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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Επιλέξαμε το θέμα της Ψυχολογίας για την εργασία μας, καθώς μας 

ενδιαφέρει η συγκεκριμένη επιστήμη γιατί ασχολείται με τη μελέτη τη σκέψης 

και των συμπεριφορών των ανθρώπων. Έχουμε ως στόχο να κατανοήσουμε 

καλύτερα τη συμπεριφορά των δύο φύλλων αντίστοιχα και να εντοπίσουμε τις 

ομοιότητες και διαφορές σε όλες τις ηλικίες. 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η συγκεκριμένη εργασία σχετίζεται με τον τομέα της ψυχολογίας και 

ειδικότερα θα σας παρουσιάσουμε τη συμπεριφορά των βρεφών, των 

εφήβων και των μεσηλίκων, καθώς     και τις διαφορές των δύο φύλων στον 

τομέα αυτό σε διάφορες ηλικίες τους, συμπεριελαμβανομένων και διάφορων 

ερευνών και μελετών. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΠΡΙΤΖ 
Μεγάλες διαφορές στις δομές, αλλά και στο μέγεθος του εγκεφάλου έχουν τα 

δύο φύλα, σύμφωνα με 20ετή έρευνα που ολοκλήρωσαν πρόσφατα ειδικοί 

στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Η μελέτη έρχεται να εξηγήσει ότι τα δύο 

φύλα έχουν φυσιολογικά διαφορετικές δεξιότητες, καθώς οι ομοιότητες που 

παρουσιάζουν στο μυαλό τους δεν είναι όσες νομίζαμε μέχρι σήμερα. 

Στη μελέτη συμμετείχαν χιλιάδες άτομα, ηλικίας από έξι μηνών βρέφη έως 

80χρονους. Το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι άντρες έχουν 

μεγαλύτερο εγκέφαλο μεταξύ 8% και 13% σε σχέση με τις γυναίκες. 

Επιπλέον, όπως τονίζουν οι ειδικοί, κάποια συγκεκριμένα σημεία στον 

εγκέφαλο που είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες όπως είναι η μνήμη, η 

λήψη αποφάσεων κ.λπ. έχουν διαφορετικό μέγεθος στους άντρες και 

διαφορετικό στις γυναίκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν 

πραγματικές διαφορές σε συγκεκριμένες λειτουργίες – δεξιότητες μεταξύ των 

δύο φύλων. 

«Συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου είναι μεγαλύτερες στους άντρες, ενώ 

κάποιες άλλες υπερτερούν στις γυναίκες. Μάλιστα, κάποιες από αυτές, όπως 

είναι η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος, έχουν ιδιαίτερα βασικές λειτουργίες και 

προκαλούν τις 

μεγάλες διαφορές 

που παρατηρούμε 

τόσα χρόνια στα δύο 

φύλα», εξηγεί ο 

Σάιμον Μπάρον-

Κόχεν, καθηγητής 

Ψυχιατρικής στο 

Πανεπιστήμιο του 

Κέιμπριτζ.   

Για παράδειγμα, 
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σήμερα θεωρείται σεξιστικό σχόλιο να πει ένας άντρας ότι «οι γυναίκες δεν 

είναι καλοί οδηγοί». Αυτό όμως εξηγείται από τη δομή του εγκεφάλου, καθώς 

το σημείο που ονομάζεται κέλυφος στους άντρες είναι πιο πυκνό και 

μεγαλύτερο σε έκταση. Αυτό σημαίνει ότι οι άντρες 

έχουν μία φυσική δομή που τους παρέχει τα φυσικά εχέγγυα στον χειρισμό 

σύνθετων μηχανών, άρα και Των μηχανών. 

Οι γυναίκες από την πλευρά τους είναι πιο συναισθηματικές, όπως λέμε. Και 

αυτό ισχύει βάσει δομών του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

μελέτης που δημοσιεύονται στην επιστημονική επιθεώρηση «Neuroscience 

and Biobehavioral Reviews», οι γυναίκες έχουν πιο ανεπτυγμένη τη δομή του 

εγκεφάλου που ονομάζεται αριστερός μετωπιαίος πόλος (λοβός). 

Η περιοχή αυτή είναι υπεύθυνη για την εκδήλωση του συναισθήματος. Αρα εκ 

της φυσικής ανατομίας του εγκεφάλου τα δύο φύλα δεν θα είναι ποτέ ίδια. 

Πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές δεξιότητες που θα μπορεί να εκτελέσει 

καλύτερα το ένα από τα δύο φύλα.  

Πολλές μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν καταδείξει ότι στην 

εκδήλωση των νόσων της ψυχικής σφαίρας, υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τον τρόπο έναρξης και εκδήλωσης της 

νόσου, την ηλικία και τα συμπτώματα που εμφανίζουν. 

 

 

Η ψυχική υγεία του μωρού 
 

Ο ψυχικός κόσμος του μικρού παιδιού δεν είναι τόσο απλός, όσο νομίζαμε. 

Αντίθετα, ακόμα και το νεογέννητο έχει μια πολύπλοκη ψυχική δομή. 

Στην αρχή βρίσκεται η τρομακτική εμπειρία της γέννας. Το τραύμα της 

γέννας ως ένα βαθμό μας διαμορφώνει ως προς τον τρόπο αντίδρασής μας σε 

«εχθρικό» περιβάλλον. Λειτουργεί ως αρχέτυπο, μη συνειδητό για τους 

περισσότερους, όμως βασικό για όλες τις μελλοντικές μας εμπειρίες άγχους. 

Υπάρχει ιδιαίτερα σε εκείνα τα μωρά που δεν βγήκαν στον κόσμο στην ώρα 

τους, αλλά καθυστερημένα ή εσπευσμένα και με εξωτερική παρεμβολή, 

δηλαδή συχνά με αναίτια ιατρικοποίηση του τοκετού. 
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Πως είναι ο ψυχικός κόσμος ενός μωρού που βγαίνει για πρώτη φορά 

έξω στον κόσμο;  
Από την στιγμή της γέννας κι έπειτα, το μωρό δε μπορεί να διαχωριστεί από 

τη μητέρα του, από το άμεσο περιβάλλον του. Αρχικά το άτομο δεν είναι μία, 

ανεξάρτητη μονάδα. Υπάρχει μόνο η δυάδα μητέρας – βρέφους, μία, ενιαία 

μονάδα. Η προσωπικότητα του μωρού δεν ξεκινάει ως ολόκληρη, 

αυτονομημένη. Κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής το μωρό δεν έχει 

επίγνωση της ατομικότητάς του, του εαυτού του, με όριο σαφές από το 

περιβάλλον του. Μόνο μετά τους έξι μήνες αρχίζει να διαχωρίζεται σε 

«εσωτερικός» και «εξωτερικός». Μόνο στο μεταγενέστερο αυτό στάδιο, το 

μωρό μας δείχνει μέσα από το παιχνίδι του ότι μπορεί να κατανοήσει πως έχει 

πράγματα «μέσα» του και πράγματα, πρόσωπα που έρχονται από «έξω». 

Κατά τους πρώτους έξι μήνες λοιπόν της ζωής, η πρώιμη συναισθηματική 

ανάπτυξη του μωρού, πριν αυτό συνειδητοποιήσει τον εαυτό του (άρα και 

τους άλλους) ως ολόκληρο άτομο, είναι ζωτικά σημαντική: προβλήματα εδώ 

ανοίγουν το δρόμο για την ψυχοπαθολογία των ψυχώσεων αργότερα. Η 

ψυχώσεις έχουν την αρχή τους σε διαταραχή στην συναισθηματική ανάπτυξη 

που προκύπτει πριν το παιδί έχει ξεκάθαρα αποκτήσει την αίσθηση ενός 

ολόκληρου ατόμου, ικανού για ολοκληρωμένες σχέσεις με άλλα ολόκληρα 

άτομα. 

 

 

Πως λοιπόν προάγεται η ψυχική υγεία αυτής της εύθραυστης, 

ατελούς ύπαρξης;           
       

Η ψυχική υγεία ενός παιδιού προάγεται κατά την ενασχόληση της μητέρας 

του με την συνεχή φροντίδα του. Ανάμεσα στο βρέφος και στη μητέρα 

αναπτύσσεται ένας ισχυρός δεσμός. Η μητέρα αισθάνεται τις ανάγκες του 

βρέφους και ανταποκρίνεται. Απαντά. Αυτές τις «απαντήσεις» της μητέρας, το 

βρέφος τις καταγράφει μέσα του. Τις ενσωματώνει. Γίνονται μέρος του 

εαυτού του. Αυτές οι απανήσεις δίνουν με τον χρόνο στο βρέφος την αίσθηση 

του εαυτού. Ο εαυτός δηλαδή αναπτύσσεται και δομείται μέσα από τις 

αντιδράσεις της μητέρας. Χωρίς αυτές, τα αντικείμενα φαίνονται 

αποσπασματικά, διαχωρισμένα, ασαφή, έχουν διπλές και τριπλές έννοιες, καί 

φοβίζουν το βρέφος. Η μητέρα προσφέρει μια αρκετά καλή φροντίδα στο 
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βρέφος – δε μιλάει κανείς για τελειότητα – σε αυτά τα πρώιμα, κρίσιμα 

στάδια.Η διαδικασία της διαμόρφωσης του χαρακτήρα απλοποιείται μέγιστα 

όταν το μωρό φροντίζεται από ένα πρόσωπο, με μία τεχνική φροντίδας. Η 

«μονοτονία», η σταθερότητα στον τρόπο που η συγκεκριμένη μαμά 

αγκαλιάζει, παρηγορεί, ταίζει, είναι ο μόνος τρόπος για να ανοίξουν οι πόρτες 

του δυναμικού του συγκεκριμένου μωρού, για να του προσφερθεί πλούτος. 

Μια ανθρώπινη ύπαρξη πρέπει να φέρνει όλη την ώρα τον κόσμο προς το 

βρέφος σε μια μορφή κατανοητή για αυτό, απλουστευτική και περιορισμένη, 

κατάλληλη για τις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Για αυτό τον λόγο ένα 

μωρό δε μπορεί να υπάρξει μόνο του ούτε για λίγα λεπτά ή ώρες, από 

ψυχολογική και σωματική άποψη έχει πραγματική ανάγκη αρχικά από έναν 

άνθρωπο να το φροντίζει 

 

 

 

 

 

 

Έρευνες για τον ψυχισμο του βρέφους 
Στα μέσα του 20ού αιώνα και κατά την διάρκεια των α΄καί β΄παγκοσμίων 

πολέμων, τότε όπου πολλά βρέφη έμεναν χωρίς οικογένεια και κατέληγαν στα 

οικοτροφεία, τότε είχαν γίνει σημαντικές επιστημονικές έρευνες οι οποίες 

έδειξαν με σαφήνεια το εξής γεγονός: όλα τα παιδιά στα ορφανοτροφεία 

είχαν τις ίδιες ποσότητες φαγητού καί την ίδια φροντίδα. Τα παιδιά όμως που 

οι νοσοκόμες των οικοτροφείων δεν τα αγκάλιαζαν, είτε γιατί συμπαθούσαν 

κάποια άλλα περισσότερο, είτε γιατί δεν είχαν χρόνο, απλά πέθαιναν. Η 

σημασία αυτών των ερευνών είναι εξαιρετικά σημαντική. Η ψυχανάλυση λέει 

κάτι πολύ απλό αλλά πολύ σημαντικό: «ένα βρέφος χρειάζεται μεγάλες 

ποσότητες αγάπης για να επιβιώσει».  
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ψυχολογία του έφηβου  
 Η γνώση της σύνθετης ψυχοσύνθεσης του έφηβου καθώς και των αλλαγών 

που βιώνει, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, είναι βασική 

ώστε να γίνει κατανοητή η τάση του για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 

αλλά και να γίνει πιο εύκολα η προσέγγισή του. 

 

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας, παρατηρείται μια πληθώρα αλλαγών στον 

τρόπο που το παιδί αλληλεπιδρά με την οικογένεια, τους φίλους και τους 

συνομήλικούς του. 

Οι κοινωνικές και συναισθηματικές αλλαγές δείχνουν ότι το παιδί  σχηματίζει 

μια ανεξάρτητη ταυτότητα και μαθαίνει πώς να είναι ενήλικος. 

  

Οι άνθρωποι περνούν την παιδική τους ηλικία μαθαίνοντας πώς να μοιάζουν 

με τους γονείς τους και την εφηβεία τους μαθαίνοντας ποιοι πραγματικά είναι 

και πώς διαφέρουν από τους γονείς τους.  

 

Κοινωνικές Αλλαγές 
 
 

 Aναζήτα την ταυτότητά του. Οι νέοι προσπαθούν να ανακαλύψουν 

ποιοι πραγματικά είναι και με ποιον τρόπο ταιριάζουν στον κόσμο. Η 

αναζήτηση αυτή επηρεάζεται από το φύλο, την παρέα των 

συνομηλίκων, το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις προσδοκίες της 

οικογένειας. 

 Αναζητά περισσότερη ανεξαρτησία. Επηρεάζει τις αποφάσεις του 

παιδιού και τις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους. 

 Αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες, τόσο στο σχολείο όσο και στο 

σπίτι. 

 Αναζητά νέες εμπειρίες, και υιοθετεί συμπεριφορές υψηλού 

κινδύνου. 

 Διακρίνει μεταξύ «Σωστού» και «Λάθους». Το παιδί αρχίζει να 

αναπτύσσει ένα ισχυρότερο πλαίσιο αξιών και ηθικής και αμφισβητεί 

περισσότερα πράγματα. 

 Επηρεάζεται περισσότερο από τους φίλους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 

συμπεριφορά και την αυτοπεποίθηση. 
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 Αρχίζει να αναπτύσσει και να εξερευνεί την σεξουαλική του 

ταυτότητα. Το παιδί  αρχίζει να έχει ρομαντικές σχέσεις και να βγαίνει 

ραντεβού. 

