική-σωματική) θα πρέπει να διαφυλάττεται σαν κόρη οφθαλμού 
από τους ανθρώπους, καθώς ο άνθρωπος στην ολότητά του είναι η κο-
ρυφή της Δημιουργίας. Άρα οφείλουμε να προσέχουμε το «είναι» μας 
μέχρι το τέλος, όπως διατείνεται μεταξύ άλλων ο πολύπαθος άγ. Νε-
κτάριος όταν έλεγε πως: «Η υγεία είναι το άρμα διά του οποίου θα 
φθάσωμεν στο τέρμα».

Εκείνο που τονίζεται στην Ορθόδοξη Θεολογία είναι ότι η ασθένεια 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο θεώσεως και αγιασμού, όταν 
εμφανιστεί στη ζωή μας. Οι Θεοφόροι Πατέρες τονίζουν και επισημαί-
νουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ασθένεια δύναται να αποτελέσει αιτιο-
κρατικό παράγοντα, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μεταβεί στο στάδιο της 
αναθεώρησης και της αλλαγής στάσης για τη ζωή. Άυτή η μεταστροφή 
είναι ανεξάλειπτη σε σπουδαιότητα και ψυχωφέλεια. Η διαφορετική 
θέαση του κόσμου σηματοδοτεί και τις διαφορετικές ιεραρχήσεις που 
διαπνέονται από την προσδοκία του «ευτυχούς βιώματος»… Άκριβώς, 
γι’ αυτόν τον λόγο, ο άγιος Διάδοχος Φωτικής παρατηρεί: «Ἐάν μή δο-
κιμασθῆ ὁ ἄνθρωπος διά πόνων, ἀσθενειῶν καί θλίψεων οὐ δύναται 
χωρῆσαι τήν σφραγίδα τῆς τοῦ Θεοῦ ἀρετῆς». 

Μόνο ο άνθρωπος που περνά μέσα από το καμίνι του πόνου και της 
ασθένειας μπορεί να αντιληφθεί το πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής, 
να ταπεινωθεί και να γίνει δεκτικός των αρετών. Μ’ αυτό το σκεπτικό 
ο άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, μεγάλος φιλοκαλικός Πατέρας της Άνα-
τολής, επισημαίνει: «Ὥσπερ οἱ νοσοῦντες χρήζουσιν τομάς καί καυ-
στηρίας, οὕτω καί ἡμεῖς χρήζομεν πόνων, ἀσθενειῶν καί θλίψεων, ἵνα 
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τήν ἀρχαίαν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἡμῶν ἀνακαλεσώμεθα». Όπως ακριβώς 
ο άρρωστος χρειάζεται καυτηριάσεις και τομές, πράγματα δυσάρεστα 
για να επανεύρει την υγεία του, έτσι και ο άνθρωπος χρειάζεται τον 
πόνο και την αρρώστια, ώστε μέσα από αυτά, βρίσκοντας το αληθινό 
νόημα της ζωής, να βρει και την ψυχική του υγεία.

Η θεοπρεπής και αξιοπρεπής αποδοχή της ασθένειας συνιστά, κατά 
τους Πατέρες, έκφραση αυθεντικής και γνήσιας πίστης. Μ’ αυτό το σκε-
πτικό ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος λέει: «Πίστις ἐστίν τὸ ἐγκαρ-
τερῆσαι καὶ ὑπομεῖναι πάντα πειρασμὸν ἐπερχόμενον ἐν πόνοις, ἐν 
θλίψεσι, ἐν ἀσθενείαις, ἕως ἄν θελήση καὶ ἐπισκέψηται ἡμᾶς ὁ Θεὸς 
ἡμῶν». Άξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως η εγκαρτέρηση στην ασθένεια 
και η ευχαριστιακή και δοξολογική αναφορά προς τον Θεό, σ’ αυτή την 
περίπτωση, συνιστά σπουδαία άσκηση. Λέει γι’ αυτό η αγία Συγκλητι-
κή: «Αὐτῆ, ὄντως ἔστιν ἡ μεγάλη ἄσκησις τὸ ἐν τοῖς νόσοις ἐγκαρτε-
ρεῖν καὶ ὕμνους εὐχαριστηρίους ἀναπέμπειν τῶ Θεῷ».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται, αφενός ότι 
όλοι οι άνθρωποι ως φορείς της τρεπτής φύσης μπορεί να ασθενήσουν, 
ακόμα και οι άγιοι, και αφετέρου μας δίνεται η διευκρίνιση ότι οι άγιοι, 
όταν ασθενούσαν, ποτέ δεν μεμψιμοιρούσαν, αλλά παραδίνονταν στο 
θέλημα του Θεού, γνωρίζοντας πως η θεοπρεπής και αξιοπρεπής αντι-
μετώπιση της ασθένειας συνιστά μετοχή του ανθρώπου στο μαρτύριο 
της συνειδήσεως και θυσία ευώδη ενώπιον του Θεού.

