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Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή
Δηζαγσγή
Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά κε ηηο
ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο, λνεηηθνχο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο γηα λα
δεκηνπξγεζεί κηα ζηελή ζρέζε κε ην άηνκν ην νπνίν αλαδεηά βνήζεηα ζε πεξίπησζε
έθηαθηεο αλάγθεο.
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ρεηξηζηέο έθηαθηεο αλάγθεο (ΥΔΑ) λα
δεκηνπξγήζνπλ ηε θαιχηεξε δπλαηή ζχλδεζε κε ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ άιιε
άθξε ηεο γξακκήο γηα λα ηνπ παξέρνπλ άκεζε βνήζεηα. Απηή ε ηθαλφηεηα κπνξεί λα
ζψζεη κηα δσή. Χο εθ ηνχηνπ απνηειεί ηαρεία αλαγλψξηζε βαζηζκέλε ζε πξνθνξηθή
θαη λνεκαηηθή επηθνηλσλία, ςπρνινγηθφ πξνθίι
Απαληψληαο ζε κηα θιήζε, δεκηνπξγέηηε άκεζε επθνλσλία κεηαμχ ηνπ θαιψλ
θαη ηνπ ΥΔΑ.
Οπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηε θσλή (paraverbal), ηνλ ηφλν, ηελ
αλαπλνή, ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (ιεθηηθέο) θαη πνιιέο άιιεο
παξακέηξνπο, ζπλίζηαηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ απνζηνιέα έθηαθηεο αλάγθεο, είηε ην
γλσξίδεη είηε φρη, γλσξίδνληάο ην σζηφζν ε
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ απνζηνιέα λα είλαη θαιφο παξαηεξεηήο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Φπρνινγία, αζθάιεηα, θαη θίλδπλνο
1. Αζθάιεηα, Αζθάιεηα θαη Κίλδπλνο. Οξηζκνί
1.1. Έλλνηεο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ππνθεηκεληθά
Ο άλζξσπνο, θαζ’νιε ηε δη’αξθεηα ηεο ηζηνξίαο, εηαλ εθηεζεηκέλνο ζε
θηλδχλνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο. Απηφ ήηαλ ζίγνπξα εμέιημε ζηελ ηζηνξία,
θαζψο θαη ζην λφεκα ηεο ιέμεο «θίλδπλνο», ε έλλλνηα ηεο νπνίαο αλα ηνπο αηψλεο
έρεη αιιάμεη ξηδηθά.
Καηά ηνλ Μεζαίσλα, νπφηε θαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ άξρηζε λα γίλεηαη επξαία,
θπξίσο απφ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ν φξνο έθεξε ηελ έλλνηα κφλν ηεο «πηζαλφηεηαο
ελφο επηθχλδηλνπ ζπκβάληνο, κηαο πξάμεοηνπ Θενχ ή θάπνηνπ άιινπ θηδχλνπ ε
νπνία δελ ζπζρεηίδεηαη κε αλζξψπηλεο πξάμεηο». Καηά ηνλ Μεζζαίσλα, δελ εηέζεηην
ζέκα αλζξψπηλνπ ζθάικαηνο.
Με ηε κεηάβαζε ζηελ λεσηεξηθφηεηα, ν φξνο «θίλδπλνο» εέθεξε έλα λέν
λφεκα, ην νπνίν ζπλέβαιε ζηε δηάδνζε λέσλ ηξφπσλ θαηαλφεζεο θαη
εθπξνζψπεζεο ηνπ θφζκνπ, ζην ράνο ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ θαη ηεο
αβεβαηφηεηαο. Απηνί νη παξάγνληεο ήηαλ πιένλ ππεχζπλνη θαη ε αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά αληηθαηέζηεζε ηελ αηηία γηα πξάμεηο πνπ πξνεγνπκέλσο απνδίδνληαλ
ζηελ ηχρε, ζηε κνίξα ή ζε άιιεο εμσηεξηθέο νληφηεηεο. Απφ ηφηε ν άλζξσπνο
άξρηζε λα ιακβάλεη ππφςε απξφβιεπηα θαη αλεπηζχκεηα γεγνλφηα, θαζψο θαη ηηο
πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ.
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Ζ πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θηλδχλνπ επεθηάζεθε ζηαδηαθά θαη ηψξα
εθαξκφδεηαη ζε κηα επξεία πνηθηιία θαηαζηάζεσλ, αιιά δελ ππάξρεη αθφκε
νκνθσλία ζηελ εθηίκεζε θαη ηελ εξκελεία, ηδίσο ηελ επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ ζηε
δσή ηνπ αηφκνπ. πρλά, νη άλζξσπνη έρνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ
πάληα ζηελ πξαγκαηηθή επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηεο αληίιεςεο θηλδχλνπ δελ
αληηζηνηρεί ζηελ νξζνινγηθή αμηνιφγεζε ηνπ. Γηα λα επαιεζεπηνχλ νη ιφγνη,
πξψηνλ, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα ελλνηνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ
«θίλδπλνο» θαη «ξίζθν» απφ ηερληθή άπνςε. Ζ ιέμε "θίλδπλνο" πξνζδηνξίδεη ηνλ
παξάγνληα, ηελ θαηάζηαζε θαη ην γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά (κπνξεί
λα είλαη επηθίλδπλν απηνθίλεην, θαηνιίζζεζε, θαηαηγίδα θ.ιπ.). "Ρίζθν" ζεκαίλεη ε
πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ γεγνλφηνο, αλάινγα κε ηελ
εππάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ
ελδερνκέλσο επεξεάδεηαη.
Απηή ε έλλνηα ηεο ηερληθήο - πηζαλνινγηθήο αληίιεςεο ηνπ ξίζθνπ είλαη
αλεπαξθήο ή ηνπιάρηζηνλ ειιηπήο, θαζψο ην «ξίζθν» ζπλήζσο δελ είλαη έλα θαη
κφλν παξαηεξήζηκν πξντφλ ηεο πηζαλφηεηαο ελφο γεγνλφηνο, αιιά επεξεάδεηαη
επίζεο απφ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε ή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ ή ηεο θνηλσληθήο ηνπ
νκάδαο .
Τπάξρεη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε, φηη ε αζθάιεηα είλαη επζχλε ησλ
άιισλ, ηνπ θξάηνπο, ησλ ηαηξψλ, ηεο αζηπλνκίαο, ησλ ζεζκψλ. Χζηφζν, ην ίδην ην
άηνκν πξέπεη λα είλαη ην πξψην ππεχζπλν γηα ηε δηθή ηνπ αζθάιεηα θαη γηα ηνπο
άιινπο. ε δηεζλέο επίπεδν, ππάξρνπλ ηξεηο φξνη γηα ηνλ νξηζκφ απηψλ ησλ ελλνηψλ:
αζθάιεηα, αζθάιηζε θαη έθηαθηε αλάγθε.
Ζ αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ αηφκνπ, γηα παξάδεηγκα, ηελ
πξφιεςε αηπρεκάησλ. Ζ αζθάιεηα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή φρη κφλν σο αλαθνξά
ζε ζσκαηηθή βιάβε αιιά θαη ζε εζηθή, πλεπκαηηθή θαη έκκεζε.
Ζ έλλνηα αζθάιηζε έρεη πνιηηηζηηθή ζεκαζία- ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε
δηαρείξηζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ
αζθαιείαο εκπηζηεπηηθψλ/κπζηηθψ πιεξνθνξηψλ. Απηά ηα κέηξα κπνξεί λα είλαη
ζεκαληηθά φπσο θαη δηάθνξεο ππνδνκέο, ηδίσο εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε πνπ
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απνζθνπνχλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ
απνθπγή θηλδχλνπ.
Ζ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπ θηλδχλνπ. Οη δνκέο πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο
(δηάζσζεο) είλαη απνζηνιείο έθηαθηεο αλάγθεο, αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή
ππεξεζία, πξψηεο βνήζεηεο θαη πνιηηηθή πξνζηαζία. ηε Ρνπκαλία ππάξρεη ε
γεληθή επηζεώξεζε έθηαθηεο αλάγθεο, έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά,
ην νπνίν δεκηνχξγεζε ν Dr. RaedArafat.
Μέρξη ην 2004, ηα κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ππξφζβεζεο γίλνληαλ απφ
ηε Γεληθή Δπηζεψξεζε ηξαηησηηθψλ Ππξνζβεζηψλ θαη Γηνίθεζεο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ εθζεηηθή αχμεζε ησλ κε ζηξαηησηηθψλ
θηλδχλσλ, ζην πιαίζην ησλ ηάζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο ξηδηθήο αιιαγήο ηνπ
θιίκαηνο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζε
θαηαζηξνθέο, νη δχν πξναλαθεξφκελνη ζεζκνί ζπγρσλεχζεθαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2004, δεκηνπξγψληαο ηε Γεληθή Δπηζεψξεζε Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο
(ΓΔΚΔΑ).
Ο ζεκειηψδεο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΚΔΑ ήηαλ ε βειηίσζε ηεο πξφιεςεο
θαη δηαρείξηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν έιεγρνο ησλ
θηλδχλσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο ησλ
θνηλνηήησλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο θαη
επέκβαζεο ππξφζβεζεο, πξψησλ βνεζεηψλ, ηε δηάζσζε αλζξψπσλ θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο,
επηδεκίεο, επηδσνηίεο, ρηφληα, θαη μεξαζία, παξνρή βνήζεηαο ζε άηνκα ζε θξίζηκεο
θαηαζηάζεηο, παξέκβαζε ζε ηερλνινγηθά αηπρήκαηα, ξαδηνινγηθά, ππξεληθά,
βηνινγηθά ή άιια είδε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή αλζξψπσλ.
Ζ Γεληθή Δπηζεψξεζε θαη νη λνκαξρηαθέο δνκέο απνηεινχληαη απφ 43 θέληξα
ιεηηνπξγίαο θαη 280 ιεηηνπξγηθέο ππνκνλάδεο κε πεξηζζφηεξα απφ 3.500 ηερληθά
κέζα παξέκβαζεο. Σν πξνζσπηθφ ησλ 30.000 απαζρνιεί ην 97% ησλ
επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ην 3% ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ: ζρνιεία, κειέηεο θαη
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εξεπλεηηθέο βάζεηο, εξγαζηήξηα θαη ηερληθέο απνζήθεο, εθνδηαζηηθή θαη επηζθεπέο.
Ζ πξφζιεςε εμαζθαιίδεηαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα: Αζηπλνκηθή
Αθαδεκία "AlexandruIoanCuza" ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ - Σκήκα Ππξθαγηάο θαη
ρνιηθήο Ππξθαγηάο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο "PavelZăgănescu" Boldeşti.
Χο ελζσκάηνζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο
αλάγθεο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 2004, ε ΓΔΚΔΑ ζπληνλίδεη ηα ηδξχκαηα πνπ
εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, εμαζθαιίδνληαο ηε ιεηηνπξγία
ελφο εζληθνχ ζεκείνπ επαθήο ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο θπβεξλεηηθέο θαη κε
θπβεξλεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα.
Σν εζληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγήζεθε πξηλ
απφ ηελ έληαμε ηεο Ρνπκαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνηειεί έλα δίθηπν
κφληκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαρείξηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, βαζηδφκελν ζε επίπεδα θαη
ηνκείο εκπεηξνγλσκνζχλεο, δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη πφξνπο γηα ηε κείσζε
απψιεηαο δσήσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε δηάθνξνπο ηχπνπο θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο
αλάγθεο.
Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα Καηαζηάζεηο
Έθηαθηεο Αλάγθεο (εζληθή, ππνπξγηθή, δήκνο Βνπθνπξεζηίνπ, θνκεηεία θαη
ηνπηθή)
Γεληθή Δπηζεψξεζε Καηαζηάζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο (νινθιεξσηηθφο ξφινο
- δηαβίβαζε απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο ή ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ζηηο θεληξηθέο
αξρέο θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε).
Γεκφζηεο ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο
αλάγθεο (λνκαξρηαθέο επηζεσξήζεηο γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο).
Σα ιεηηνπξγηθά θέληξα έθηαθηεο αλάγθεο (κφληκα ή πξνζσξηλά - πξέπεη λα
εγθαζίζηαληαη ζηα ππνπξγεία θαη άιια ηδξχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε ξνή πιεξνθνξηψλ πξηλ ή θαηά ηε ζηηγκή ηεο έθηαθηεο αλάγθεο).
Γηνηθεηήο ηεο δξάζεο (παξέρεη νκνηφκνξθν ζπληνληζκφ ζηνλ ηφπν ηνπ
εμαηξεηηθνχ γεγνλφηνο).
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Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή – Όδεγνο Τπνζηήξημεο γηα ηνπο
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Γηα ηε δηαρείξηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, ε ΓΔΚΔΑ θαη νη λνκαξρηαθέο
αξρέο εθηεινχλ απνζηνιέο φπσο: παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, έξεπλα ησλ αηηίσλ
ησλ θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο,
 Πξνιεπηηθή

ελεκέξσζε

θαη

εθπαίδεπζε

ηνπ

πιεζπζκνχ

θαη

ηελ

πξνεηδνπνίεζή ηνπ, θνηλνπνίεζε ζηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηε
πηζαλφηεηα/ χπαξμε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο;
 Αλαδήηεζε, εθδίσμε θαη δηάζσζε πξνζψπσλ. Δθθέλσζε αλζξψπσλ θαη
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απεηινχληαη κε κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
εθθέλσζε / εγθαηάζηαζε ζε θαηαπιηζκνχο, ηε ζπκκεηνρή ζε κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο θαη παξνρή αγαζψλ. Καηαζηξνθή ζρεκαηηζκψλ πάγνπ ή ξπζκψλ
θάζαξζεο ηνπ λεξνχ · Δπείγνπζα ηαηξηθή πεξίζαιςε κέζσ ελνηήησλ SMURD
ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο · Σελ πιηθνηερληθή
ππνζηήξημε θαη ηε δηάζεζε ησλ δηθψλ ηνπο δνκψλ ή άιισλ δνκψλ γηα
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο ·
Απνιχκαλζε αηφκσλ κε εηδηθά κέζα ή / θαη ζεκεία πξνζσπηθήο
απνιχκαλζεο, ηερληθψλ θαη εμνπιηζκνχ αλαγλσξηζκέλσλ ζε πξψηκν έδαθνο ·
Δμνπδεηεξψλνληαο ηηο επηπηψζεηο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ κέζσ ελεξγεηψλ
απνθαηάζηαζεο κε εθξαγέλησλ ππξνκαρηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθψλ
ζπγθξνχζεσλ.
ηηο λνκαξρηαθέο επηζεσξήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία έθηαθηεο αλάγθεο, ε
Ηαηξηθή Τπεξεζία Δπείγνπζαο Αλάπιαζεο θαη Απνκάθξπλζεο (SMURD),
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αεξνλαπηηθέο δνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε
λνζνθνκεία λνκνχ, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο. Ζ νινθιεξσκέλε νκαδηθή
δνκή ιεηηνπξγεί κε εμσξατζκφ SMURD, αλαδσνγφλεζε, εμεηδηθεπκέλε ηερληθή
βνήζεηα θαη νκάδεο έθηαθηεο ηαηξηθήο θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ
εηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.
Απνζηνιέο SMURD: παξέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα
άηνκα βξίζθνληαη ζε απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε ιφγσ νμείαο αζζέλεηαο ή
ηξαπκαηηζκνχ; Παξέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ παξνρή πξψησλ
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Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή – Όδεγνο Τπνζηήξημεο γηα ηνπο
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
βνεζεηψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα; Παξέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ
εμψζεηο ή άιιεο επηρεηξήζεηο δηάζσζεο; Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη απνζηνιέο
νκάδαο παξέκβαζεο πξνζηαζίαο IGSU εηδηθφο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ; Παξέκβαζε
ζε ζπιινγηθά αηπρήκαηα θαη θαηαζηξνθέο.
πλερίδνπκε κε ηνπο νξηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε θααλφεζε
ηνπ ηη απνηειεί έθηαθηε αλάγθε ή πψο έλαο απνζηνιέαο 112 αληηκεησπίδεη
θαζεκεξηλά απηέο ηηο έλλνηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
 Κίλδπλνο: ε εγγελήο ηδηφηεηα ελφο παξάγνληα (εμνπιηζκφο, πιηθά,
εξγαζηαθέο πξαθηηθέο θ.ιπ.) λα πξνθαιέζεη δεκηά. Υαξαθηεξίδεηαη απφ
ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
θηλδχλνπ.
 Εεκία: ζσκαηηθή βιάβε ζην πξφζσπν κέζσ άκεζεο ή έκκεζεο
έθζεζεο ζε θίλδπλν. Ο νξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ είλαη επηπιένλ ησλ
αλσηέξσ.
 Αλάιπζε: ζηαηηζηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ην εξψηεκα, ηα ζηνηρεία θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
επηθηλδπλφηεηαο.
 Πξόιεςε: εθαξκνγή θαη άζθεζε φισλ ησλ κέηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ αλάιπζε γηα ηελ πξφιεςε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ.
 Πξνζηαζία: εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία φισλ ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ θαη ηεο ηδηνθηεζίαο. Ζ αηνκηθή θαη
ζπιινγηθή πξνζηαζία είλαη ελεξγή ή παζεηηθή. Σα κέηξα ζπιινγηθήο
πξνζηαζίαο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηνπ αηφκνπ. Ζ ελεξγή
πξνζηαζία ελεξγνπνηήηαη απφ ηνπο ρεηξηζηιεο (λα πξνεηνηκάζνπλ ηα
θξάλε, ηα παπνχηζηα, ηνπο ππξνζβεζηήξεο), ελψ ε παζεηηθή
παξέκβαζε είλαη ρσξίο αλζξψπηλν έιεγρν (έλα παξάδεηγκα είλαη ην
ζχζηεκα θαηαησληζηήξσλ).
 Γηαρείξηζε: ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζηηο
δχν θάζεηο, ηφζν θαλνληθέο φζν θαη θξίζηκεο. Ζ δηαρείξηζε θαηά ηε
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Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή – Όδεγνο Τπνζηήξημεο γηα ηνπο
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
δηάξθεηα

ηεο

θαλνληθήο

δξαζηεξηνηήησλ

φπσο

ιεηηνπξγίαο
εθπαίδεπζε,

είλαη

ην

ελεκέξσζε,

ζχλνιν

ησλ

ζπληήξεζε,

επηζεψξεζε θαη θαλνληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ δηαρείξηζε έθηαθηεο
αλάγθεο ζπλεπάγεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζηαζίαο, ζπλεπψο, ησλ
απνξξίςεσλ, ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, ηεο ζπγθξάηεζεο, ηνπ θιεηζίκαηνο
ηεο δηάζεζεο θιπ
 Κίλδπλνο:

ε

πηζαλφηεηα

ελφο

δεδνκέλνπ

ζπκβάληνο

πνπ

ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα βαξχηεηα βιάβεο ζηνπο αλζξψπνπο, ηελ
ηδηνθηεζία ή / θαη ην πεξηβάιινλ.
 Θα επηκείλσ πεξηζζφηεξν ζηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο έρεη ην
κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
θαη είλαη επίζεο έλα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη
ηηο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
 Σαμηλόκεζε ησλ θηλδύλσλ:
Οη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ φηαλ, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ
θηλδπλεχεη ζηελ θαηαλάισζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ, κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε
ρξήζε ηνπο ή λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε νπζίεο πνπ είλαη ιηγφηεξν επηβιαβείο.
 Μεησκέλνη θίλδπλνη: γηα παξάδεηγκα, νξηνζέηεζε πεξηνρψλ πξφζβαζεο γηα
απνθπγή δεκηψλ - ζε πεξίπησζε θαηάξξεπζεο ελφο θηηξίνπ, νη άλζξσπνη
απαγνξεχεηαη λα εηζέιζνπλ.
 Τπνιεηπόκελνη θίλδπλνη: γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ έρεη επίγλσζε ηνπ
θηλδχλνπ χπαξμεο χπνπηνπ αληηθεηκέλνπ ζε κηα ηζάληα πνπ αθήλεηαη ηπραία
θαη ρσξίο θξνληηζηή, παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηηο αξρέο θαη
έηζη δελ είλαη ππεχζπλν.
 Μεηαβηβάζηκνη θίλδπλνη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο βιέπεη λα πέθηεη
έλαο πφινο θαη λα ιέεη ζε άιιν άηνκν ζην δξφκν λα πάεη λα ην ηνπνζεηήζεη
ψζηε λα κελ βιάςεη θαλέλαλ, κεηαθέξνληαο ινηπφλ ηελ επζχλε ζε άιινπο.
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Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Μηα άιιε ηαμηλόκεζε όζνλ αθνξά ηνλ ηππνινγηθό θίλδπλν:
πκβαηηθνί θίλδπλνη - Παξαδείγκαηα ζπκβαηηθνχ θηλδχλνπ:
 ειεθηξηθή, ζέξκαλζε θαη ηερλνινγία
 θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ
 αξρηηεθηνληθά εκπφδηα
Δηδηθνί θίλδπλνη. ε ζρέζε κε ηελ παξνπζία νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ,
ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ νληφηεησλ. Παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ:
 Φπζηθνί παξάγνληεο: ζφξπβνο, δφλεζε, αθηηλνβνιία
 Υεκηθνί παξάγνληεο: αηκνί, θαπλνί, πγξά, αέξηα
 Βηνινγηθνί παξάγνληεο: βαθηήξηα, ηνί θ.ιπ.
Κίλδπλνο νξγαλσηηθήο αλεπάξθεηαο
Πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηφζν απφ πιεπξάο
δηαρείξηζεο, ηφζν κεζνδνινγηθψο φζν θαη απφ άπνςε ιεηηνπξγηψλ.
Παξαδείγκαηα είλαη:
 απνπζία εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ
 έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα
 έιιεηςε ηεο κεζνδνινγίαο
 αζαθήο αλάζεζε επζπλψλ
 θαη αλεπαξθείο πιεξνθνξίεο θαηάξηηζεο
Δθηηκώκελνο θίλδπλνο
Πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο ελλνηνινγηθήο αμηνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε θηλδχλνπο δχν
ζηνηρείσλ:
 ηελ πηζαλφηεηα ζπκβάληνο επηβιαβνχο
 ην κέγεζνο ησλ ζπλεπεηψλ (έθηαζε ηεο δεκίαο) θαη ε "θξίζε ησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ" ζρεηηθά κε:
 ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ
Αμηνιόγεζε θηλδύλνπ
Παξάδεηγκα θαζνξηζκνύ πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο:
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Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
Πηζαλνηεηα

Μεγεζνο

Πνιχ ρακειή

Ακειεηέν

Μεζαία

Μέηξην

Τςειή

Τςειφ

Πνιχ πςειή

Φειφ

Ζ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο, αηνκηθή, φπσο θάζε έλαο απφ εκάο αληηιακβάλεηαη,
είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αζθάιεηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεσξεζεί ε
αζθάιεηα σο ππεξεζία θαη φρη σο ελεξγή ζηξαηεγηθή. Ζ αζθάιεηα είλαη ε αζθάιεηα
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ.
Ζ αζθάιεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ε γλψζε φηη ε εμέιημε ελφο ζπζηήκαηνο δελ
ζα παξάγεη ηίπνηα αλεπηζχκεην θαη ηε γλψζε φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα δελ ζα
πξνθαιέζεη δεκηά. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα εμειηρζεί ρσξίο δεκηά, αιιά ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αζθαιέο. Μφλν κέζσ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ,
βαζηζκέλσλ ζε επαλεηιεκκέλεο παξαηεξήζεηο θαη νξγαλσκέλσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο.
Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ νιηθή αζθάιεηα ζε θαηάζηαζε έιιεηςεο
θηλδχλνπ. Δίλαη, ηνπιάρηζηνλ κε απνιπηφηεηα, κηα έλλνηα δχζθνιε λα κεηαθξαζηεί
ζηελ πξαγκαηηθή δσή, αθφκε θαη αλ ε εθαξκνγή πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαζηζηά
δπζθνιφηεξε ηελ εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ζπκβάλησλ θαη πεξηζηαηηθψλ πνπ πάληα
κεηαθξάδνληαη ζε κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο.
Ζ θαζεκεξηλή δσή ή ε εξγαζία ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε
βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο, ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ θαη
ζπκβάλησλ (απμάλνληαο παξάιιεια ηελ πηζαλφηεηα λα επηιπζεί επλντθά
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο), ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα λα απνηξέςεη:
 ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ
 εθπαίδεπζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αζθάιεηα ·
 ηε δηνξγάλσζε θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ελέξγεηα
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Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
πνπ νδεγεί ζηελ αζθάιεηα ·
 Οξγαληζκνί θαηάξηηζεο πξψησλ βνεζεηψλ.
 θαηάιιεινο εμνπιηζκφο (ξνχρα, αηνκηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο,
ζπζθεπέο