 Επικοινωνεί με διαφορετικούς τρόπους. Το Internet, τα κινητά και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter) επηρεάζουν σημαντικά 

την επικοινωνία με τους συνομήλικους και την γνώση του για τον 

κόσμο. 

 

 

Συναισθηματικές αλλαγές 
 

o Επιδεικνύει έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις σε διάφορες 

στιγμές. Η διάθεσή του μπορεί να φαίνεται απρόβλεπτη. Αυτές οι 

εκρηκτικές συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Ο 

εγκέφαλος του παιδιού μαθαίνει ακόμα πως να ελέγχει τα 

συναισθήματά του και να τα εκφράζει με πιο κόσμιο τρόπο. 

 

o Είναι πιο ευαίσθητο στα συναισθήματά των άλλων. Ο νέος, καθώς 

μεγαλώνει, βελτιώνεται στο να διαβάζει και να επεξεργάζεται τα 

συναισθήματα των άλλων. Όσο αναπτύσσει αυτές τις ικανότητες μπορεί 

να παρεξηγήσει κάποιες εκφράσεις του προσώπου ή την γλώσσα του 

σώματος. 

o Είναι περισσότερο εγωκεντρικός. Τον απασχολεί η εμφάνισή του και 

πως αυτή γίνεται αντιληπτή στους συνομήλικούς του. Συχνά συγκρίνει 

την εξωτερική του εμφάνιση με αυτή των φίλων τους. 

  

 

Αλλαγές στις σχέσεις 
 

 Θέλει να περνά λιγότερο χρόνο με την οικογένεια και περισσότερο με 

τους φίλους και τους συνομήλικους του. 

 Έχει περισσότερες διαφωνίες με τους γονείς του. Οι συγκρούσεις, ως 

ένα βαθμό δείχνουν ότι το παιδί ωριμάζει και δεν είναι πιθανό να 

επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την σχέση του γονέα  μαζί τους. 
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 Βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Το παιδί αρχίζει να 

σκέφτεται πιο αφηρημένα και να εξετάζει διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι έφηβοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις 

συνέπειες της συμπεριφοράς και των σχολίων τους στους άλλους. Αυτές 

οι ικανότητες αναπτύσσονται με το χρόνο. 

 Εγωκεντρικότητα. Οι περισσότεροι έφηβοι αισθάνονται ότι βρίσκονται 

μονίμως «στη σκηνή» και ότι η προσοχή των άλλων είναι στραμμένη 

μονίμως πάνω στην εμφάνιση και στις πράξεις τους. Αυτή η 

φυσιολογική εγωκεντρικότητα μπορεί να φαντάζει (ειδικά στον ενήλικα) 

ότι προσεγγίζει τα όρια της παράνοιας, του ναρκισσισμού ή της 

υστερίας. 

 

 

 

 

 

 

Η εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη 

ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. Σαν όρος δηλαδή, αφορά στο σύνολο 

των ψυχικών λειτουργιών που συντελούνται επί τη ήβης  για να μπορέσει 

το άτομο να ενσωματώσει ψυχικά τις μεγάλες αλλαγές που προκύπτουν 

απ’ αυτήν. 

Μπορούμε να προσεγγίσουμε την εφηβεία βλέποντάς την σαν μία δεύτερη 

γέννηση, που γίνεται όμως προοδευτικά. Στην εφηβεία καλούμαστε να 

αφήσουμε σιγά – σιγά την οικογενειακή προστασία, όπως αφήσαμε 

κάποτε τον προστατευτικό πλακούντα. 

Η φύση, για μία ακόμη φορά δουλεύει με το δικό της ρυθμό: το σώμα 

αλλάζει, δημιουργώντας ορμές και επιθυμίες. Συχνά αυτές τις επιθυμίες ο 

έφηβος δεν καταφέρνει να τις συνειδητοποιήσει αλλά και να τις ελέγξει, με 

αποτέλεσμα να του προκαλούν εκρήξεις είτε βίας είτε αδυναμίας μπροστά 

σ’ αυτό που θα ήθελε με τη φαντασία του να πραγματοποιήσει  αλλά δεν 

είναι ικανός ακόμα. 

Στην πραγματικότητα η εφηβεία είναι μία ανακατάταξη: οι μεταβολές σε 

σχέση με το σώμα συμπαρασύρουν και μεταβολές σε σχέση με τους 

άλλους και τον κόσμο στο σύνολό του, πρωτίστως όμως οδηγούν τον 
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έφηβο στη δημιουργία ταυτότητας για να σταθεί,  σύντομα,  στον κόσμο 

των ενηλίκων. 

Οι έφηβοι δεν μιλάνε. Όχι γιατί δεν έχουν τίποτα να πουν, αλλά γιατί όλα 

μέσα τους είναι συγκεχυμένα και βιώνουν μία αδιόρατη αίσθηση 

κινδύνου. Βρίσκονται γεμάτοι ανασφάλεια μπροστά σε αλλαγές - όπως για 

παράδειγμα η αλλαγή της φωνής στ’ αγόρια, όπου καλούνται να 

πενθήσουν το 'παλιό' με το οποίο αναγνώριζαν τον εαυτό τους, χωρίς να 

ξέρουν πώς θα είναι το 'καινούριο'. 

Έχουν διλήμματα στο ηθικό πεδίο, αμφισβητούν αρχές και αξίες στην 

προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουν τους γονείς τους για να καταφέρουν 

αργότερα να τους 'αποχωριστούν', να μπουν δηλαδή σε μία νέα ενήλικη 

σχέση μαζί τους. Ζητούν το ενδιαφέρον των ενηλίκων γι’ αυτή την 

απίστευτη εξέλιξη που συντελείται μέσα τους, όταν όμως το ενδιαφέρον 

αυτό εκδηλώνεται νιώθουν συχνά ακινητοποιημένοι. 

 

Ένας 'άλλος' ενήλικας που θα παίξει το ρόλο του 'τρίτου γονέα' που θα 

ακούσει τον έφηβο χωρίς την συναισθηματική εμπλοκή και την αγωνία του 

γονιού, είναι πολύ χρήσιμος σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Η λέξη 'βγαίνω' είναι μία λέξη κλειδί για την εφηβεία: σημαίνει 

ταυτόχρονα το βασανιστήριο των γονιών το βράδυ  (βραδινή έξοδος), το 

'έχω μία ερωτική σχέση' (βγαίνω με κάποιον/α) αλλά σημαίνει ακόμα και 

'βγαίνω απ’ το κουκούλι μου', δηλαδή μεγαλώνω. 

Σημαίνει εν τέλει τη δύναμη της μεταμόρφωσης που  συντελείται στην 

εφηβεία. Μεταμόρφωση επώδυνη μεν, απαραίτητη και γεμάτη χαρά και 

δύναμη δε.  Όταν οι έφηβοι έχουν διδαχθεί να εμπιστεύονται τη ζωή, 

εμπιστεύονται και τη μεταμόρφωσή τους και καταφέρνουν να 'γράψουν' 

την προσωπική τους ιστορία στο μέλλον, συνδέοντάς την με το παιδικό 

τους  παρελθόν. 
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Βασικές ψυχολογικές αντιδράσεις των εφήβων: 
 

I. Επιθυμία να μένει μόνος: Η έντονη επιθυμία για συντροφιά που 

χαρακτηρίζει το άτομο μέχρι και το τέλος της σχολικής ηλικίας δίνει τη 

θέση της στην έντονη επιθυμία να μένει μόνο του. 

II. Αποστροφή προς την εργασία: Η ταχεία βιοσωματική ανάπτυξη 

απορροφά μεγάλο μέρος της ενεργητικότητας του εφήβου, με 

αποτέλεσμα να νιώθει κουρασμένο και απρόθυμος να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του. 

III. Έλλειψη συντονισμού στις κινήσεις: Η προσωρινή αδεξιότητα 

οφείλεται στην απότομη και ανισομερή αύξηση των μελών του 

σώματος του εφήβου και ειδικά των άκρων. 

IV. Ανία και βαρεμάρα: Είναι σύνηθες ο έφηβος να δηλώνει ότι βαριέται 

και να περιφέρεται με πλήξη και αδιαφορία ακόμα και για άλλοτε 

αγαπημένες ασχολίες. 

V. Νευρικότητα-ανησυχία: Η αυξημένη εσωτερική ένταση που συχνά ο 

έφηβος προσπαθεί να ελέγξει και να μην εξωτερικεύσει εκφράζονται ως 

νευρικότητα. 

VI. Αυξημένη ευσυγκινησία: Η διατάραξη στην ισορροπία των ορμονών 

προκαλεί ευσυγκινησία που κάνει τον έφηβο να χάνει το κέφι της 

παιδικής ηλικίας και να βυθίζεται σε κακοκεφιά. Τα κορίτσια ενδέχεται 

να ξεσπούν σε κλάματα και τα αγόρια σε βίαιες εκρήξεις. 

VII. Εχθρική στάση προς τους άλλους: Ο έφηβος στις σχέσεις του με τους 

άλλους τείνει να φέρεται αντικοινωνικά, σχεδόν εχθρικά. 

VIII. Εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας: Ο θαυμασμός και η υποταγή 

στους μεγαλύτερους δίνουν τη θέση τους στην αμφισβήτηση και την 

εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας (π.χ. γονεϊκή, σχολική). 

IX. Υπέρμετρη αιδημοσύνη: Οι αλλαγές που συντελούνται στο σώμα του 

εφήβου τον κάνουν συχνά να δείχνει υπερβολική ντροπαλότητα και να 

μην αισθάνεται άνετα με την παρουσία των άλλων. 

X. Έλλειψη αυτοπεποίθησης: Οι ραγδαίες αλλαγές συχνά δημιουργούν 

στον έφηβο αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. 

XI. Ονειροπόληση: Ο έφηβος απολαμβάνει να περιπλανιέται στο χώρο της 

φαντασίας και του ονείρου, καθώς με αυτόν τον τρόπο εκτονώνει τις 
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εσωτερικές εντάσεις και τις διαθέσεις του. Μάλιστα, είναι δυνατόν 

ακόμα και όταν ο έφηβος βρίσκεται σε εγρήγορση να βρίσκεται και να 

συμπεριφέρεται σαν σε όνειρο, αδυνατώντας να προσαρμοστεί στην 

πραγματικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ψυχολογία Του Εφήβου: Εφηβικός Εγκέφαλος Και Συμπεριφορά 
 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες εστιάζουν στην ανάπτυξη 

και λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ειδικά για την εφηβική ηλικία 

έχουν έρθει στο φως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που εξηγούν την 

συμπεριφορά των εφήβων. 

Μερικά από τα ερωτήματα που επιχειρούν οι επιστήμονες να απαντήσουν 

είναι τα παρακάτω : 

·        Γιατί οι έφηβοι επαναλαμβάνουν συμπεριφορές που έχουν αποδειχθεί 

επιβλαβείς στο παρελθόν; 

·        Γιατί οι έφηβοι δρουν πριν σκεφτούν; 

·        Γιατί έφηβοι ευφυείς μπορεί να έχουν ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, ειδικά 

εάν βρίσκονται με συνομηλίκους τους; 

Η εφηβεία είναι γενικώς η ηλικία του παράδοξου, αφού από τη μία 

κυριαρχούν διαδικασίες ωρίμανσης και βελτίωσης όσον αφορά στη γνώση και 

τη μάθηση, την επιχειρηματολογία, την αφηρημένη σκέψη και τη λήψη 

αποφάσεων, ενώ από την άλλη χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές ρίσκου και 

συχνά έκθεσης σε υπαρκτό κίνδυνο. 



13 
 

Τί είναι λοιπόν αυτό που κάνει τον κίνδυνο «γοητευτικό» για τους εφήβους 

και γιατί οι επιπτώσεις φαίνονται λιγότερο σημαντικές για αυτούς; Παίζει 

ρόλο η ανάπτυξη του εγκεφάλου σε αυτό το συμπεριφορικό μοτίβο; 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ενώ οι έφηβοι είναι το ίδιο «έξυπνοι» σε σύγκριση 

με τους ενήλικες, παραμένουν ψυχοκοινωνικά ανώριμοι και αναπτύσσονται 

στον τομέα αυτό μέχρι τη νεαρή ενήλικο ζωή. 

Ορισμένοι παράγοντες που συμβάλλουν στη γενικότερα μειωμένη ικανότητα 

των εφήβων να λαμβάνουν πάντα σωστές αποφάσεις είναι η πίεση των 

συνομηλίκων, η προκατάληψη και η έμφυτη περιέργεια, καθώς και ο πτωχός 

έλεγχος της παρόρμησης. 

Τα παραπάνω συνθέτουν μία κατάσταση συγκίνησης ή συναισθηματικής 

αστάθειας. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως το «κλειδί» για να εξηγηθεί η 

συμπεριφορά υψηλού κινδύνου των εφήβων είναι ο έλεγχος του 

συναισθήματος.  

Έτσι, θα λέγαμε ότι υπερτερεί και πρωταγωνιστεί το συναίσθημα και η 

συγκίνηση, εις βάρος της κριτικής σκέψης και των λογικών αποφάσεων, παρά 

το ότι οι έφηβοι είναι γνώστες του κινδύνου. Βέβαια ισχύει ότι όλοι οι έφηβοι 

δεν λαμβάνουν λανθασμένες αποφάσεις, ωστόσο πολλές λανθασμένες 

αποφάσεις έχουν ληφθεί κατά την εφηβεία. 

Σημαντική αποδεικνύεται και η επίδραση συνομηλίκων, αφού έχει 

παρατηρηθεί βιβλιογραφικά ότι οι περισσότερες λανθασμένες αποφάσεις 

λαμβάνονται με φίλους. Και το ερώτημα είναι εάν αυτό συμβαίνει γιατί οι 

έφηβοι περνούν περισσότερο χρόνο με τους φίλους τους ή όντως είναι κατά 

κάποιο τρόπο «ευαίσθητοι» στην επίδραση φίλων. 

 

 

Ψυχολογικές Αλλαγές στην εφηβεία 
 

Η εφηβεία εκτός από το σώμα επηρεάζει και την ψυχολογία των εφήβων. 