Άγχος: Ό κρυφός συνοδοιπόρος

Το πορτρέτο 
του άγχους

Η συναναστροφή με πολλούς ανθρώπους εξασφαλίζει 
ποικίλες εμπειρίες και παραστάσεις. Μέσα στην καθη-
μερινότητά μου, στη συναναστροφή μου με τους συ-

νανθρώπους μου πολλές φορές αντιλαμβάνομαι από τις συζητήσεις ότι 
δίπλα μας βρίσκεται ένας αόρατος «απρόσκλητος επισκέπτης» που συ-
χνά κάνει αισθητή την παρουσία του. Άυτός ο αόρατος επισκέπτης έχει 
το όνομα άγχος. Όταν ρωτώ κάποιον φίλο «τι κάνεις;», «πώς είσαι;», η 
απάντηση πολλάκις είναι: «τρέχω», «με ’χει φάει το άγχος», «δεν προ-
λαβαίνω…» κ.ά. Ενδομυχίως μου έρχεται ο λογισμός: «Άδελφέ μου 
στην πραγματικότητα αυτό που δεν προλαβαίνεις τελικά είναι να ζή-
σεις»! Τι είναι όμως στην πραγματικότητα το άγχος; Ποια είναι η βιο-



Της ψυχής πονέματα…

    30    

χημική-οργανική του αφετηρία; Είναι όντως τόσο κακό να αγχώνεται 
κάποιος; 

Το άγχος προέρχεται από το ρήμα «άγχω» που σημαίνει πνίγο-
μαι, πιέζομαι κλπ. Η συνύπαρξη του ανθρώπου με το φαινόμενο του 
άγχους δεν είναι τωρινή, αλλά ανέκαθεν υφίσταται αυτή η συμπόρευ-
ση. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε κάποιες χρήσιμες 
πληροφορίες για το φαινόμενο αυτό το οποίο απασχολεί όλους τους 
ανθρώπους.

Ο όρος stress έχει παράξει πάρα πολλές εννοιολογικές αντιθέσεις 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα των επιστημών της ψυχικής υγείας. Οι 
αντιδραστικές ορμές του στρες εννοούνται ως εσωτερικές αμυντικές δι-
αδικασίες του ανθρώπινου ψυχισμού έναντι μιας επικείμενης απειλής. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δομική ψυχολογική κατάσταση της 
προσωπικότητας σε συνδυασμό με τους εξωτερικούς παράγοντες βρί-
σκονται σε μια συνεχή και απρόσκοπτη αλληλεπίδραση και συνεπεία 
αυτών των αλληλεπιδράσεων έχουμε την αγχογόνο αντίδραση (stressory 
reactions). Τα λεγόμενα «ψυχοπιεστικά γεγονότα της ζωής» (stressful 
life events) μπορεί να αποβούν παράγοντες επιδείνωσης της ψυχοσωμα-
τικής υγείας (π. Άδαμάντιος Άυγουστίδης, 2008). Άν και το άγχος προ-
στατεύει από την επανέκθεση σε επίπονες και επώδυνες εμπειρίες, εν 
τούτοις δεν πρέπει να λησμονείται η «δυαδική του φύση», η οποια ενέ-
χει και το στοιχείο της αρνητικότητας, ήτοι ότι το άγχος δυνητικά μπο-
ρεί να διαιωνίσει μη κατάλληλους αυτοκαταστροφικούς μηχανισμούς 
και να διαβρώσει τόσο τη σκέψη όσο και τη συμπεριφορά (Δ. Μαρκουλής 
– Ε. Γεωργάκα, 2008)

Το στρες άρχισε να μελετάται συστηματικά και επισταμένως περί 
το 1945 από τους Greegen και Singel (Δρ. Παναγιώτης Σερδάρης, 2002) 
με την εργασία τους που τιτλοφορείται ως: «Ο άνθρωπος στις συνθήκες 
του stress με αφορμή την εμφάνιση της λεγόμενης “κόπωσης του μετώ-
που” στους πιλότους».

Ιατρικές 
θέσεις

Η ιατρική αντίληψη και θέση για το στρες κατά τον 
Selye είναι η εξής: «Το στρες είναι η μη ειδική αντίδρα-
ση του οργανισμού και το σύνδρομο της γενικής προ-

σαρμογής του σε προβαλλόμενη απαίτηση». Με λίγα λόγια, το στρες 
είναι μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση του οργανισμού σε οτιδήπο-
τε μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο γι’ αυτόν. Κάποιοι επιστήμονες ευθυ-
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γραμμίζουν το στρες με ισχυρότατες υπερφορτίσεις ή συγκινησιακές 
αφυπνίσεις.