παξαθνινχζεζεο,

ηειεαλίρλεπζε

θαη

απνκαθξπζκέλε

βνήζεηα, εμνπιηζκφο πξψησλ βνεζεηψλ) ·
 Πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε αλίρλεπζεο (αέξην, ππξθαγηά, φπια,
εθξεθηηθά ή / θαη άιια επηζεηηθά πξντφληα), νδνί δηαθπγήο, θίλδπλνο
εθθέλσζεο.
 Πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, κε
ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ππεξθφξησζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο δηαζπνξάο θαη επαιήζεπζεο.
 Πεξηνδηθή παξαθνινχζεζε ησλ θίιηξσλ θαη ησλ αεξαγσγψλ ζηνλ
εμαεξηζκφ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ.
 Παξαθνινχζεζε θαη πεξηνδηθή ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ. Γηνξζψζηε
ηελ επηκέιεηα θαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν θάζε ζπζθεπήο θαη
επηθίλδπλσλ πιηθψλ, ηνμηθά ή επηβιαβή.
1.2. Δηζαγσγή ζηελ Αζθάιεηα, θαη Φπρνινγία Κηλδύλνπ
1.2.1.
Ζ αληίιεςε ηνπ θηλδύλνπ
Ζ αληίιεςε θηλδχλνπ ζηηο δηάθνξεο πξνζσπηθέο ή θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο
κεηαβιεηέο θαηαζηάζεηο, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηθίλδπλε
εθδήισζε, παξαθνινχζεζε επηδφζεσλ αηφκσλ ή θνηλσληθψλ νκάδσλ. Δπνκέλσο, ε
αληίιεςε είλαη ππνθεηκεληθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε νδήγεζε απηνθηλήηνπ πνπ
ζεσξείηαη ιηγφηεξν επηθίλδπλε απφ ην αεξνπιάλν, ή φπσο νηη ηα ηξνραία αηπρήκαηα
πξνθαινχλ πεξηζζφηεξνπο ζαλάηνπο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο απ 'φ, ηη
πηήζεηο.
Μηα άγλσζηε θαηάζηαζε, φπσο κηα βηνινγηθή επίζεζε, ζεσξείηαη πην
επηθίλδπλε απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο θαη ζπλήζεηο ελέξγεηεο φπσο ε δηέιεπζε ηνπ
δξφκνπ.
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Οη απνζηνιείο έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ απηέο ηηο πηπρέο γηα
λα έρνπλ κηα ζσζηή θαηαλφεζε ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ, ζπλαγεξκνχ ή έθηαθηεο
αλάγθεο πνπ δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο ηερληθέο πηπρέο, αιιά κπνξεί λα
βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα θαη
ηε δπλακηθή πίζσ απφ ηνλ θίλδπλν.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί ν ζσζηφο θίλδπλνο, νχησο ψζηε λα
απνθεπρζνχλ ζθάικαηα- απηφ ζεσξείηαη ην πξψην θξηηήξην ηεο αζθάιεηαο. Δπίζεο,
ε γλψζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε είλαη ην ζεκαληηθφ γηα ηελ αζθάιεηα.
Ο θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη απφ ην γλσζηηθφ καο ζχζηεκα κε δχν ηξφπνπο:
αλαιπηηθά θαη εκπεξηθά.
Δίλαη αιήζεηα φηη γηα κηα αθξηβή αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ ε εκπεηξία είλαη
πνιχ ζεκαληηθή. Αιιά είλαη δχζθνιν έξγν, φζν ην λα δηεμάγεηο πείξακα φπνπ λα
νδεγείο έλα απηνθίλεην κεζπζκέλνο γηα λα δεηο πψο γίλεηαη αληηιεπηή ε επηθίλδπλε
θαηάζηαζε. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζε
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, λα έρεη γλψζε ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ςπρνινγηθψλ κεραληζκψλ. Γεληθά,
ην αλζξψπηλν κπαιφ ηείλεη λα ζεσξεί θαηαζηάζεηο "πην επηθίλδπλεο", εθείλεο πνπ
έρνπλ πην ζνβαξέο επηπηψζεηο (δει. πλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε
ζάλαην), ελψ ηείλνπλ λα εθηηκνχλ πψο νη "ιηγφηεξν επηθίλδπλεο" θαηαζηάζεηο
ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξε ζνβαξφηεηα (δει. Καηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθή βιάβε).
Έλαο άιινο ςπρνινγηθφο κεραληζκφο πνπ αιιάδεη ηελ αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ
είλαη ε άκεζε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη
θηλδχλνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απνζηνιέαο 112 κπνξεί λα αμηνινγήζεη
δηαθνξεηηθά αλ ε επείγνπζα πεξίπησζε αθνξά έλα απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ
ή αλ αθνξά μέλνπο.
Ζ αληίιεςε είλαη ν κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλνπκε κε ηα αηζζεηήξηα
καο ζπζηήκαηα ηελ ελζσκάησζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ γχξσ καο ζπγθξίζηκε
κε κηα αθξηβή αλαπαξαγσγή. Μεηαθνξηθά, ε αληίιεςή καο ζα ιεηηνπξγνχζε σο
βηληενθάκεξα. Αιιά ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη. Ζ αληίιεςε είλαη κηα δηαδηθαζία
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εξκελείαο θαη θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαηαλφεζεο ησλ γεγνλφησλ.
Ζ αληίιεςε ιεηηνπξγεί κε εξεζίζκαηα θίιηξνπ επηινγήο πνπ αληρλεχνπλ ηηο
αηζζήζεηο. Απηά ηα εξεζίζκαηα θηάλνπλ ζην αηζζεηεξηαθφ καο ζχζηεκα είλαη
νιφθιεξε ε ξνή πιεξνθνξηψλ απφ έμσ θαη απφ κέζα (εζσηεξηθή αληίιεςε). Δάλ ν
λνπο κπνξνχζε λα επεμεξγαζηεί φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ιάβακε απφ έμσ, νη
άλζξσπνη ζα πεζάλνπλ, ζα ήηαλ ζαλ λα είρακε ππξθαγηά. Ο λνπο δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ζπλεηδεηά φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, νπηηθέο, αθνπζηηθέο, νζθξεηηθέο,
απηηθέο θαη γεπζηηθέο.
Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη κηα επηινγή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο, αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ηηο πεξηζηάζεηο. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηελ επηινγή ησλ εξεζηζκάησλ πνπ έξρνληαη ζε καο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, είλαη ε
πγεία θαη ε θνχξαζε θαη ην αηνκηθφ ελδηαθέξνλ (εγγελή θίλεηξν) ή κε βάζε ην
θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο (εμσγελέο θίλεηξν). Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα
θαηαλνήζνπκε φηη ε αληίιεςε ιεηηνπξγεί σο νξηζκέλα γλσζηηθά κνληέια πνπ
αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο απφ ην άηνκν.
Αλ ην κπαιφ ελφο αηφκνπ δελ είλαη έηνηκν λα παξαηεξήζεη ιεπηνκέξεηεο, ζα
είλαη δχζθνιν λα ην παξαηεξήζεηεπαξφιν πνπ απηή ε ιεπηνκέξεηα κπνξεί λα είλαη
κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο θαηάζηαζεο. Με άιια ιφγηα, νη άλζξσπνη δηαηεξνχλ απηφ
πνπ βιέπνπλ, αθνχλ, αηζζάλνληαη, κπξίδνπλ, αγγίδνπλ, ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα
απηνχο, ελψ άιιεο πιεξνθνξίεο θζάλνπλ ζην ππνζπλείδεην.
ηαλ έλαο εθθσλεηήο έθηαθηεο αλάγθεο κηιάεη ζε θάπνηνλ πνπ ηειεθσλεί ζε
θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ν κεραληζκφο
αληίιεςεο ελφο αηφκνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα παξακνξθψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
δίλεη, ρσξίο λα γλσξίδεη φηη ην θάλεη απηφ.
Απηά ηα επηρεηξήκαηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αληίιεςε θηλδχλνπ. Ο
απνζηνιέαο έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηη πξέπεη λα αλαδεηήζεη
(θαηεγνξίεο παξαηήξεζεο), αιιά πξέπεη επίζεο λα ζπκφκαζηε φηη εκείο νη άλζξσπνη
έρνπκε κηα ηάζε λα βιέπνπκε πξάγκαηα κέζσ απιήο θαη ηαθηηθήο ξχζκηζεο. Χο εθ
ηνχηνπ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ιεπηνκέξεηεο κηαο ζπλνκηιίαο κε έλα άηνκν ζε
θαηάζηαζε θξίζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα αγλνεζεί.
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Γλσξίδνληαο απηφ φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ κεραληζκνχ ηεο αληίιεςεο,
θαηαιαβαίλνπκε φηη δελ νδεγεί θάπνηνλ λα δεη ή λα αληηιεθζέη άκεζα ηνπο
θηλδχλνπο θαη, αθφκε ιηγφηεξν, φινπο ηνπο θηλδχλνπο.
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν
κέζσ δχν κεραληζκψλ, πξψηνλ, ινγηθά, αλαιπηηθά, κε ην λενθξφηην. Απηφ ην είδνο
εξγαζίαο είλαη αξγφ θαη απαηηεί κηα πςειή γλσζηηθή δέζκεπζε θαη επνκέλσο δελ
είλαη θαηάιιειν φηαλ πξέπεη λα παξζεί κηα γξήγνξε απφθαζε. Ο δεχηεξνο ηξφπνο
είλαη, σζηφζν, γξήγνξνο θαη εκθαλίδεηαη απηφκαηα.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη απηή ε νδφο ζπλδέεηαη κε
ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν. Οη άλζξσπνη πνπ
βνεζνχληαη απφ εκπεηξίεο δεκηνπξγνχλ θάπνηεο ζπλδέζεηο κλήκεο κεηαμχ θηλδχλνπ
θαη ζπλαθψλ ζπλαηζζεκάησλ, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα απηφκαηε δηαδηθαζία
αληίδξαζεο ζηνλ θίλδπλν.
Οη πιεξνθνξίεο θηλδχλνπ έρνπλ αληίθηππν ζηε ζπκπεξηθνξά καο, εθηφο αλ
δεκηνπξγνχλ εηθφλεο ζην κπαιφ καο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο. Απηή ε
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο εηθφλαο επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
αληηιακβάλνληαη ηνλ θίλδπλν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα λα θαηαλνήζνπλ πψο ηα
αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα. Οη πξψηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ
αληίιεςε θαη ηνλ θίλδπλν θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Starr ην 1969.
1.2.3. Κνηλή γλώκε ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
αζθάιηζεο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη
επεηδή ππάξρεη κηα εζθαικέλε αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ. Γεληθά, δίλνπκε κεγάιε
έκθαζε ζε κηθξνχο θηλδχλνπο θαη αλεπαξθή έκθαζε ζε απηνχο πνπ είλαη
πξαγκαηηθά ζεκαληηθνί. Γελ θάλνπκε κηα ζσζηή εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη
απηφ κπνξεί λα ζπκβεί γηαηί:
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 Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ζεακαηηθνχο, αιιά ζπάληνπο
θηλδχλνπο θαη λα ππνηηκνχλ ηνπο θνηλνχο θηλδχλνπο.
 Οη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πξηλ εθηηκήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο
εάλ δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα.
 Οη θίλδπλνη γηα ηνλ άλζξσπν ζεσξνχληαη πην επηθίλδπλνη απφ ηνπο
θηλδχλνπο άιισλ.
 Οη άλζξσπνη ππνηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα
ειέγρνπλ θαη ππεξεθηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ
κπνξνχλ λα ειέγμνπλ άκεζα.
 Οη άλζξσπνη ππεξεθηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβνληαη πεξηζζφηεξν θαη
παξακέλνπλ θάησ απφ ην δεκφζην βιέκκα. Έλαο ζεκαληηθφο ξφινο είλαη
επίζεο ε κεγηζηνπνίεζε ή ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ Σχπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ
πνπ παξνπζηάδνληαη σο "δξακαηηθέο", αλ θαη δελ είλαη έηζη ή αληίζηξνθα.
 Πνιινί άλζξσπνη αλεζπρνχλ γηα ηνπο λένπο θηλδχλνπο. Γηα παξάδεηγκα,
ην θαινθαίξη ηνπ 1999, νη New-Yorkers θνβήζεθαλ ζνβαξά ηνλ ηφ ηνπ
Γπηηθνχ Νείινπ, ν νπνίνο πξνθάιεζε κφιπλζε πνπ πξνθιήζεθε απφ έλα
θνπλνχπη. ήκεξα, παξφιν πνπ ν ηφο εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί αζζέλεηεο,
ν θφβνο εμαθαλίζηεθε. Ο θίλδπλνο είλαη παξψλ, αιιά ε Νέα Τφξθε έρεη
κάζεη λα δεη καδί ηεο. Απηφ έγηλε θνηλή απεηιή θαη άιιαμε ηελ αληίιεςή
ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν.
 Πνιινί άλζξσπνη θνβνχληαη ιηγφηεξν θπζηθνχο θηλδχλνπο απφ ηνπο
ηερλεηνχο.
 Φνβνχληαη ηε κφιπλζε ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ππξεληθά ή θηλεηά ζε ζρέζε
κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ε νπνία είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
κεγαιχηεξνο θίλδπλνο.
 Οη άλζξσπνη θνβνχληαη πεξηζζφηεξν απηφ πνπ δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ.
Δίλαη ιηγφηεξν θνβηζκέλνη απφ ην λα νδεγνχλ ην δηθφ ηνπο απηνθίλεην
απφ ην λα θάζνληαη ζην θάζηζκα ηνπ ζπλνδεγνχ ή φηαλ πεηνχλ κε
αεξνπιάλν.
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 Οη άλζξσπνη αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ
κεγαιχηεξε επίγλσζε απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ιηγφηεξν.
ηα ηέιε ηνπ 2001, ε επίγλσζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ ν
θφβνο ήηαλ αραιίλσηνο, ελψ ν θφβνο ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ δξφκνπ θαη ηεο
αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη άιινη ηέηνηνη θίλδπλνη κεηψζεθαλ φρη επεηδή δελ
ππήξραλ, αιιά επεηδή ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνπο ηειεπηαίνπο κεηψζεθε.
 Οη ελήιηθεο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ
ηα παηδηά ηνπο θαη φρη γηα ηνπο άιινπο.
Κίλδπλνο επηθνηλσλίαο
Μπνξεί λα νξηζηεί σο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ
κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ, δεκφζηαο δηνίθεζεο, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο,
νκάδσλ ζπκθεξφλησλ θαη πνιηηψλ, ε νπνία ιήγεη κε απνθάζεηο γηα ηε κείσζε ή ηελ
απνθπγή θηλδχλνπ.
Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν είλαη:
 Βειηίσζε θαη αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν πνπ
πξνέθπςε ή ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη ε εκθάληζε, ηνλ θίλδπλν ή ηελ πίεζε,
 Ζ αιιαγή ηεο επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ,
 Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ,
 Γηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο,
 Αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο γηα ηελ εηνηκφηεηα ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ
θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ.
Σα κέζα ή νη δίαπινη επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο
θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη θπξίσο απφ εθηππψζεηο πνπ δηαλέκνληαη ζε ηδξχκαηα,
πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θαιχηεξσλ πξντφλησλ, ηεο
ηερλνινγίαο θαη ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο, ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο
(αλνηθηέο ηειεθσληθέο γξακκέο), ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξντφληα
πνπ δηαδίδνληαη κέζσ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ζπλεδξηάζεσλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη
ζπλαληήζεσλ.
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Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ κέζν άλζξσπν ζην δξφκν θαη ελφο
απνζηνιέα 112 ή ελφο εκπεηξνγλψκνλα είλαη δηαθνξεηηθφο. Ο πξψηνο επεξεάδεηαη
απφ παξάγνληεο φπσο ε αληίιεςε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο. Ο δεχηεξνο επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα επαιήζεπζεο ηεο
θαηάζηαζεο.