Πολλοί είναι οι έφηβοι που αρχίζουν να έχουν ανασφάλειες για το σώμα τους, 

αναπτύσσουν ευαισθησίες και νιώθουν πολύ έντονα συναισθήματα. Αρκετοί 

έφηβοι αναστατώνονται πολύ εύκολα, εκνευρίζονται και αντιδρούν. Πολλοί 

επίσης είναι πιο επιρρεπείς στο να υποκύψουν σε άσχημες ιδέες της παρέας 
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τους και οι περισσότεροι νιώθουν πως κανείς δεν τους καταλαβαίνει. Όπως το 

σώμα έτσι και το μυαλό ενός εφήβου επηρεάζεται από τις ορμόνες και τις 

αλλαγές που του συμβαίνουν. Επιπροσθέτως στην εφηβεία τα παιδιά 

ανακαλύπτουν τα πρώτα τους σεξουαλικά συναισθήματα, γεγονός που επίσης 

τους προκαλεί σύγχυση. 

 Άγχος  

Το άγχος έχει συναισθηματικές, νευροφυσιολογικές και γνωστικές 

διαστάσεις. Ο Chapman (1974) θεωρεί πως το άγχος παίρνει μία νέα 

μορφή στην εφηβεία η οποία διαφέρει κατά πολύ από αυτήν του 

άγχους της παιδικής ηλικίας. Συνδέεται κυρίως με κοινωνικές 

καταστάσεις και περιλαμβάνει φόβους πιο "αφηρημένους" και 

γενικούς, όπως η αγοραφοβία. Είναι δύο έως τρεις φορές συχνότερο 

στα κορίτσια από ότι στα αγόρια, ενώ οι αγχώδεις έφηβοι γίνονται σε 

ένα μεγάλο ποσοστό αγχώδεις ενήλικες. 

 

 Διαταραχή διαγωγής - αντικοινωνική συμπεριφορά 

Η διαταραχή διαγωγής αναφέρεται σε ένα ψυχιατρικό σύνδρομο που 

αναφέρεται στην ύπαρξη τριών τουλάχιστον μορφών προβληματικής 

συμπεριφοράς για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών. Το κεντρικό 

σημείο που τη διαφοροποιεί από άλλα ψυχιατρικά σύνδρομα είναι ότι 

αφορά μία διαταραχή της συμπεριφοράς και όχι της σκέψης ή του 

συναισθήματος. Οι έφηβοι με τη διαταραχή αυτή συνήθως τείνουν να 

διαπράττουν αντικοινωνικές πράξεις με ένα σταθερά 

επαναλαμβανόμενο τρόπο.  

Η διαταραχή διαγωγής είναι τρεις έως τέσσερις φορές συχνότερη στα 

αγόρια από ότι στα κορίτσια . Συνήθως εκδηλώνεται νωρίτερα από τις 

άλλες διαταραχές. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά με διαταραχή 

διαγωγής εκδηλώνουν παραπτωματική συμπεριφορά στην εφηβεία ή 

και αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή. 

 

 ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ : Μια αόρατη απειλή 
 

Γενικά 
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Η κατάθλιψη είναι ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα που μπορεί να πλήξει 

τον οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας, και, σύμφωνα με μια πρόβλεψη 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 2012, θα είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη -μετά τις καρδιαγγειακές ασθένειες- ασθένεια το 2020 και η 

πρώτη μετά το 2030. Τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ολοένα και συχνότερη 

μεταξύ των εφήβων. 

 

Μέχρι και πριν από 30 χρόνια περίπου, όταν ένας έφηβος έδειχνε κακή 

διάθεση ή εσωστρέφεια, αυτό εκλαμβάνονταν συνηθέστατα ως αναμενόμενο 

και φυσιολογικό χαρακτηριστικό της εφηβικής ηλικίας που θα εξαφανισθεί 

από μόνο του, όπως ακριβώς εμφανίστηκε. Τώρα πλέον, υπάρχει περισσότερη 

γνώση και συνειδητότητα γύρω από την ψυχική υγεία και τα ψυχικά 

προβλήματα των μικρότερων ηλικιών, με συνέπεια τον εγκαιρότερο 

εντοπισμό των τελευταίων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. 

 

Από το 1980, η κατάθλιψη στους εφήβους έχει τα ίδια κριτήρια με αυτά των 

ενηλίκων. Απλά, στους εφήβους, η διάθεση εναλλάσσεται συχνότερα, 

επηρεάζεται ευκολότερα, ενώ  επιδεικνύουν συχνότερα εκνευρισμό παρά 

καταθλιπτικής χροιάς διάθεση. 

 

 

 

Εφηβεία και κατάθλιψη : Συχνότητα εμφάνισης – Εξέλιξη – 

Συνύπαρξη με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές 
Με την είσοδο στην εφηβεία (περίπου στο 12ο έτος της ηλικίας), η συχνότητα 

εμφάνισης της κατάθλιψης αυξάνεται από ένα ποσοστό 1-2%, στα 

προηγούμενα χρόνια, σε 5-8%. Η αναλογία κοριτσιών/αγοριών είναι 3-4:1 

περίπου. 

Η κατάθλιψη προσλαμβάνει χρόνια μορφή τουλάχιστον στο 10% των εφήβων. 

Συνολικά, ένα ποσοστό 10-20% των εφήβων εμφανίζουν κάποιο καταθλιπτικό 

επεισόδιο στη διάρκεια της εφηβικής τους ηλικίας. 

http://www.i-psyxologos.gr/katathlipsi/
http://www.who.int/en/
http://www.i-psyxologos.gr/category/efivia/
http://www.i-psyxologos.gr/category/katathlipsi/
http://www.i-psyxologos.gr/category/efivia/
http://www.i-psyxologos.gr/katanoisi-katathlipsis/
http://www.i-psyxologos.gr/agapi-katathlipsi/
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Περίπου οι μισοί από αυτούς εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα καταθλιπτικά 

επεισόδια. 

Ο κίνδυνος εμφάνισης νέας κατάθλιψης στα προσεχή 5-10 χρόνια είναι 75-

100%. 

Ένα μικρό ποσοστό εμφανίζει κάποια στιγμή διπολική διαταραχή που 

συνήθως ξεκινά με ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. 

Σε περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει κάποια συναισθηματική 

διαταραχή, η πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης στο παιδί, στη διάρκεια της 

εφηβικής ηλικίας, αυξάνεται δραματικά. 

Τα κορίτσια με εφηβική κατάθλιψη που ακολουθούν ανώτερες σπουδές είναι 

λιγότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο μέσο όρο, όπως λιγότερα είναι και αυτά 

που παίρνουν το πτυχίο τους πριν από τα 30 τους χρόνια. Τα αγόρια με 

εφηβική κατάθλιψη ακολουθούν ανώτερες σπουδές όπως ο μέσος όρος αλλά 

είναι λιγότερα αυτά που καταφέρνουν να πάρουν πτυχίο πριν από το 30ο έτος 

της ηλικίας τους. 

Τα κορίτσια με εφηβική κατάθλιψη παντρεύονται σε ηλικία όπως ο μέσος 

όρος περίπου αλλά χωρίζουν, κακοποιούνται και αποκτούν σεξουαλικά 

μεταδιδόμενα νοσήματα συχνότερα από το μέσο όρο. Επίσης, συχνότερα 

μένουν έγκυες, έχουν αποβολές ή άλλες επιπλοκές στη διάρκεια της κύησης, 

και κάνουν άμβλωση. 

Τα κορίτσια με εφηβική κατάθλιψη επισκέπτονται πολύ συχνότερα γιατρό όχι 

μόνο για ψυχικά προβλήματα αλλά και για διάφορες σωματικές ενοχλήσεις. 

Επίσης, εκτός από τα αντικαταθλιπτικά, καταναλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

και διάφορα άλλα φάρμακα. 

Η συνύπαρξη με άλλου είδους ψυχιατρικές διαταραχές αποτελεί κανόνα παρά 

εξαίρεση. Ένα ποσοστό 40-90% των εφήβων με κατάθλιψη έχουν και κάποιο 

άλλο ψυχικό πρόβλημα. Τα συνηθέστερα είναι: η αγχώδης διαταραχή, το 

σύνδρομο διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ), χρήση αλκοόλ 

και ουσιών, παραβατική συμπεριφορά, διαταραχές στη λήψη τροφής 

(π.χ. ψυχογενής ανορεξία, βουλιμία). 

 

 

  

http://www.i-psyxologos.gr/dipoliki-diataraxi/
http://www.i-psyxologos.gr/category/diataraxes-prosopikotitas/
http://www.i-psyxologos.gr/category/diataraxes-prosopikotitas/
http://www.i-psyxologos.gr/paidi-katathlipsi/
http://www.i-psyxologos.gr/epoxiki-katathlipsi/
http://www.i-psyxologos.gr/paidi-katathlipsi/
http://www.i-psyxologos.gr/amvloseis/
http://www.i-psyxologos.gr/katathlipsi-2/
http://www.i-psyxologos.gr/paravatiki-simperifora/
http://www.i-psyxologos.gr/psixogenis-anorexia/
http://www.i-psyxologos.gr/psixogenis-voulimia/
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Αιτιολογία της κατάθλιψης σε εφήβους 
Δεν υπάρχει κάποια απλή εξήγηση για τις αιτίες εμφάνισης της κατάθλιψης. 

Συνήθως, η αιτιολογία είναι αποτέλεσμα της συνέργιας διαφόρων βιολογικών, 

ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Η κατάθλιψη δεν κληρονομείται. 

Αυτό που μπορεί να κληρονομηθεί είναι μια ευαλωτότητα για εμφάνιση της 

νόσου. Όταν ένα παιδί ή έφηβος εκτίθεται σε διάφορες πιέσεις, στρες ή 

σοβαρά γεγονότα ζωής, τότε αυτό που έχει μια ευαλωτότητα  έχει και πολύ 

μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσει κατάθλιψη. 

Η κληρονομικότητα από τους γονείς δεν είναι μόνο γενετικής προέλευσης. 

Ένας γονιός με κατάθλιψη -ιδιαίτερα η μητέρα, που έχει συνήθως την κύρια 

ευθύνη της φροντίδας του παιδιού- έχει σοβαρές δυσκολίες να ανταποκριθεί 

ικανοποιητικά στο γονικό της ρόλο με αποτέλεσμα τη δημιουργία άγχους και 

σοβαρών ελλείψεων στον ψυχισμό του παιδιού. Με την έννοια αυτή, η 

κληρονομικότητα επηρεάζει αποφασιστικά και το περιβάλλον του παιδιού. 

 

Παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν κατάθλιψη στη διάρκεια της 

εφηβικής ηλικίας είναι: η απώλεια ενός γονιού ή κάποιου άλλου σημαντικού 

για τον έφηβο προσώπου, διαφόρων μορφών άσκηση βίας ή εκμετάλλευσης, 

έλλειψη κοινωνικής στήριξης, προβλήματα με συνομηλίκους, σοβαρά 

οικογενειακά προβλήματα, σοβαρή/χρόνια σωματική  ασθένεια, ορμονικές 

διαταραχές κ.ά. 

 

 

Ενδείξεις που μπορεί να υποδηλούν κατάθλιψη 
Συνήθως, είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος με βεβαιότητα πότε ένας 

έφηβος έχει κατάθλιψη, ενώ και ο ίδιος σπάνια αναγνωρίζει ή κρίνει τα 

συμπτώματά του ως καταθλιπτικά. Η οικογένεια και το σχολείο είναι δύο 

σημαντικότατοι χώροι της καθημερινότητας ενός εφήβου και, για το λόγο 

αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο οι γονείς όσο και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό να μπορούν να αναγνωρίζουν τα βασικά συμπτώματα μιας 

πιθανής κατάθλιψης ώστε, στην περίπτωση που υπάρχει, να φροντίζουν να 

αντιμετωπισθεί έγκαιρα για να αποτραπούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 

πολλές σοβαρότατες συνέπειές της. 

Οι συνηθέστερες ενδείξεις ύπαρξης μιας πιθανής κατάθλιψης είναι οι εξής: 

http://www.i-psyxologos.gr/psixika-provlimata/
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Συχνές απουσίες από το σχολείο ή σημαντική μείωση της σχολικής επίδοσης. 

Μόνιμη αίσθηση κόπωσης, απουσία αντοχών για το οτιδήποτε, ίσως μόνο 

για  συναναστροφή με φίλους. 

Συχνές συγκρούσεις με γονείς και καθηγητές εξαιτίας της ευερεθιστότητας και 

του γενικότερου αρνητισμού που υπάρχει. 

Δυσκολίες με τον ύπνο, κάνει τη νύχτα μέρα, βγαίνει συχνά τα βράδια. 

Κατανάλωση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Ύπαρξη διαφόρων σωματικών συμπτωμάτων (κεφαλαλγίες, κοιλιακά άλγη 

κ.ά.). 

Κλείνεται στο δωμάτιό του/της, απομονώνεται όλο και περισσότερο από τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, ακόμα και 

από τους φίλους. 

 

Οι περιγραφές του ίδιου του έφηβου 

 Νιώθει θλίψη, έχει κακή διάθεση, κλαίει συχνά όταν είναι μόνος, 

μόνιμο αίσθημα κόπωσης, παραπονείται για έλλειψη ενέργειας. 

 Δεν νιώθει χαρά ακόμα και σε καταστάσεις που συνήθως δίνουν χαρά 

στους περισσότερους. Παρόλ΄αυτά, προσποιείται τον χαρούμενο προς 

τα έξω. 

 Απογοήτευση για την εμφάνιση, τις επιδόσεις και γενικότερα για τον 

εαυτό του. 

 Μεγάλες δυσκολίες αυτοσυγκέντρωσης στη διάρκεια των μαθημάτων 

στο σχολείο και στη μελέτη γενικότερα. Ξεχνά αυτά που διαβάζει. 

 Η ζωή δεν έχει νόημα, αυτοκτονικοί ιδεασμοί, απόπειρα αυτοκτονίας. 