Η βιοχημική και η ορμονική αιτιοκρατία της στρεσογονικής αντίδρα-
σης διέπεται από μια σημαντική ορμόνη που ονομάζεται αδρεναλίνη. 
Επίσης, σημαντικοί παράγοντες για την εσωτερική ισορροπία του οργα-
νισμού (ομοιόσταση) διαδραματίζουν ο υποθάλαμος, η υπόφυση και οι 
επινεφρίδιοι αδένες. Η εσωτερική ηρεμία και εύρυθμος λειτουργία του 
ψυχισμού μας ρυθμίζεται από δυο τύπους αντιδράσεων: α) συντοξικές 
(αμυντικοί μηχανισμοί πρόβλεψης ασθένειας) και β) κατατοξικές (μη 
επιθυμητά αποτελέσματα – μαχητική στάση με τον «εχθρό»). 

Συνεπτυγμένες 
σκέψεις

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το στρες 
είναι μηχανισμός άμυνας και πληροφόρησης για 
τον άνθρωπο, αλλά και για τους κατώτερους οργα-

νισμούς. Πότε όμως το στρες παύει να είναι φυσιολογικό και εξελίσσε-
ται σε παθολογική κατάσταση; Όταν μας εμποδίζει να έχουμε μια λει-
τουργική και χαρούμενη καθημερινότητα. Το άγχος το οποίο εκφράζεται 
σε δύο ψυχικούς σχηματισμούς φυσιολογικό-παθολογικό (Ά. Ραμπαβίλ-
λας – Γ.Ν. Χριστοδούλου, 2000) έχει και διττά αποτελέσματα. Το μεν 
πρώτο έχει προσαρμοστικό χαρακτήρα και τη μορφή υπαρξιακής αγω-
νίας (Σ. Ι. Μπαλογιάννης, 1987) το δε δεύτερο χρήζει ανακουφιστικής 
παρέμβασης από τον ειδικό ψυχικής υγείας και μάλιστα συνιστάται 
θεμελιώδης πρωτογενής προληπτική παρέμβαση.

Όπως προαναφέρθηκε το στρες αποτελεί ένα φυσιολογικό μέρος της 
καθολικής συναισθηματικής φαρέτρας του ανθρώπου. Μπορεί μάλιστα 
να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για δημιουργικές-παραγωγικές διαδι-
κασίες.

Ώστόσο, η ανεξέλεγκτη εκροή στρεσογόνων επιρροών ίσως γίνει μια 
κατάσταση επιβλαβής για την ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου. Το 
έντονο στρες κομίζει τις προϋποθέσεις για παθήσεις όπως ψυχολογικές 
νόσους, λοιμώξεις, καρδιοπάθειες, χαμηλή γλυκόζη αίματος, υπερλει-
τουργικό θυρεοειδή κ.ά. Επίσης, είναι παράγων υπερβολικής κατανά-
λωσης τροφών με αποτέλεσμα την παχυσαρκία. Η κατανάλωση αλκοόλ 
και η χρήση ναρκωτικών είναι φαινόμενο που μπορεί να λάβει χώρα σε 
περιόδους άγχους και εν γένει σε φάση καταπιεσμένων συναισθημάτων 
με τα συναφή προβλήματα αυτών.

Το άγχος συχνά συνοδεύεται από σωματικά συμπτώματα, όπως:
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•	 Κοιλιακό άλγος (αυτό μπορεί να είναι το μόνο σύμπτωμα του άγ-
χους, ιδιαίτερα στα παιδιά)

•	 Διάρροια ή συχνή ανάγκη για ούρηση
•	 Ζαλάδα
•	 Ξηροστομία ή δυσκολία κατάποσης
•	 Κεφαλαλγίες
•	 Μυϊκή τάση
•	 Ταχύπνοια
•	 Γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός
•	 Εφίδρωση
•	 Σπασμοί ή τρέμουλο

Σε κάποιες των περιπτώσεων υπάρχουν και άλλα συμπτώματα με 
το άγχος:
•	 Μειωμένη συγκέντρωση
•	 Κόπωση
•	 Ευερεθιστότητα, περιλαμβάνοντας την έκρηξη θυμού
•	 Σεξουαλικά προβλήματα
•	 Δυσκολία στον ύπνο, περιλαμβάνοντας εφιάλτες