Δγθέθαινο θαη αληίδξαζε ζε θίλδπλν.
Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη έλα ζπλαξπαζηηθφ φξγαλν, σζηφζν νξηζκέλνη
κεραληζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο κπνξεί λα έξρνληαη ζε
ζχγθξνπζε κε λένπο κεραληζκνχο πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ εμέιημε θαη έηζη λα
πξνθαινχλ απφιπην ράνο. Γεδνκέλνπ φηη εμειίρζεθε εδψ θαη εθαηνκκχξηα ρξφληα,
κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο δελ νξγαλψλνληαη ινγηθά.
Οξηζκέλεο δηαδηθαζίεο βειηηζηνπνηνχληαη κφλν πεξηζηαζηαθά, ελψ άιιεο δελ
ιεηηνπξγνχλ ζε εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο. Καη κεξηθέο θνξέο νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο
έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε.
Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηνλ άλζξσπν είλαη αλακθίβνια λα είλαη ζε ζέζε λα
αμηνινγήζεη θαη λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζηνλ θίλδπλν. Τπάξρεη έλα πνιχ
πξσηφγνλν κέξνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθεηαη ζε κηα ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, ε
ακπγδαιή, κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ. Ζ
ακπγδαιή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα
νπνία είλαη επηά θαη εκπιέθνληαη ζηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο. Σα επηά πξσηαξρηθά
ζπλαηζζήκαηα είλαη ν θφβνο, ν ζπκφο, ε πεξηθξφλεζε, ε αεδία, ε ραξά, ε έθπιεμε
θαη ε ζιίςε, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ,
φπσο ην ζθνηάδη, ηα ηπηάκελα, νη ακπληηθέο θαηαζηάζεηο, ν θφβνο θιπ.
ηαλ έλα δψν ή έλαο άλζξσπνο αηζζάλεηαη ή αληηιακβάλεηαη θάηη πνπ ζα
κπνξνχζε λα είλαη έλαο δπλεηηθφο θίλδπλνο, ε ακπγδαιή είλαη απηή πνπ αληηδξά
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άκεζα ζηελ παξαγσγή αδξελαιίλεο θαη άιισλ ζπγθεθξηκέλσλ νξκνλψλ θαη ηηο
ζηέιλεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, νδεγψληαο ζηνλ θαζνξηζκφ κεραληζκνχ
"κάρεο" φπνπ θπζηνινγηθέο αιιαγέο κεηαθξάδνληαη ζε νξαηέο αιιαγέο ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ ή ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, φπσο απμεκέλνο
θαξδηαθφο ξπζκφο, απμεκέλν αίκα ζηνπο κχεο, εθίδξσζε ησλ ρεξηψλ, ηνπ ιαηκνχ
θιπ. Απηφο ν ηχπνο αληίδξαζεο είλαη ν ίδηνο γηα κηα ζαχξα, γηα έλα ιηνληάξη, ή έλα
άλζξσπν. Σν δψν ρξεηάδεηαη κηα απάληεζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ψζηε λα
αλαγλσξίζεη θαη λα απνκαθξχλεη γξήγνξα ηελ απεηιή ή, αληίζεηα, λα απνθαζίζεη λα
πνιεκήζεη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο.
Χζηφζν ζήκεξα ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά έρεη γίλεη πην πεξίπινθε. Τπάξρεη
έλα πιενλέθηεκα ζε εμειηθηηθνχο φξνπο, γηα λα αλαπηχμνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα κελ
δψζνπκε ακέζσο έλα είδνο αληίδξαζεο ηχπνπ «αγψλαο ή δξαπέηεπζε», αιιά λα
εκβαζχλνπκε ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηηο δηάθνξεο επηινγέο γηα λα ηελ
δηαρεηξηζηνχκε.
Φπζηθά, απφ ηελ άπνςε ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο απηή έρεη αλαπηπρζεί έηζη
ψζηε ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε δψα φηαλ πξέπεη λα εμεηάζνπλ
ηνπο θηλδχλνπο, επεηδή ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο έρεη έλα κέξνο πνπ δελ ππάξρεη ζηα
δψα, ην νπνίν νλνκάδεηαη εγθεθαιηθφο θινηφο πνπ είλαη πην πξνεγκέλνο κηα θαη ν
εγθέθαινο αλαπηχρζεθε πην πξφζθαηα, ελλνψληαο εληφο ρηιηάδσλ εηψλ ηεο χπαξμήο
καο.
Ο εγθεθαιηθφο θινηφο είλαη επνκέλσο έμππλνο θαη αλαιπηηθφο, κπνξεί λα
ζθεθηεί, αιιά είλαη πην αξγφο. Χο εθ ηνχηνπ ην πξψην ζεκειηψδεο πξφβιεκα είλαη
φηη έρνπκε δχν ζπζηήκαηα γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζην ελδερφκελν θηλδχλνπ. Έλαο
δηαηζζεηηθφο πξσηφγνλνο εγθέθαινο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα πην πξνεγκέλν
αλαιπηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί παξάιιεια. Χζηφζν, ν ακθηβιεζηξνεηδήο είλαη πνιχ
δχζθνιν λα αληηθξνχζεη ηελ ακπγδαιηά, κε άκεζν κεραληζκφ πξνηεξαηφηεηαο γηα
ηελ απνθπγή θηλδχλνπ, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε θαη λα αλαιάβεη δξάζε
ζηε ζπλέρεηα θαζψο επαλεκθαλίδεη ην θαηλφκελν πνπ νδήγεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ
θηλδχλνπ ή ηε ζπγρψλεπζή ηνπ. Αθφκε θαη αλ ν θίλδπλνο έρεη πεξάζεη ή φρη, ή
πξφθεηηαη λα εκθαληζηεί, ν εγθέθαινο, κπαίλεη ζε δξάζε.
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ην βηβιίν ηνπ "MindWideOpen" ν StevenJohnson πεξηγξάθεη πνιχ θαιά
απηφλ ηνλ κεραληζκφ. Αλαθέξεηαη ζε έλα αηχρεκα, θαηά ην νπνίν απηφο θαη ε
ζχδπγφο ηνπ θάζνληαλ έλα βξάδπ ζην ζπίηη, νπφηε θαη έλα κεγάιν παξάζπξν έζπαζε
θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδαο φηαλ απηφ έζπαζε.Απηφο ήηαλ αθξηβψο δίπια ζην
παξάζπξν θαη αηζζάλζεθε φηη ν άλεκνο ζθχξηδε ζηα απηηά ηνπ. Αθφκα θαη κεηά απφ
απηφ ην γεγνλφο, νπφηε θαη εγθαηαζηάζεθαλ παξάζπξα πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ
ηπθψλεο θάζε θνξά πνπ θπζάεη ν άλεκνο, ν ηίβελ Σδφλζνλ αθνχεη ηνλ ζθπξηρηφ
ήρν θαη ην επίπεδν αδξελαιίλεο ηνπ απμάλεηαη απφηνκα θαη ε θαξδηά αξρίδεη λα
ρηππά έληνλα. Μέξνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ - ν ινγηθφο πνπ ζπκκεηέρεη ζπλήζσο ζηε
ιήςε απνθάζεσλ - μέξεη φηη ηα παξάζπξα είλαη αζθαιή. Αιιά έλα άιιν κέξνο ηνπ
εγθεθάινπ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ, ζέιεη λα ηξέμεη πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε γηα
λα μεθχγεη απφ ηνλ θίλδπλν, φρη κε ζπιινγηζκφ, αιιά κε πξάμεηο.
Τπάξρεη έλαο θαιφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην κπαιφ καο έρεη εμειηρζεί έηζη.
ηαλ έλαο πξσηφγνλνο πνπ δεη ζηε δνχγθια δέρεηαη επίζεζε απφ έλα ιηνληάξη, είλαη
ινγηθφ λα αλαπηχζζεη θφβν γηα ιηνληάξηα ή ηνπιάρηζηνλ λα θνβάηαη ηα ιηνληάξηα
πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν δψν. Ο άλζξσπνο πεξλάεη πνιιέο παξφκνηεο
θαηαζηάζεηο, αιιά γηα θαηαζηάζεηο πνπ ζπλήζσο δελ επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, φπσο ην ιηνληάξη πνπ κπνξεί λα ηνλ θάλε.
Απφ πιεπξάο θηλδχλνπ / νθέινπο ππάξρεη έλαο θαιφο ζπκβηβαζκφο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ καο θαη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ θαηά
ηνλ νπνίν ν ακπληηθφο κεραληζκφο ηνπ ζψκαηνο ιεηηνπξγεί θαη ζηπ ζπλέρεη ηελ
αλάπηπμε αληηζσκάησλ κεηά απφ έθζεζε ζε γξίπε ησλ πηελψλ. Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο, ην ζψκα ιέεη: "Απηφ ζπλέβε κία θνξά θαη είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί
μαλά. Καη φηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ζα είκαη έηνηκνο".
Γπζηπρψο, ην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ
θφβνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηζνξξνπήζεη, φπσο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Δλψ ην
ζψκα κπνξεί λα αλαπηχμεη αληηζψκαηα γηα εθαηνληάδεο ινηκψμεηο θαη απηά ηα
αληηζψκαηα κπνξεί λα θπκαίλνληαη ζε φιν ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη λα
πεξηκέλνπλ ηελ επίζεζε ηεο ίδηαο λφζνπ, είλαη δχζθνιν γηα ηνλ εγθέθαιν λα
πξνβιέςεη θαη λα νηθνδνκήζεη κηα πνηθηιία θφβσλ πνπ αθνινπζνχλ γηα φιε ηε δσή.
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Σν δεχηεξν ζεκειηψδεο πξφβιεκα είλαη φηη ην αλαιπηηθφ ζχζηεκα, ν
εγθέθαινο ησλ λενθαξηψλ, είλαη ηφζν θαηλνχξγην πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη θάπνηνπο
"δχζθνινπο" εμειηθηηθνχο φξνπο.
Ο ςπρνιφγνο DanielGilbert εμήγεζε ηα πξάγκαηα πνιχ θαιά. Ο εγθέθαινο
είλαη έλα κεγάιν απηνθίλεην πνπ παξαθνινπζεί ζπλερψο ην πεξηβάιινλ θαη
αλαδεηά πξάγκαηα γηα λα εληνπίζεη ην άηνκν. Ο εγθέθαινο έρεη ελεξγήζεη έηζη γηα
αξθεηέο εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη έπεηηα ν εγθέθαινο ησλ ζειαζηηθψλ
έκαζε έλα λέν ηέρλαζκα, δειαδή λα πξνβιέπεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ησλ θηλδχλσλ
πξηλ ζπκβνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηθαλφηεηά καο λα πξνβιέςνπκε θάηη πνπ δελ
έρεη ζπκβεί είλαη κία απφ ηηο πην εθπιεθηηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ εγθεθάινπ καο. Αιιά
απηή ε θαηλνηνκία είλαη κφλν ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο θαη έρνπκε
πνιιά λα αλαθαιχςνπκε ζην κέιινλ γηα απηή ηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα.
Ζ αληίδξαζε ηνπ εγθεθάινπ ζηνλ θίλδπλν έρεη σο βαζηθή ζπληζηψζα ηνλ θφβν φηη
εκπιέθεηαη σο θεληξηθφ ζηνηρείν. Έλα άηνκν κπνξεί λα αηζζάλεηαη θφβν γηα
πνιινχο ιφγνπο φπσο ιφγσ κηαο ηαηλίαο ηξφκνπ ή φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο ζε εηδηθέο
θαηαζηάζεηο (πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ή ηελ απψιεηα ηεο δσήο) ή αθφκα θαη
φηαλ ιακβάλεη θξηηηθή. Σν ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη
εκείο νη άλζξσπνη δνχκε απηφ ην ζπλαίζζεκα αιιά επηβηψλνπκε. Ο θφβνο κπνξεί λα
πάξεη ηξνκαθηηθέο άιιεο παζνινγηθέο ηδηφηεηεο φπσο θνβία, άγρνο ή θξίζεηο
παληθνχ.
Έηζη ν θφβνο ζεσξείηαη αξλεηηθφο. Χζηφζν, έρεη έλα πνιχ ζεηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ. Ο θφβνο είλαη έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζεκάδη φηη ελεξγνπνηεί ηνλ
εγθέθαιν γηα λα καο πξνζηαηεχζεη θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηά καο. Δάλ
αηζζαλφκαζηε θφβν ελάληηα ζηνλ θίλδπλν ελεξγνχκε κε επζχλε. Ο θφβνο είλαη
επνκέλσο κηα πξνζζήθε ζηελ επζχλε πνπ πξέπεη λα απνθχγνπκε ν θαζέλαο απφ
εκάο.
Λφγσ ηνπ φηη, γεληθά, νη απνζηνιείο έθηαθηεο αλάγθεο, ην πξνζσπηθφ
παξέκβαζεο ζηελ πξψηε γξακκή, ζπλαληηψληαη πνιχ ζπρλά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ
θφβνπ, ζα πεξηγξάςσ παξαθάησ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ.
Μήπσο ζαο θαίλεηαη νηθείν ην επεηζφδην πνπ κφιηο ζα πεξηγξάςσ; Φνβάζηε
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... ε θαξδηά θηππά ηαρχηεξα, αλαπλέηε βαξηά, ρισκίάδεηαη, ηξέκνπλ ηα ρείιε θαη ηα
πφδηα ζαο, νη κπο ζθίγγνπλ. ια απηά ζαο πξνεηνηκάδνπλ γηα λα ηξέμεηε, κηα
γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλε ζπκπεξηθνξά ζρεδηαζκέλε ψζηε λα απνκαθξπλζείηε
απφ ηνλ θίλδπλν. Δάλ ν θφβνο είλαη πνιχ έληνλνο ... ραιαξψλεηε ηνπο ζθηγθηήξεο,
ην ζηνκάρη ζαο πνλάεη, παγψλεηε. Δίλαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην θφβν,
δείρλνληαο φηη ηφζν ην ζψκα φζν θαη ν εγθέθαινο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηνλ θίλδπλν, λα πνιεκήζνπλ ή λα ην απνθχγνπλ.
Ο Le Doux (2005) πηζηεχεη φηη ε θπγή απφ ζηνλ θφβν είλαη απνηέιεζκα ηνπ
φηη ε αληίδξαζε δελ θαίλεηαη λα είλαη ζπλεηδεηή. Ζ αλαγλψξηζε ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο έρεη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηνλ
εγθέθαιν πνπ αμηνινγνχλ ηνλ θίλδπλν πξηλ αλαγλσξηζηνχλ. Έηζη, κπξνζηά ζηνλ
θίλδπλν, ζηελ πξψηε ζηηγκή δελ μέξνπκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηξέρνπκε.
Πηζαλφηαηα έρεη ζπκβεί θαη ζε ζαο λα απνκαθξπλζείηε απφ θάπνπ θαη λα κελ
θαηαιάβαηε γηαηί ην θάλαηε! Ο εγθέθαινο απιά πεξίκελε ηνλ θίλδπλν. Γπζηπρψο,
ζπρλά ν θίλδπλνο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε έλα γεγνλφο ζηε δσή ηνπ θαζελφο απφ
εκάο, σζηφζν απηφ δελ ηζρχεη πιένλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Με άιια ιφγηα ν
παληθφο είλαη ν θφβνο γηα κηα αλχπαξθηε απεηιή πνπ ππάξρεη κφλν ζην κπαιφ ηνπ
αηφκνπ πνπ αηζζάλεηαη ην θφβν. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ: έλα παηδί πνπ είρε έλαλ
πνιχ απηαξρηθφ παηέξα, ν νπνίνο ππέζηε θαθνπνίεζε ζπρλά, θαη θαηά ηελ
ελειηθίσζε έρεη έλαλ αλεμήγεην θφβν φηαλ αιιειεπηδξά κε ηελ εμνπζία. Έλαο
αζηπλνκηθφο δεηά έγγξαθα, έλαλ ζνβαξφ δάζθαιν θ.ιπ., είλαη λα πξνθαιέζεη κηα
αζπλείδεηε επίζεζε παληθνχ, αθξηβψο απηφο ν ζπλδπαζκφο πνπ θάλεη ηνλ εγθέθαιν
λα ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ ζπλέβε ζηελ παηδηθή ειηθία.
Ση ζπκβαίλεη ζηνλ εγθέθαιν φηαλ θάπνηνο θνβάηαη; Ενχκε ηελ εκπεηξία ηνπ
θηλδχλνπ. Δθηφο ηνχηνπ, ν θφβνο είλαη έλα ζπλαίζζεκα, είλαη έλα έλζηηθην γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο αλζξψπηλεο θπιήο. Οη εγθέθαινί καο απνζεθεχνπλ αλακλήζεηο απφ
γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ θφβν γηα λα καο πξνζηαηεχζνπλ απφ θηλδχλνπο
(πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν παξφκνηνπο) πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. πσο
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ελεξγνπνηεί ην έλζηηθην είλαη
ε ακπγδαιηά, πνπ κνηάδεη κε θαξχδη, γηα λα εθηηκήζεη εάλ κηα θαηάζηαζε είλαη
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επηθίλδπλε ή φρη. Δάλ ε θαηάζηαζε είλαη επηθίλδπλε, ζπλαγεί θφβν θαη, θαηά
ζπλέπεηα, ηηο επαθφινπζεο αληηδξάζεηο ζην ζψκα καο.
Απηφ πνπ ζέισ λα ζεκεηψζσ, θάηη πνπ ζεσξψ φηη έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη
φηη ε ίδηα αληίδξαζε κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ην πξφζσπν
δελ εκπιέθεηαη άκεζα, αιιά έκκεζα (κέζσ ηειεθψλνπ ζε ΥΔΑ, ππξνζβέζηεο
κπξνζηά ζηε θσηηά, επαθή κε ην ζχκα, γηα ηαηξηθφ πξνζσπηθφ έθηαθηεο αλάγθεο).
ηαλ έλα άηνκν αληηκεησπίδεη κηα θαηάζηαζε φπνπ εκθαλίδεηαη θφβνο, φπσο
είπα παξαπάλσ, ε θαξδηά αξρίδεη λα ρηππάεη δπλαηά, εκθαλίδεηαη αλεζπρία,
εκθαλίδεηαη εθίδξσζε. Απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ φηαλ ην
πξνζσπηθφ εκπιέθεηαη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ
λα κπνξεί λα θαηαιάβεη φηη ηα ζπκπηψκαηα είλαη πξαγκαηηθά.Κάζε έλα απφ απηά ηα
ζήκαηα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θίλεηξν.
Σν αίζζεκα ηνπ θφβνπ πξνθαιείηαη απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, νπηηθά ή
αθνπζηηθά θαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζην ζψκα καο είλαη πνιχ έληνλν θαη βαζχ.
Ζ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δψλε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ
θφβνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ακπγδαιή, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη σο απάληεζε ζηα
εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ζηέιλεη ζήκα ακέζσο ζε άιινπο ηνκείο λεπξηθήο
πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζψκαηνο ψζηε λα αληηδξάζεη, ζπλήζσο επηιέγνληαο λα ηξέμεη ή
λα επηηεζεί. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο δελ ηξέρεη καθξηά ή δελ παιεχεη αλ αληηιεθζεί
ηνλ θίλδπλν, αιιά ρξεζηκνπνηεί θαη άιια κέζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα ηνπ
ζψκαηνο

ή

παξαβαηηθή

επηθνηλσλία.

Πνιιέο

αζζέλεηεο

ζρεηίδνληαη

κε

δπζιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ θφβνπ: γηα
παξάδεηγκα, PTSD, άγρνο ή παληθφο.
Χζηφζν ε ακπγδαιή δελ είλαη ε κφλε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε ηελ παξνπζία
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ. Ο Wemmie, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ςπρηαηξηθήο,
θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ δεκνζίεπζαλ ηε κειέηε ηνπο ζην NatureNeuroscience,
δηελέξγεζαλ έξεπλα κε δείγκα ελφο αζζελνχο ηεο MS, κηαο γπλαίθαο 40 εηψλ πνπ
πάζρεη απφ ηελ αζζέλεηα Urbach-Wiethe (ε ακπγδαιηά δελ ιεηηνπξγεί) θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ αηζζάλεηαη θφβν.
Ζ γπλαίθα ήηαλ πξσηαγσληζηήο ησλ επηζηεκφλσλ ζηε καθξφρξνλε
26

Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή – Όδεγνο Τπνζηήξημεο γηα ηνπο
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
αλαδήηεζε ηνπο θαηά ηελ νπνία αλαθαιήθζθε φηη φηαλ ε γπλαίθα εηζέπλεε έλα
κείγκα αέξα κε έλα νξηζκέλν επίπεδν CO2, ην νπνίν πξνθαιεί πληγκφ, γηα πεξίπνπ
ηξηάληα δεπηεξφιεπηα αληδξνχζε φπσο ζηελ πεξίπησζε παληθνχ, απνηέιεζκα πνπ
εμέπιεμε ηνπο εξεπλεηέο, πνπ πεξίκελαλ ην αληίζεην.
Πψο είλαη δπλαηφλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη άιια άηνκα κε παξφκνηνπο
ηξαπκαηηζκνχο πνπ δελ έρνπλ θακία αληίδξαζε ζε θαηαζηάζεηο ηξφκνπ φπσο κηα
ιεζηεία, ηαηλία ηξφκνπ ή φηαλ απεηινχληαη κε φπιν, λα αηζζάλνληαη ηξφκν ιφγσ ηεο
εηζπλνήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα; Ζ απάληεζε θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε
ελφο κεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν ν εγθέθαινο αληηδξά ζε μέλεο ή εγρψξηεο
θαηαζηάζεηο, φπσο αίζζεκα θαξδηαθήο πξνζβνιήο ή δχζπλνηα, νπφηε θαη κπαίλεη ζε
θαηάζηαζε παληθφπ.
Ο Weinne θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ αλαθέξνπλ φηη απηά ηα «εζσηεξηθά»
ζπλαηζζήκαηα παληθνχ ζπιιακβάλνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο φπσο ην
ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ, ην ιηκπηηθφ ζχζηεκα ή ν λεζηψδεο θινηφο,
ελεξγνπνηψληαο έλα δηαθνξεηηθφ θχθισκα απφ ην θχθισκα πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ
ην θφβν πνπ πξνθαινχλ ηα θίδηα ή απφ έλαο θιέθηεο. Ζ ίδηα δνθηκή επαλαιήθζεθε
κε εηζπλνή αεξίνπ CO2 ζε 12 πγηείο αζζελείο, αιιά κφλν ηξεηο απφ απηνχο
εκθάληζαλ παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα παληθνχ.
Έηζη, ππάξρεη έλαο βαζχηεξνο θαη έληνλνο θφβνο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ
εζσηεξηθά εξεζίζκαηα, ιέλε νη επηζηήκνλεο, θαη θαηαζηέιινπλ απηή ηελ πεξηνρή
ησλ ακπγδαιψλ ζε πγηή άηνκα. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη εξεπλεηέο ιέλε φηη ε ακπγδαιή
δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ζε άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ θξίζεηο παληθνχ.
Ο εγθέθαινο έρεη εμειηρζεί ζε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε νπνία καο ιέεη
πνιιά γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ζθέςεο θαη αίζζεζεο, ν ‘ζπλαηζζεκαηηθφο εγθέθαινο
ππήξρε πνιχ πξηλ ν εγθέθαινο γίλεη ινγηθφο.
Οη πξψηεο ξίδεο ησλ φξσλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο καο είλαη ε
αίζζεζε ηεο νζκήο, δειαδή ν νζθξεηηθφο ινβφο. ηα εξπεηά, ηα πηελά, ηα ακθίβηα
θαη ηα ςάξηα ε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ αθνξά ζηελ αίζζεζε ηεο φζθξεζεο
είλαη ε πην πξνεγκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε αίζζεζε ηεο
φζθξεζεο ήηαλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηελ επηβίσζε. Σν νζθξεηηθφ
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θέληξν απνηειείηαη απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα λεπξψλσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο
θχξηεο θαηεγνξίεο νζθξεηηθψλ δηεγέξζεσλ φπσο ηνλ ερζξφ ή ηα ηξφθηκα ή ην
ζεμνπαιηθφ δηαζέζηκν ή κε δηαζέζηκν ή βξψζηκν ή δειεηεξηψδεο. Έλα δεχηεξν
ζηξψκα θπηηάξσλ πνπ απνζηέιιεηαη κέζσ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα
ελεκεξψζνπλ ην ζψκα ηη πξέπεη λα θάλνπλ.
Γηα εκάο ηα νζθξεηηθά εξεζίζκαηα έρνπλ γίλεη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζηελ
αλάπηπμε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε άιιαε είδε δσήο. Απηφ ην κέξνο ηνπ
εγθεθάινπ εκπιέθεηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ηέζζεξηο ιεηηνπξγίεο επηβίσζεο (δηαηξνθή, πάιε, θπγή,
αλαπαξαγσγή) θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα, νξγή, θφβν, επραξίζηεζε, αεδία,
επηζπκία θιπ.
ηαλ απηφ ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ εμειίρζεθε, ηειεηνπνίεζε δχν άιια
φξγαλα, απηά ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο. Απηφ επέηξεςε ζηα δψα λα είλαη πην
έμππλα ζηηο επηινγέο ηνπο γηα επηβίσζε.
Σφηε ππήξρε ην λενθξφηεηλν ην νπνίν ζπλδεφηαλ κε ηνλ πξσηφγνλν εγθέθαιν,
ψζηε, ψζηε λα ξπζκίδεη γηα παξάδεηγκα, ηε ζρέζε κεηέξσλ-παηδηψλ θαη ηελ
αλζξψπηλε αλάπηπμε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε ζεκαληηθή
ψζηε λα θέξεη ηα παηδηά ζηνλ θφζκν.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα είδε πνπ δελ είλαη λενθινησκέλα, φπσο ηα εξπεηά,
έρνπλ έιιεηςε ηνπ κεηξηθνχ ελζηίθηνπ φηαλ εθθνιαθζνχλ λενζζνί, ηα νπνία πξέπεη
λα πεξάζνπλ θάησ απφ ην έδαθνο γηα λα απνθχγνπλ ηελ θαηάπνζε απφ ηνπο γνλείο
ηνπο.
ηνπο αλζξψπνπο, ν δεζκφο κεηαμχ πξνζηαζίαο γνλέσλ θαη παηδηνχ, πνπ
επηηξέπεη κεγάιε σξίκαλζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαπηχζζεηαη αθφκα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
ηνπο αλζξψπνπο, ν δεζκφο πξνζηαζίαο κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ, πνπ
επηηξέπεη κεγάιε σξίκαλζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
ηαλ απμάλεηαη ε κάδα ηνπ λενθψγηκνπ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ
γεσκεηξηθνχ

πνιιαπιαζηαζκνχ

ηεο

αιιειεπίδξαζεο
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θπθισκάησλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ηέηνησλ ζπλδέζεσλ ηφζν
κεγαιχηεξν είλαη ην εχξνο πηζαλψλ απαληήζεσλ.
Σν neocortex θαζηζηά επίζεο δπλαηή ηελ ιεπηφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο. ηα πξσηεχνληα ζειαζηηθά, νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ
λενθξφηηεσο θαη ηνπ ζσκαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη βειηησκέλα ζε ζχγθξηζε κε άιια
είδε.
Απηφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θέληξν έρεη ηεξάζηηα δχλακε αθνχ επεξεάδεη ηε
ιεηηνπξγία φισλ ησλ άιισλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θέληξσλ ζθέςεο. Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά απνζηνιείο έθηαθηεο αλάγθεο, ε
ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δελ
πξέπεη λα παξακείλνπλ απνζεθεπκέλα κέζα ζην ζψκα φηαλ αληηκεησπίδνπλ ηνλ
θίλδπλν. πλαηζζήκαηα εθθξάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο θίλεζε, φπσο ην φηη πνπ
κπνξείηε λα ζεθσζείηε απφ ηελ θαξέθια ζαο, λα κεηαθηλήζηε, λα πεξπαηήζεηε κέζα
ζην δσκάηην.
ε απηφ ην βηβιίν ππάξρεη έλα θεθάιαην γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη πψο κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ.
Δίλαη θαιφ λα ζεκεησζεί φηη απηνί νη κεραληζκνί ηνπ εγθεθάινπ κπνξνχλ λα
ηεζνχλ ζε δξάζε θαη φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θέληξν επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο
γξήγνξα.
Σν ζσκαηηθφ ζχζηεκα είλαη ην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο
νκνηφζηαζεο, δειαδή έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ ζην ζψκα. Δληνπίδεηαη ζηνπο
νκνηνζηαηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ζσκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ ξπζκηζηηθέο
ιεηηνπξγίεο φπσο:
 ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο
 ηελ αξηεξηαθή πίεζε
 ηε δηαηήξεζε θαξδηαθψλ παικψλ
 ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα.
ε πεξίπησζε έιιεηςεο νξηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο θαη ηα εξπεηά ζα είρακε
ςπρξφ αίκα. Δκείο νη άλζξσπνη, κε ην πεξηνξηζηηθφ ζχζηεκα, πξνζαξκφδνπκε ηελ
εζσηεξηθή καο θαηάζηαζε γηα λα δηαηεξνχκε κηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία αλεμάξηεηα
29

Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή – Όδεγνο Τπνζηήξημεο γηα ηνπο
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζεξκφηεηαο θαη θξχνπ.
Έλα πξφζσπν ζε θψκα, ελψ ράλεη ηελ πξνζσξηλή ρξήζε απηψλ ησλ
ηκεκάησλ ηνπ λενθαξηέινπ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα αληαπνθξηζεί ζε
εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ έμσ θφζκν ζπλερίδεη λα δεη
επεηδή ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα δηαηεξεί θαη ξπζκίδεη ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζψκαηνο.
Ο ππνζάιακνο είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζσκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο
πην πνιχπινθνο θαη κνλαδηθφο θαη θαηαπιεθηηθφο εγθέθαινο. Δίλαη ην κέγεζνο ελφο
κπηδειηνχ θαη δπγίδεη πεξίπνπ 4 γξακκάξηα.
Ο ππνζάιακνο ειέγρεη ηνπο νκνηνζηαηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ζψκαηνο κέζσ
ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ειέγρεηαη απφ
ηνλ ππνζάιακν. Δάλ ην αίκα γίλεη πνιχ θξχν, ν ππνζάιακνο αληαπνθξίλεηαη κε ηελ
ηφλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ ζψκαηνο
(κία απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη ε δεκηνπξγία ηξέκνπινπ). Δάλ ην αίκα είλαη
πνιχ δεζηφ, νη ζεξκηθέο δηεξγαζίεο δηεγείξνπλ ηε δηαζπνξά (δειαδή ηελ εθίδξσζε)
Έηζη, ν ππνζάιακνο ζπκβάιιεη έκκεζα ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε
θπηηάξνπ ζην ζψκα. Παίδεη επίζεο βαζηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ηνπ κεραληζκνχ
εγξήγνξζεο θαη ζπλαγεξκνχ θαη απνηειεί έλαλ βαζηθφ κεραληζκφ γηα ηε ξχζκηζε
ηεο φξεμεο θαη ηελ πνζφηεηα θαγεηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη. Ο ππνζαιάκνο
ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο θαη ζπληνληζηήο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
ρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα
Μηιψληαο γηα ηνπο ΥΔΑ θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλζήθεο, αλαθεξφκαζηε
ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη θαη ηελ επηξξνή ηνπο. Απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
Σα ζπλαηζζήκαηα εκθαλίδνληαη πνιχ γξήγνξα, αζπλείδεηα θαη παίξλεη
θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ λα εκθαληζηνχλ, επνκέλσο θαη καο πξνθαινχλ ζπρλά
έθπιεμε. Ο Damasio, εξεπλεηήο λεπξνεπηζηήκσλ, έθαλε κηα μεθάζαξε δηάθξηζε
αλάκεζα ζην ζπγθηλείζαη θαη λα αηζζάλεζαη έλα ζπλαίζζεκα. Οη δχν θαηαζηάζεηο
είλαη δηαθνξεηηθέο.
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Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλάληεζε κε έλα άηνκν είλαη έλα εμσηεξηθφ θίλεηξν, ε
κλήκε ελφο γεγνλφηνο ζηε δσή καο πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ είλαη έλα εζσηεξηθφ
θίλεηξν. Καη ηα δχν εξεζίζκαηα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα θαη αζπλείδεηα ζε φιν
ην ζψκα καο νδεγνχλ θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ έλα
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ. (Παξαπάλσ κηιήζακε γηα ην γεγνλφο φηη
πξφθεηηαη γηα ηνλ εξπεηφ ηνπ εγθεθάινπ, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ακπγδαιή). ηελ
πεξίπησζε απηή είλαη έλα ζπλαίζζεκα.
ηαλ μεθηλάκε αιιαγέο επαηζζεηνπνίεζεο, ππάξρεη κηα δηαδηθαζία βαζηζκέλε
ζηε ζπιινγηζηηθή, ε νπνία έηλαη ππφ ηελ επίξξνηα ελφο άιινπ κέξνπο ηνπ
εγθεθάινπ πνπ φπσο είπα παξαπάλσ είλαη ην neocortex. ε απηή ηελ πεξίπησζε
είλαη έλα ζπλαίζζεκα ή έλα παξειζνληηθφ ζπλαίζζεκα. Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα
εμειηρζνχλ αξγά
πλαηζζήκαηα εκθαλίδνληαη ζπρλά ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπκε γηαηί. Μπνξείηε
λα είζηε θνξηηζκέλνη ιφγσ κίαο αλεμήγεηεο ζιίςεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πνιχ
επράξηζηεο βξαδηάο κε ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλα
παηδί πνπ είλαη ζχκα θαθνκεηαρείξεζεο θαη βίαο, ζα κάζεη λα θνβάηαη θάπνηνλ κε
εμνπζία θαη φηαλ γίλεηαη ελήιηθαο, ε ζπλάληεζε κε έλα ηέηνην άηνκν ζα πξνθαιέζεη
κηα έληνλε ζπγθίλεζε θφβνπ, είηε απηή ε εμνπζία είλαη απεηιηηηθε ή νρη. Δίλαη
αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. Ώζηφζν, θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ
ζε κηα θαηάζηαζε άγρνπο, αλ είλαη πνιχ έληνλα.
Έλα ζπλαίζζεκα, φηαλ εκθαλίδεηαη, δελ είλαη νχηε θαιφ νχηε θαθφ, θαη ηφηε
ππάξρεη έλαο ιφγνο, κεξηθέο θνξέο αζπλείδεηα, λα εθδεισζεί.
Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηε δσή καο. Γηα παξάδεηγκα,
θάπνηνο κπνξεί λα θξελάξεη μαθληθά κπξνζηά απφ έλα εκπφδην ζην δξφκν,
ζπαζκνδηθά θαη αζπλαίζζεηα, αθξηβψο επεηδή απηφ πξνζδίδεη πξνζηαζία. ε
πεξίπησζε πνπ κηα θιφγα έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα καο, ζα κείλνπκε κε κηα
ηξχπα ζην δέξκα. Ζ άκεζε απφζπξζε ρεξηψλ, πξνζηαηεχεη ην δέξκα γηα απνθπγή
εγαχκαηνο. Ζ αληίιεςε πεξί θηλδχλνπ θαη ν ζπλαηζζεκαηηθφο κεραληζκφο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ακπγδαιηά επηηξέπνπλ ζηνπο κπο λα δξνπλ ακέζσο θαη ην δέξκα καο
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δελ ππνθέξεη απφ βαζηά εγθαχκαηα.
Δπίζεο, ηα ζπλαηζζήκαηα καο βνεζνχλ λα πξνζαξκνζηνχκε ζε θαηαζηάζεηο
πνπ ζπλαληνχκε ζηε δσή καο. Μεξηθέο θνξέο ζπκβαίλεη έηζη ψζηε λα απνηξέπεηαη ε
δπλαηφηεηα ινγηθήο. Έλαο παξάινγνο θφβνο καο εκπνδίδεη απφ ην λα ζθεθηφκαζηε.
Μπνξεί λα κελ ζαο αξέζεη έλα άηνκν θαη ε ηάζε κπνξεί λα είλαη λα θξίλεηε απηφ ην
άηνκν, λα εθρσξήζεηε αξλεηηθά γεγνλφηα, ελψ γηα άιινπο είλαη έλαο ζαπκάζηνο
άλζξσπνο. Ή ληψζεηε ηελ επηζπκία λα αγνξάζεηε θάηη αθνχ αξλεζείηεην νπνίν θαη
ίζσο κεηαλνηψζεηε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κάζεηε πψο λα πξνζαξκφδεηε θαη λα ηζνξξνπείηε ηα
ζπλαηζζήκαηα, θαη ην λα καζαίλεηε πψο λα δηαηεξείηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζαο
ηζνξξνπία είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Σα ζπλαηζζήκαηα ηζνξξνπίαο κπνξνχλ λα
αιιάμνπλ, πξνθαιψληαο απψιεηα ειέγρνπ ή δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο
ππεξβνιηθή ζιίςε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηάζιηςε ή ππεξβνιηθή ραξά πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καληαθή ζπκπεξηθνξά.
Χο εθ ηνχηνπ, ν εγθέθαινο ηνπνζεηείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζην κπξνζηηλφ
κέξνο ηνπ θηλδχλνπ, ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, ησλ ακπληηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηή ε ζέζε είλαη αζπλείδεηε, ιφγσ ησλ εκπεηξηψλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπ θάζε αηφκνπ.
Δπξεηηθή πνπ επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο
Ζ επξεηηθή κέζνδνο έηλαη επίζεο έλαο αζπλείδεηνο ηξφπνο πνπ νδεγεί ζηε ιήςε
απνθάζεσλ. πρλά αηζζαλφκαζηε έλνρνη γηα ην γεγνλφο φηη πήξακε κηα
ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Καη ζπρλά δνχκε ηε
δσή καο αλαξσηνχκελνη γηαηί απνθαζίζακε κε απηφ ηνλ ηξφπν, γηαηί δελ θάλακε
δηαθνξεηηθά, πψο ην θάλακε, θιπ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ δελ ζπλεπάγεηαη ππεξβνιηθή
νξζνινγηθφηεηα, κάιινλ πνιχ πεξηνξηζκέλε. Καη είλαη θπζηνινγηθφ λα είκαζηε
έηζη, δηφηη αιιηψο ζα καο έπαηξλε ψξεο γηα λα θηάζνπκε ζε κηα απφθαζε θαη πνηέ
δελ ζα θηάλακε ζην ηέινο.
Οη άλζξσπνη δελ είλαη ππνινγηζηέο. Γελ αμηνινγνχκε κεκαζεκαηθφ ηξφπν,
εμεηάδνληαο ηηο ζρεηηθέο πηζαλφηεηεο ζε δηαθνξεηηθά γεγνλφηα. Αληίζεηα, έρνπκε
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ζπληνκεχζεηο, θφιπα, ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, γλσζηά σο επξεηηθά
ζηνηρεία. Απηά ηα επξεηηθά ζηνηρεία επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
εξκελεχνπκε ηνπο θηλδχλνπο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχκε ηελ πηζαλφηεηα
κειινληηθψλ γεγνλφησλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμεηάδνπκε ην θφζηνο θαη
αμηνινγνχκε ηηο ζπλέπεηεο. Έρνπκε ηα κέζα λα δεκηνπξγνχκε γξήγνξα απαληήζεηο
αξθεηά θαιά, αθφκε θαη αλ γηα ιφγνπο παζνινγίαο, ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα είλαη
πεξηνξηζκέλε. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δελ ρξεηαδφκαζηε πάξα πνιιή ζθέςε.
Ο πξσηαξρηθφο εγθέθαινο, κε ηνλ κεραληζκφ ηνπ, καο βνεζά λα απνθαζίζνπκε ηη
πξέπεη λα θάλνπκε.
Ο DanielKahneman, ν νπνίνο θέξδηζε ην βξαβείν Νφκπει ζηηο νηθνλνκηθέο
επηζηήκεο, ηζρπξίδεηαη φηη ηα αλζξψπηλα φληα έρνπλ δχν δηαθνξεηηθά γλσζηηθά
ζπζηήκαηα: έλα πνπ δξα ελζηηθησδψο θαη έλα πνπ εμεηάδεη ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία
έρνπκε αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ αξηζκνχ ελφο
ζπζηήκαηνο είλαη ζπλήζσο γξήγνξεο, απηφκαηεο, αβίαζηεο, ζπλεηαηξηζηηθέο,
ζησπεξέο δηέπνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ δχζθνιν λα
ειεγρζνχλ. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγηψλ 2 είλαη πην αξγφ, ζεηξηαθφ, δαπαλεξφ,πην
θαηάιιειν γηα παξαθνινχζεζε κε ειεγρφκελν ηξφπν, ζπλεηδεηφ θαη ζθφπηκν. Δίλαη
επίζεο ζρεηηθά επέιηθην θαη ελδέρεηαη λα δηέπεηαη απφ θαλφλεο.
Με ηελ εκθάληζε ησλ επξεηηθψλ, νη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο.
ην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, κεξηθέο θνξέο πξσηφγνλνη κεραληζκνί δελ
ηαηξηάδνπλ πιένλ κε ηελ εμέιημε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ιάζε. Ζ θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή καο εμέιημε έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ
εμέιημή καο σο είδνο, θαη νη εγθέθαινί καο είλαη εμνπιηζκέλνη κε επξεηηθά ζηνηρεία
πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηελ πην πξσηφγνλε δσή ζε κηθξέο νκάδεο.
Σα επξεηηθά (απφ ηελ ειιεληθή heuriskein - γηα λα βξνπλ) είλαη δεμηφηεηεο
πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηνλ εγθέθαιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ είδνπο,
αλαγθαίεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ homosapiens ιφγσ ηεο επηθχλδηλεο δηαδηθαζίαο ηνπ
θελπγηνχ κεηαμχ ζεξάκαηνο θαη θπλεγνχ. Ο εγθέθαινο έρεη εμειηρζεί ψζηε λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνο λα ιακβάλεη γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν πξντζηνξηθφο άλζξσπνο δελ είρε ηελ πνιπηέιεηα λα
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ζηακαηήζεη θαη λα ζθεθηεί ηηο θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα λα θηάζεη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη λα ιάβεη απνθάζεηο.
Αλ θαη ζήκεξα ε επξεηηθή δελ εμππεξεηεί πιένλ ηελ επηβίσζε ησλ εηδψλ,
ζπλερίδνπκε λα δξνχκε κε ζπιαρληθή αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, πεξηγξαθφκελε σο
δηαίζζεζε. πσο γλσξίδνπκε φινη, νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζηε δσή ελφο αηφκνπ
δελ ιακβάλνληαη κε βάζε ηε ινγηθή, αιιά κε ηε δηαίζζεζε θαη απνδεηθλχνληαη
ζσζηέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (αιιά φρη πάληα θαη ηα ζπζηεκαηηθά
ζθάικαηα παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπλ ηα πην ζπλεζηζκέλα). Αθφκε θαη φηαλ
πξφθεηηαη γηα θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ιηγφηεξν ζεκαληηθέο εμαηηίαο ηνπ ‘θηη
επεξημίαο’ καο, ρξεζηκνπνηνχκε ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα απνθαζίζνπκε ηη καο αξέζεη.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάζε απφθαζε πνπ πέξλνπκε έρεη ηεξάζηην θφζηνο
ελέξγεηαο (νη ςπρηθέο καο δηαδηθαζίεο είλαη αθξηβέο) θαη ην κπαιφ καο ην γλσξίδεη
απηφ θαη πξνζπαζεί ζπλερψο λα βειηηζηνπνηεί ηηο δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο. Έρνπκε
έλαλ νξγαληθφ εγθέθαιν πνπ εμειείρζεθε έηζη ψηε λα πξνζαξκνζηεί ζην
πεξηβάιινλ, πξνζπαζψληαο λα κελ ππνθχςνπκε ζην θφζηνο πνπ ππεξηεξεί ησλ
πιενλεθηεκάησλ.
πσο έγξαςε ν GerdGigerenzer, έλαο ςπρνιφγνο πνπ έρεη κειεηήζεη πνιχ ηνλ
επξεηηθφ κεραληζκφ, ην κπαιφ καο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζχλνιν εξγαιείσλ
(εξγαιεία θηη) γεκάηα απφ θαλφλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη κεηαδίδνληαη γελεηηθά
θαη πνιηηηζηηθά ζε δηαξθή αλάπηπμε.
Λήςε απνθάζεσλ
Δκείο νη άλζξσπνη, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αληηκεησπίδνπκε απνθάζεηο
πνπ κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηεζνχλ ή φρη (πνηα ξνχρα λα θνξέζνπκε εθείλε ηελ
εκέξα, ηη πξέπεη λα ζήμνπκε ζε κηα ζπδήηεζε, ηη λα θάκε θιπ.). Απηέο νη απνθάζεηο
επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηε ζπκπεξηθνξά καο. Πψο παίξλνληαη απηέο νη
απνθάζεηο; Πψο καο επεξεάδεη; Πψο νη απνθάζεηο καο επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο;
Απηέο είλαη εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ γηα λα κπνξέζνπκε λα
δηεπθξηλίζνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο καο θαη ηνπο άιινπο. Δηδηθά ζε έλα επάγγεικα
φπσο ην επάγγεικα ησλ ΥΔΑ, κπνξεί λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ε
απφθαζε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν.
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Κάζε άλζξσπνο έρεη κηα "εξγαιεηνζήθε", φπσο είπα, ην επξεηηθφ γελεηηθφ
δψξν, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Κάζε θνξά πνπ εθαξκφδεηαη κηα
επηινγή θάησ απφ αβεβαηφηεηα, θάζε επηινγή απνζεθεχεηαη απηφκαηα, ρσξίο ην
γλσζηηθφ ζχζηεκα λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα. Ζ ςπρνιφγνο Λήδα
Κνζκίδε θαη ν αλζξσπνιφγνο JohnTooby, πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο
εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο, έρνπλ ζπζρεηίζεη ηε δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ κε
έλα ειβεηηθφ θνπηί θνπήο, ην νπνίν δηαζέηεη δηάθνξα εξγαιεία, θαζέλα απφ ηα νπνία
είλαη θαηάιιειν γηα ηελ επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Αιιά ην
αλζξψπηλν κπαιφ είλαη πην επέιηθην. Δίκαζηε φινη θάηνρνη κηαο "πξνζαξκνζηηθήο
εξγαιεηνζήθεο", ε νπνία καο βνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Οη άλζξσπνη θαη ηα δψα κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζηνλ θφζκν ηνπο θηάλνληαο
αδηάθνπα ζε ζπκπεξάζκαηα θαη βαζηδφκελα ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη γλψζε.
Γηα ηνπο ΥΔΑ θαη ην πξνζσπηθφ αληαπφθξηζεο, ε ιήςε απνθάζεσλ ππφ
αβεβαηφηεηα είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εξγαζίαο. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο
είλαη ζεκαληηθφο ν κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ην ππνζπλείδεην κπαιφ καο παίξλεη
απνθάζεηο γηα εκάο, επεηδή νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ δε ειήθζεζαλ
νξζνινγηθά, κε βάζε ηελ πξνζαξκνζηηθή εξγαιεηνζήθε.
Παξαθάησ είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ ζε κηα
δεδνκέλε θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ επηιέγεηε αλάκεζα ζε δχν αληηθείκελα
(εηθφλεο, ιέμεηο, πξντφληα θ.ιπ.) κπνξείηε πάληα λα επηιέμεηε απηφ πνπ
αλαγλσξίδεηε. Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηεί πνιχ απηφλ ηνλ επξεηηθφ κεραληζκφ. ηαλ
δηαβάδεηε έλα πεξηνδηθφ ή παξαθνινπζείηε ηειεφξαζε, ίζσο έρεηε παξαηεξήζεη φηη
κεγάιν κέξνο ηεο δηαθήκηζεο δελ είλαη πιεξνθνξίεο, αιιά εηθφλεο; Ζ γλσζηή
θακπάληα Benetton, γηα παξάδεηγκα, έρεη κφλν εκπνξηθφ ζήκα κε ζπγθινληζηηθέο
εηθφλεο, φπσο έλα πηψκα ζε κηα δεμακελή αίκαηνο ή έλαλ αζζελή κε AIDS πξηλ ηνλ
ζάλαην. Γηαηί κηα εηαηξεία επελδχεη ζε απηφ ην είδνο δηαθήκηζεο; Γηα λα γίλεη
εχθνια αλαγλσξίζηκν ζήκα, επεηδή ην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή βαζίδεηαη ζηελ
επξεηηθή αλαγλψξηζε. Ο άλζξσπνο πίζσ απφ ηηο εθζηξαηείεο ηεο Benetton,
OlivieroToscani, δήισζε φηη ε δεκνζηφηεηα ηελ έθαλε λα πξνσζήζεη ηελ εηαηξεία
κεηαμχ ησλ πέληε πην δεκνθηιψλ παγθνζκίσο. Ζ επξεηηθή αλαγλψξηζε είλαη έλα
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απφ ηα πην ζεκαληηθά.
Θεζκηθέο εθζηξαηείεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αζπλείδεην αλαγλσξίδνπλ θαη
απνκλεκνλεχνπλ ην εκπνξηθφ ζήκα; ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ δελ
ιακβάλεηαη ππφςε θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλαγλψξηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ζθάικαηα. ην παξάδεηγκα πνπ αλέθεξε ν Gigerenzer, ν OlivieroToscani επέιεμε
εηθφλεο εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθέο γηα ηελ θνηλή ινγηθή, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ
απνκλεκφλεπζε ηεο κάξθαο Benetton, γλσξίδνληαο φηη φηαλ νη άλζξσπνη
αγνξάδνπλ, ζπρλά επηιέγνπλ γλσζηέο κάξθεο.
Γηα παξάδεηγκα, εάλ καο δεηεζεί λα πνχκε πνηα πφιε έρεη πεξηζζφηεξνπο
θαηνίθνπο κεηαμχ Μάληζεζηεξ θαη Αρκεληακπάλη, νη πεξηζζφηεξνη Δπξσπαίνη ζα
επηιέμνπλ ιαλζαζκέλα ην Μάληζεζηεξ, κφλν θαη κφλν επεηδή θαλείο δελ έρεη
αθνχζεη πνηέ γηα ηνλ Αρκεληακπάλη.
Μηα απφθαζε νξίδεηαη σο επηινγή απφ κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Οη
απνθάζεηο γηα έλαλ ΥΔΑ αλαθέξνληαη ζε κηα νιφθιεξε δηαδηθαζία επηινγήο, ε
νπνία πεξηιακβάλεη:
 αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ,
 ζπιινγή θαη επαιήζεπζε πιεξνθνξηψλ,
 πξνζδηνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ,
 πξφβιεςε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ απνθάζεσλ,
 κηα απφθαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα αλάιπζε ζπλεπή απφ ηηο ππάξρνπζεο
πιεξνθνξίεο,
 ελεκέξσζε γηα άιινπο παξάγνληεο
 αμηνιφγεζε ησλ απνθάζεσλ
Αθνινπζνχλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα ζελαξίσλ επείγσλ πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ
λα ζπκβνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή:
1. Γνινθνλία, εγθιεκαηίαο ζθφησζε ηνλ γείηνλά ηνπ θαη θάιεζε ηελ αζηπλνκία
λα θαηαγγείιεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν έγθιεκα έρεη νινθιεξσζεί θαη δελ
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ππάξρνπλ άιιεο ζπλέπεηεο,
2. θνπνβνιή πνπ πεξηιακβάλεη αζηπλνκηθφ ελψ πξνζπαζεί λα επηιχζεη ην
αλαθεξφκελν ζπκβάλ ηεο επείγνπζαο θιήζεο. Καλείο δελ ηξαπκαηίδεηαη αιιά
επίζεζε ζπλερίδεηαη.
3. θνπνβνιή πνπ πεξηιακβάλεη άηνκν πνπ δελ είλαη κέινο ηεο αζηπλνκίαο θαη
θαιείηαη αζηπλνκία. Καλείο δελ ηξαπκαηίδεηαη αιιά επίζεζε εμαθνινπζεί λα
ζπκβαίλεη.
4. Έλα ηξνραίν αηχρεκα ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν κε έλαλ απνζαλφληα, πνιινχο
ηξαπκαηίεο (άγλσζην ζηάδην πιεγήο) θαη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ξένπλ. Δίλαη
έλαο κεγάινο θίλδπλνο θαη γηα άιινπο ηξαπκαηίεο.
5. Βηαηνπξαγία κεηαμχ έμη αλζξψπσλ θαη κηαο νκάδαο πεξίπνπ εθαηφ αηφκσλ
πνπ είλαη ερζξηθά πξνο ηελ αζηπλνκία. Καλείο δελ ηξαπκαηίδεηαη, αιιά ην
ζπκβάλ εμαθνινπζεί λα ζπκβαίλεη.
6. Λεθηηθή δηαθσλία κεηαμχ δχν γεηηφλσλ. Καλείο δελ ηξαπκαηίδεηαη θα
κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη λα ζέζνπλ ηέξκα ζηε ιεθηηθή
δηαθσλία.
7. Πηλαθίδα άδεηαο πνπ θιέβεηαη απφ έλα απηνθίλεην, παξαηεξείηαη κεηά απφ
ιίγεο ψξεο. Ζ εθδήισζε έιεμε, θαλείο δελ θηλδπλεχεη.
8. Ο θαιψλ αλαθάιπςε φηη θάπνηνο είρε θιέςεη έλα πνξηνθφιη. Ζ εθδήισζε
έιεμε, θαλείο δελ θηλδπλεχεη.
9. Σα πξψηα πέληε γεγνλφηα ζα ηαμηλνκεζνχλ σο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο
αλάγθεο, γηα ηα ηξία ηειεπηαία γεγνλφηα ε αζηπλνκηθή παξνπζία δελ
ρξεηάδεηαη ακέζσο.
10.Σν εξψηεκα είλαη: ε πνηα πεξίπησζε πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα εάλ φια
απηά ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα;
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην ζύλνιν εξσηήζεσλ αμηνιόγεζεο:
1. Απεηιείηαη ε δσή ή ε πεξηνπζία θάπνηνπ;
2. Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δσή ή ζηελ ηδηνθηεζία απμάλεηαη απφ ην ελ ιφγσ
γεγνλφο;
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3. Πνηνχ ε δσή απεηιείηαη; (Αζηπλνκία, ηαηξηθή δηάζσζε, ππξνζβέζηεο, παηδί,
απνδπλακσηηθφ VIP - επάισην πξφζσπν θ.ιπ.)
4. Δίλαη ζε θίλδπλν θάπνηνο;
5. Πφζνη ηξαπκαηίζηεθαλ;
6. Ση είδνπο ηξαπκαηηζκνί είλαη απηνί;
7. Τπάξρεη θάπνηνο λεθξφο;
8. Πφζνη άλζξσπνη πέζαλαλ;
9. Ση είδνπο ηδηνθηεζία θηλδπλεχεη; (Δζληθή ζπνπδαηφηεηα, πνιηηηζηηθή
ηδηνθηεζία, πξνζηαηεπφκελε ηδηνθηεζία θ.ιπ.)
10.Ση είδνπο ζπκβάλ ζπλέβε; (πλαγεξκφο, δνινθνλία, άιιν είδνο εγθιήκαηνο,
επίζεζε θ.ιπ.)
11.Ζ αζηπλνκηθή παξέκβαζε ζα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα δσήο ή πεξηνπζίαο;
12.Τπάξρεη δεάιιε πην αξκφδηα ππεξεζία δηαζέζηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
απηνχ ηνπ γεγνλφηνο;
13.Σν γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε είλαη αθφκα ζε εμέιημε;
14.Οη θαηεγνξνχκελνη εγθαηέιεηςαλ θαη έπξεπε λα ζπιιεθζνχλ ακέζσο;
15.Οη παξαβάηεο παξακέλνπλ επί ηφπνπ θαη εμαθνινπζνχλ λα απεηινχλ ηε δσή ή
ηελ ηδηνθηεζία άιινπ πξνζψπνπ;
Ζ ιήςε απνθάζεσλ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο όπσο:
 ηε δηαηεξεζε ηεο εξεκίαο ηνπ θαινχληνο γηα λα απνθηήζεη βαζηθέο
πιεξνθνξίεο,
 εχξεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ην ηη ηνπ ηη ζπλέβε,
 θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη κεηάδνζε ζην
εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ
 παξνρή ζπκβνπιψλ ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο πνπ απεηινχλ
ηελ δσή
 βνήζεηα ζηελ εχξεζε αζζελνθφξνπ
 ιήε απνθάζεσλ γηα ην ηη είλαη απαξαίηεην - αζζελνθφξν, απηνθίλεην,
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κνηνζηθιέηα ή ειηθφπηεξν
 θαηαγξαθή φζνλ αθνξά πνην φρεκα είλαη πην θνληά
επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα θαη παξνρή δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξηψλ
7. Δπξεηηθόηεηα θαη πξνθαηαιήςεηο: ζπληνκεύζεηο θαη ιάζε ζηε ιήςε
απνθάζεσλ
Γηαθνξεηηθνί ηχπνη επξεηηθψλ (ζπληνκεχζεηο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ γξήγνξε επίηεπμε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο
ιχζεο, δειαδή, επξεηηθήο αλαγλψξηζεο. Πξνζεγγίζακε ηελ πην πάλσ επξεηηθή
δηαζεζηκφηεηα πξνζθνιιψληαο επξηζηηθή θαη αληηπξνζσπεπηηθή επξεηηθή. Σα
επξεηηθά νξηδφκελα σο γλσζηαθέο ζπληνκεχζεηο ή ζηξαηεγηθέο, εθαξκφδνληαη
γξήγνξα θαη ζπρλά αζπλείδεηα, θαη κεξηθέο θνξέο ε απφθαζε κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζθάικαηα πνπ νλνκάδνληαη πξνθαηάιεςε θαη έρνπλ αξλεηηθφ
αληίθηππν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
Θα πεξηγξάςσ παξαθάησ θάπνηεο απφ ηηο πην θνηλέο επξηζηηθέο θαη πξνθαηαιήςεηο.
Δπεξηηθή Γηαζεζηκόηεηα
Αλαγλσξηζκέλε απφ ηνπο Kahneman θαη Tversky (1973), ρξεζηκνπνηείηαη ζε
αηνκηθή θξίζε φηαλ έλα γεγνλφο είλαη ιίγν ή πνιχ πηζαλφ, αλάινγα κε ηελ παξνπζία
ή απνπζία ηνπ γεγνλφηνο ζηε κλήκε. Απηφ ζα ιάβεη κηα απφθαζε γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο ζπρλφηεηαο ή ηεο πηζαλφηεηαο ελφο ζπκβάληνο, κε βάζε ηελ επθνιία κε ηελ
νπνία ζα ζπκάζηε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζπλαληήζαηε ην γεγνλφο. Δάλ, γηα
παξάδεηγκα, πξέπεη λα απνθαζίζαηε πνηα δηαδξνκή λα αθνινπζήζεηε γηα λα πάηε
ζηελ εξγαζία ζαο ην πξσί, ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεηε, ν εγθέθαινο ζαο πήξε
ηελ απφθαζε κε βάζε ην γεγνλφο φηη έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη μαλά απηή ηε δηαδξνκή.
Αιιά αλ βξίζθεζηε ζε έλα λέν κέξνο πνπ δελ έρεηε πάεη πνηέ θαη μππλάηε ην πξσί
ζέινληαο λα βγείηε γηα κηα βφιηα ζην μελνδνρείν, ζα πεξάζεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν
θαη ε απφθαζε ζα είλαη πην δχζθνιε. Έηζη, γηα ηνλ απνζηνιέα έθηαθηεο αλάγθεο
είλαη θαιφ λα γλσξίδεη έλα πιήζνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, λα βιέπεη εηθφλεο, λα
δηαβάδεη, λα ζπδεηάεη κε ζπλαδέιθνπο, λα δηνξγαλψλεηε ζπλαληήζεηο θ.ιπ.
Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ επξεηηθνχ κεραληζκνχ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη είλαη
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ζπρλά πνιχ ρξήζηκν λα ιεθζεί κηα απφθαζε ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ κφλν κηα
πηζαλνηηθή θξίζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα,
αλαθεξφκαζηε ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε απνζεθεπηεί ζηε κλήκε. Αιιά δελ
ρξεζηκνπνηνχκε πάληα απηή ηε ζπληφκεπζε επεηδή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
απξφβιεπηα θαη αθνχζηα ιάζε, ηα νπνία νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθή ιχζε απφ εθείλε
πνπ αλακέλεηαη απφ ην άηνκν. Έλα άιιν ιάζνο είλαη φηη δελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε
φηη παξφκνηα γεγνλφηα έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εγγχηεηα (ή ε απφζηαζε)
σο ρξνληθφ ζπκβάλ νδεγεί ζε παξακνξθσκέλε θξίζε.
Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλε ρξήζε ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ εξεπηζηψλ είλαη ν ςεπδήο ζπζρεηηζκφο: ζπκβαίλεη φηαλ ν
ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ αμηνινγεί ηελ πηζαλφηεηα ή ηε ζπρλφηεηα φηη 1
έσο 2 ή πεξηζζφηεξα ζπκβάληα ζπκβαίλνπλ ρσξίο λα επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα γεγνλφηα είλαη
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο.
Αμηνινγηηηθή επξεηηθή (πξνζαξκνζηηθή επξεηηθή)
Οξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηα άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ κηα πξψηε
αμηνιφγεζε (άγθπξα) ελφο δεδνκέλνπ γεγνλφηνο θαη κεηά απφ ηελ απφθηεζε
πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ή αιιαγέο ιηγφηεξν ζπλεπείο
κε ηηο πξνεγνχελεο (πξνζαξκνγέο) πνπ νδεγνχλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε Duclos
(Rumi , 2008).
Έλα απφ ηα ιάζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ επξεηηθνχ
κεραληζκνχ, είλαη ην «ζχλδξνκν ηεο πξψηεο εληχπσζεο». ηαλ ζπλαληάο λένπο
αλζξψπνπο, παίξλεηο ακέζσο ηηο πξψηεο εληππψζεηο, θξίλεηο κε βάζε ην ηη
κεηαδίδεηαη κε ηελ πξψηε καηηά. Απηέο νη πξψηεο εληππψζεηο, έζησ θαη αλ
αξγφηεξα ζα εκπινπηηζηνχλ κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά
ηελ