 

 

Κατάθλιψη – Συμπτώματα 
Πολλά από τα συμπτώματα της κατάθλιψης αποτελούν πολύ συνηθισμένες 

αντιδράσεις του φυσιολογικού πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, είναι 

καθοριστικής σημασίας να καταφέρουμε να εκτιμήσουμε με βεβαιότητα το 

πότε έχουμε να κάνουμε με μία κατάθλιψη ή όχι, κάτι που δεν είναι πάντα και 

τόσο εύκολο. 
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Η απλή διαπίστωση ύπαρξης  ενός αριθμού συγκεκριμένων συμπτωμάτων δεν 

αρκεί από μόνο του να τεκμηριώσει την ύπαρξη μιας κατάθλιψης. Είναι 

απαραίτητη και η εκτίμηση διαφόρων άλλων παραμέτρων που απαιτούν 

γνώση και εμπειρία από την πλευρά του ειδικού. Συνοπτικά, αυτό που θα 

πρέπει να εκτιμηθεί -πέραν της ύπαρξης των διαφόρων καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων- είναι το κατά πόσο έχει αλλάξει η συνολική ψυχική κατάσταση 

του ατόμου και εάν τα συμπτώματα που παρουσιάζει προκαλούν σημαντικό -

από κλινική σκοπιά- ψυχικό πόνο ή έχουν οδηγήσει σε σημαντική έκπτωση 

της λειτουργικότητάς του. 

Για να πούμε πως πρόκειται για κατάθλιψη, θα πρέπει αρχικά να υπάρχει 

οπωσδήποτε ένα από τα δύο πρώτα παρακάτω συμπτώματα στο μεγαλύτερο 

μέρος της ημέρας και για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων τουλάχιστον. Θα 

πρέπει να έχουμε υπόψη πως στους εφήβους η ευερεθιστότητα μπορεί να 

είναι το μοναδικό κύριο σύμπτωμα. Θα πρέπει, επίσης, να συνυπάρχουν και 

τέσσερα, τουλάχιστον, από τα υπόλοιπα συμπτώματα. 

 Καταθλιπτική διάθεση ή/και ευερεθιστότητα 

 Απουσία χαράς και αισιοδοξίας 

 Διαταραγμένη διάθεση για τροφή: δεν τρέφεται καλά ή τρώει συνεχώς 

με αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους 

 Διαταραχές ύπνου: δυσκολεύεται να κοιμηθεί, ξυπνά συχνά ή κοιμάται 

υπερβολικά 

 Κόπωση, απουσία ενέργειας, δεν έχει σωματικές ή ψυχικές αντοχές 

 Ψυχοκινητική επιβράδυνση ή διέγερση 

 Δυσκολίες αυτοσυγκέντρωσης, λήψης αποφάσεων, μάθησης, λογικής 

σκέψης 

 Επανερχόμενες σκέψεις θανάτου και αυτοχειρίας, σχεδιασμός και 

απόπειρα αυτοκτονίας 

 Εκτός από τα  προαναφερθέντα συμπτώματα, που ισχύουν και για την 

κατάθλιψη ενηλίκων, υπάρχουν και ορισμένα που είναι χαρακτηριστικά 

για εφήβους: 

 Εκνευρισμός και συχνές συγκρούσεις με φίλους και μέλη της 

οικογένειας. Αποδέκτης ενοχλήσεων ήσχολικής βίας. 

 Υπερδιέγερση – μια ψυχαναγκαστική αίσθηση για διαρκή ενασχόληση 

με διάφορα πράγματα ή για παρέα με άλλους ώστε να μη μένει μόνος 

και αντιμέτωπος με το άγχος του και τα υπόλοιπα επώδυνα 

συναισθήματά του 

http://www.i-psyxologos.gr/sxoliki-via/
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 Παραβατική συμπεριφορά, επιπόλαιες και εναλλασσόμενες 

σεξουαλικές σχέσεις, χρήση αλκοόλ και ουσιών 

 Συχνά σωματικά συμπτώματα και ενοχλήσεις χωρίς ιατρικά ευρήματα 

Στα αγόρια, είναι συνηθέστερη η παραβατική και βίαιη συμπεριφορά καθώς 

και η χρήση ουσιών και αλκοόλ, ενώ, στα κορίτσια, τα συμπτώματα 

στρέφονται συνήθως προς τον εαυτό τους με τη  μορφή διατροφικών 

διαταραχών ή αυτοτραυματικής συμπεριφοράς (με ξυράφι ή αιχμηρά 

αντικείμενα κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ-ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΣ 
Ο όρος «κλιμακτήριος» αναφέρεται γενικά στην περίοδο πριν και περί την 

εμμηνόπαυση, ενώ ο όρος «υποστροφή» υποδηλώνει την συρρίκνωση των 

αναπαραγωγικών  οργάνων και την καταστολή της λειτουργίας των 

υπευθύνων γι αυτά ορμονών. Η υποστροφή επισυμβαίνει μετά από 30 ή 40 

χρόνια παραγωγικής ωρίμανσης και σε μία ηλικία κατά την οποία οι γυναίκες, 

ιδιαίτερα στις κοινωνίες δυτικού τύπου που ανθεί η κοινωνικο- οικονομική 

τους χειραφέτηση, δεν αισθάνονται καθόλου γερασμένες. Όμως, και σε αυτού 

του τύπου τις κοινωνίες επικρατούν προκαταλήψεις και πλανημένες 

πεποιηθήσεις που εκλαμβάνουν την εμμηνόπαυση σαν την αναγκαστική 

εισαγωγή σε σωρεία βιολογικών και συναισθηματικών ασθενειών. Η αρνητική 

κοινωνική προκατάληψη που έχει σαφώς κοινωνικο- πολιτισμικό - ιστορική 

προέλευση και ο επικαθήμενος σ’αυτό το φυσιολογικό συμβάν συμβολισμός, 

δημιούργησαν και μεγάλωσαν ένα βλαπτικό μύθο για τις γυναίκες που  τις 

επηρεάζει πολύ. 

http://www.i-psyxologos.gr/paravatiki-simperifora/
http://www.i-psyxologos.gr/sex-autotravmatiki-simperifora/
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ 
Η βιολογική «υποστροφή» δεν αποτελεί μία  «ψυχολογικά σιωπηλή» περίοδο. 

Αντίθετα συνθέτει μία εποχή με προβλήματα και ψυχο - συγκρούσεις με εν 

μέρει συνειδητά (στο κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο). και εν μέρει 

υποσυνείδητα (στο συναισθηματικό επίπεδο). H δυσκαμψία και η προβολή, ο 

θυμός και ο φόβος μπορεί να κάνουν το άτομο ζηλότυπο, εριστικό, 

αποτρεπτικό, ανασταλτικό και τέλος δηλητηριώδες τόσο για τους άλλους όσο 

και για τον εαυτό του.  Αίφνης, αναδύονται φαντασιώσεις σφύζουσας 

νεανικότητας και αυτή η «νεανικοποίηση» μπορεί να γίνει φρενήρης, μερικές 

φορές ν’ αποτελέσει αισχρή προσπάθεια στο να διατηρηθεί κανείς νέος. 

Μπορεί να αναπτυχθεί μια «αντίδραση» στη «φοβία του γήρατος»  με την 

ανάπτυξη εξαντηλτικών επενδύσεων στην επίτευξη της παράτασης της 

νεότητας μέσα από δραστηριότητες που κρύβουν να συνειδητοποιήσουν την 

ανάγκη στην προσαρμογή που επιβάλλει η ίδια η ζωή. Εάν σε αυτή την φάση 

δεν αναγνωρισθεί εγκαίρως η υποκρισία της «νεανικοποίησης» τότε ο 

/η  μεσήλικας βρίσκεται σαφώς σε κίνδυνο διότι συλλαμβάνεται να εξαπατά 

τον εαυτό του.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις η ομαλή και φυσιολογική παράδοση στο διάβα του 

χρόνου είναι αδύνατη, ενώ η ψυχολογική καταστροφή του ατόμου βεβαία. Οι 

μεσήλικες έχουν ζήσει αρκετά και έχουν συσωρεύσει μια ευρεία κλίμακα από 

γνωριμίες, από φιλίες, από σχέσεις στην εργασία, στην κοινωνική ζωή και 

στην οικογένεια, αλλά μόλις τώρα αρχίζουν να έχουν την επώδυνη εμπειρία 

της όλο και συχνότερης απώλειας αναντικατάστατων και αγαπημένων 

προσώπων που οδηγεί στην συρρίκνωση του «κόσμου» τους. Επίσης, σε 

καιρούς με γρήγορες εναλλαγές όπως στην σύγχρονη «δυτικού τύπου» 

κοινωνία (μετοβιομηχανική), φοβούνται (και με το δίκαιο τους), την 

αχρήστευση από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την απώλεια της εργασίας. 

Μερικοί νομίζουν ότι εάν «τώρα» αλλάξουν το στύλ της ζωής τους, τα 

ενδιαφέροντά τους, το επάγγελμα τους, τον /την σύντροφο τους, θα 

κατορθώσουν να διαφύγουν από τον αμείλικτο χρόνο. Πολύ συχνά 

εμφανίζεται μία παλινδρομημένη συμπεριφορά ιδιαίτερα μετά από την 

έντονη αίσθηση ότι χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες, ή μετά από το αίσθημα 

επικείμενης βλάβης της υγείας, ή απειλής για απόκλιση από το 

«φυσιολογικό». 
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 Οι έντονες επενδύσεις στην εμφάνιση που έχουν από χρόνια καλλιεργηθεί 

και στα δύο φύλα και έχουν ιδιαίτερα ενισχυθεί από την σύγχρονη 

καταναλωτική κοινωνία που θαυμάζει (ύποπτα) την νεότητα και παραμελεί το 

γήρας, εντείνουν το άγχος των σωματικών αλλαγών. Οι γυναίκες φοβούνται 

ότι θα χάσουν το νεανικό τους πρόσωπο και την νεανική τους φιγούρα. 

Συνδέουν αυτές τις απώλειες με αυτόματη σεξουαλική υποελκυστικότητα και 

κατ’επέκταση με άμεση κοινωνική απόρριψη (φαντασίωση: γυναίκα = 

σεξουαλικό αντικείμενο). Σε αυτή την επέκταση  η «άρνηση» των αλλαγών του 

σώματος εκδηλώνεται με αποφυγή στο να επισκέπτεται το άτομο τακτικότερα 

τον γιατρό του, ή αντίθετα με εντατική υπεραπασχόληση με την υγεία στα 

πλαίσια υποχονδρίας. Ακόμη διάφορες ψυχοσωματικές ασθένειες διάφορες 

ποικιλίες της στοματικής εξάρτησης  (παχυσαρκία, αλκοολισμός, 

υπερκατανάλωση φαρμάκων ή κακή χρήση φαρμάκων) είναι συχνά 

συνηθισμένα φαινόμενα. 

Αυτήν ακριβώς την περίοδο πρέπει να αναπτυχθεί μία σωστή εικόνα για τις 

αλλαγές του σώματος τόσο γνωσιακά όσο και ψυχολογικά και να ειδωθεί το 

σώμα με το «μάτι της ψυχής». Πρέπει όμως από αυτό είναι απαραίτητο  το 

άτομο να αναγνωρίσει και να λυπηθεί για τις αλλαγές που του προκάλεσε η 

φύση και να τις μετουσιώσει σε αλλαγές στη αυτο- αντίληψη. 

 Η λύπη, που δεν ταυτίζεται με την ψυχιατρική διαταραχή της κατάθλιψης 

είναι απαραίτητη συνοδός αυτής της φάσης  και αποτελεί μία φυσιολογική 

διαδικασία. Μόνο μέσα από την επιτυχημένη ψυχολογική επεξεργασία της 

λύπης μπορεί κανείς να αναμένει πλήρη αποκατάσταση και ένα καινούργιο 

ξεκίνημα. Μόνο έτσι μπορεί να βάλει καινούργιους στόχους, να 

αντικαταστήσει απώλειες, να έχει την εμπειρία νέου κοινωνικού προσωπείου 

και καινούργιας προσωπικότητας. Η «αναγέννηση» είναι αποφασιστικός 

παράγων της μέσης ηλικίας, ενώ η «τελμάτωση» είναι ένα από τα αρνητικά 

αποτελέσματα. Στην τελμάτωση το άτομο δεν θέλει να μάθει τίποτα πια, 

νομίζει ότι όλα έχουν αποκαλυπτικά απομυθοποιηθεί, ότι η σοβαρότητα του 

έχει θίγει, και ότι δεν υπάρχει λόγος να αναπτύξει κάποιο ενδιαφέρον για το 

οτιδήποτε ή τον οποιονδήποτε εκτός από τον εαυτό του. 
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Τι αλλάζει στην ψυχολογία της γυναίκας στη μέση ηλικία 
1. Η γυναίκα κυριαρχείται από δυσάρεστα συναισθήματα για την 

αλλαγή της σωματικής της εικόνας. Αισθάνεται ότι δεν είναι 

πλέον όμορφη και αρεστή, ότι χάνει τη θηλυκότητά της και ότι 

δεν είναι σεξουαλικά επιθυμητή. 

 

2. Βιώνει πιο «επώδυνα» τις αλλαγές στη σωματική της εικόνα, σε 

σύγκριση με τον άνδρα. Αυτό εξηγείται επειδή έχει επενδύσει ένα 

μεγάλο κομμάτι της αυτοπεποίθησής της στην ομορφιά της, κάτι 

που λειτουργεί ως «πλήγμα» όταν τη χάνει. Αισθάνεται άγχος, 

θυμό και απογοήτευση για την απώλεια της νιότης της. Αυτά τα 

συναισθήματα μπορεί να την οδηγήσουν κάποιες φορές σε 

υπερβολικές και ακραίες συμπεριφορές, που θεωρεί η ίδια ότι 

μπορούν να σώσουν την ομορφιά της, όπως επεμβάσεις 

πλαστικής χειρουργικής που ίσως αλλοιώνουν τελικά τη φυσική 

της ομορφιά. 