Το άγχος μπορεί να συμβαίνει ως τμήμα μιας αγχώδους διαταραχής. 
Οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν μια ομάδα ψυχιατρικών καταστά-
σεων που ενέχουν υπερβολικό άγχος. Άυτές περιλαμβάνουν:
•	 Γενικευμένη αγχώδη διαταραχή
•	 Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
•	 Διαταραχή πανικού
•	 Μετατραυματική διαταραχή
•	 Κοινωνική φοβία
•	 Συγκεκριμένες φοβίες

Άγχος
& φοβίες

Το άγχος είναι «ο κακός δαίμων και η ρίζα πολλών ψυ-
χικών δυσλειτουργικών καταστάσεων, όπως οι κρίσεις 
πανικού και οι φοβίες. Συχνά σχετίζεται και με άλλες 

καταστάσεις όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, το μετατραυμα-
τικό στρες και η κατάθλιψη. Σύμφωνα με την DSM-5 τα ακόλουθα ψυ-
χικά θέματα κατηγοριοποιούνται ως διαταραχές άγχους:
•	 Το άγχος του αποχωρισμού: Χαρακτηρίζεται από τις άτυπες συ-

ναισθηματικές δεσμεύσεις του ανθρώπου που δεν μπορεί να φύγει 
από την ασφάλεια του σπιτιού του ή δεν μπορεί να απογαλακτιστεί 
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από τους γονείς του με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χειραφετηθεί 
κοινωνικά. 

•	 Η επιλεκτική αλαλία: Υπό συγκεκριμένες περιστάσεις το άτομο δεν 
μπορεί να μιλήσει καθόλου. Άυτή η κατάσταση δημιουργεί προβλή-
ματα στην εκπαίδευση, στη δουλειά και στις κοινωνικές επαφές.

•	 Ο πανικός: Η Διαταραχή Πανικού χαρακτηρίζεται από ένα επανα-
λαμβανόμενο μοτίβο εκδηλώσεων κρίσεων πανικού το οποίο επιφέ-
ρει και σωματικές αντιδράσεις του οργανισμού. Παρακάτω θα γίνει 
μεγαλύτερη αναφορά για αυτό το φαινόμενο.

•	 Οι ειδικές φοβίες εμφορούνται από τις φοβικές εσωτερικές εκρήξεις 
του ανθρώπου έναντι φόβου σε συγκεκριμένο έμβιο ή άψυχο ον καθώς 
και σε καταστάσεις υψηλού αλλά όχι αντικειμενικού κινδύνου, όπως 
το να ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο. Άφορούν φόβο γύρω από ένα συ-
γκεκριμένο αντικείμενο ή κατάσταση, τα οποία το άτομο αποφεύγει.

•	 Το κοινωνικό άγχος: Οι άνθρωποι με κοινωνικό άγχος αισθάνονται 
φόβο ή άγχος στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο φόβος είναι δυσανά-
λογος με τις περιστάσεις και οι άνθρωποι με κοινωνικό άγχος απο-
φεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές. Συνεπώς νοείται οίκοθεν να 
κυοφορείται μέσα του μία μη φυσιολογική εσωστρέφεια.

•	 Η αγοραφοβία παρατηρείται όταν ο άνθρωπος αισθάνεται το «δό-
ρυ» της φοβίας όταν βρεθεί σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους. Ώσαύ-
τως δεν μπορεί να βρεθεί μέσα σε πολύ κόσμο και δυσκολεύεται να 
πάρει την απόφαση να χρησιμοποιήσει τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

•	 Άγχος προκαλούμενο από εξαρτησιογόνες ουσίες ή φαρμακευτι-
κή αγωγή: Είναι πιθανό να προκληθεί άγχος από διάφορες συγκε-
κριμένες ουσίες. Άυτή η κατάσταση προκαλείται από ουσίες, όπως 
η καφεΐνη ή το αλκοόλ. Το άγχος μπορεί να προκληθεί και από ορι-
σμένα φάρμακα.
Όταν το άγχος μας βιώνεται παρατεταμένα και εμποδίζει τη λει-

τουργικότητα της ζωής μας καλό είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον 
ειδικό ψυχικής υγείας. Υπάρχουν τρόποι για να γίνει διαχειρίσιμη η 
κατάσταση και μάλιστα με συνδυαστικό τρόπο. Η ψυχοθεραπεία και σε 
κάποιες περιπτώσεις η φαρμακευτική αγωγή βοηθούν στην άμβλυνση 
των αγχωτικών συναισθηματικών καταστάσεων. Η διαφορετική στάση 
και σκέψη βοηθάει. Η ενδοσκόπηση (ενσυνειδητότητα) «σμιλεύει» την 
ουσιαστική αυτο-εικόνα μας και ενισχύει τη χαμένη ή τραυματισμένη 
αυτοπεποίθησή μας.
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Στοιχεία 
ενεργοποίησης