επηινγή

ή

ηελ

θξίζε,

επεηδή

ηα

άηνκα

ηείλνπλ

λα

παξακέλνπλ

"αγθπξνβνιεκέλα" απφ ηελ πξψηε καηηά.
Ζ επξεηηθή εμεγεί γηαηί είκαζηε ηφζν θαινί ζην λα ζπιιακβάλνπκε εηθφλεο
γξήγνξα θαη ρσξίο λα ππνινγίδνπκε θηλνχκελα αληηθείκελα. Ο αλζξψπηλνο
εγθέθαινο πξέπεη λα εθηειεί πνιινχο ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο ζε πνιχ ζχληνκν
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ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα κάζεη πνχ ζα κεηαθεξζεί έλα θηλνχκελν αληηθείκελν, φπσο
κηα κπάια πνπ ζέινπκε λα πηάζνπκε, έλα κνιχβη πνπ καο ξίρλεη θάπνηνο. Αλ θαη δελ
ππνινγίδνπκε ζπλεηδεηά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πηάλνπκε ην αληηθείκελν
ρξεζηκνπνηψληαο επξεηηθνχο κεραληζκνχο κέζσ ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο θίλεζεο
ζηνλ εγθέθαιφ καο.
Δπξεηηθή Πξνζαξκνζηηθόηεηα
χκθσλα κε ηνλ θνηλσληνιφγν GerdGigerenzer, ππάξρνπλ επξεηηθά ζηνηρεία
ζηελ θνηλσληθή ζπκκφξθσζε, πνπ ιίγνη κπνξνχλ λα ακθηζβεηίζνπλ. Απηφ ην είδνο
είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά αθνχ ηα πεξηζζφηεξα
αλζξψπηλα φληα δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηε ζπκκνξθία ηεο νκάδαο ζηελ
νπνία αλήθνπλ, αθφκα θη αλ απηφ ηνλ νδεγεί ζε ηεξαηψδεηο πξάμεηο. Αλ ην άηνκν
ζπκθσλήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε γλψκε ζηελ νκάδα, επηβεβαηψλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο
θαη παξαηηείηαη απφ ηηο επζχλεο ηνπ. Πνιινί άλζξσπνη ηείλνπλ λα δέρνληαη ρσξίο λα
εξεπλνχλ θαη ρσξίο λα αμηνινγνχλ, αθφκα θαη φηαλ έρνπλ θαηαθαλψο αληηθαηηθέο
πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα επζπγξακκηζηνχλ ηελ νκάδα, θαιχπηνληαο θαη 'απηφλ
ηνλ ηξφπν ηελ αλάγθε λα αλήθνπλ ζην άηνκφ ηνπο.
Σα ζεσξεηηθά επξήκαηα πνπ έρνπκε κειεηήζεη κέρξη ηψξα είλαη ηα πην
δεκνθηιή, αιιά ζηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο παξαηεξήζεθαλ
ζθάικαηα (κεξνιεςίεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Αο
δνχκε κεξηθά απφ απηά.
θάικα ηεο κε ξεαιηζηηθήο αηζηνδνμίαο (Weinstein, 1980)
Πξφθεηηαη γηα έλα ζθάικα πνπ πξνθχπηεη φηαλ έλα άηνκν ζεσξείηαη ιηγφηεξν
επάισην ζε ζρέζε κε άιια άηνκα ζηα δπζάξεζηα γεγνλφηα. Απηφ ην άηνκν
ζθέθηεηαη φηη έλα γεγνλφο δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζε απηφλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο
θαπληζηήο, δηαβάδεη θαζεκεξηλά ζε έλα παθέην ηζηγάξσλ φηη ην θάπληζκα ζθνηψλεη,
αιιά δελ λνκίδεη φηη ζα κπνξνχζε λα ηνλ ζθνηψζεη.
Έλα άιιν ιάζνο είλαη ε πξνθαηεηιεκκέλε επηβεβαίσζε, γεγνλφο πνπ
ππνδειψλεη ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα αλαδεηνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη απηφ πνπ αξρηθά ζθέθηεθαλ, ρσξίο
αιιαγέο.
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Σν ιάζνο εθ ησλ πζηέξσλ (εθ ησλ πζηέξσλ κεξνιεςίαο) επέξρεηαη φηαλ έλα
άηνκν εθθξάδεη κηα θξίηηθή γηα παξειζνληηθά γεγνλφηα, βιέπνληάο ηα πην
πξνβιέςηκα θαη επθνιφηεξα απφ απηά πνπ πξαγκαηηθά ήηαλ.
Ο λφκνο ησλ κηθξψλ αξηζκψλ (Kahneman θαη Tversky, 1971) νδεγεί
άηνκαζην λα πηζηεχνπλ φηη νη κηθξέο νκάδεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο γηα νιφθιεξν
ηνλ πιεζπζκφ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Δπηθνηλσλία κε ηνλ θαινύληα
2.1. Ζ ινγηθή δηαδνρηθή πνξεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαινύληα.
Δλεκεξσηηθή ηθαλόηεηα θιήζεο
Ζ ζπλνκηιία κέζσ ηειεθψλνπ έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε
ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο πξφζσπν κε πξφζσπν. πνηνο κηιάεη ζην ηειέθσλν δελ
κπνξεί λα παξαθνινπζεί κε ιεθηηθά ζήκαηα. Έηζη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ράλνληαη
νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο. Φαίλεηαη ζην ηειέθσλν, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ν αξηζκφο
ησλ δηαθνπψλ θαη ησλ καθξψλ δηαθνπψλ είλαη ρακειφηεξνο.
Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία, εηδηθά ζηνλ ηνκέα έθηαθηεο αλάγθεο θαη
δηάζσζεο, πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή.
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Ο ΥΔΑ πξέπεη λα έρεη επαξθή πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα ψζηε
λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο γλσζηαθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη
ζπκπεξηθνξηθήο επηθνηλσληαθήο εκπεηξίαο.
Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ ρεηξηζηή λα ειέγρεη ηελ επηθνηλσλία, λα επηηπγράλεη
ελεξγή αθξφαζε, λα αλαγλσξίδεη φιεο ηηο αληηθάζεηο θαη λα ζπλεξγάδεηαη αθφκα θαη
κε "δχζθνινπο" αλζξψπνπο (δειαδή επηζεηηθνχο, ςπρηαηξηθνχο αζζελείο, παηδηά ...).
Έλαο ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ απνζηνιέα 112 είλαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ ηνπ
θαινχληνο. Ζ ηθαλφηεηα πιεξνθφξεζεο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ρξήζηκσλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο. Οη πιεξνθνξίεο
κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απεπζείαο αλαιχνληαο ηη θαιεί ν θαιψλ εζεινληηθά ή
έκκεζα κέζσ ινγηθήο έθπησζεο απφ ηνλ απνζηνιέα (π.ρ. αλαιχνληαο ηνπο
παξάγνληεο πνπ ν θαιψλ επηθνηλσλεί αθνχζηα).
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο, κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ δηάθνξνη
ηχπνη πιεξνθνξηψλ ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ηνκείο:
 Ο ηφπνο (πνπ;)
 Σν είδνο ηνπ πεξηζηαηηθνχ (ηη;)
 Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ ζπκβάληνο (πψο;)
 Αλάιπζε ρξφλνπ (έλαξμε θαη εμέιημε ηνπ ζπκβάληνο)
 Ο ηξφπνο (Πψο;)
 Δλδείμεηο ππφπησλ, χπνπησλ νρεκάησλ, πηζαλέο θαηεπζχλζεηο θίλεζεο
πξνζψπσλ θιπ.
 Θχκα / πνηνο θαιεί / / κάξηπξεο (πνηνο;)
Θέζε
πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. ηαλ ζπλέβε ην αηχρεκα πνχ βξηζθφζαζηαλ;
Θχκαηα θαη κάξηπξεο. πνπ είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί κηα επαθή.
Γηεχζπλζε, γεηηνληά, θνληηλά θαηαζηήκαηα, άιια ζέκαηα? Δίδνο ηφπνπ: θαηνηθία,
ζηξαηφπεδν, ζρνιείν, πάξθν. Καζνξίζηε ηελ πφιε.
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Ο ηύπνο ηνπ ζπκβάληνο
Αλάγθε δξάζεο. Αλάγθε παξέκβαζεο ζηηο εηδηθφηεηεο.
Οξηζκέλεο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο: πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή, ειηθία, θχιν.
Ζ ζνβαξόηεηα ηνπ ζπκβάληνο
Ση ζπλέβε θαη πψο, πνηα φπια ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη κε πνηνλ ηξφπν; Ση
θάξκαθα / αιθνφι. Ση είδνπο πιεγέο; απεηιέο; Κηλδχλνπο.
Αλάιπζε ρξόλνπ
Οη θιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβάληνο πξέπεη λα
ζεσξνχληαη σο έρνπζεο κεγάιεο πξνηεξαηφηεηαο. Αλ θάπνηνο θαιέζεη, ελψ
ζπιιακβάλεη θιέθηεο γηα παξάδεηγκα, ν ΥΔΑ πξέπεη λα ελεξγήζεη ακέζσο. Πξέπεη
λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο ιεθηηθνχο φξνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Γηα
παξάδεηγκα, θξάζεηο φπσο ην "ηψξα", "ηψξα ζπλέβε", κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε
γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ απφ πεξίπνπ 10 ιεπηά.
Πώο;
πια πνπ εκπιέθνληαη ή ηχπνο φπισλ. Πηζηφιηα, ηνπθέθηα, καραίξηα,
πνιπβφια, ιεπθά φπια, άιια. Πεξηγξαθή: πεξηζηξεθφκελα, εκηαπηφκαηα,
απηφκαηα, ρξψκαηα, δηακεηξήκαηα, ππξνκαρηθά, αξηζκφο φπισλ, κήθνο ιεπίδαο,
άιια. Άιια φπια
 Πιεξνθνξίεο θαινχληνο
 Εεκία, ηξαπκαηηζκέλνο; Πφζνη άλζξσπνη ηξαπκαηίδνληαη;
 Πνηα είλαη ε θχζε ησλ ηξαπκάησλ; ε ρξήζε αιθνφι θαη / ή λαξθσηηθψλ
 Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ ζπκβάληνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ κε
απξφβιεπην ηξφπν, απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά
2.2. Πεξηγξαθή ησλ αλζξώπσλ
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλα θαη θνηλά ζπζηήκαηα γηα
ηελ πεξηγξαθή ησλ αηφκσλ. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαζηζηά δπλαηή ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξεμεγήζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ θνξέσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαιχνληαη ζπρλά είλαη ε εζληθφηεηα, ην θχιν,
ην χςνο, ην βάξνο, ην ρξψκα ησλ καιιηψλ, ην ρξψκα ησλ καηηψλ, ηα ζεκάδηα, ηα
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ηαηνπάδ, γελεηάδα, κνπζηάθη, γπαιηά θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Πεξηγξαθή νρήκαηνο.
Δπίζεο, γηα ηα νρήκαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε ηππνπνηεκέλεο
πιεξνθνξίεο: ρξψκα, έηνο, κνληέιν, ζηπι, εμαξηήκαηα, θαηάζηαζε, αξηζκφο άδεηαο
Κιάζε ηνπ θαινύληνο
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ απνζηνιέα
είλαη λα θαηαιάβεη ην πξνθίι ηνπ θαινχληα θαη λα εμαγάγεη πιεξνθνξίεο γηα λα
επζπγξακκίζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ. πσο πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ, ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κέζσ άκεζσλ
εξσηήζεσλ, αιιά νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ αθφκε θαη έκκεζα.
Έλα απφ ηα ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαινχληνο είλαη ε ειηθία
θαη ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο. Ζ θσλή κπνξεί λα απνθαιχςεη νξηζκέλεο
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (γηα παξάδεηγκα, έλαο αξγφο ήρνο θαη ρακειφο φγθνο
κπνξεί λα είλαη έλαο θαηαζιηπηηθφο, έλαο γξήγνξνο θαη πςειφο κπνξεί λα είλαη έλαο
άγρνο πξφζσπν).
Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνλ απνζηνιέα λα ρξεζηκνπνηεί πξσηίζησο ηνλ ίδην ξπζκφ
επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαινχληα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ηξνπνπνηήζεη πξνο ηελ
επηζπκεηή θαηεχζπλζε, έηζη ψζηε λα πξνθαιεί ζησπεξά αιιαγή ζηελ ηειηθή
αλαθνξά (πην άκεζε, ελεκεξσηηθή θαη γξήγνξε γηα ηνλ αξγφ θαινχληα, πην ήξεκε
θαη επηθεληξσκέλε ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηνλ άγρνο
θαινχληα.)
Παξαθάησ ζα πεξηγξάςσ νξηζκέλα ζθάικαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ
θαηά ηε ζηηγκή ηεο αλάιπζεο:
Οη θιήζεηο είλαη πάληα νη ίδηεο: δελ είλαη φιεο νη θιήζεηο ίδηεο. Αθφκε θαη ζε
παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, εάλ πξνθχςνπλ παξφκνηα ζπκβάληα, ζα πξέπεη λα δεηεζνχλ
πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ππνδεηθλχνληαο κηα αιιαγή ζηελ πνξεία. Ο απνζηνιέαο
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ελεξγεί σο εξεπλεηήο ν νπνίνο ζπιιέγεη δεδνκέλα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζε
νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε, αθφκε θαη φηαλ φια θαίλνληαη πξνθαλή, ιφγσ ηνπ φηη έρεη
αληηκεησπίζεη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ εκπεηξία βειηηψλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ,
απνθεχγνληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλα ζε ππνζεηηθά ζελάξηα γηα ην ηη
ζπκβαίλεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε.
Απηή ε θιήζε δελ θαίλεηαη πξαγκαηηθή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ
εκθαλίδεηαη δπζπηζηία ζηνλ θαινχληα, κφλν θαη κφλν επεηδή ε ζπλνκηιία δελ
θαίλεηαη πξαγκαηηθή. Πνιινί θαινχληεο - πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν - κπνξνχλ λα
κηιήζνπλ κε πεξίεξγν ηξφπν επεηδή βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζνθ ή ζχγρπζεο. Ζ
θξίζε ηξνπνπνηεί ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θαιψλ ελεξγεί θαη
απνθξίλεηαη.
Ο θαιώλ είλαη πζηεξηθόο. Ο πςειφο ηφλνο θσλήο ηνπ θαινχληνο δελ πξέπεη
λα ζπλδέεηαη απηφκαηα κε πςειφ επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο. Κάζε άηνκν αληηδξά κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε κηα θξίζε. Μεξηθνί άλζξσπνη θσλάδνπλ, άιινη κηινχλ αξγά.
Ο θαιώλ δελ είλαη πνιύ έμππλνο, επεηδή κηιά πνιχ αξγά. Μελ ππνζέζεηε φηη
νη ειηθησκέλνη ή φζνη δελ γλσξίδνπλ ηε γιψζζα είλαη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ
πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο ρακειφο ηφλνο θσλήο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην θφβν
πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν ή ππνγξακκίδεη ηνλ θίλδπλν λα κελ απνθαιπθζεί ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.
Σν άηνκν θαιεί ζπρλά, νπφηε ε θιήζε δελ είλαη ζεκαληηθή. ηαλ θαιείηε ηνλ
θαινχληα, είλαη απαξαίηεην λα αλαιχζεηε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ιεθηηθήο
επηθνηλσλίαο, φπσο:
 Ζ ζεηξά ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιψλ αληαλαθιά ηελ
ςπρνινγηθή ηάμε θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ θαινχληνο, γη 'απηφ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ λα παξαθνινπζήζεηε πξνζεθηηθά ηηο ιέμεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αξρή ηεο θιήζεο.
 Ζ θπξηνιεθηηθή επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ ππνδειψλεη πςειφ επίπεδν
πίεζεο
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 Οη απηφκαηεο δηνξζψζεηο ηνπ θαινχληνο δελ απνηεινχλ έλδεημε ηεο
ςεπδνχο θιήζεο, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ λέεο πιεξνθνξίεο θαζψο
δηεξεπλάηαη ε πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο.
 Οκαδνπνίεζε αληηθαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
ζηηγκέο, αιιά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα εκβαζπλζνχλ.
 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαιπζεί ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
άλζξσπνη γηα λα θαηαλνήζνπλ ην γεληθφ επίπεδν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο..
ε θάζε πεξίπησζε, είλαη πάληα ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηείηε κηα απιή
θαη ζαθή γιψζζα απφ ηνλ απνζηνιέα.
 Ζ ρξήζε φξσλ, βξψκηθσλ ιέμεσλ, ιέμεσλ πνπ δείρλνπλ ζπκφ, δείρλνπλ
κηα αξλεηηθή θαηάζηαζε θαη ζίγνπξα είλαη αλακελφκελεο ζε κηα θιήζε
έθηαθηεο αλάγθεο. Οη φξνη επγέλεηαο (π.ρ. «έρεηε θαιή ζέιεζε ...»,
«γεηα» ....) είλαη απξνζδφθεηεο ζε θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο επεηδή
ππνδειψλνπλ κηα ζεηηθή ςπρηθή θαηάζηαζε, νπφηε είλαη απαξαίηεην
λα δεηήζεηε επηπιένλ εξψηεζε γηα εκβάζπλζε.
2.3. Έιεγρνο επηθνηλσλίαο
Οδεγίεο- Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε άηνκα πνπ - ηνπιάρηζηνλ εμ φςεσο ράλνληαη ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη απζηεξά κε πεξηζηαηηθά θαη δελ είλαη
απαξαίηεηα ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ επηηαθηηθή
αλάγθε. Π.ρ:
 Πεο κνπ ηη είδεο
 Γψζε κεξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θίιν ζνπ
 Πείηε κνπ πψο κπνξψ λα ζαο βνεζήζσ ζήκεξα
Πξψην X θαη ζηε ζπλέρεηα Y- Καηά ηε δηαηχπσζε απαληήζεσλ κε δχν
παξαιιαγέο (εξσηήζεηο "ή / θαη"), είλαη ρξήζηκν λα πξνζδηνξηζηεί ε ελαιιαθηηθή
ιχζε πνπ πξνηείλεηαη σο δεχηεξν βήκα. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο θαιχηεξεο επηινγήο ζην
ηέινο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα επηιεγεί.
Υξήζε αξλεηηθώλ όξσλ - Ζ ζθέςε θαη ε γιψζζα ζπλδένληαη ζηελά. Γηα ην
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ιφγν απηφ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δψζεηε πξνζνρή ζηηο ιέμεηο πνπ
ρξεζηκνπνηείηε εζείο θαη ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαιψλ. Οξηζκέλεο
δηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνθαινχλ κείσζε ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ζε πλεπκαηηθφ
επίπεδν θαη θπζηθά απηφ επεξεάδεη ηε κεηάθξαζε ησλ ζθέςεσλ ζε πξαθηηθή
ζπκπεξηθνξά. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνθεχγεηαη ε ρξήζε ιέμεσλ κε
αξλεηηθή θφξηηζε ζηνλ θαινχληα.
Γελίθεπζε - Μηα απφ ηηο πην επηθίλδπλεο δηαδηθαζίεο είλαη πηζαλψο απηή ηεο
γελίθεπζεο. Οη γεληθεχζεηο έρνπλ ηεξάζηηα δχλακε ζην λα επεξεάζνπλ, λα
δεκηνπξγήζνπλ πνιχ πεηζηηθά ζελάξηα (επεηδή απινπνηνχλ) θαη είλαη σο εθ ηνχηνπ ελδερνκέλσο - πνιχ επηθίλδπλεο.
Δίλαη ρξήζηκν φηαλ ν κεραληζκφο γελίθεπζεο εκθαλίδεηαη ζηε ζπλνκηιία ηνπ
θαινχληνο, ν απνζηνιέαο λα εξκελεχζεη μαλά ηηο ιέμεηο φπσο ζηα αθφινπζα
παξαδείγκαηα:
 Καλείο δελ κε θαηαιαβαίλεη Απηνη πνπ δελ ζαο θαηαιαβαίλνπλ
 Πνηέ δελ κε θαηαιάβεηε Πφζεο θνξέο έρεηε κηιήζεη;
 ινη είλαη ελαληίνλ κνπ Απηνί πνπ είλαη ελαληίνλ ζαο
 ια πάλε ζηξαβά Μεξηθέο θνξέο ζπκβαίλεη θαη ζε κέλα
 Μνπ ζπκβαίλεη κφλν Καη ην ιέσ κεξηθέο θνξέο
 Γελ κπνξεί λα είλαη πάληα ηφζν άζρεκν γηα πξάγκαηα ηα κέλα  Δίλαη
αιήζεηα. Αο δηαθφςνπκε απηφ ην μφξθη θαη ζα εμαιείςνπκε απηφ ην "πάληα"
θαη ζα αξρίζνπκε θάπνπ καδί, εληάμεη;
 Ζ ηδέα λα κελ ηνλ μαλαδεί πνηέ μαλά κε θάλεη λα ζπκψλσ- ην "πνηέ" δελ
εμαξηάηαη απφ ην ηη ζα θάλεηο απφ ηψξα θαη ζην εμήο
 Απιά δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν  Σίπνηα δελ κπνξεί λα γίλεη;
Ννκίδσ φηη θάηη κπνξεί λα γίλεη. Κνηηάμηε, κπνξνχκε λα θάλνπκε X, Y ...
κέρξη Z. Με ηη πηζηεχεηε φηη κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε αλ αξρίζνπκε ηψξα;
Corax - Έλαο ηξφπνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξάδνμν ζηελ ηειεθσληθή
επηθνηλσλία είλαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη γλσζηή σο "corax".
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Μπνξεί λα ζρεκαηνπνηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν: πάλσ απφ κηα επηθίλδπλε
δήισζε κε ζεηηθέο ιέμεηο φπσο "είλαη κφλν επεηδή είζαη έηζη [εηζάγεηο έλα ζρεηηθφ
επηρείξεκα]".
Π.ρ
Καινχληνο: "Γελ εθηηκψ ηίπνηα"
Απνζηνιέαο: "Αθξηβψο επεηδή κπνξείηε λα πείηε θάηη ηφζν δχζθνιν, αμίδεηε
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ άιινπο"
Γ: "Έρσ απνθαζίζεη λα ην ηειεηψζσ"
Γ: "Δπεηδή έρεηε ήδε απνθαζίζεη ήδε, κπνξνχκε επίζεο λα πεξάζνπκε ιίγα
ιεπηά γηα λα κηιήζνπκε" (ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη κία απφ
ηηο θχξηεο ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ πνπ απεηινχλ κε απηνθηνλία
είλαη λα θεξδίζεηε ρξφλν)
Chiasm - Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δεκηνπξγία
λέσλ δηαλνεηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ζπλεζηζκέλσλ πξνγξακκάησλ
πνπ ππνδειψλνπλ λέεο πξννπηηθέο. Ο απνζηνιέαο πξέπεη λα θαληαζηεί γξήγνξα
ηέηνηεο επηινγέο, ην νπνίν είλαη έλα θαζήθνλ πνπ απαηηεί ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο
θαληαζίαο θαη απηνζρεδηαζκνχ. ε θαηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο πίεζεο, έιιεηςεο
ρξφλνπ, δηνηθεηηθήο κέξηκλαο θαη δχζθνιεο ηερλνινγηθέο επηπινθέο κπνξεί λα γίλεη
αθφκε πην δχζθνιε. Απηφο ν ηχπνο ηερληθήο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε,
είλαη κηα ηερληθή πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζην πιαίζην ηεο ηζρπξήο
αληίζηαζεο, νπφηε ε ζχγρπζε κπνξεί λα ξεπζηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο.
Σν Chiasmβαζίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: Α πξνθαιεί Β, Β πξνθαιεί .........
Οξίζηε κεξηθά παξαδείγκαηα:
"Θέιεηε λα ζθνηψζεηε ηνλ εαπηφ ζαο επεηδή είζηε απειπηζκέλνη ή απειπηζκέλνη
επεηδή ζέιεηε λα απηνθηνλήζεηε;"
"Αηζζάλεζηε επάισηνη, δηφηη φινη ζαο δηψρλνπλ ή φινη ζαο δηψρλνπλ επεηδή
αηζζάλεζηε επάισηνη;"
"Φεχγεηο επεηδή ν έιεγρφο ζνπ ήηαλ πάξα πνιχο ή ζε ειέγρνπλ επεηδή απείιεζεο λα
θχγεηο καθξηά απφ ην ζπίηη;"
"Φσλάδεηε επεηδή είζηε αλαζθαιείο ή είζηε αλαζθαιείο επεηδή θιαίηε;"
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"Δίζαη κφλνο επεηδή δελ ζε ζέιεη θαλείο ή δελ ζε ζέιεη θαλείο επεηδή είζαη κφλνο;"
"Θέιεηε λα πεζάλεηε επεηδή αηζζάλεζηε έλνρνη ή αηζζάλεζηε έλνρνη επεηδή ζέιεηε
λα πεζάλεηε;"
2.4. Πξνηεηλόκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηνπο ΥΔΑ
1. ηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο
Απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο
2. Καζξεπηηζκό
Δπαλαιεςε ιέμεσλ-θιεηδηψλ ή θξάζεσλ πνπ ν θαιψλ έρεη κφιηο ρξεζηκνπνηήζεη
γηα λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ζε βαζηθά ζέκαηα ή ιέμεηο
3. πλαηζζεκαηηθή ζήκαλζε
Απνηειεί ηελ απφδνζε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο ή ςπρηθήο θαηάζηαζεο
(Γηα παξάδεηγκα, "αηζζάλεζηε πνιχ απνγνεηεπκέλνη"), απηή ε ηερληθή έρεη ην ξφιν
ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαινχληνο
4. Υξήζε απνηειεζκαηηθώλ παύζεσλ
Κάληε κία παχζε ιίγν πξηλ θαη / ή ιίγν αθνχ έρεηε πεη θάηη ζεκαληηθφ. Απηή ε
ζηξαηεγηθή ζαο επηηξέπεη λα δψζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε κηα πηπριε ..
5. Αιιάμηε ηνλ ηόλν θαη ηελ έληαζε ηεο θσλήο
Αθφκα θαη απηή ε αιιαγή επηηξέπεη ηελ εζηίαζε ζηηο ιέμεηο.
6. Διάρηζηε ελζάξξπλζε
Ζ παξνρή ιεθηηθψλ ζπκθσληψλ (π.ρ. "θαηαιαβαίλσ") επηηξέπεη ζηνλ θαινχληα λα
θαηαιάβεη φηη εηζαθνχγεηαη. Γελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην "OK/εληάμεη"
σο ειάρηζηε ελζάξξπλζε, απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ακπληηθέο αληηδξάζεηο
επεηδή ην άηνκν δελ αηζζάλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε πνπ είλαη "ok" θαη
ζα κπνξνχζε λα μαλα βηψζεη ηελ θξίζε. Δπηπιένλ, ν φξνο "ok" ζα κπνξνχζε λα
ζεσξεζεί σο έκκεζε ζπγθαηάζεζε ζην λα πξνρσξήζεη ν θαιψλ ζε κία πξάμε.
7. Λεθηηθή Παξαθνινύζεζε
ηαλ ν θαιψλ απνθιίλεη απφ ην ζέκα, είλαη ζθφπηκν λα επηζηξέςνπκε ζην πην
ζεκαληηθφ ζέκα κε θξάζεηο πνπ κπινθάξνπλ απηφ πνπ είπε πξηλ, ρσξίο λα ηνλ
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ηαξαθνπλνχκε. Γηα παξάδεηγκα: «Πψο απηφ πνπ ιέγακε πξηλ απφ έλα κήλα
ζπζρεηίδεηε κε ην δήηεκα γηα ην νπνίν κνπ κηιάηε ηψξα;», «Εεηψ ζπγγλψκε, δελ
κπνξψ λα θαηαιάβσ ηε ζρέζε έρεη απηφ κε ην ζέκα» (ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληί γηα
«δελ θαηαιαβαίλσ ηη "" Απηφ πνπ κνπ ιέηε δελ είλαη ρξήζηκν "," απηή ε πιεξνθνξία
είλαη άρξεζηε "," αλ κηιάο γξήγνξα, δελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα ", θιπ.). Μεξηθνί
θαινχληεο κηινχλ ζπρλά ρσξίο λα ζηακαηνχλ, φηαλ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θακπχιεο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη
απαξαίηεην λα ηνπο δηαθφςεηε. "Μφιηο κηα ζηηγκή, κπνξείηε λα πάηε πίζσ; Πψο
απηφ αθνξά ην πξφβιεκα;
8. Παξαθξάζε
Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηθά ζαο ιφγηα γηα λα εθθξάζεηε ηηο έλλνηεο ή ηηο ηδέεο ηνπ
θαινχληνο. Απηή ε ηερληθή ζπλίζηαηαη ζηελ επαλάιεςε απηνχ πνπ ν θαιψλ έρεη πεη
κε δηθά ζαο ιφγηα θαη έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα:
 Γείρλεη φηη αθνχγαηε ηη έιεγε ν θαιψλ
 Γψζηε αληαπφθξηζε ζηνλ θαινχληα
 Απηφ βνεζά ζηελ αχμεζε ηεο ζαθήλεηαο - κεηψλεη ηηο παξεμεγήζεηο
 Απηφ ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε δηνξζψζεηο ή εξκελείεο
 Οη άλζξσπνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φηη αθνχγνληαη
 Μπνξεί λα κεηξηάζεη ηελ θιηκάθσζε ηνπ ζπκνχ, είλαη έλα εμαηξεηηθφ
εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θξίζεο
Ζ παξάθξαζε βνεζά ζηε κείσζε ηεο θξίζεο, κεηψλεη ηνπο θξαγκνχο
αθξφαζεο. Ζ παξάθξαζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη ηη καο ιέεη ν
θαιψλ θαη μεθηλάεη κε "φπσο θαηαιαβαίλσ φηη κνπ ιέηε ... [παξαθξάδνληαο]"
 Γηεπθξίληζε
Απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο ψζηε λα πάξνπκε πεξηζζφηεξεο αθξηβείο πιεξνθνξίεο απηή είλαη κηα ηερληθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαθξάδεζε θαη ηελ πεξίιεςε
 Απνζαθήληζε - φηαλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ
θαινχληνο
 Απνθπγή ησλ επθεκηζκψλ, αξγθφ
 Δμεηάζηε ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιηηηζκηθέο θαη γελεαινγηθέο δηαθνξέο
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πκπεξαζκαηηθά, ε επηθνηλσλία είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Να είζηε
ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνί φηαλ εξγάδεζηε ζε πεξηβάιινλ αλαθνχθηζεο, δηάζσζεο
θαη έθηαθηεο αλάγθεο γίλεηαη κηα πξαγκαηηθή ζηξαηεγηθή απνζηνιή.
 ηξαηεγηθέο πκπεξηθνξάο θαη Αθξόαζεο
1. Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη: Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα ιακβάλεηε θαη λα
παξέρεηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη πξψηεο ιέμεηο πνπ νκηινχλ νη θαινχληεο
κπνξεί λα είλαη νη πην ζεκαληηθέο. Σν κπαιφ αλαδηαηάζζεη ηηο πιεξνθνξίεο
απφ άπνςε πξηεξαηνηήησλ. Απηφ ζπρλά απνθαιχπηεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν
θαιψλ αλαθαηαηάμεη ηηο ιέμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεθσληθήο θιήζεο
ηνπ. Ζ πξψηε πιεξνθνξία είλαη ζπρλά απηή πνπ έρεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ
γηα ηνλ θαινχληα
2. Απιά απαληήζηε γξήγνξα ζην ηειέθσλν: πλήζσο, δελ ζα πξέπεη λα
αθνχγεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο θνξέο κέρξη λα απαληεζεί (812
δεπηεξφιεπηα).
3. Απαληήζηε κε έλαλ κνλαδηθό ηξόπν: Ζ εηζαγσγή ηνπ απνζηνιέα 112 έρεη
σο ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ζαθέο ζηνλ θαινχληα φηη έρεη θαιέζεη ην ζσζηφ
άηνκν (π.ρ. "112, πνηα είλαη ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο;").
4. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απαληάηε ζην ηειέθσλν ζα νξίζεη ηνλ ηόλν
νιόθιεξεο ηεο θιήζεο: Δάλ είζηε ζχληνκνο ή ηξαρχο, ν θαιψλ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν. Αλ είζηε επαγγεικαηίαο ή επγεληθφο, ν θαιψλ
κπνξεί λα απαληήζεη θαιχηεξα ζηηο εξσηήζεηο ζαο. Γελ είλαη εχθνιν λα
αλαθέξεηαη θαλείο ζε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε, ζε θάζε
πεξίπησζε είλαη θαζήθνλ ηνπ απνζηνιέα λα παξακείλεη ήξεκνο, αλεμάξηεηα
απφ ην πφζν δχζθνιε είλαη ε θιήζε. Απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
κπνξείηε λα απμήζεηε ηηο πηζαλφηεηέο ζαο λα ιάβεηε ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο.
5. Μηιήζηε κε ζαθήλεηα: αθήλεηα ζεκαίλεη φηη δελ ρξεζηκνπνηείηε κφλν έλα
κέηξην ξπζκφ θαη ηφλν, αιιά επηιέγεηε ην θαηαιιειφηεξν ιεμηιφγην γηα ην
πξφζσπν πνπ αληηκεησπίδεηε (π.ρ. ε κηα ζπδήηεζε κε έλα παηδί είλαη
θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε "Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ηνπ δξφκνπ;" Αληί Σνπ
"πνηα είλαη ε αξηζκνδφηεζε ησλ δξφκσλ;").
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6. Όινη νη θαινύληεο αμίδνπλ ζεβαζκό: Έλα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
είλαη ε αλάγθε λα δηαηεξεζεί έλα βαζηθφ επίπεδν επγέλεηαο. Τπάξρνπλ θνξέο
πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θξαηήζεηε ηνλ θαινχληα ζπλδεδεκέλν ζηε γξακκή γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ιάβεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο,
άιιεο θνξέο πξέπεη λα απαληήζεηε ζε άιιε θιήζε. Δμεγήζηε θαη
θηλεηνπνηήζηε ηηο αλάγθεο ζαο - πάληα - κε επγεληθφ ηξφπν. Οη άλζξσπνη
είλαη πην πξφζπκνη λα δερηνχλ αηηήκαηα εάλ έρνπλ θίλεηξα.
7. Γείμηε κε ηνλ ηόλν ηεο θσλήο ζαο όηη ελδηαθέξεζηε γηα ην άηνκν πνπ
θαιεί: Απνθχγεηε πάληα δηαθπκάλζεηο ζηε θσλή πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ
επηθνηλσλία ζαο λα κνηάδεη κε πξφθιεζε. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα
ρξεζηκνπνηείηε ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο, αλάδξαζεο θαη αθξφαζεο
εκθαηηθά. Οη θαινχληεο κπνξνχλ λα γίλνπλ αλήζπρνη φηαλ ε ζησπή
πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπλνκηιεηή.
8. Δμαζθαιίζηε ηελ αζθάιεηα ηνπ θαινύληνο: Πξνζδηνξίζηε εάλ ν θαιψλ
είλαη αζθαιήο εθεί φπνπ βξίζθεηαη. Λάβεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαινχληνο.
9. Μελ επεξεάδεζηε από πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη απόςεηο: Ο ΥΔΑ
ζρεηίδεηαη