 

 

 

3. Η γυναίκα καθώς μπαίνει στη μέση ηλικία βιώνει πολλές αλλαγές 

σε ψυχολογικό και βιολογικό επίπεδο. Οι ψυχολογικές αλλαγές 

σχετίζονται κυρίως με τους πολλαπλούς της ρόλους, «γυναίκα», 

«σύζυγος» και «μητέρα»Η γυναίκα παρατηρεί ότι η εξωτερική της 

εμφάνιση αλλάζει. Βλέπει και αισθάνεται να χάνεται η 

νεανικότητά της. Το πρόσωπό της αποκτάει ρυτίδες, χάνοντας τη 

λάμψη και την ομορφιά του. Το σώμα της χάνει τη σφριγηλότητα 

του και συχνά παίρνει περισσότερα κιλά. 

 

4. Πέρα από την εξωτερική της εμφάνιση, η γυναίκα στη μέση 

ηλικία μπορεί να κάνει σκέψεις που αφορούν τον απολογισμό της 

ζωής της έως τώρα. Ερωτήματα όπως «τι έχω πετύχει στη ζωή 

μου, στο γάμο μου, στη δουλειά μου;», «τι δεν έχω κάνει;», «τι 

θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά;», μπορεί να κυριαρχούν και 

να την εγκλωβίζουν στον εαυτό της. Άλλες φορές, ο φόβος ότι 

κάποια νεότερη γυναίκα θα κερδίσει την προσοχή του συζύγου 
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της μπορεί να την παγιδεύσει σε ένα διαρκές άγχος ενισχύοντας 

την ανασφάλειά της. 

5. Επίσης, η γυναίκα στη μέση ηλικία αισθάνεται ασφάλεια και 

σταθερότητα με το σύντροφο-σύζυγό της με τον οποίο έχει 

δημιουργήσει οικογένεια. Ο ρόλος της ως σύζυγος και μητέρα 

συμβάλλει θετικά στην ψυχική της υγεία. Η αίσθηση ότι έχει 

κατακτήσει τους ρόλους αυτούς τη γεμίζει με συναισθήματα 

ηρεμίας, πληρότητας και αισιοδοξίας. 

 
 

 
 
 

Τι είναι κλιμακτήριος 

Στα λεξικά αναφέρεται «στην εποχή και στο φαινόμενο της μεταβολής στη 

γονιμότητα και τη σεξουαλική δραστηριότητα». Ουσιαστικά όμως πρόκειται 

για το χρονικό διάστημα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμμηνόπαυση. 

 

 

Ο μέσος όρος ηλικίας γυναικών που σταματάει η περίοδος τους 

(εμμηνόπαυση) είναι τα 52 χρόνια, παρόλα αυτά μπορεί να συμβεί στα 30 ή 

τα 60. Αυτή η περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας μπορεί να είναι δραματική ή 

πολύ απλή, διαφέρει από γυναικά σε γυναίκα αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο: 

παύουν να έχουν περίοδο. 

Κάποιοι λένε πως είναι η ανάποδη εφηβεία- μια εποχή με συγκρούσεις με 

πολλές ορμόνες και συναισθήματα. Η περίοδος της κλιμακτηρίου διαρκεί 2-5 

χρόνια πριν την εμμηνόπαυση, ως την περίοδο αποκατάστασης των ορμονών 

της γυναίκας μετά από αυτή (2-5 χρόνια μετά-μπορεί να φτάσουν και τα 10). 

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης 
Τα συμπτώματα της κλιμακτηρίου μπορούν να ποικίλουν από ελαφρές 

εξάψεις μέσα στη νύχτα ως πολύ ιδρώτα όλη τη μέρα και τη νύχτα. Μερικές 

γυναίκες έχουν κηλίδες αίματος για μερικούς μήνες και άλλες αιμορραγίες για 
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χρόνια. Αυτά τα συμπτώματα προκαλούνται από την ορμονική ανισορροπία 

και αλλαγή αλλά συνδέονται άμεσα με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και 

γενετικούς παράγοντες. 

Πολλές γυναίκες φτάνουν τα 50 χρόνια, εργαζόμενες 60 ώρες την εβδομάδα, 

φροντίζοντας μια οικογένεια –παιδιά και γονείς- έχοντας ελάχιστο χρόνο για 

τον εαυτό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξαντλήσουν τις ορμόνες τους 

και να έχουν ελάχιστο απόθεμα για να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη φυσική 

περίοδο της ζωής τους, όταν το σώμα εξοικονομεί ορμόνες για το δεύτερο 

μισό της ζωής μας. 

Ιδανικά οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν περισσότερο χρόνο να ξεκουράζονται 

και να απολαύσουν την αλλαγή των χρόνων που ακολουθούν, αν και 

ελάχιστες έχουν αυτή τη δυνατότητα. 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι η κακή κλιμακτήριος 
Πολλές φορές ακούμε γυναίκες να παραπονιούνται ότι περνούν μια πολύ 

κακή κλιμακτήριο. Αυτό όμως τι σημαίνει; Γιατί για κάποια γυναίκα η αϋπνία 

μπορεί να είναι κακή κλιμακτήριος και για κάποια άλλη που έχει περισσότερα 

συμπτώματα να είναι η δική της. 

Κακή κλιμακτήριος είναι όταν φτάνουμε σε σημεία που δεν αναγνωρίζουμε 

τον εαυτό μας: πέρα από τις σωματικές αλλαγές βιώνουμε και 

συναισθηματικές. Το ότι δεν μπορώ να κάνω πλέον παιδιά μπορεί να 

ερμηνευτεί ότι είμαι άχρηστη, δεν θέλω πια σεξ, δεν έχω λόγο ύπαρξης, 

βυθίζομαι σε κατάθλιψη, κλαίω, γίνομαι υπερευαίσθητη, αισθάνομαι 

εγκατάλειψη. 

Πολλές φορές αυτή η περίοδος συμπίπτει με άλλες αλλαγές στην οικογένεια: 

τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι (για σπουδές ή γάμο), πεθαίνουν οι γονείς και 

αυτό επιβαρύνει την κατάσταση. Τα συναισθήματα περιπλέκονται και το 
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άγχος γίνεται μεγαλύτερο. Η βοήθεια κάποιου ειδικού σε αυτή τη φάση είναι 

σημαντική. 

 

 

Η ψυχολογική κρίση της εμμηνόπαυσης 
Λίγο μετα τα 45 αρχίζει για τις περισσότερες γυναίκες το τέλος της 

αναπαραγωγικής τους δυνατότητας, η οποία εξωτερικά σηματοδοτείται από 

το τελος της έμμηνης ρύσης. Ένα καθ’ όλα φυσιολογικό φαινόμενο, που όμως 

λόγω των ορμονικών ανακατατάξεων που συντελούνται συνοδεύεται συχνά 

από δυσάρεστα συμπτώματα, όπως έντονες εξάψεις, ευερεθιστότητα κλπ. Tα 

προβλήματα όμως δεν εξαντλούνται εδώ. H περίοδος αυτή αποτελεί για τις 

περισσότερες γυναίκες μια δύσκολη ψυχολογικά φάση της ζωής τους. Για να 

καταλάβουμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις της κλιμακτηρίου, θα πρέπει να 

αναλύσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τα νοήματα που αποδίδονται σε 

αυτή τη μεταβατική περίοδο.  

 

 

 

 

Mύθοι και πραγματικότητα 

Tι εικόνα μάς έρχεται στο νου όταν σκεφτόμαστε μια γυναίκα στην 

κλιμακτήριο; Γυναίκες που έχουν τα νεύρα τους, που τα βάζουν με όλους, που 

παραλογίζονται, γυναίκες που τα χρόνια τούς στέρησαν τη θηλυκότητά τους 

και τις άφησαν μόνο με μια πικρία προς τις νεότερες κοπέλες. Όλες αυτές οι 

εικόνες δεν είναι παρά καρικατούρες, που εκφράζουν κυρίως την αμηχανία 

της κοινωνίας μπροστά στη γυναίκα που μεγαλώνει. Τρεις μύθοι κυριαρχούν 

στη δυτική κοινωνία.  

 

- Mύθος πρώτος: H εμμηνόπαυση δεν μπορεί παρά να προκαλεί δυστυχία.  

Aπό αυτή την οπτική γωνία, η γυναίκα κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης 

βρίσκεται κοντά στην τρέλα και «δεν είναι να την παίρνει κανείς στα σοβαρά». 

H αλήθεια όμως είναι ότι συμπτώματα όπως οι εξάψεις και η ευερεθιστότητα 

μπορεί να προκαλούν έντονη δυσφορία, αλλά έχουν ημερομηνία λήξης όταν 

οι ορμονικές ανακατατάξεις ολοκληρωθούν. Yπάρχουν γυναίκες οι οποίες 
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κατόπιν όχι μόνον ισορροπούν, αλλά ανακαλύπτουν και μια καινούργια 

πληρότητα.  

 

- Mύθος δεύτερος: O δεύτερος μύθος σχεδόν εκμηδενίζει την εμπειρία αυτή, 

υπονοώντας ότι όλα είναι «στο μυαλό των γυναικών», ενώ η υγιής γυναίκα 

δεν αισθάνεται «τίποτα το ιδιαίτερο». H ιδέα αυτή κάνει εκείνες της γυναίκες 

που πράγματι υποφέρουν από διάφορα συμπτώματα να νιώθουν επιπλέον 

και ενοχές. Διαμορφώνει ένα μη ρεαλιστικό και ασυμπτωματικό μοντέλο ως 

«φυσιολογικό» και καθιστά παθολογικά τον πόνο και τη δυσφορία.  

 

- Mύθος τρίτος: O μύθος αυτός είναι παραλλαγή του προηγούμενου και 

υποστηρίζει ότι ναι μεν η εμμηνόπαυση προκαλεί ενοχλητικά συμπτώματα, 

αλλά η γυναίκα μπορεί και πρέπει να απαλλαγεί από αυτά μέσω των 

ορμονών, για να συνεχίσει «τη φυσιολογική της ζωή». Έτσι, με αυτόν τον 

τρόπο «δεν θα καταλάβει τίποτα». Eκατοντάδες βιβλία έχουν γραφτεί, 

διακηρύσσοντας ότι η γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να συνεχίσει να 

είναι η ελκυστική, διαθέσιμη ερωμένη, η εργατική και αφοσιωμένη 

υπάλληλος, η πρόθυμη και δραστήρια νοικοκυρά. Kανείς όμως δεν 

αναρωτιέται μήπως υπάρχουν και γυναίκες που επιθυμούν να ορίσουν τον 

εαυτό τους με έναν καινούργιο τρόπο.  

 

Η ιστορία της Κατερίνας 

 

Η Κατερίνα, εδώ και 7 μήνες δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της .Η διάθεση και η 

όρεξή της για να βγει από το σπίτι και να κάνει πράγματα έχει «πέσει» 

αισθητά και έχει πολλά ξεσπάσματα θυμού. Τσακώνεται πολύ συχνότερα απ 

ότι συνήθως με τον άντρα της αλλά και τα δύο της παιδιά (δύο αγόρια 17 και 

15 χρονών). Λέει νιώθει «μόνη» και πως «κανείς δε καταλαβαίνει τι περνάει» . 

Αισθάνεται ένα συνεχές άγχος σαν να είναι «συνεχώς στη τσίτα» όπως λέει 

κάτι που έχει αναστατώσει και τον ύπνο της τα βράδια. Η Κατερίνα είναι 47 

ετών, καθηγήτρια Αγγλικών που άλλοτε δουλεύει και άλλοτε όχι 

(προτεραιότητά της ήταν πάντα να μεγαλώσει τα παιδιά της) και , όπως την 

ενημέρωσε ο γυναικολόγος της, διανύει τη περίοδο της Κλιμακτηρίου. 

 

Κλιμακτήριος και σωματικά συμπτώματα: 
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Η Κλιμακτήριος είναι η περίοδος  πριν την Εμμηνόπαυση (το τέλος της 

Εμμήνου Ρύσεως ) και διαρκεί από 2 έως 10 χρόνια περίπου αναλόγως  τη 

γυναίκα. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικία 45-55 ετών. Η έναρξη η διάρκεια και 

τα συμπτώματά της διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα. Έντονα σωματικά 

συμπτώματα εμφανίζονται το χρονικό αυτό διάστημα εξ αιτίας των ορμονικών 

αλλαγών στο σώμα της γυναίκας όπως: 

 

- εξάψεις ή ρίγη 

 

 -εφίδρωση 

 

-πονοκέφαλοι 

 

-ταχυπαλμίες 

 

-αλλαγή στη ποιότητα του δέρματος (πιο ξηρό) 

 

-αϋπνίες 

 

Ψυχολογικές επιπτώσεις : 

 

Εκτός όμως από τα πιο «γνωστά» σωματικά συμπτώματα, οι γυναίκες κατά τη 

διάρκεια της Κλιμακτηρίου , βιώνουν μεγάλες συναισθηματικές αλλαγές και η 

ψυχολογία τους είναι άμεσα επηρεασμένη από την Εμμηνόπαυση και το τι 

αυτή αντιπροσωπεύει. Πολλές γυναίκες βλέπουν τη περίοδο αυτή, σαν το 

«τελευταίο κεφάλαιο» στη ζωή τους. Νιώθουν πως με την Εμμηνόπαυση θα 

είναι «λιγότερο γυναίκες» και ότι έρχεται το τέλος της νιότης (και της 

ομορφιάς )τους. 