Ουσίες και τύποι φαρμάκων μπορούν να ενεργο-
ποιήσουν τη διαδικασία του άγχους με τα συνοδά 
συμπτώματα, είτε με τη μορφή παρενέργειας ή 

ως σύνδρομο στέρησης. Τα φάρμακα αυτά περιλαμβάνουν:
•	 Φάρμακα για ADHD, ιδιαίτερα αμφεταμίνες
•	 Αλκοόλ
•	 Βενζοδιαζεπίνες (στη διάρκεια της διακοπής)
•	 Βρογχοδιασταλτικά (για άσθμα και συγκεκριμένες άλλες αναπνευ-

στικές διαταραχές)
•	 Καφεΐνη
•	 Κοκαΐνη
•	 Φάρμακα για το κρυολόγημα
•	 Αποσυμφορητικά
•	 Χάπια διαίτης
•	 Μαριχουάνα
•	 Νικοτίνη
•	 Φάρμακα για τον θυρεοειδή

Άξιοσημείωτο είναι να παραθέσουμε τη σπουδαιότητα της βιταμίνης 
Β12 στον οργανισμό, καθώς συμβάλλει τα μάλα στην εξισορρόπηση του 
νευρικού συστήματος και ειδικώς στην ομαλότητα της παροχής στρες 
στον εγκέφαλο. Άνησυχητικό σημάδι είναι ότι σήμερα πολλοί νέοι άν-
θρωποι παρουσιάζουν χαμηλούς δείκτες Β12 είτε λόγω κακής διατρο-
φής ή σε οργανική ανεπάρκεια απορρόφησης της βιταμίνης. Καλό θα 
ήταν να κάνουμε μια γαστροσκοπική εξέταση για να διευκρινιστεί το 
θέμα με τη Β12.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ένας όγκος των επινεφριδίων (φαιοχρω-
μοκύτωμα) μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα άγχους ή στρες. Η υπερ-
παραγωγή των ορμονών που έχουν υπαιτιότητα για τα αισθήματα άγχους 
δημιουργούν τη στρεσο-διέγερση με τα αναπόφευκτα συμπτώματα.

Πάρα πολλοί συνάνθρωποί μας κουβαλούν το συναισθηματικό φορ-
τίο του «κακοήθους» άγχους. Βιώνουν τη βάσανο των επαναλαμβανο-
μένων σκέψεων και λογισμών όπου τους δημιουργείται εν τέλει ένας 
αόριστος απειλητικός παράγοντας που ονομάζεται «Ιδεο-ψυχαναγκα-
στική Διαταραχή». Άυτή η ψυχική κατάσταση σίγουρα δεν είναι «άδα-
κρυς πόλεμος» για αυτόν που το βιώνει σε όλη του την ένταση. Τουνα-
ντίον είναι «δήλιον πρόβλημα» που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης και 
απαιτεί εύρεση επιστημονικών λύσεων.
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Νοσφισμός 
με τις εμμονές

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), είναι μία 
ψυχική πάθηση που εκδηλώνεται μέσα από ένα πο-
λυδιάστατο ψυχο-συναισθηματικό φάσμα που εμπε-

ριέχει παράλογες σκέψεις, ιδέες, εικόνες (εμμονές-ιδεοληψίες ή ψυχανα-
γκασμούς) και συμπαρασέρνει τον πάσχοντα πληθυσμό σε μια στερεο-
τυπία επαναλαμβανομένων συμπεριφορών, καθώς ο καταναγκασμός 
που απορρέει από την εσωτερική ένταση δεν αφήνει και πολλά περιθώ-
ρια. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να υφίσταται μόνο ο ψυχαναγκασμός 
ή μόνο η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Μέσα σε αυτό το συναισθη-
ματικό πλαίσιο ο άνθρωπος εκδηλώνει και άγχος και δυσφορία αφού ο 
καταναγκασμός ορίζεται ως «τελετουργική συμπεριφορά» (π.χ. το σχο-
λαστικό πλύσιμο των χεριών).

Ψυχικές 
καθηλώσεις

Ο άνθρωπος που «κολυμπάει» στο «πέλαγος» της 
ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής συνήθως συνει-
δητοποιεί τη δυσκολία της κατάστασης, αλλά κάνει 

συχνά απωθήσεις και ματαιώσεις. Έτσι, ενώ δεν ξέρει καλό μπάνιο πι-
στεύει ότι μπορεί να σωθεί χωρίς τη σωστική βοήθεια του «σωσιβίου» 
που λέγεται ειδικός ψυχικής υγείας. Συνεπεία των παραπάνω είναι να 
αυξάνεται βαθμιαίως το άγχος και να εκδηλώνεται η εκτέλεση ψυχανα-
γκαστικών πράξεων σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μειώσει τα επίπε-
δα του άγχους του και να κατευνάσει τα δυσφορικά του συναισθήματα.