κε

αλζξψπνπο

δηαθνξεηηθνχ

εζληθνχ

θαη

πνιηηηζηηθνχ

πεξηβάιινληνο. Απνθχγεηε θξάζεηο φπσο "Ναη, έρσ αθνχζεη απηή ηελ ηζηνξία
πνιιέο θνξέο". Πάξηε πιεξνθνξίεο απφ πξψην ρέξη φηαλ είλαη εθηθηφ θαη
ρξεζηκνπνηήζηε αλνηρηέο εξσηήζεηο ζην ηέινο.ε πεξηφδνπο πίεζεο, θάπνηνη
κπνξνχλ λα απαληήζνπλ γξήγνξα ζε εξσηήζεηο ρσξίο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζην πεξηερφκελν ηεο απάληεζεο, κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε
"λαη" ρσξίο λα αθνχλε απηφ πνπ ηνπο ιέλε επεηδή βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε
θξίζεο.
10.Απνθύγεηε εξσηήζεηο θαζνδήγεζεο θαη ζπκπεξάζκαηα: Κάζε θνξά πνπ
δηαθφπηεηε ηνλ θαινχληα κε εξσηήζεηο ή δειψζεηο πνπ πξαγκαηηθά
δηαδξακαηίδνπλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν, κπνξείηε λα πξνηείλεηε νξηζκέλεο
πξνζσπηθέο απαληήζεηο ή απφςεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαινχληα.Σν λα
δηθφπηεηαη ν θαιψλ, φηαλ δελ ρξεηάδεηαη, εηδηθά ζε κηα ζηηγκή πνπ
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παξέρνληαη πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε εξψηεζε είλαη "πψο είλαη ην αγφξη;"
είλαη ζεκαληηθφ λα πεξηκέλεηε κέρξη λα απαληήζεη ην άηνκν θαη ζηε ζπλέρεηα
λα ζέζεηε κηα άιιε εξψηεζε. Αλ πξνζηεζεί, γηα παξάδεηγκα, "έπεζε ζην
ληνπο;" Μπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ νξηζκέλεο εξκελείεο. Ο θαιψλ δελ κπνξεί
λα εμεγήζεη κεξηθέο θνξέο ηη ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο,
κεξηθέο θνξέο θαηαζηξαηεγεί νηθεηνζειψο ηηο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ζηηο
πεξηπηψζεηο δνινθνλίαο φπνπ ν δνινθφλνο νλνκάδεηαη ν ίδηνο, ηζρπξίδεηαη
φηη βξήθε ην ζψκα).
11.Υξεζηκνπνηήζηε "Δπηηαρπληέο": Ζ ηερληθή "Δπηηάρπλζε" ζαο επηηξέπεη λα
πξνηείλεηε κηα γξήγνξε απάληεζε, πνπ ηελ θαζηζηά κηα πνιχηηκε ηερληθή γηα
λα εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν θαη λα πείηε ζηνλ θαινχληα φηη ζα θξνληίζεη γηα
ηελ ηαρχηεηά ηνπ. Έλα παξάδεηγκα ηερληθήο επηηάρπλζεο είλαη ην εμήο:
"Υξεηάδνκαη λα απαληήζεηε γξήγνξα ζε θάπνηεο εξσηήζεηο ψζηε λα
κπνξέζνπκε γξήγνξα λα ιάβνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε".
Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν "γξήγνξν" ή "ζχληνκν" ππνδειψλεη έκκεζα φηη ε
παξέκβαζε είλαη γξήγνξε θαη φηη αλακέλεηαη γξήγνξε αληίδξαζε.
 Γηα ςεπδείο θιήζεηο
Οη ςεπδείο θιήζεηο έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
ειήθζεζαλ είλαη κηα "αλαθνξά" αηφκσλ πνπ δελ είλαη πάληα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
Καηά ηε δηάξθεηα ςεπδψλ θιήζεσλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί ηελ ίδηα
ζνβαξφηεηα ζηελ επηθνηλσλία, θαζψο ε ππφζεζε φηη ε θιήζε είλαη ςεπδήο κπνξεί
λα κελ ζπκπίπηεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δάλ έλαο ελήιηθαο έξζεη ζε επαθή κε έλα
παηδί κεηά απφ κηα θιήζε παηδηνχ θαη αλαθέξεη φηη "ην παηδί απιά αζηεηεχηεθε ζην
ηειέθσλν", ην ηειέθσλν δελ πξέπεη λα θιείλεη, αλ ππνηεζεί φηη ε θαηάζηαζε έρεη
επηιπζεί, αιιά ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηηο εξσηήζεηο.
Πφζν ρξνλψλ είλαη ην παηδί;
Πνην είλαη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ;
Μπνξψ λα κηιήζσ κε ην παηδί;
Μφιηο έξζεηε ζε επαθή κε ην παηδί, πξέπεη λα ειέγμεηε αλ ην παηδί αζηεηεχεηαη
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ή αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζην ζπίηη θαη ην παηδί ιέεη ηελ αιήζεηα. εκεηψζηε
επίζεο ηνλ ηφλν ηεο θσλήο αλ ην παηδί είλαη δηζηαθηηθφ / δηζηαθηηθφ.
Δζηηάδνληαο ζηε γλσζηηθή επειημία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε: Ζ δνκή ησλ
πξσηνθφιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ΥΔΑ κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ έλα
πνιχ επαλαιακβαλφκελν θαη ζρεκαηηθφ πξάγκα, θαη ππάξρνπλ πεξηπηψδεηο φπνπ
δελ ππάξρεη αλάγθε γηα επειημία ή δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ
θαινχληα, αθνχ ν ΥΔΑ πξέπεη λα εθαξκφζεη ην πξσηφθνιιν. Ζ ρξήζε
πξσηνθφιισλ είλαη αζθαιψο ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν
επηζηεκνληθήο δηαρείξηζεο γηα θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, δηφηη κπνξεί πάληα λα
κειεηεζεί θαη λα βειηηζηνπνηεζεί, επηιέγνληαο ηε ζσζηή ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ, ηηο
ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηνλ βέιηηζην ηξφπν απφθξηζεο, θαη
αμηνπηζηία. Κάζε πξσηφθνιιν κπνξεί λα κειεηεζεί επηζηεκνληθά.
Χζηφζν, ε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ:
 Γελ πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ζπλήζεηα (πάληα θαη κφλν ρξήζε ηνπ
πξσηνθφιινπ, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη πξνθαλέο φηη δελ
ιεηηνπξγεί)
 Γελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη θαηαζηάζεηο
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα
θαη ηνπ θαινχληνο δελ πξέπεη λα είλαη απιψο κηα επηθνηλσλία πξσηνθφιινπ, αιιά
θαη δηαδξαζηηθή, εμαηνκηθεπκέλε ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
θαιψλ. Δπνκέλσο, ην πξσηφθνιιν δελ είλαη πάληα αξθεηφ γηα ην ρεηξηζκφ ηεο
θιήζεο. Αο ζθεθηνχκε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο γηα παξάδεηγκα ν θαιψλ εκθαλίδεη
αληίζηαζε ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη άιιεο θαηαζηάζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεην
λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία γηα λα αιιάμεη ηελ άπνςε ηνπ
θαινχληνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε γλσζηηθή επειημία θαη ε ελζπλαίζζεζε είλαη δχν
βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ απνζηνιή έθηαθηεο αλάγθεο.
Ζ ελζπλαίζζεζε νξίδεηαη ζηελ ςπρνινγία σο ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο
δηάζεζεο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο αηφκνπ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.
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Ζ γλσζηηθή επειημία είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ απνζηνιέα λα πξνζαξκφδεηαη ζε
λέεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο θαη λα πξνζαξκφδεηαη κε επηδεμηφηεηα ζε δηαθνξεηηθέο
ςπρηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ ελεξγή αθξόαζε είλαη αζθαιψο κία απφ ηηο πην ρξήζηκεο ηερληθέο
επηθνηλσλίαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο ζπκπάζεηαο ζε πεξίπησζε ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο. ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία, νη βαζηθέο πηπρέο πνπ πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε είλαη ε ιεθηηθή θαη ε παξαςπθηηθή επηθνηλσλία.
Ζ απνηειεζκαηηθή ελεξγή αθξφαζε βαζίδεηαη ζηα εμήο:
1. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ: ηη ιέεη ν θαινχληνο
2. Αλάιπζε πεξηβάιινληνο: ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα κηαο δήισζεο θαη φισλ ησλ
πεξηζηάζεσλ, θαζψο θαη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ε γεληθή έλλνηα ηεο
επηθνηλσλίαο. Ζ ζπκθξαδφκελε αλάιπζε πεξηιακβάλεη ζφξπβν θαη άιιεο
ελδείμεηο ζρεηηθά κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.
3. Απηφ πνπ ν θαιψλ δελ ιέεη ή θάλεη - ζπρλά νη ηερληθέο επηθνηλσλίαο
επηθεληξψλνληαη ζηηο ελέξγεηεο θαη ηελ νκηιία ηνπ ζπλνκηιεηή, σζηφζν,
αθφκε θαη παξαιείςεηο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. θεθηείηε φηη ελδέρεηαη λα
ππάξρνπλ θαινχληεο νη νπνίνη - παξά ηηο δπζθνιίεο - δελ δεηνχλ πξνθνξηθά
θαη άκεζα βνήζεηα ή ν θαιψλ παξαιείπεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο.
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ελεξγνχ αθξφαζεο είλαη:
 Μείσζε ησλ παξεμεγήζεσλ
 Μείσζε πεξηηηψλ εξσηήζεσλ
 Βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ θαινχληα
 Αχμεζε ηνπ βαζκνχ γλσζηηθήο επειημίαο κε πξνζεθηηθή ιήςε πιεξνθνξηψλ
πνπ θαηέρεη ν θαιψλ
Πξνηάζεηο γηα ελεξγεηηή αθξόαζε
1. Δζηηάζηε

ηελ

πξνζνρή

ζαο

ζην

ζέκα.