 

 

«Νιώθω πως το  σώμα μου δε μου ανήκει πια-είναι απρόβλεπτο και με 

ταλαιπωρεί διαρκώς. Ξέρω πως όλες οι γυναίκες το περνάνε αυτό και πως 

είναι κάτι φυσιολογικό αλλά μου φαίνεται πως δε θα τελειώσει ποτέ. Κρυώνω 
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μετά ζεσταίνομαι και το πιο δύσκολο είναι να προσέχω συνεχώς τη διατροφή 

μου γιατί έτσι και φάω λίγο παραπάνω πρήζεται η κοιλιά μου και νιώθω 

φοβερή δυσφορία- είναι μαρτύριο! Σου λένε ότι ξεμπερδεύεις από τις 

επίπονες περιόδους κάθε μήνα αλλά αυτό το πράγμα που ζω τους 

τελευταίους μήνες είναι πολύ χειρότερο. Εντάξει, ας πούμε πως αυτό είναι 

προσωρινό, είναι η μελαγχολία που μου έχει φέρει η Κλιμακτήριός που  με 

ανησυχεί. Νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου, κάπως σαν να πλησιάζει το τέλος 

της ζωής μου ή έστω το τέλος του ρόλου μου σαν γυναίκα. Τα παιδιά μου 

είναι πλέον μεγάλα-δε με χρειάζονται πια. Γερνάω και μαζί μου φοβάμαι πως 

θα γεράσει και η σχέση μου με τον άντρα μου. Αυτές οι σκέψεις με ρίχνουν 

πολύ και από αυτές δε ξέρω αν θα απαλλαγώ ποτέ».. 

 

 

Η Κατερίνα, είναι μία από τις γυναίκες που η Κλιμακτήριος εκτός από 

σωματικά την έχει εμφανώς επηρεάσει και ψυχολογικά. 

 

Κατά τη Κλιμακτήριο πολλές γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα 

έντονου Άγχους ή /και Κατάθλιψης. 

 

 

Πολλές αναφέρουν: 

 

-θλίψη 

 

-θυμό 

 

-εναλλαγές στη διάθεση (mood swings) 

 

-ευερεθιστότητα 

 

-ξεσπάσματα σε φωνές ή κλάματα 



30 
 

 

-άγχος και απελπισία για το μέλλον  και το τι θα φέρουν τα χρόνια μετά την 

Εμμηνόπαυση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την Ψυχολογία της γυναίκας σε Κλιμακτήριο: 

 

Οι ορμονικές αλλαγές της Κλιμακτηρίου και τα σωματικά συμπτώματα που 

αυτές φέρνουν, σίγουρα παίζουν ρόλο στην αλλαγή της διάθεσης της 

γυναίκας (και στη πιθανή εμφάνιση κατάθλιψης). Υπάρχουν όμως και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη διάθεση της γυναίκας κατά 

τη περίοδο αυτή: 

 

-Το αν είχε  συμπτώματα κατάθλιψης η άγχους και πριν τη Κλιμακτήριο 

 

-Το αν είναι άνθρωπος που βιώνει συχνά stress 
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-Το αν έχει η δεν έχει σχέση. Και το αν είναι ευτυχισμένη σε αυτή τη σχέση 

 

-Το αν ήθελε και αν έχει κάνει παιδιά 

 

-Το πόσο έχει επενδύσει στο μητρικό ρόλο. 

 

-Το αν εργάζεται και έχει και άλλα πράγματα που την «γεμίζουν» πέρα από τα 

παιδιά και την οικογένειά της. 

 

-Το αν έχει στήριξη από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον 

 

-Το αν έχει καλή η κακή εικόνα για τον εαυτό της 

 

-Το αν και πόσο τη φοβίζει η ιδέα ότι μεγαλώνει 

 

-Το αν γυμνάζεται και αν της αρέσει η φυσική κατάσταση του σώματός της 

 

 

 

Ένας πολύ σημαντικός λόγος που η Ψυχολογία της γυναίκας επηρεάζεται 

αρνητικά από την εποχή της Κλιμακτηρίου,  είναι ότι συνήθως συμπίπτει με 

άλλες αλλαγές στη καθημερινότητά της. Στην ηλικία των 45-55 πιθανόν είναι 

τα παιδιά μιας γυναίκας ,για παράδειγμα, να ετοιμάζονται να φύγουν ή να 

έχουν ήδη φύγει από το σπίτι. Η συνειδητοποίηση πως τα παιδιά της είναι 

πλέον αυτόνομα και δε την χρειάζονται τουλάχιστον όσο παλαιότερα, της 

δημιουργεί πιθανά συναισθήματα «απώλειας». Δεν είναι μόνο ο ερχομός της 

Εμμηνόπαυσης ,λοιπόν, αλλά και οι υπόλοιπες αλλαγές στη καθημερινότητα 

της γυναίκας τα χρόνια που διανύει τη Κλιμακτήριο που της φέρνουν στο 

μυαλό πως μεγαλώνει και κάτι τελειώνει. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε 

να είναι γυναίκες που συνταξιοδοτούνται την ίδια περίοδο (της Κλιμακτηρίου 

τους). 
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Η Κατερίνα όσο και αν δυσκολεύεται αυτή τη περίοδο, έχει βάλει στόχο να 

ψάξει (στη ψυχοθεραπεία της) τους φόβους της και να κάνει ότι μπορεί για να 

τους αντιμετωπίσει. Κάνει βήματα στο ν αλλάξει τη καθημερινότητά της και να 

εστιάσει πιο πολύ στον εαυτό της και σε πράγματα που τη γεμίζουν -όχι μόνο 

στο ρόλο της σαν σύζυγο και μητέρα. Ξανάρχισε να κάνει κάποια ιδιαίτερα 

μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ξεκίνησε να παρακολουθεί ένα σεμινάριο 

φωτογραφίας που πάντα την ενδιέφερε αλλά δεν είχε πάρει μέχρι τώρα την 

απόφαση να δοκιμάσει. Σιγά-σιγά ανακαλύπτει μια καινούρια πλευρά του 

εαυτού της. Μία πλευρά που της αρέσει. Κατά κάποιο τρόπο η περίοδος της 

Κλιμακτηρίου δε συμβολίζει πια μόνο «τέλη» για τη Κατερίνα αλλά είναι και 

αφορμή για καινούριες εμπειρίες. Αυτό έχει βοηθήσει σημαντικά τη διάθεσή 

της και τη σχέση της με την οικογένειά της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ψυχολογία των αντρών 
Οι γυναίκες δεν καταλαβαίνουν πραγματικά την ψυχολογία των αντρών και 

τον τρόπο που το μυαλό τους λειτουργεί. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές 

δημιουργείτε ένα μεγάλο κενό αλληλοκατανόησης των δύο φύλων. Το ίδιο 

συμβαίνει βέβαια και με τους άντρες οι οποίοι επίσης δυσκολεύονται να 

καταλάβουν τον τρόπο σκέψης των γυναικών. Αν και δεν είναι όλοι οι άντρες 

το ίδιο, οι περισσότεροι σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο.  

 

Οι άντρες σκέφτονται με ευθύτητα 
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Κατ’ αρχήν σχεδόν όλοι οι άντρες (σε αντίθεση με τις γυναίκες) σκέφτονται και 

μιλούν κατ’ ευθείαν χωρίς να κρύβουν ή να αναζητούν νοήματα πίσω από μία 

έκφραση. Έτσι, αν σας ενοχλεί κάτι από την συμπεριφορά του καλού σας θα 

πρέπει να του το πείτε ξεκάθαρα παρά να συμπεριφέρεστε με περίεργο τρόπο 

έτσι ώστε να το καταλάβει από μόνος του. Οι άντρες για να καταλάβουν κάτι 

θα πρέπει να τους το πείτε με ευθύτητα. Όχι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν 

το υπονοούμενο μέσα σε μία πρόταση. Απλώς δεν έχουν μάθει να σκέφτονται 

με τέτοιο τρόπο και για αυτό πολλες φορές δεν μπαίνουν καν στον κόπο να 

ψάξουν για βαθύτερα νοήματα ή υπονοούμενα. 

 

Οι άντρες δεν είναι τόσο διπλωμάτες όσο οι γυναίκες 

Οι άνδρες δεν μπορούν πραγματικά να καταλάβουν πότε εμείς οι γυναίκες 

θέλουμε την αλήθεια και πότε θέλουμε απλώς να ακούσουμε όμορφα λόγια. 

Αν για παράδειγμα τον ρωτήσουμε, αν παχύναμε και αυτός μας απαντήσει 

ναι, τότε είναι πολύ πιθανόν να νευριάσουμε με τον τρόπο και την ευθύτητά 

που μας απάντησε. Αν πάλι απαντήσει όχι τότε αμέσως τον υποψιαζόμαστε 

ότι λέει ψέμματα. Έτσι, οι άντρες κατά κανόνα έχουν μάθει να 

συμπεριφέρονται με δύο αντίθετα χαρακτηριστικά ανάλογα με την 

περίπτωση. Το ένα χαρακτηριστικό είναι ο άντρας που λέει την αλήθεια αλλά 

τις περισσότερες φορές δεν είναι αρεστός και το άλλο χαρακτηριστικό είναι ο 

ψεύτης που είναι κόλακας ωστόσο πολλές φορές γίνεται υπερβολικός. Οι 

γυναίκες (κατά κανόνα και όχι πάντα) ξέρουμε πολύ καλύτερα να μιλάμε με 

διπλωματία και να λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε με καλύτερο τρόπο από 

ότι οι άντρες. 

 

Τα προβλήματα των αντρών 

Οι άντρες θεωρούν πως αυτοί πρέπει να είναι που θα βοηθούν την γυναίκα 

στα διάφορα προβλήματα που την απασχολούν. Το αντίθετο, δηλαδή το να 

ζητούν βοήθεια από την εκλεκτή της καρδιά τους το θεωρούν ως ένα σημάδι 

δικής τους αδυναμίας. Πολλές φορές οι άντρες δεν ζητούν βοήθεια την 

εκλεκτή της καρδιάς τους μόνο και μόνο επειδή φοβούνται μήπως πέσουν στα 

μάτια της. Για ελάτε λίγο στη θέση τους. Σύμφωνα με όλα τα κοινωνικά 

πρότυπα οι άντρες θα πρέπει να είναι οι δυνατοί που δεν λυγίζουν ποτέ, δεν 

κλαίνε, κ.τ.λ. Για αυτό και όταν προσφέρετε βοήθεια σε κάποιο θέμα στον 

καλό σας φροντίστε να το κάνετε με τρόπο. 
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Δε τους αρέσει όταν μονοπωλείτε το ενδιαφέρον τους 

Μπορεί να μην σας το πουν κατάμουτρα ωστόσο αν προσπαθείτε να 

μονοπωλείτε τον ενδιαφέρον και την προσοχή τους τότε να ξέρετε ότι δεν θα 

έχουν την καλύτερη άποψη για εσάς και το χαρακτήρα σας. Προσπαθήστε να 

μην γίνεστε κολλιτσίδα. Οι άντρες όταν τους έχετε στενό μαρκάρισμα νιώθουν 

ασφυκτική πίεση τόσο πολύ που πολλές φορές προτιμούν να χαλάσουν τη 

σχέση. Οι άντρες θέλουν να έχουν λίγο ελευθερία, τον δικό τους χώρο και τον 

δικό τους ελεύθερο χρόνο. 

 

Οι άντρες είναι πιο επιλεκτικοί 

Γενικώς, μπορεί να υπάρχει η άποψη ότι οι άντρες κοιτάζουν μόνο το σεξ 

οπότε λειτουργούν με βάση αυτό, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 

έτσι. Οι άντρες ναι μεν δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο σεξ, ωστόσο στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι πιο επιλεκτικοί από τις γυναίκες. Άλλωστε για 

αυτό το λόγο υπάρχει και η έκφραση “οι άντρες ερωτεύονται με τα μάτια και 

οι γυναίκες με τα αυτιά”. 

 

 

 

 

 

 

Τι αλλάζει στην ψυχολογία του άνδρα μετά τα 45 

 

Η μέση ηλικία, η οποία ξεκινά από την ηλικία των 45 ετών περίπου και 

εκτείνεται έως και την ηλικία των 65, είναι μια σημαντική ηλικιακή φάση για 

τον άνδρα. Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά τη μέση 

ηλικία σύμφωνα με την προσωπικότητά του, το περιβάλλον του, αλλά και την 

πολιτισμική του ταυτότητα. 
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Παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, η είσοδος στη συγκεκριμένη 

ηλικιακή φάση σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου στη ζωή 

κάθε ατόμου και το άνοιγμα ενός νέου. Αυτό που συμβαίνει κατά βάση στην 

ηλικία αυτή είναι ένας «απολογισμός ζωής», που προκαλεί ποικίλες σκέψεις, 

συναισθήματα αλλά και συμπεριφορές, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την 

πορεία ζωής στα επόμενα χρόνια. 

Με την είσοδό του στη μέση ηλικία ο άνδρας αξιολογεί σημαντικούς τομείς 

της ζωής του, όπως είναι η επαγγελματική του σταδιοδρομία, η 

επαγγελματική του ταυτότητα, η προσωπική του ζωή, ο γονεϊκός του ρόλος, η 

κοινωνική του ζωή αλλά και η φυσική του κατάσταση. Η ψυχολογία του και η 

διάθεσή του γενικότερα επηρεάζονται από την εκτίμηση όλων αυτών των 

παραγόντων που καθορίζουν την εξέλιξή του. 

 

Η επαγγελματική ταυτότητα ενός άνδρα παίζει σημαντικό ρόλο στην εικόνα 

που έχει για τον εαυτό του αλλά και στην αυτοπεποίθησή του. Στη μέση 

ηλικία αρχίζει να γίνεται μια αυτό- αξιολόγηση της επαγγελματικής του 

σταδιοδρομίας και των στόχων που έχει κατακτήσει. 

Κλείνει έναν κύκλο ζωής μιας ιδιαίτερα παραγωγικής ηλικίας και περνά σε 

έναν άλλο, όπου επεκτείνει την επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά και 

προετοιμάζεται σταδιακά για την αποχώρησή του μετά τη συνταξιοδότηση. Η 

αξιολόγηση της εργασιακής του πορείας μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται 

υπερήφανος, να του δώσει ώθηση για να εξελιχθεί, αλλά να επηρεάσει 

σημαντικά και άλλες σχέσεις, τις συντροφικές και τις κοινωνικές. 