Η τρωτότητα μέσα 
στο ενδο-προσωπικό 

περιβάλλον

Η διαταραχή συχνά εδράζεται γύρω από συ-
γκεκριμένα θέματα της καθημερινότητας, 
όπως λόγου χάρη η καθαριότητα του σπιτιού, 
η προσωπική υγιεινή κ.ά. Η φοβία της μόλυν-

σης ταλανίζει τον άνθρωπο που ψυχαναγκάζει τον εαυτό του να πλύνει 
αναρίθμητες φορές τα χέρια του από τα μικρόβια, η νοικοκυρά να σκου-
πίσει και να σφουγγαρίσει τρεις και τέσσερις φορές το ίδιο σημείο του 
σπιτιού της. Η υποχονδρίαση εντάσσεται στις ψυχοσωματικές διαταρα-
χές και μάλιστα μπορεί η υποχονδρίαση λ.χ. στην καθαριότητα να λει-
τουργήσει ως παράγων εκλυτικός της αγχώδους διαταραχής.

Άυτός που πάσχει από τη νόσο, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες 
που κάνει να αγνοήσει ή να απαλλαγεί από τις ενοχλητικές «εισβάλλου-
σες», «παρεισφρύουσες» σκέψεις, αυτές παρουσιάζουν μια ανεξήγητη 
παλινδρόμηση και τάση να επανέλθουν στην επαναλαμβανόμενη κατά-
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σταση. Συνεχίζουν να επανέρχονται. Συνεπώς μοιραία ανασυσταίνεται 
ένας φαύλος κύκλος ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής με συνέπεια τις 
επίμονες, παράλογες σκέψεις, εικόνες ή και παρορμητικές τάσεις.

Η θεραπευτική προσέγγιση στην ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 
(OCD) προτάσσεται μέσα από τη διαφορετικότητα της βαρύνουσας κα-
τάστασης των συμπτωμάτων. Σε μορφές ήπιας εκδήλωσης συστήνεται 
η ψυχοθεραπεία, ενώ σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως «βαριά» 
ψυχοπαθολογία με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται ο συνδυα-
σμός φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας.

Διαταραχή πανικού – Κρίσεις πανικού
Στις αυταπάτες του «τέλους»

Η διαταραχή πανικού είναι μια ψυχολογική κατάσταση, η οποία δι-
αφέρει από τον συνηθισμένο φόβο ή τις αγχώδεις αντιδράσεις, διακρί-
νεται από ιδιαίτερη σοβαρότητα και εκδηλώνεται απροειδοποίητα στον 
άνθρωπο. Σύμφωνα με βιολογικές θεωρίες και εισηγήσεις η διαταραχή 
πανικού οφείλεται σε ενδογενείς εγκεφαλικές δυσλειτουργίες που δι-
έπονται από δυο σχήματα άγχους τα οποία ακολουθούν διαφορετικές 
εγκεφαλικές διαδικασίες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο τύποι; Το «άγχος 
προσβολής πανικού» και «το άγχος αναμονής».

Η «επίθεση» 
του αγνώστου

Τα συμπτώματα της διαταραχής πανικού περιλαμ-
βάνουν ξαφνικές επιθέσεις φόβου και έντονης νευ-
ρικότητας, καθώς επίσης τα σωματικά συμπτώματα 

περιλαμβάνουν εφίδρωση και πανικό, η αντίδραση στην απειλή είναι 
δυσανάλογη προς την κατάσταση, η οποία συνήθως δεν είναι απειλητι-
κή. Με το νοερό «κύλισμα» και πέρασμα του χρόνου μέσα στη γήινη 
πραγματικότητα ο άνθρωπος μέσα στο συναισθηματικό και ψυχολογικό 
του πεδίο αναπτύσσει μια στερεοτυπική πεποίθηση ότι ο πανικός είναι 
και θα είναι πάντα προ των πυλών της καθημερινότητας, δημιουργώ-
ντας του καθ’ εκάστη ημέρα συναισθήματα φόβου και άγχους. Άποτέ-
λεσμα των παραπάνω είναι να αναπτυχθεί μια σημαντική «φτωχοποίη-
ση» της γενικής ποιότητάς του. Μάλιστα κατά τα ειωθότα παραμένουν 
στο σπίτι σχεδόν έγκλειστοι, έντρομοι και περιμένοντας την επόμενη 
κρίση πανικού.
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Ποια είναι όμως τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τις κρίσεις πα-
νικού;