Απνθιείζηε

κε

ζπλαθείο

δξαζηεξηφηεηεο θαη εζηηάζηε θαη ζηνλ θαινχληα θαη ζην ζέκα. Δπαλαιάβεηε
δηαλνεηηθά απηφ πνπ γλσξίδεηε ήδε γηα ηνλ θαινχληα. Γηα παξάδεηγκα: Δάλ ε
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ηειεθσληθή θιήζε αλαθέξεηαη ζε πεξηζηαηηθφ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο,
εμεηάζηε δηαλνεηηθά πνηνη ζαλαηεθφξνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε
ζε απηή ηελ πεξίπησζε; ε πνηνπο δείθηεο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή;
2. Απνθχγεηε ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο. Μελ ζθεθηείηε απεπζείαο ηελ
επφκελε εξψηεζε, επαλαιάβεηε δηαλνεηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέζρεη ν
θαιψλ εθείλε ηε ζηηγκή θαη εζηηάζηε ζηελ αθξηβή δηαηχπσζε θαη ρξήζε ησλ
ιέμεσλ απφ ηελ ηειεπηαία απάληεζε
3. Αλαγλσξίζηε ηηο δηθέο ζαο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
α. Γηαρεηξηζηείηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο
β. Γψζηε πξνζνρή ζηηο πιεξνθνξίεο - ζηνλ ηφλν ηεο θσλήο - ζην ζπλαίζζεκα
ηνπ θαινχληνο
4. Αθήζηε θαηά κέξνο ηηο δηθέο ζαο πξνθαηαιήςεηο
5. Δζηίαζε ζηνλ θαινχληα
6. Να είζηε ζπλεηδεηνί θαη λα ζπκκεηέρεηε.
7. Αλαζηνιή ηεο θξίζεο θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ - Ζ θξίηηθή είλαη θπζηθή θαη
απηφκαηε, είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα
επηβηψζνπκε. Ζ εμάζθεζε θξίζεο γίλεηαη ζε δεπηεξφιεπηα, αξρίδεη κφιηο
ιάβεηε πιεξνθνξίεο ηνπ θαινχληνο. Απηφο ν ηχπνο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα
αλαβιεζεί κέρξηο φηνπ γλσξίδεηε κε βεβαηφηεηα πνηα είλαη ηα γεγνλφηα.
8. Να είζηε ππνκνλεηηθνί θαη λα επηηξέπεηε ζηνλ θαινχληα λα εθθξαζηεί.
9. Μέλεηε ζεεπηθνηλσλία κε ηνλ θαινχληα.
10.Αθνχζηε ηη ιέεη εδψ θαη ηψξα - Μελ πξνζπαζήζεηε λα πξνβιέςεηε ηη ζα πεη ν
θαιψλ, αθνχζηε ηη ιέεη. Οη πξνζδνθίεο κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ θαινχληνο, ηελ πξνζνρή ηνπ / ηεο, ή κεξηθέο θνξέο λα
δψζνπλ κηα εχινγε πξφηαζε ζε έλαλ θαινχληα πνπ δελ μέξεη ηη λα πεη, επεηδή
βξίζθεηαη ζην ηειέθσλν ή γηαηί δελ ζέιεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα άηνκν θαιεί λα
πξνζνκνηψζεη κηα θιήζε βνήζεηαο γηα έλα πεξηζηαηηθφ ζην ζπίηη, φηαλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη πεξίπησζε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ε πξφβιεςε ηνπ
απνζηνιέα κπνξεί λα πξνζθέξεη εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο ζηνλ βίαην
57

Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή – Όδεγνο Τπνζηήξημεο γηα ηνπο
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
επηζθέπηε.
11.ηαλ είλαη δπλαηφλ, επηηξέςηε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
12.Τπνκνλή - Δπηηξέπεη ζηνλ θαινχληα λα πεη ηελ ηζηνξία ηνπ ή λα παξέρεη
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζθέςεηο ηνπ.
13.Απνθαζίζηε εάλ πξέπεη λα δηαθφςεηε ηελ νκηιία ηνπ θαινχληνο ή λα
αθνχζεηε λα έρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη.
14.Να είζηε ελζπλαηζζεηηθνί • Να θαηαλνείηε ηα αηζζήκαηα θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ • Να είζηε ελήκεξνη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο • Να
αηζζαλζείηε ζπλαηζζήκαηα δελ ζεκαίλεη φηη έρεηε βηψζεη ηελ εκπεηξία •
Απνθχγεηε λα πξηζδίδεηε ζηνλ εαπηφ ζαο ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαινχληνο,
απιψο πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαινχληνο.
15.Απζεληηθφηεηα - • Αληηκεηψπηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη άκεζνπ θαινχληνο, •
Να είζηε εηιηθξηλείο κε ηηο αληηδξάζεηο ζαο, • Να επζπγξακκίδεηε ηηο ζθέςεηο
ζαο κε ηε δηθή ζαο ζπκπεξηθνξά. ηαλ αληηκεησπίδεηε κηα θιήζε, λα
γλσξίδεηε φηη αλ νη ζθέςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο δελ είλαη επζπγξακκηζκέλεο κε
ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο (πψο λα θάλεηε εξσηήζεηο, ηνλ ηφλν θσλήο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηε ρξήζε ελζπλαηζζεθψλ ή κε ζπκπαζεηηθψλ
απαληήζεσλ), κπνξεί λα ζεσξεζεί αθαηάιιειε ή ςεπδήο.
Ζ

ηερληθή

ηεο

ζπλαηζζεκαηηθήο

ζήκαλζεο

ζπλίζηαηαη

ζηελ

εθρψξεζε

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηνλ θαινχληα.
Αθνινπζνχλ δχν παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο:
 Φαίλεζαη αλαζηαησκέλνο
 Απηφ πξέπεη λα ήηαλ ηξνκαθηηθφ
Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή φηαλ αλαγλσξίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ.
Ζ ηερληθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εηηθέηαο ζαο επηηξέπεη λα ειέγμεηε ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, πνπ είλαη κεξηθέο θνξέο δχζθνιν λα
απνθσδηθνπνηεζεί.

Υξεζηκνπνηψληαο

ηηο

θξάζεηο

πνπ

απνδίδνπλ

έλα

ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα ζην ζέκα δελ πξνθαιεί απιψο κηα αληίδξαζε, αιιά
απηή ε αληίδξαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνζαθήληζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
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θαηάζηαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε
κε ηνλ θαινχληα. θεθηείηε ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαινχλ θαηά ηε δηάξθεηα
επηθίλδπλσλ δνινθνληψλ ή εηδηθψλ γεγνλφησλ πνπ - θξίλνληαο απφ ηνλ ηφλν ηεο
θσλήο - κπνξεί λα αθνχγνληαη απνζηαζηνπνηεκέλνη ή εξεκνη κε έλαλ αθχζηθν
ηξφπν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν θαιψλ έρεη κηα βαζηά
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, αιιά είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβεη αλ δελ
δηεξεπλεζεί κε ζπλαηζζεκαηηθή ηερληθή ζήκαλζεο.
2.5. Δπηθνηλσλία ζε πεξηπηώζεηο ςπρνπαζνινγίαο
ε πεξηπηώζεηο ππνςίαο θαηάζιηςεο
 Δπηηξέςηε αξγέο απαληήζεηο. Υξεζηκνπνηήζηε αλνηρηέο εξσηήζεηο. Να
είζηε έηνηκνη γηα κεγάιεο παχζεηο.
 Υξεζηκνπνηήζηε έλαλ εκθαηηθφ ηφλν, θαηαλνεηφ. Δπηβεβαηψζηε ην άηνκν
κε ηνλ ηφλν ηεο ζπλνκηιίαο, πξνζδηνξίζηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ
θαινχληνο, ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, δπζαξέζθεηαο, πφλνπ. Απηή ε ηερληθή
ζα ζαο επηηξέςεη λα πείηε ζηνλ θαινχληα φηη είλαη εληάμεη λα εθθξάζεη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη έηζη κπνξείηε λα κηιήζεηε γη 'απηφ.
 Να είζηε ππνκνλεηηθνί ελψ πεξηκέλεηε ηελ απάληεζε, ν θαηαζιηπηηθφο
άλζξσπνο κηιάεη αξγά
 Απνθχγεηε ηε ρξήζε ζηελψλ αλζξψπσλ σο ελδηάκεζσλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο. Απηφ, αλ ην άηνκν είλαη θαηαζιηπηηθφ, ζα κπνξνχζε λα
απμήζεη ηελ ελνρή ηνπ
 Ζ αλαβνιή ησλ πηζαλψλ απηφκαησλ ελεξγεηψλ είλαη κηα πξνηηκψκελε
ζηξαηεγηθή ζηελ ζέζε ηεο πξνζπάζεηαο λα αιιάμεηε ηε δηάζεζε ηνπ
αηφκνπ
 Πξνζδηνξίζηε θαη απνξξίςηε θαηά ηξφπν θαηαλνεηφ γελίθεπζε θαη φξνπο.
πσο "φια", "πάληα", "θάζε θνξά", "ηίπνηα".
 Καηαιαβαίλεηε εζθαικέλα ηηο θξάζεηο απηνεμππεξέηεζεο "είλαη δηθφ κνπ
ιάζνο". "Πξέπεη λα θαηεγνξψ ηνλ εαπηφ κνπ γηα φια".
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 πδεηήζηε ζέκαηα ξεαιηζηηθά θαη φρη αθεξεκέλα Θέκαηα φπσο ν "θφζκνο
είλαη έλα θνβεξφ κέξνο", κπνξνχλ λα θαηαπνιεκεζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο
φξνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: "Ση έρεη ζπκβεί, ηδηαίηεξα, πνπ ζαο θάλεη λα
ληψζεηε φηη ν θφζκνο είλαη ηξνκεξφο;"
 Δάλ ν θαιψλ αλαθέξεηαη ζε απηνθηνλία, πξνζπαζήζηε λα ηνλ
θαζπζηεξήζεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Πηζαλή ελέξγεηα γηα λα
απνζπάζνπκε ην ζέκα θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαζνξίζνπκε κε ηε
βνήζεηα ηεο αζηπλνκίαο εάλ ην άηνκν ζρεδηάδεη απηνθηνλία (SbC γηα
απηνθηνλία-απφ-αζηπλνκία). Φάμηε γηα ελέξγεηεο, αληηθείκελα, αλζξψπνπο
πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ειπίδα (ζαλ γάληδν).
 Ζ πξνζνρή ζε θάπνηα απφηνκε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λνπ
 Αλαηξέμηε ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ
 Μηιήζηε θαη επαλαιάβεηε ηηο δειψζεηο γηα λα δείηε αλ ην άηνκν
θαηαιαβαίλεη ηη ιέηε, αξγά θαη θαζαξά
 Απνθχγεηε ηηο ζπλνκηιίεο πνπ δείρλνπλ κηα αιιαγή δηάζεζεο γηα θαιφ
"Γελ βιέπεηε φηη ε δσή είλαη φκνξθε;", "Γελ βιέπεηε φηη έρεηε θαιή
ηχρε!", "Τπάξρεη θάπνηνο ρεηξφηεξνο απφ εζάο" "Κάληε ην γηα ηα παηδηά
ζαο . "
Γηα πεξηπηώζεηο ππνςίαο ςύρσζεο
 Υξεζηκνπνηήζηε έλα ηφλν θσλήο, ζηαζεξφ, ήξεκν θαη πνπ δείρλεη ζεβαζκφ
 Μελ πξνζπαζήζεηε λα δηνξζψζεηε ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπο, λα αθνχζεηε ηηο
θξίζηκεο αληηιήςεηο ηνπο. Γηα απηνχο, νη ςεπδαηζζήζεηο ηνπο είλαη
πξαγκαηηθέο. Δάλ απηέο νη αληηιήςεηο δελ γίλνληαη ζεβαζηέο - γηα παξαλντθή
πξνζσπηθφηεηα - γηα παξάδεηγκα, είλαη ζαλ λα κελ επηβεβαηψλεηε ηελ
παξάλνηα, θαη ε ηδέα είλαη φηη είζηε ελαληίνλ ηνπο.
 Μελ πεγαίλεηε απεπζείαο ζην ζέκα ςεπδαηζζήζεσλ.
 Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ηερληθή παξαθξάζεσλ κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ θξίλεηε. Ζ
ηερληθή παξαθξάζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ επαλάιεςε ηεο θξάζεο ζηνλ
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εξσηψκελν σο εξσηεηή. Γηα παξάδεηγκα, "Ζ δσή είλαη ηξνκεξή" - Δλλνείηε
φηη ε δσή είλαη ηξνκεξή;
 Δπηηξέςηε

ζην

άηνκν

λα

εμεγήζεη,

πξνθεηκέλνπ

λα δεκηνπξγήζεη

εκπηζηνζχλε θαη ζπκπάζεηα.
 Δζηίαζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε ή ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δζηηάζηε ηα
πξαγκαηηθά θνκκάηηα, φρη ην θαληαζηηθφ ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο θξηηηθή.
 Να επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ηεο αλαθνξάο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κελ
πξνζπαζείηε λα πξνζεγγίζεηε ην πξφβιεκα ακέζσο θαη άκεζα.
 Αζθαιίζηε ην άηνκν κφληκα
 Πξνβιέςηε επηζεηηθέο απαληήζεηο. Να δεηάηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, λα
απνζαθελίζεηε θαη λα παξαθξάζεηε ηηο απαληήζεηο. Πξνζπαζήζηε λα δψζεηε
πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα πξαγκαηηθά πξάγκαηα θαη λα θαζνδεγήζεηε ην
άηνκν ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα
 Αληηκεησπίζηε ηνπο θφβνπο ηνπ αηφκνπ παξέρνληαο ζηαζεξή δηαβεβαίσζε
ε πεξηπηώζεηο ππνςίαο αληηθνηλσληθήο δηαηαξαρήο
 Θπκεζείηε φηη απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ έλα πνιχ πςειφ ‘εγψ’
 Γηαηεξήζηε ην ζέκα ελεξγά
 Να είζηε ζπγθεληξσκέλνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
 Απνθχγεηε ηε δηακεζνιάβεζε απφ ηελ αζηπλνκία
ε πεξηπηώζεηο αηόκσλ πνπ ππνθέξνπλ από θξίζεηο παληθνύ
 Υξεζηκνπνηήζηε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, αθνχ απηφο ν ηξφπνο νδεγεί ζε
ζχληνκεο απαληήζεηο (π.ρ., Πνηα ειηθία έρεηε; Ση θάλεηο;)
 Πξνζπαζήζηε λα εληνπίζεηε ηνλ πφλν ζε κηα εηδηθή θαη πεξηνξηζκέλε πεξηνρή
ηνπ ζψκαηνο (γηα παξάδεηγκα, "Ο πφλνο είλαη ζην χςνο ηνπ ζηήζνπο")
 Καζνξίζηε ιεπηνκεξψο ηνλ ηφπν ηνπ πφλνπ (π.ρ. "Πεξηζζφηεξα πξνο ηα
αξηζηεξά ή πεξηζζφηεξα πξνο ηα δεμηά; Πφζα δάθηπια βξίζθνληαη θάησ απφ
ηελ πξχκλε;") Απηφ θαη ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα απνζθνπνχλ λα
απνζπάζνπλ ηνλ θαινχληα απφ ηελ θξίζε παληθνχ, ε νπνία είλαη έλαο
θαληαζηηθφο θφβνο.
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 Υξεζηκνπνηήζηε ηελ θιίκαθα ηεο δηάζεζεο: πείηε απφ ην έλα έσο ην δέθα πψο
ζα βαζκνινγνχζαηε απηφ ην ζπλαίζζεκα ηεο δηέγεξζεο; Πην αθξηβήο. Πνιχ
αθξηβήο. Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θιήζεο γηα επηθχξσζε ηεο παξνπζίαο πηζαλψλ αιιαγψλ.
 Μελ δείμεηε φηη εθπιαγείθαηε αθνχ ε επίζεζε παληθνχ είλαη έλα
απηνζπγθξαζηαθφ ζχλδξνκν θαη κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηέηνηεο αληηδξάζεηο
απφ ηνλ απνζηνιέα
 Βεβαησζείηε φηη ν "παληθφο είλαη αβιαβήο, δελ επεξεάδεη", "νη θπζηνινγηθέο
αληηδξάζεηο ζαο δίλνπλ κηα αίζζεζε δεζηαζηάο θαη πφλνπ, αιιά δελ έρνπλ
επηπηψζεηο ζηελ πγεία"
 Υξεζηκνπνηήζηε ηερληθέο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο: δεηήζηε απιέο πξάμεηο
φπσο ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ελφο ρεξηνχ, κεηαθηίλεζε ησλδάρηπισλ ησλ
πνδηψλ, θιπ.. • Υξεζηκνπνηήζηε ξήκαηα θαη ιέμεηο πνπ ελέρνπλ ην ηέινο ηεο
θξίζεο: "δηαδνρηθά" "ηαλ ηειεηψζεη", "αθνχ έρεη πεξάζεη", "ηφηε".
 Απνθχγεηε ηελ επαλάιεςε αξλεηηθψλ ιέμεσλ πνιχ ζπρλά, φπσο «άγρνο»,
«θφβν», «παληθφο».
 Δάλ ε επίζεζε παληθνχ κεησζεί ζεκαληηθά (κεηά απφ έιεγρν κε ηελ ηερληθή
ηεο θιίκαθαο), κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα επηθπξψζεηε ηελ επηηπρία
ρξεζηκνπνηψληαο ζεηηθά κελχκαηα ελίζρπζεο φπσο: "πγραξεηήξηα πνπ
ήζαζηαλ θαιφο, πήγε θαιά, ληψζσ πην ήζπρνο, Πήγε θαιά, είλαη ε αμία ζνπ. "
Γηα εθείλνπο πνπ απεηινύλ ηελ απηνθηνλία
 Εεηήζηε απφ ην άηνκν λα ζαο πεη εάλ ζθέθηεηαη ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ.
 πδεηήζηε αλνηρηά ρσξίο λα ζαο ζνθάξεη, ρσξίο απνδνθηκαζία θαη θξηηηθή.
 Κάληε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ.
 Ρσηήζηε εάλ έρεη ππνθέξεη πνηέ απφ θαηάζιηςε.
 Κεξδίζηε ρξφλν. Υξεζηκνπνηήζηε επηρεηξήκαηα φπσο "Γηα απηφλ ηνλ ιφγν,
κπνξείηε λα δψζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο ρξφλν λα κνπ κηιήζεηε"
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 Απνθχγεηε εθθξάζεηο φπσο "Γηαηί", "Πφηε απνθαζίζαηε;", "Γηαηί;" Αιιά
είζηε ζίγνπξνη; "Μελ ην θάλεηο."
 Απνθχγεηε ηελ ρξήζε παηεξλαιηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο "Δίκαη κεγαιχηεξεο
ειηθίαο απφ εζάο, δελ θάλεηε ην ζσζηφ".
 "Δίκαη εδψ γηα λα ζαο βνεζήζσ ζηηο επηινγέο ζαο θαη λα κελ δηαηεξήζεηε ηελ
επηινγή ζαο". Πνιινί ηξαπκαηίεο έρνπλ ζθέςεηο ή ζρέδηα απηνθηνλίαο.
Μεξηθνί άλζξσπνη αθνινπζνχλ απηέο ηηο ζθέςεηο φηαλ αληηκεησπίδνπλ
πεξηφδνπο άγρνπο ή φηαλ έλαο παξάγνληαο ελεξγνπνίεζεο παξεκβαίλεη ελψ
άιινη ελεξγνχλ ζπλερψο νδεγνχκελνη απφ απηέο ηηο ζθέςεηο.
 ε ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ελφο θαινχληνο πνπ έρεη
απηνθηνληθέο ζθέςεηο απηέο είλαη κεξηθέο θξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ.
 Δπεηδή αμίδεηε λα δήζεηε.
 Γηαηί ε δσή ζαο είλαη πνιχηηκε, αθφκα θη αλ ηε βιέπεηε ή φρη.
 Δπεηδή δελ είλαη δηθφ ζαο ιάζνο.
 Δπεηδή δελ έρεηε επηιέμεη λα ρηππεζείηε ή λα καιαθψζεηε.
 Γηαηί ε ίδηα ε δσή είλαη πνιχηηκε.
 Γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ αδηθεζεί, δελ έρεηε δίθην.
 Δπεηδή είζηε ζπλδεδεκέλνη κε φινπο ηνπο άιινπο επηδψληεο θαη ν
θαζεκεξηλφο ζαο αγψλαο δίλεη απηφκαηα ζε άιινπο αλζξψπνπο ζε παξφκνηεο
θαηαζηάζεηο ειπίδα θαη δχλακε.
 Γηαηί ζα ληψζεηε θαιχηεξα ζην ηέινο.
 Γηαηί θάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδεηο απειπηζκέλεο θαηαζηάζεηο, ζα βγεηο απφ
απηέο πην δπλαηά.
 Γηαηί αλ πεζάλεηο ζήκεξα, δελ ζα αηζζαλζείο μαλά ηελ αγάπε ελφο άιινπ
αλζξψπνπ ... .. ή δε ζα δεηο πνηέ ην ειηαθφ θσο θαζψο δηεηζδχεη ζηα θχιια
ελφο δέληξνπ.
 Δπηδήζαηε, είζηε ήδε ληθεηήο ... θαλείο δελ κπνξεί λα ην πάξεη απηφ.
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 Δπεηδή ε ζέιεζε λα δήζεη δελ είλαη κηα ζθιεξή ηηκσξία, αθφκα θη αλ
αηζζάλεηαη έηζη κεξηθέο θνξέο. Δίλαη έλα αλεθηίκεην δψξν.
 Δπεηδή ρξεηαδφκαζηε επηδψληεο γηα λα απνδείμνπκε φηη ε απειπηζία θαη ε
θξίθε κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ.
 Δπεηδή θαλείο δελ μέξεη θαιχηεξα ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο αγσλίαο.
 Δπεηδή αμίδεηε ηελ εηξήλε πνπ ζα έξζεη κεηά ηε κάρε απηή, θαη ζα θεξδίζεη,
αιιά κφλν ιεπηά αλά ιεπηφ.
Σαπηφρξνλα, έλαο άιινο αιγφξηζκνο επηθνηλσλίαο πξνηείλεηαη γηα άηνκα πνπ
απεηινχλ ηελ απηνθηνλία. Ζ πξψηε θάζε είλαη ε νηθνδφκεζε ελζπλαίζζεζεο θαη
εκπηζηνζχλεο κε ηνλ θαινχληα, ε ζπιινγή δηαδνρηθψλ ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
απηνθηνλία, νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηείηαη ην ζέκα
(ζρεδηαζκφο) θαη ε ζπκβνιή ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο. Γεχηεξε θάζε είλαη
δηαδνρηθά πξνγξακκαηηζκέλε θαη θαηαλνεηή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία εληνπίδεηαη
ην πξφβιεκα (ζπλήζσο ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ απφθαζε)
θαη ηα ηδηαίηεξα ηα θίλεηξα, ηα ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ πηα αμία ή λφεκα γηα ηνλ
άλζξσπν. Ζ επηθνηλσλία νινθιεξψλεηαη κε ηελ αίηεζε θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο
θαηάιιειεο παξέκβαζεο επί ηφπνπ.