Ο απολογισμός της επαγγελματικής πορείας ενός άνδρα που γίνεται στη μέση 

ηλικία ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αρνητικός, ο άνδρας να 

αισθάνεται ότι δεν έχει πετύχει αυτά που ήθελε και να μην έχει εκπληρώσει 

τις φιλοδοξίες του. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου μια αρνητική αυτό-

αξιολόγηση για τα επαγγελματικά του οδηγεί σε άσχημη διάθεση ή ακόμα και 

σε κατάθλιψη. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, το κλείσιμο της ηλικιακής 

αυτής φάσης, συμπίπτει και με τη συνταξιοδότηση, η οποία μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τη ψυχολογία του άνδρα, καθώς αισθάνεται ότι δεν έχει πλέον να 

προσφέρει. 

Στις περιπτώσεις βέβαια όπου ο άνδρας έχει επενδύσει υπερβολικά στην 

επαγγελματική του πορεία, παραμελώντας την προσωπική του ζωή, η ταδιακή 
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απομάκρυνση από τα επαγγελματικά δρώμενα μπορεί να είναι ακόμα πιο 

επώδυνη και δύσκολη. 

Η μέση ηλικία φέρνει επίσης αλλαγές τόσο στη σεξουαλική ζωή του άνδρα 

όσο και στις σχέσεις του, κάτι που επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογία του. 

Οι αλλαγές που φέρνει ο χρόνος διαμορφώνουν όχι μόνο την εικόνα που έχει 

ο ίδιος για τον εαυτό του αλλά και τη σχέση του με τη σύντροφο / σύζυγό του. 

Τα νέα αυτά δεδομένα τον βρίσκουν συχνά απροετοίμαστο και η προσαρμογή 

του σε αυτά πολλές φορές είναι δύσκολη. 

Η αλλαγή στη φυσική του κατάσταση και στην εμφάνισή του παίζει σημαντικό 

ρόλο στην αυτοεικόνα του αλλά και στη διάθεσή του. Η αύξηση του βάρους 

του, η μείωση της μυϊκής του μάζας και δύναμης, η γήρανση του δέρματος, η 

απώλεια μαλλιών, του προκαλούν δυσάρεστα συναισθήματα και συνήθως τον 

κάνουν να αισθάνεται λιγότερο αρεστός και γοητευτικός. 

Στο ηλικιακό αυτό στάδιο κάνουν την εμφάνισή τους διάφορες ασθένειες, 

όπως η υπέρταση, η χοληστερίνη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης. 

Αυτές οι νόσοι είναι πιθανό να δημιουργήσουν στον άνδρα συναισθήματα 

αδυναμίας, ευαλωτότητας και την αίσθηση ότι «γερνάει..», με αποτέλεσμα να 

πλήττουν την αυτοπεποίθησή του. 

Επιπλέον, τα προβλήματα αυτά επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλική 

λειτουργία του άνδρα. Η στυτική δυσλειτουργία και η μειωμένη σεξουαλική 

επιθυμία είναι οι συχνότερες διαταραχές που παρουσιάζονται όσο μεγαλώνει 

ο άνδρας και σχετίζονται με οργανικές παθήσεις. 

 

Είναι προφανές ότι η μέση ηλικία σηματοδοτεί μία περίοδο σημαντικών 

αλλαγών στη ζωή του άνδρα τόσο σε βιολογικό, όσο και σε κοινωνικό και 

ψυχολογικό επίπεδο. Πολλές φορές ο ίδιος δυσκολεύεται να προσαρμοστεί 

στις νέες συνθήκες και να αποδεχτεί τις επερχόμενες αλλαγές, με αποτέλεσμα 

να επηρεάζεται σημαντικά η διάθεσή του και να οδηγείται ακόμη και στην 

παραίτηση. Αυτό μπορεί να τον βάλει σε έναν φαύλο κύκλο απογοήτευσης, 

όπου κυριαρχούν συναισθήματα αναξιότητας και ματαίωσης. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να καταφεύγει σε συμπεριφορές που δεν 

αντιστοιχούν στην ηλικία του, προσπαθώντας να πείσει τον εαυτό του ότι δεν 

μεγάλωσε. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε μιλάμε για την κρίση της μέσης 



37 
 

ηλικίας, η οποία είναι η δυσκολία στην προσαρμογή στη νέα φάση ζωής, η 

οποία πυροδοτεί πολλές φορές ακραίες αντιδράσεις και συμπεριφορές. 

Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ συχνό στους άνδρες και οι συνέπειες μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα άσχημες, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους συντρόφους 

τους. 

Παρόλα αυτά, στην εποχή μας, ο άνδρας που περνάει τα 45 συνεχίζει να είναι 

ένας νέος άνδρας, που αν συμβιβαστεί με κάποιες φυσιολογικές αλλαγές που 

θα επέλθουν, αν είναι προσεκτικός και φροντίζει τον εαυτό του και την υγεία 

του, μπορεί να είναι ακόμη πιο δημιουργικός και δραστήριος σε σύγκριση με 

μικρότερη ηλικία. 

 

 

 

Αξία και αυτοεκτίμηση στους ενήλικες 
 

 

Άντρες 

Στον άντρα, η αίσθηση που έχει για τον εαυτό του ορίζεται μέσα από την 

ικανότητά του να επιτυγχάνει αποτελέσματα, μέσα από την επιτυχία και την 

επίτευξη στόχων. Όταν πετυχαίνει στόχους και αποδεικνύει την ικανότητά 

του, νιώθει καλά με τον εαυτό του. 

 

Για να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, οι άντρες πρέπει να πετυχαίνουν τους 

στόχους μόνοι τους. 

Το να κάνουν μόνοι τους πράγματα συμβολίζει αποτελεσματικότητα, δύναμη 

και ικανότητα. 

Γενικά, οι άντρες ενδιαφέρονται περισσότερο για αντικείμενα και πράγματα 

παρά για ανθρώπους και συναισθήματα. 

Οι άντρες σπάνια μιλάνε για τα προβλήματά τους εκτός αν θέλουν τη 

συμβουλή ειδικού. Το να ζητάνε βοήθεια ενώ μπορούν να κάνουν κάτι μόνοι 

τους, είναι δείγμα αδυναμίας. 
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Οι άντρες είναι πιο επιθετικοί από τις γυναίκες, πιο μαχητικοί και κυριαρχικοί. 

Η αυτοεκτίμηση στους άντρες σχετίζεται περισσότερο με την καριέρα. 

Οι άντρες νιώθουν συντετριμμένοι όταν αποτυγχάνουν και όταν έχουν 

οικονομικές αναποδιές. 

Προσκολλώνται στο χρήμα πιο εύκολα απ’ ότι οι γυναίκες. 

Στους άντρες δεν αρέσει να ζητάνε πληροφορίες γιατί πιστεύουν ότι αυτό 

δείχνει ότι είναι αποτυχημένοι. 

 

 

Γυναίκες 

Οι γυναίκες δίνουν σημασία στην αγάπη, στην επικοινωνία, στην ομορφιά και 

στις σχέσεις. 

Η αίσθηση της γυναίκας για τον εαυτό της καθορίζεται μέσα από τα 

συναισθήματά της και την ποιότητα των σχέσεών της. Οι γυναίκες 

αφιερώνουν πολύ χρόνο στην υποστήριξη, στη φροντίδα και στην 

αλληλοβοήθεια. Νιώθουν ικανοποίηση από το μοίρασμα και τις σχέσεις. 

Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και η προσωπική έκφραση μέσα από την 

εμφάνιση και τα συναισθήματα. Η γυναίκα αισθάνεται καλά με τον εαυτό της 

μέσα από την επικοινωνία, το μοίρασμα και τις σχέσεις. 

 

 

Για τις γυναίκες, η προσφορά βοήθειας δεν είναι δείγμα αδυναμίας αλλά 

δείγμα δύναμης. Το να δίνεις υποστήριξη δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι. 

Τις γυναίκες τις απασχολεί πολύ οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φυσική 

εμφάνιση. Οι αλλαγές σ’ αυτό τον τομέα μπορεί να είναι τόσο δύσκολες για 

τις γυναίκες όσο είναι οι αλλαγές στην οικονομική κατάσταση για τους άντρες. 

 

 

 

Άλλες διαφορές 
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 Οι άντρες λειτουργούν περισσότερο με τη λογική ενώ οι γυναίκες είναι 

πιο διαισθητικές, πιο ολιστικές. 

 Οι άντρες δυσκολεύονται πολύ να έρθουν σε επαφή με τα 

συναισθήματά τους και μπορεί να νιώσουν απειλή όταν κάποιος άλλος 

εκφράσει συναισθήματα μπροστά τους. Αυτό μπορεί να τους κάνει να 

αποσυρθούν ή να προσπαθήσουν να ελέγξουν την κατάσταση 

ασκώντας εξουσία. 

 Οι άντρες στην πραγματικότητα είναι πιο ευάλωτοι και εξαρτημένοι 

από σχέσεις και νιώθουν μεγαλύτερη συντριβή στο χωρισμό γιατί έχουν 

λιγότερους φίλους και πηγές συναισθηματικής υποστήριξης. 

 Οι άντρες νιώθουν πιο άνετα με το θυμό τους απ’ ότι οι γυναίκες. 

 Οι γυναίκες έχουν επαφή με πολύ μεγαλύτερη γκάμα συναισθημάτων 

απ’ ότι οι άντρες και η ένταση αυτών των συναισθημάτων είναι 

συνήθως πολύ μεγαλύτερη στις γυναίκες απ’ ότι στους άντρες. Γι’ αυτό 

οι πολλοί άντρες έχουν την αίσθηση ότι τα συναισθήματα των γυναικών 

αλλάζουν ραγδαία. Οι άντρες αυτό το βρίσκουν παράλογο και δύσκολο 

να το κατανοήσουν. 

 Οι άντρες είναι συνήθως πιο πρακτικοί στην επίλυση προβλημάτων ενώ 

οι γυναίκες είναι και πρακτικές αλλά τις ενδιαφέρει και το αισθητικό 

αποτέλεσμα. 

 

 

 

 Διάκριση Χρωμάτων 

Τα δύο φύλα δεν έχουν εφάμιλλες ικανότητες διάκρισης των χρωμάτων 

-πάντοτε με βάση τα στατιστικά δεδομένα. Οι έρευνες αποκαλύπτουν 

ότι μια γυναίκα θα αναγνωρίσει κατά μέσο όρο 13 χρώματα στο 

ουράνιο τόξο, ενώ ένας άνδρας 9. Στατιστικά, η δυσχρωματοψία είναι 

συχνότερη στους άνδρες (8%) σε σύγκριση με τις γυναίκες  (0,5%).  
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 Τελικά, οι γυναίκες αντέχουν περισσότερο τον πόνο; 

Οι γυναίκες έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την ανταπόκρισή τους 

στον πόνο, η οποία σχετίζεται με τις ορμονικές διακυμάνσεις κατά τη 

διάρκεια του κύκλου τους. Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι 

γυναίκες πονούν περισσότερο πριν την έμμηνο ρύση, αλλά και άλλες 

που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία 

στον πόνο κατά την ωορρηξία. Δεν λείπουν όμως και οι έρευνες που 

αποκαλύπτουν ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο όριο ευαισθησίας και 

αντοχής στον πόνο.Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι οι διαφορές όσον 

αφορά την αντίληψη του πόνου ανάμεσα στα δύο φύλα δεν οφείλονται 

και τόσο σε βιολογικές παραμέτρους όσο σε κοινωνικές συνιστώσες, 

χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε τον παράγοντα της υποκειμενικής 

αντίληψης του πόνου.  

 

 

 

 

 

 Μακροβιότερες οι γυναίκες 

Μπορεί στο ζήτημα της αντίληψης του πόνου οι έρευνες να καταλήγουν 

σε αντικρουόμενα συμπεράσματα, οι ειδικοί όμως δεν θα διαφωνήσουν 

στο ότι οι άνδρες βιολογικά είναι πιο «εύθραυστοι». Ήδη από την 

ενδομήτρια ζωή οι γυναίκες έχουν ένα προβάδισμα - έχει παρατηρηθεί 

ότι παρότι στατιστικά συλλαμβάνονται περισσότερα άρρενα έμβρυα, 

εντούτοις γεννιούνται περισσότερα κορίτσια.  
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Γιατί συμβαίνει αυτό;  

Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, όπως π.χ. ότι οι άνδρες 

φθείρονται νωρίτερα επειδή κάνουν πιο απαιτητικές σωματικά εργασίες ή 

εμπλέκονται συχνότερα σε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, γι’ αυτό και ζουν 

λιγότερο από τις γυναίκες. Οι πιο πρόσφατες θεωρίες υποστηρίζουν ότι τα 

κύτταρα του ανδρικού σώματος δεν είναι προγραμματισμένα να διαρκούν 

τόσο όσο των γυναικών. Οι άνδρες επομένως είναι βιολογικά πιο 

«αναλώσιμοι» σε σύγκριση με τις γυναίκες, που ως πιο «απαραίτητες» για την 

εξέλιξη του είδους -επειδή κυοφορούν- είναι εφοδιασμένες με καλύτερα 

«συστήματα συντήρησης και ανανέωσης» των κυττάρων τους, γεγονός που τις 

καθιστά μακροβιότερες. 

 

 

Η κατάθλιψη «προτιμά» τις γυναίκες 

 
 

Η ήπια και η μέτρια κατάθλιψη είναι 2-3 φορές πιο συχνή στο γυναικείο φύλο. 