Τι νιώθω κατά 
την κρίση 

του πανικού;

Λόγω της φύσης της διαταραχής ο ασθενής πριν προ-
σέλθει στον ψυχίατρο, θα πρέπει τουλάχιστον μία 
φορά να έχει κάνει πρόσφατο καρδιολογικό (καρδιο-
γράφημα ή τεστ κοπώσεως) και θυρεοειδικό έλεγχο 

(αιματολογικό έλεγχο θυρεοειδικών ορμονών), προκειμένου να απο-
κλειστεί τυχόν πρόβλημα της καρδιάς ή υπερλειτουργίας θυρεοειδούς, 
αφού αυτές οι δύο κλινικές οντότητες μπορεί να εμφανίσουν παρόμοια 
συμπτωματολογία.

Τα κύρια συμπτώματα της Διαταραχής πανικού μπορεί να είναι:
•	 Ο φόβος ότι χάνουμε τον έλεγχο ή επέρχεται ο θάνατος
•	 Μούδιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών
•	 Έντονη αίσθηση του φόβου
•	 Δυσκολία στην αναπνοή
•	 Έντονος πόνος στην καρδιά ή βάρος στο στήθος
•	 Αίσθημα πνιγμού
•	 Ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας
•	 Εφίδρωση
•	 Ναυτία ή τάση για έμετο
•	 Ρίγη ή εξάψεις

Επίσης, δύναται η διαταραχή πανικού να συνοδεύεται από άλλες 
ψυχοπαθολογικές καταστάσεις (κατάθλιψη) και εξαρτησιογόνες καθη-
λώσεις και αγκυλώσεις όπως ο αλκοολισμός ή η χρήση ναρκωτικών.

Κατάθλιψη: Το «μαύρο τριαντάφυλλο» 
του κήπου της ψυχής…

Τα «μαύρα» γυαλιά 
της κατάθλιψης

Θυμάμαι ήταν μια φθινοπωρινή Κυριακή, η 
οποία με βρήκε στην ενορία μου να λειτουρ-
γώ. Όλα κυλούσαν με τη Χάρη και την πρό-

νοια του Θεού ομαλά. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, με περιμέ-
νουν καμιά δεκαριά άνθρωποι, που ο κάθε ένας από αυτούς θέλει κάτι 
να συζητήσουμε. Σύνηθες φαινόμενο… Όμως μέσα σε αυτή την ομάδα 
ήταν και ο Μ. ο οποίος με πλησίασε διστακτικά και με φανερή αμηχα-
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νία. Μπήκε νωχελικά και με έκδηλη κινητική βραδύτητα μέσα στο ιερό 
βήμα και με ρώτησε με ισχνή φωνή αν μπορούσε να μου μιλήσει. Εγώ 
φυσικά απάντησα καταφατικά στην ερώτηση και έτσι ακολούθησε ένας 
πραγματικά ενδιαφέρων διάλογος.

«Πάτερ δεν είμαι καλά», μου λέει με φωνή που ίσα-ίσα έβγαινε από 
τα χείλη του και μια γενικευμένη τρεμούλα σε όλο του το σώμα. Τον 
ρώτησα μερικά βιογραφικά στοιχεία, όπως πόσο χρονών είναι, τι του 
συμβαίνει, πώς αισθάνεται. Η απάντηση για μένα ήταν αποθαρρυντι-
κή… «Πάτερ έχω κατάθλιψη, θα πεθάνω. Όλα είναι μάταια. Η ζωή είναι 
μαύρη. Δεν έχω ελπίδα.» Μου έκανε και ένα επεισόδιο πανικού εκείνη 
τη στιγμή… Με ψυχραιμία, τον άφησα να μου διηγηθεί την ενδιαφέρου-
σα αλλά και πικρή ιστορία του. Ήταν μόλις 20 ετών, φοιτητής σε κά-
ποιο Τ.Ε.Ι της Κρήτης, ψηλός με δυο εκφραστικά μάτια που λόγω της 
ασθενείας του είχαν χάσει τη στρογγυλότητά τους και μου θύμιζαν δύο 
«μισοφέγγαρα» ενός σκοτεινιασμένου ουρανού. Ήταν δύσκολο για εκεί-
νον στην παρούσα φάση να εκπαραθυρώσει την οιμωγή της απολεσθεί-
σης χαράς. Ο Μ. ήταν ήδη σε φαρμακευτική αγωγή. Κάναμε κάποιες συ-
ναντήσεις και συζητήσεις… Είχαμε πολλά να πούμε… Λόγω της ενασχό-
λησής μου με την επιστήμη της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας ελέω 
των σπουδών μου, έβρισκε ενδιαφέρουσες τις πολύωρες συζητήσεις μας. 
Σήμερα μετά από δύο χρόνια ο Μ. είναι υγιής και έχει επανέλθει στη 
λειτουργικότητα της ζωής του. Τον βοήθησαν οι ψυχολογικές συνεδρίες, 
η φαρμακευτική αγωγή και οι δικές μας συναντήσεις στον ναό.