Από την άλλη μεριά, όμως, ο αλκοολισμός είναι περίπου 2 φορές πιο συχνός 

στους άνδρες. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κατάθλιψη απειλεί και τα δύο φύλα. Ωστόσο, στους 

άνδρες τείνει να εκδηλώνεται περισσότερο με συμπτώματα ευερεθιστότητας, 

νευρικότητας και αισθήματα θυμού, κάτι που κάνει και πιο δύσκολη τη 

διάγνωσή της. Επιπλέον, οι άνδρες τείνουν να στρέφονται στο αλκοόλ για να 

ξεπεράσουν το πρόβλημα, αλλά και σε ακραίες συμπεριφορές (αυτοκτονούν 4 

φορές συχνότερα), εν αντιθέσει με τις γυναίκες, που στρέφονται πιο εύκολα 

στη βοήθεια του περίγυρού τους ή σε έναν ειδικό. Από την άλλη μεριά, οι 

γυναίκες μπορεί επιπλέον να εκδηλώσουν κατάθλιψη μετά τον τοκετό, πριν 

την έμμηνο ρύση, αλλά και στην εμμηνόπαυση.  
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Το φαινόμενο εξηγείται εν μέρει βιολογικά αλλά υπεύθυνες πλέον 

θεωρούνται από τους επιστήμονες και οι διαφορές στη θέση των δύο φύλων 

όσον αφορά τους ρόλους, την ισχύ, την εξουσία και την ικανοποίηση των 

αναγκών τους  

 

Πιο ευαίσθητη η ανδρική καρδιά; 

 
Παρά τη διαδεδομένη άποψη ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι μια 

ανδρική νόσος, η αλήθεια είναι ότι απειλούν και τις γυναίκες, ιδιαίτερα μετά 

την εμμηνόπαυση, όταν χάνεται η προστατευτική ασπίδα των οιστρογόνων. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα εμφράγματα είναι 3 φορές συχνότερα 

στους άνδρες, αλλά περισσότερες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους από 

έμφραγμα, ίσως εξαιτίας του πιο λεπτού τους συστήματος στεφανιαίων 

αγγείων. Επιπλέον, σήμερα οι καρδιολόγοι τονίζουν ότι οι ορμόνες δεν 

αρκούν πλέον για να προστατεύσουν την καρδιά των νέων γυναικών από τις 

επιπτώσεις του στρες και του καπνίσματος, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται 

όλο και συχνότερα εμφράγματα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας άνω 

των 38-40 ετών.Μια γυναίκα κινδυνεύει 10 φορές περισσότερο να πεθάνει 

από καρδιαγγειακή νόσο παρά από τον καρκίνο του μαστού και όμως η 

συντριπτική πλειονότητα των γυναικών (46%) εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο 

καρκίνος είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία τους, σύμφωνα με μεγάλη 

αμερικανική έρευνα, που διεξήχθη από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγείας 

(National Center for Health Statistics). 

 

Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Γιατί επικρατεί η άποψη ότι το έμφραγμα απειλεί κυρίως τους άνδρες; Οι 

λόγοι είναι πολλοί, όπως π.χ. ότι τα περισσότερα σχετικά δεδομένα 

προέρχονται από έρευνες σε άνδρες, καθώς και ότι στους άνδρες τα 

συμπτώματα του εμφράγματος συνήθως είναι πιο ξεκάθαρα (π.χ. πόνος στο 

στήθος, δύσπνοια), ενώ στις γυναίκες πιο άτυπα (ασαφή), όπως δυσφορία, 

διάχυτη ενόχληση, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται έγκαιρα πολλές 

περιπτώσεις εμφράγματος. Επιπρόσθετα, ορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, 

όπως το τεστ κοπώσεως, δεν είναι τόσο ακριβείς στις γυναίκες όσο στους 

άνδρες. 
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Ο όρος ''συναισθηματική νοημοσύνη'' έγινε ευρέως γνωστός το 1995, όταν 

εκδόθηκε το ομώνυμο βιβλίο του Daniel Goleman. Αν και δεν ήταν ο πρώτος 

που ασχολήθηκε με αυτό το τομέα της ψυχολογίας,  αναφέρει ωστόσο ότι η 

συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι πιο σημαντική από τη νοητική 

νοημοσύνη (ΙQ). 

 

Ορισμός κατά Goleman 
Ο Goleman ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την ικανότητα να 

αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά μας, να μπορούμε να τα ονομάσουμε, 

καθώς και να γνωρίζουμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του χαρακτήρα 

μας προκειμένου να διαμορφώνουμε μια καλή αίσθηση εαυτού. Μια άλλη 

σημαντική παράμετρος της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι να 

κινητοποιούμε τον εαυτό μας προς την επίτευξη των στόχων μας, παρά τις 

ματαιώσεις που ίσως δεχόμαστε. Επίσης, να καταφέρνουμε να ελέγχουμε τις 

παρορμήσεις μας και να μην αφήνουμε το άγχος μας να παρεμποδίζει την 

ορθή σκέψη. Τέλος, ένας συναισθηματικά ευφυής άνθρωπος είναι 

αισιόδοξος, συναισθάνεται τους και συμπεριφέρεται ανάλογα στη κάθε 

περίσταση. 

 

 

Οι εγκεφαλικές διαφορές ανδρών και γυναικών 
Ο ανδρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος έχουν διαφορές. Ερευνητές του 

πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, με επικεφαλής τον καθηγητή 

Χαβιέ ΝτεΦελίπε, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν διαφορές στην πυκνότητα των 

συνάψεων που συνδέουν τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και τους 

επιτρέπουν να επικοινωνούν μεταξύ τους, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει τις 

διαφορές στις τρόπο σκέψης των δύο φύλων. Ακόμα και όταν επιδεικνύουν το 

ίδιο επίπεδο εξυπνάδας, δύο άτομα διαφορετικού φύλου συχνά ξεχωρίζουν 

σε διαφορετικές νοητικές λειτουργίες  
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Οι νευροεπιστήμονες εξετάζουν συνεχώς εγκεφάλους αναζητώντας δομικές 

διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Όμως μολονότι έχει βρεθεί ότι το μέγεθος 

του εγκεφάλου και η πυκνότητα των νευρώνων διαφέρουν στα δύο φύλα, οι 

διαφορές αυτές δεν φαίνεται να συσχετίζονται με τις διαφορές στις νοητικές 

λειτουργίες.  

 

   

Άνδρες :  

-Έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στα μαθηματικά  

-Έχουν καλύτερη αίσθηση του χώρου  

-Είναι καλύτεροι στην κατανόηση χαρτογραφήσεων  

-Έχουν καλύτερη όραση στο πολύ φως και πολύ λιγότερο στο σκοτάδι  

-Έχουν περισσότερα προβλήματα δυσλεξίας  

-Ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα αντικείμενα  

-Αναγνωρίζουν καλύτερα τις αλμυρές γεύσεις  

-Έχουν καλύτερη ακουστική μνήμη  

-Εκνευρίζονται πιο εύκολα  

-Μαθαίνουν να μιλούν πιο αργά από τις γυναίκες (συνήθως στα 4 τους 

χρόνια)  

-Έχουν το δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο μεγαλύτερο από το αριστερό  

-Ακούνε καλύτερα από το δεξιό αυτί  

-Είναι καλύτεροι στις πολύπλοκες εργασίες  

-Απογοητεύονται πιο εύκολα  

-Είναι πιο συναισθηματικοί  

-Είναι πολύ λιγότερο αυστηροί στην κρίση τους  

-Είναι πιο συχνά αριστερόχειρες  

-Το αριστερό ημισφαίριο τους μικραίνει με την ηλικία  
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-Έχουν μεγαλύτερη αντοχή στον πόνο  

-Αγαπούν πιο συχνά την μοναξιά  

-Είναι καλύτεροι συνομιλητές  

-Έχουν πιο συχνά βίαιη συμπεριφορά  

-Ερεθίζονται περισσότερο από τις πολύπλοκες κατασκευές  

-Δεν ανησυχούν τόσο πολύ για το μέλλον  

-Κατανοούν καλύτερα τις υπερβατικές φιλοσοφίες  

-Παρουσιάζουν πιο συχνά υψοφοβία  

-Έχουν μεγαλύτερη ικανότητα σκόπευσης  

-Παρουσιάζουν μεγαλύτερη εγκληματικότητα  

-Είναι πιο αναλυτικοί.  

   

Γυναίκες:  

-Έχουν καλύτερη λεκτική ικανότητα  

-Είναι καλύτερες στην γραμματική και στην ορθοφωνία  

-Μαθαίνουν πιο εύκολα ξένες γλώσσες  

-Έχουν καλύτερη αισθητική κρίση  

-Έχουν καλύτερη νυχτερινή όραση και είναι πιο ευαίσθητες στο δυνατό φως  

-Έχουν μεγαλύτερη περιφερειακή όραση  

-Παρουσιάζουν πιο συχνά κλειστοφοβία  

-Ακούνε τους ήχους καλύτερα  

-Έχουν υψηλότερη ικανότητα αναγνώρισης προσώπων  

-Αναγνωρίζουν καλύτερα τα κοινωνικά στοιχεία και τους κώδικες  

-Απαιτούν λιγότερο χώρο  

-Έχουν καλύτερη οπτική μνήμη  

-Είναι λιγότερο ευέξαπτες  

-Μαθαίνουν να μιλούν γρηγορότερα (συνήθως στα 3 τους χρόνια)  

-Έχουν το αριστερό ημισφαίριο μεγαλύτερο από το δεξιό  

-Ακούνε το ίδιο καλά και από τα δύο αυτιά  

-Δεν συμπαθούν τις πολύπλοκες κατασκευές  

-Είναι πιο αυστηρές στην κρίση τους  

-Είναι πιο κοινωνικές  

-Είναι πιο ανθεκτικές στις δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις  

-Είναι πιο πρακτικές στις κοινωνικές τους δραστηριότητες  

-Ανησυχούν περισσότερο για το μέλλον  

-Είναι πιο στοργικές  

-Απαιτούν περισσότερη πειθαρχία ως δάσκαλοι  
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Οι άντρες έχουν καλύτερη αίσθηση του χώρου 

Οι άντρες διαθέτουν ισχυρότερη αίσθηση των αντικειμένων στις τρεις 

διαστάσεις του χώρου, κάτι που βοηθάει στην πλοήγηση και έχει συζητηθεί 

στο ετήσιο συνέδριο της Βρετανικής Κοινότητας της Ψυχολογίας. Ακόμα και 

τριών μηνών παιδιά εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά στην αίσθηση του 

χώρου ανάλογα με το φύλο τους. Αυτό θα μπορούσε να έχει προκύψει από το 

κυνήγι, από τις μάχες και άλλες δραστηριότητες στην ιστορία του ανθρώπου 

που βοήθησαν στο να εξελιχθεί αυτή η ικανότητα στους άντρες. 

 

Οι γυναίκες εντοπίζουν ευκολότερα αντικείμενα 

Οι άντρες μπορεί να έχουν καλύτερη αίσθηση του χώρου από τις γυναίκες, 

αλλά οι τελευταίες είναι καλύτερες στο να θυμούνται πού βρίσκονται τα 

πράγματα. Έτσι, είναι πιο εύκολο για τις γυναίκες να πλοηγηθούν 

χρησιμοποιώντας ορόσημα. Παρότι και οι γυναίκες και οι άντρες μπορούν να 

βρουν το δρόμο τους τελικά με την ίδια ευκολία, οι γυναίκες εδώ έχουν 

επιπλέον την ικανότητα να εντοπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία αντικείμενα. 

 

Οι γυναίκες είναι καλύτερες στο να ανησυχούν 

Τα θηλυκά παράγουν τη μισή σεροτονίνη (νευροδιαβιβαστής που σχετίζεται 

με την κατάθλιψη) απ' ότι οι άντρες και έχουν λιγότερους διαβιβαστές για να 

την ανακυκλώνουν σύμφωνα με μια έρευνα του ινστιτούτου Karolinska. Σαν 

αποτέλεσμα, οι γυναίκες έχουν την τάση να ανησυχούν περισσότερο. Αυτό 

δεν είναι πάντα κάτι κακό και κατά πάσα πιθανότητα οι γυναίκες κατέχουν 

αυτή την ικανότητα ώστε να μπορούν να προβλέψουν τυχόν προβλήματα και 

να σχεδιάσουν το πώς θα τα αντιμετωπίσουν. 
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Γυναίκες και άντρες είναι ίσοι απέναντι στην ευφυΐα 

Οι άντρες τείνουν να είναι μεγαλύτεροι και ως αποτέλεσμα να έχουν 

μεγαλύτερους εγκεφάλους. Το μέγεθος όμως ενός εγκεφάλου δεν σχετίζεται 

απαραίτητα με την ευφυΐα. Η εξυπνάδα συνδέεται περισσότερο με τις 

νευρωνικές συνδέσεις, τις οποίες οι άνθρωποι σχηματίζουμε με την εμπειρία 

ή τη μελέτη. Ιστορικά, ο δείκτης νοημοσύνης των γυναικών υστερούσε κατά 

πέντε μονάδες σε σχέση με τους άντρες, όμως τώρα οι γυναίκες ξεπερνούν 

τους άντρες σε τεστ νοημοσύνης. O Rex Jung βρήκε πως οι άντρες  τείνουν να 

έχουν περισσότερη φαιά ουσία, ενώ οι γυναίκες τείνουν να έχουν 

περισσότερη λευκή ουσία. Οι διαφορές υπάρχουν, όμως μέχρι στιγμής η 

εξελικτική μάχη μεταξύ των φύλων κρίνεται ισόπαλη. 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Ελπίζουμε να κατανοήσατε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά 

τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης καθώς και τις ψυχολογικές 

διακυμάνσεις ανάλογα με την ηλικία, καθώς αυτός ήταν ο στόχος μας, 

ευχόμαστε να τον πετύχαμε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
https://www.e-psychology.gr/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%

BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 

https://www.e-psychology.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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http://www.psihologia.gr/ 

https://sciencearchives.wordpress.com/2015/02/03/%CE%B7-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-

%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-

%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/ 

https://socialpsychology.wordpress.com/2007/12/09/%CF%86%CF%8D%CE%B

B%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%

CF%81%CE%AC/ 

https://www.psychologynow.gr/psychic-health/brain-and-soul/3788-i-sxesi-

ormonon-egkefalou-kai-symperiforas-sti-gnostiki-leitourgia-ton-dyo-fylon.html 

 

http://www.psihologia.gr/
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/02/03/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/02/03/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/02/03/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/02/03/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/02/03/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
https://sciencearchives.wordpress.com/2015/02/03/%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC/
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