Στον ανδραποδισμό
της καταθλιπτικής

διαθέσεως

Η πολύπλευρη συναναστροφή μου με ανθρώ-
πους στον κοινωνικό μου περίγυρο με κάνει 
να διαπιστώνω μέρα με την ημέρα ότι πολλοί 
από αυτούς βιώνουν έντονα συναισθήματα 

στρες, θλίψης και μελαγχολίας. Κάποιοι δε απ’ αυτούς εκμυστηρεύο-
νται ότι έχουν εγκλωβιστεί στα «δίχτυα» της κατάθλιψης. Στην ενότητα 
αυτή, θα ασχοληθούμε με την ασθένεια που λέγεται Κατάθλιψη. Η ψυ-
χική αυτή διαταραχή δεν είναι ένα φαντασιακό αφήγημα, δεν είναι μυ-
θοπλασία και διαφέρει παρασάγγας από την απλή θλίψη που όλος ο 
κόσμος μπορεί να βιώσει κατά την πορεία του στο μονοπάτι της ζωής. 
Τι είναι η κατάθλιψη όμως; Παρακάτω θα κάνουμε εν συντομία το «ψυ-
χογράφημα» αυτής της ασθένειας η οποία απασχολεί δυστυχώς ένα 
μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού.
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Η κατάθλιψη έχει τις αναφορές της ακόμα από την εποχή του Ιππο-
κράτη. Οι καταθλιπτικές συνδρομές είχαν πρωτοπεριγραφεί από τον 
Ιπποκράτη και θεωρούνταν ανάμεσα στις πιο εμμένουσες, σταθερές και 
σωστά διαγνωσμένες ιατρικές καταστάσεις. Άρα γίνεται σαφής η μα-
κραίωνη ιστορική διαδρομή του φαινομένου.

Το να προσδώσεις μία ορολογία για την κατάθλιψη δεν είναι τόσο 
απλό. Θα μπορούσαμε όμως, με απλά λόγια να πούμε ότι η κατάθλιψη 
είναι μια ψυχική νόσος που σαν κύρια χαρακτηριστικά έχει την κακή 
διάθεση, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την απουσία ενδιαφέροντος-ευχα-
ρίστησης σε δραστηριότητες που φυσιολογικά είναι ευχάριστες. Ο κατα-
θλιπτικός δεν βλέπει κάποιο μέλλον στη ζωή του, δεν κάνει όνειρα και 
δεν έχει επιθυμίες.

Στις ημέρες μας η λέξη «κατάθλιψη» χρησιμοποιείται ευρέως και 
προσδίδει διάφορες υφιστάμενες συναισθηματικές καταστάσεις που 
προσδίδουν άλλοτε φυσιολογικές και άλλοτε παθολογικές αφετηρίες 
(Γιώργος Κλεφτάρας, 1998). 

Αιτιοκρατία της καταθλιπτικής διαθέσης

Η κατάθλιψη, όπως διατείνονται οι ειδικοί, είναι μια πολυπαραγοντι-
κή και πολυδιάστατη ασθένεια. Οι παράγοντες που επιδρούν για την εμ-
φάνισή της έχουν βιοχημική, περιβαλλοντική και ψυχολογική εδραίωση.

Το περιβάλλον
επιδρά

Οι αντιδράσεις που προκαλούνται από μη αναμενό-
μενες μεταβολές στη ζωή του ανθρώπου, όπως ο θά-
νατος ενός προσφιλούς προσώπου ή ένα διαζύγιο 

είναι πάρα πολύ ισχυρές για να καταστούν σοβαρές παραγοντικές επι-
δράσεις για καταθλιπτικά επεισόδια. Επίσης, τα μονότονα περιβάλλο-
ντα, η ανεργία, η οικογενειακή συναισθηματική αστάθεια, οι κλιματικές 
αλλαγές, η εν γένει κακή ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου μπορούν να 
γίνουν αιτίες καταθλιπτικών επεισοδίων και συμπεριφορών.

Η εγκεφαλική
χημεία και 

η Κατάθλιψη

Σύγχρονη βιολογική θεώρηση της κατάθλιψης. Νευ-
ροπεπτίδια και νέες θεραπευτικές προοπτικές. Η 
κα τάθλιψη αποτελεί διαταραχή του συναισθήματος 
με ανησυχητικά αυξανόμενη παρουσία στον δυτικό 