Ο Αιγόξηζκνο Γξάζεο ζηε Γηαρείξηζε Γνθηκώλ Απηνθηνλίαο
Α. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΜΦΑΛΗΖ / ΓΗΑΦΑΛΗΖ
Β. Πξνζδηνξίζηε Απηνθηνληθέο Σάζεηο
Γηα παξάδεηγκα, "Γελ κε ελδηαθέξεη ηίπνηα πηα" "Γελ ζα κε μαλα αθνχζεηο "
ΔΑΝ ΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΓΗΚΝΤΟΤΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ
 Ρσηήζηε - "Θέιεηε λα απηνθηνλήζεηε;"
 Κάλαηε θάηη;
 Δάλ ε απάληεζε είλαη λαη - ηη θάλαηε;
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 Δάλ ε απάληεζε είλαη ρη - έρεηε θάηη κε ην νπνίν λα ζθνηψζεηε ηνλ
εαπηφ ζαο; - Λάβεηε πιεξνθνξίεο - ξσηήζηε

- Α. ΜΔΘΟΓΟ - ράπηα ή νπζίεο - πφζνη πήξεο; Ση είδνπο...? Έρεηε πάξεη
νηηδήπνηε άιιν, φπσο ην αιθνφι;
- B. ΒΟΖΘΔΗΑ - ΜΔΗΧΖΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ
 Υάπηα - ζεθσζείηε θαη πεξπαηήζηε γχξσ απφ ην δσκάηην, κείλεηε
μχπληνη
 Πνην είλαη ην πξφβιεκα? - Ση ζπλέβε ηηο ηειεπηαίεο 24 ψξεο;
Πξνζδηνξίζηε ηνλ παξάγνληα πνπ νδήγεζε ζηελ πξάμε
 Πξνζδηνξίζηε ην άγθηζηξν - ηη είλαη αθφκα ζεκαληηθφ γηα ην άηνκν;
 Πξνζδηνξίζηε ηα θίλεηξα - πνηνο είλαη ν ζηφρνο ηεο απηνθηνληθήο
δξάζεο;
 Αλάπηπμε ζρεδίνπ δξάζεο
 Εεηήζηε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε - δηάζσζε, ππξνζβεζηηθή,
αζηπλνκία θιπ
2.6. Δπηθνηλσλία κε παηδηά
Οη θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ θνηλσλία ζηελ
νπνία δνχκε, δηφηη ην έξγν ελφο ΥΔΑ είλαη ηδηαίηεξν. Αθφκα θαη κεξηθά
δεπηεξφιεπηα κπνξνχλ λα ζψζνπλ κηα δσή.
Οη θαλφλεο γηα ηελ ηειεθσληθή ζπλνκηιία κε έλαλ αλήιηθν είλαη δηαθνξεηηθνί
απφ απηνχο κε έλαλ ελήιηθα. Ο ξπζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο, ην παηδί είλαη
απξφβιεπην θαη ηείλεη λα πξνβιέπεη ηηο απαληήζεηο πξηλ απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ
έρνπλ δηαηππσζεί. Θέιεη λα αληαπνθξηζεί γξήγνξα θαη θαιά θαη αλ φρη, γθξηληάδεη
θαη αηζζάλεηαη αλαζθαιήο. Σν παηδί κπνξεί λα είλαη κφλν φηαλ ηειεθσλεί, γεγνλφο
πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε ζπδήηεζε.
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ηαλ έλα παηδί βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ζεκαληηθφ
λα κάζεηε ηελ ειηθία ηνπ, ην ιεμηιφγηφ ηνπ, ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην, ηελ ηθαλφηεηα
θαηαλφεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ νκηιίαο.
 Έλα ρξήζηκν ζρέδην γηα ηε κείσζε ησλ δπζθνιηψλ:
 Υξήζε απιήο γιψζζαο, δηαηήξεζε ηεο εξεκίαο θαη αλάζεζε
θαζεθφλησλ ή ξφινπ ζην παηδί. Γηα παξάδεηγκα "ηψξα ζα είζηε ε
βνήζεηά κνπ ζηελ επίιπζε ηεο θαηάζηαζεο" ή "απφ απηή ηε ζηηγκή ζα
γίλεηε ν ζσηήξαο ....."
 Δπαλαιάβεηε ήξεκα
 Αξγή έθθξαζε κε ηνλ θαηάιιειν ηφλν.
 Γηαζεζηκφηεηα γηα λα είζηε έηνηκνη λα επαλαιάβεηε ηελ πξφηαζε
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο ιέμεηο ή κεηαξξχζκηζε κε έλα απινχζηεξν
ιεμηιφγην.
 Απνθπγή ζπκνχ, άγρνπο, θξίζεο.
2.7. Βαζηθέο εξσηήζεηο θαη ν ξόινο ηνπο
Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ
 Σν εξψηεκα είλαη ηερληθά έλα αίηεκα γηα πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Ζ
δνκή ηεο εξψηεζεο ζα πξέπεη πάληα λα βαζίδεηαη ζε ζρεκαηηθή ζθέςε,
δειαδή:
 Πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ζέισ λα επηηχρσ κε απηήλ ηελ
εξψηεζε;
 Ο ηχπνο ηεο εξψηεζεο πξνθαιεί ζχληνκεο ή καθξέο απαληήζεηο (νη
εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη ή λα βαζκνλνκνχληαη αλάινγα κε ηνλ
δηαζέζηκν ρξφλν ή ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηεο ελέξγεηαο),
 Δίλαη θαηάιιειε ε δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο γηα ην άηνκν πνπ απαληά;
Υξεηάδεηαη εθείλε ηελ επνρή; Ση είδνπο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη
ακέζσο;
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Κιεηζηέο εξσηήζεηο - Απηέο είλαη εξσηήζεηο πνπ απαληψληαη κε ηελ επηινγή κηαο
ελαιιαθηηθήο ιχζεο.
Απηέο είλαη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ
πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο ηχπνπο:
• Ναη / ρη (ππάξρεη θάπνηνο καδί ζαο;)
• Δπηιεθηηθή (ε πχιε παξακέλεη θιεηζηή ή αλνηρηή;)
• Σαπηνπνίεζε (πφζεο ηακπιέηεο έρεηε απνξξνθήζεη;)
Π.ρ:
• Πνην είλαη ην φλνκά ζαο, ην φλνκα ηνπ δξφκνπ, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ
• Πφηε ζπλέβε;
• αο βιάπηνπλ;
• Ση είδνπο ηξαπκαηηζκψλ έρεηε;
Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο πξνθαινχλ ζχληνκεο απαληήζεηο, νπφηε ε ρξήζε ηνπο ζα
πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα κε ην ζηφρν θαη ηε θάζε ηεο θιήζεο. ε απηή ηελ
ελφηεηα πξνηείλσ θάπνηεο εηζεγήζεηο.
 Δίλαη ρξήζηκν λα ηηο εθαξκφζεηε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο επηθνηλσλίαο. Δηδηθά
ζηελ αξρή, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ζχληνκεο \ απαληήζεηο (πνπ
αλαθέξνληαη ζε θιεηζηέο εξσηήζεηο), δηφηη ε πξφζθιεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη
ακέζσο θαηαλνεηή
 ηαλ ζέιεηε λα δείηε αλ ζαο αθνινπζεί ν θαιψλ (π.ρ. "Μήπσο κε
αθνινπζείηε; Καηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ;")
 Οη αξλεηηθέο θιεηζηέο εξσηήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ φπσο είλαη
επεηδή ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηνπ απνζηνιέα. Μηα εξψηεζε
επαιήζεπζεο φπσο "Κάλεηε ηα πξάγκαηα πξαγκαηηθά θαθά ηψξα;" Θα
κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη "λαη", ην νπνίν είλαη πνιχ επηθίλδπλν.
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Αλνηθηέο εξσηήζεηο - Απηέο είλαη εξσηήζεηο πνπ πξνθαινχλ κηα εθηεηακέλε θαη
ειεχζεξε εμήγεζε θαη δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν απαληήζεσλ πνπ
κπνξεί λα δψζεη ην ζέκα. Π.ρ:
• Πψο ηξαπκαηηζηήθαηε;
• Ση ζπλέβε?
• Ση είδαηε?
Απηά ηα εξσηήκαηα είλαη θαηαιιειφηεξα ζε κηα δεχηεξε θάζε ηεο πξφζθιεζεο
θαη κφλν εάλ είλαη απαξαίηεην. Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο,
ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλέβεζαλ ηα γεγνλφηα.
Γηα παξάδεηγκα, "Πνηνο ήηαλ ν ιφγνο ηεο θιήζεο ζαο ζην PBX 112 θαη πψο
δηαθφπεθε ε θιήζε;"
Ρσηήζηε "πψο" φρη "γηαηί". Ζ εξψηεζε "γηαηί" έρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα:
 Δζηίαζε ζηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ζε ζεηηθά γεγνλφηα ζην
ηειεπηαίν
 Δμαηνκηθεχζηε κηα ζεηξά απφ παξειζφληα γεγνλφηα (δχζθνιν λα
αλαθαιπθζεί)
 Οη ζπλνκηιεηέο - γηα ιφγνπο ζπλέπεηαο - ζα ηείλνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ
γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο
ηξέρνπζαο ζπκπεξηθνξάο ηνπο
 Δίλαη κηα εξψηεζε πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαινχληα λα παξέρεη αιινγηθέο
εμεγήζεηο σο αηηηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, αιιά δελ παξέρεη
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν εξψηεκα
γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθά κηα ηζρπξή
ακθηβνιία ή φηαλ ππνςηάδεζηε φηη ππάξρνπλ "θνκκάηηα ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ ιείπνπλ" ζηελ ηειεθσληθή θιήζε.
2.8. Ζ ηαμηλόκεζε ηνπ ηειεθώλνπ
Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο κηαο ηαμηλφκεζεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε λα ππάξρεη κηα απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
/ επηινγήο γηα ηνπο θαινχληεο φζνλ αθνξά ηε δήηεζε έθηαθηεο αλάγθεο.
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Ζ ζρεηηθή ηαμηλφκεζε απνηειείηαη απφ κηα ζπλέληεπμε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ απνζηνιή ηεο θαηαιιειφηεξεο νκάδαο θαη ησλ
άκεζσλ κέζσλ.
1. Ζ ζρεηηθή θάζε ηνπ Κψδηθα Αλάζεζεο πξνβιέπεη ηέζζεξα επίπεδα
πξνηεξαηφηεηαο:
2. Κφθθηλνο θψδηθαο: πςειή θξίζηκε πξνηεξαηφηεηα, θνξπθή.
3. Κίηξηλνο θψδηθαο: Κξηηηθέο, ελδηάκεζεο πξνηεξαηφηεηεο.
4. Πξάζηλνο θψδηθαο: φρη πνιχ θξίζηκνο, κε βάζε ηελ πξνηεξαηφηεηα.
5. Με θξίζηκνο ιεπθφο θψδηθαο- πνπ δελ είλαη επείγσλ.
Οη ρξφλνη αλακνλήο γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζε δηεζλή πξφηππα:
- Κφθθηλν θψδηθα: άκεζε πξφζβαζε ζηε θξνληίδα
- Κίηξηλνο θσδηθφο: Πξφζβαζε ζε 10-15 ιεπηά
- Πξάζηλνο θψδηθαο. Πξφζβαζε εληφο 30-60 ιεπηψλ
- Λεπθφο θσδηθφο: Πξφζβαζε εληφο 60-120 ιεπηψλ
Οη θάζεηο επηθνηλσλίαο πνπ αθνινπζεί ν απνζηνιέαο είλαη:
Α. Απόκηεζε γενικών πλεροθοριών. Π.τ:
1. Πνην είλαη ην επείγνλ;
2. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ θιήζεσλ;
3. Πνην είλαη ην πξφβιεκα;
4. Πφζνη άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ;
5. Ση ειηθία έρεη ν αζζελήο;
6. Γλσξίδεη;
7. Αλαπλέεη;
8. Έρεη πφλν;
9. Δίλαη έλαο άληξαο ή κηα γπλαίθα;
Β. Αληηζηνηρίζηε έλαλ θσδηθό πξνηεξαηόηεηαο
Μαδί κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζεκείνπ α, ην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ιακβάλεη πην
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ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο απφ ην πξνζσπηθφ παξέκβαζεο:
- Ζ θαηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο
- Πνζνζηφ αλαπλνήο
- Κνξεζκφο αξηεξηαθνχ νμπγφλνπ
- Καξδηαθφο ξπζκφο
-Πίεζε αίκαηνο
-Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
Απηέο νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηε ζέζπηζε ελφο
πξφζζεηνπ θψδηθα θάησ απφ ηνλ νπνίν ν αζζελήο ζα ζηαιεί ζην λνζνθνκείν.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:Σν ςπρνινγηθό πξνθίι ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ θαινύληνο
Αλαγλώξηζε ςεπδώλ θιήζεσλ
3.1. Πξνθίι απνζηνιέα έθηαθηεο αλάγθεο
Γλσζηαθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο δεμηόηεηεο
Θα ήηαλ θαιφ γηα ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο
δηάζσζεο ή βνήζεηαο λα δηαζέηεη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
απνθηεζνχλ κέζσ ςπρνινγηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο θαηάξηηζεο.
 Πνιιαπιέο εξγαζίεο (Μάζεηε πψο λα δηαρεηξίδεζηε θαη λα ζπληνλίδεηε
ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο): λα ζπγθεληξψλεηε πιεξνθνξίεο
θαινχληνο, λα δεκηνπξγείηε ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο / εξσηήζεηο, λα
θαηεπζχλεηε ηελ θιήζε, λα ρξεζηκνπνηείηε ηα ηερλνινγηθά κέζα.
 Λήςε απνθάζεσλ: ν απνζηνιέαο έθηαθηεο αλάγθεο ιακβάλεη
απνθάζεηο αλά πάζα ζηηγκή θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, απηφ
απμάλεη ζεκαληηθά ην γλσζηηθφ θνξηίν ιφγσ ηεο πςειήο πίεζεο. Ζ
απφθαζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ππφζεζεο δελ είλαη ε κφλε απφθαζε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαρείξηζε θάζε απάληεζεο ηνπ θαινχληνο
ζπλεπάγεηαη κηα απφθαζε (ζε πνηα εξψηεζε πξέπεη λα απεπζπλζψ; Να
δηαθφςσ ηνλ θαινχληα ή ηνλ αθήζσ λα κηιήζεη; Πψο κπνξψ λα
απαληήζσ ζε απηήλ ηελ πξφηαζε;)
 Κξηηηθή ζθέςε: Ο απνζηνιέαο δελ πξέπεη λα ππνζέηεη φηη μέξεη
αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη. Ο απνζηνιέαο πξέπεη λα δεη κέζα απφ ηα κάηηα
ηνπ θαινχληνο θαη απηή ε δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη πνιιέο ζηξεβιψζεηο.
Ζ θξηηηθή ζθέςε είλαη ζεκειηψδεο γηα ηνλ ιφγν απηφ, επεηδή επηηξέπεη
ζηνλ απνζηνιέα λα απεηθνλίζεη δηάθνξα πηζαλά ζελάξηα θαη λα ηα
δηαρεηξηζηεί κέζσ ηεο γλσζηηθήο επειημίαο.
 Μάζεηε πώο λα νξίδεηε όξηα: ν θαζνξηζκφο θαλφλσλ επηθνηλσλίαο θαη
ε εθαξκνγή ηνπο ίλαη κηα ζεκειηψδεο ηθαλφηεηα. Οη αληηξξήζεηο ηνπ
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θαινχληνο, ηα αξλεηηθά ζρφιηα ή ε παξαβίαζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ
επηθνηλσλίαο θαη ζεβαζκνχ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζε
επηβξάδπλζε ηνπ ρεηξηζκνχ θιήζεσλ. Απηή ε ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη
ζηελά κε ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θιήζεσλ.
 Λεθηηθή επηθνηλσλία: ν ΥΔΑ αιιειεπηδξά κε έλα επξχ θάζκα
αλζξψπσλ, απηφ πεξηιακβάλεη κηα επξεία πνηθηιία αηφκσλ πνπ θαινχλ
ην ηειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο θαη θαηά ζπλέπεηα κηα πνηθηιία κεηξψσλ
επηθνηλσλίαο, νπφηε ε πξνθνξηθή επηθνηλσλία είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο
ηθαλφηεηεο ηνπ απνζηνιέα. Απηή ε ηθαλφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε
κε ηελ ελεξγή αθξφαζε, ηελ πξνζνρή ζηελ θαινχληα θαη ηελ ηερληθή
ζπλέληεπμεο.
 Οκαδηθή δνπιεηά. Τπνζέηεη κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ νκαδηθή
απφδνζε
 Αληίιεςε θαηάζηαζεο: ε ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεζαη θαη λα
πξνβιέπεηο ηη ζπκβαίλεη.
 Δπηθνηλσλία: αληαιιαγή ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηψλ.
 πλεξγαζία: λα ζπλεξγαδεζηε ζε κηα νκάδα.
 Γηαρείξηζε ζηξεο θαη θόπσζεο: αλαγλσξίζηε ηα ζεκάδηα θαη μέξηε πψο
λα ηα δηαρεηξηζηείηε.
Αλαγλσξίδνληαο ην ςπρνινγηθό πξνθίι ηνπ θαινύληνο
Γεδνκέλεο ηεο θχζεο απηνχ ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπκε ην
ςπρνινγηθφ πξνθίι ηνπ θαινχληνο, ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε ηε ιεθηηθή θαη
παξαβαηηθή επηθνηλσλία θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε
κέζσ απηνχ κηα ζεηξά ελδείμεσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ
αλαγθψλ ηνπ θαινχληνο.
Ο ζηφρνο είλαη λα ηεζεί ν ΥΔΑ ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα λα πάξεη ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ
θιήζε.
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Σν ιεθηηθφ ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο δείρλεη ηη ιέγεηαη κε ιέμεηο. Ο φξνο
paraverbal ζεκαίλεη ηνλ ηξφπν πνπ νκηινχληαη νη ιέμεηο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηφλν
θαη ηνλ φγθν ηεο θσλήο.
Μέξνο απηνχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα είδνο ζηίμεο ησλ
δηαιεηκκάησλ, ηθαλφ λα ελζηαιάμεη έλα ξπζκφ ζην πεξηερφκελν. Σν πιαίζην ζην
νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία είλαη επίζεο ζεκαληηθφ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ
ζε κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε έλα άηνκν πνπ έρεη κηα αξγή θαη ήξεκε νκηιία,
ραξαθηεξηζηηθή ελφο θηλαηζζεηηθνχ αηφκνπ, ζε έλα έθηαθην πιαίζην, ν ιφγνο ηνπ
κπνξεί λα γίλεη πην ηαξαγκέλνο θαη γξήγνξνο. Δπνκέλσο, ην πιαίζην δηαδξακαηίδεη
βαζηθφ ξφιν. Έηζη εξεκήζηε ην άηνκν, αιιειεπηδξάζηε γηα λα επηζηξέςεηε ζε έλα
"θαλνληθφ" ξπζκφ θαη παξαηεξήζηε μαλά ηελ νκηιία ηνπ.
Οκνίσο, αλ αθνχηε θάπνηνλ ζην ηειέθσλν, εάλ παξαηεξήζεηε λεπξηθφηεηα ή
ηξφκν ζηε θσλή, θαη ηα ιφγηα ηνπο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε, απηή ε αιιαγή θσλήο κπνξεί πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζηελ
αδξελαιίλε, ή αθφκα θαη κηα ζηηγκή παληθνχ πνπ πξνθιήζεθε απφ έλα αηχρεκα ιίγν
πξηλ.
Τπάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ηεο θσλήο θαη ηεο πξνζσπηθόηεηαο;
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαιχνπκε ηηο θσλεηηθέο πηπρέο πνπ εκπίπηνπλ ζε κειεθηηθή επηθνηλσλία πνπ κπνξεί λα δείμεη πψο ιέγεηαη θάηη. Ζ θσλή κεηαδίδεη
πιεξνθνξίεο επηπιένλ ησλ ιέμεσλ (Anolli, 2006): Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο εθηφο απφ ιέμεηο φπσο ν φγθνο, ε επέθηαζε
θσλήο θ.ιπ., ηα νπνία κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο παξαπιαλεηηθά ζήκαηα.
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ θσλεηηθψλ κε ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη εχθνιε ιφγσ
ηεο αζαθνχο νξνινγίαο, σζηφζν, ν φξνο "paralingival" είλαη απηφο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά. Αλαθέξνληαη ζηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο (θχιν,
ειηθία), θνηλσληθνχο (πνιηηηζκφο, πξνέιεπζε, θνηλσληθή ηάμε), πξνζσπηθφηεηα πνπ
ζπλδέεηαη κε ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ (γηα παξάδεηγκα, ε ιεπηή
θσλή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ελφο αηφκνπ πνπ δηαθφπηεη ηε δξαζηεξηφηεηα)
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Φπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά- ζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ή ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο.
Σαθηηθέο αλαγλώξηζεο ηνπ ςπρνινγηθνύ πξνθίι ηνπ θαινύληνο
πσο έρνπκε πεξηγξάςεη παξαπάλσ, ε ελεξγφο αθξφαζε είλαη κηα δπλακηθή
δηαδηθαζία πνπ απαηηεί δέζκεπζε θαη ζπγθέληξσζε θαη είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή
κνξθή βνήζεηαο πνπ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζε άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή ηξαχκαηα. ε απηή ηε δηαδηθαζία, ν παξαιήπηεο, ν
απνδέθηεο ηνπ κελχκαηνο, έρεη εηδηθφ ξφιν ζηε ρξήζε ηεο αδφκεηεο πξνζνρήο,
αμηνπνηψληαο

ηηο

δπλαηφηεηεο

ηνπ

NLP,

ελδερνκέλσο

θαηαλνψληαο

θαη

απνθξππηνγξαθψληαο ηε ζηάζε ηνπ κέληνξα θαη ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ πξνδηαζέζεηο.
Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο πλεπκαηηθνχο κεραληζκνχο θαη λα
αλνίμνπκε άιινπο, λα θαηαλνήζνπκε ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ ζην άιιν
άθξν ηεο γξακκήο, δεκηνπξγψληαο ηηο πην απνηειεζκαηηθέο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο.
Ζ ελεξγή αθξφαζε πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαδηθαζίεο: ιήςε, επεμεξγαζία θαη
απάληεζε ζην κήλπκα. Ηδηαίηεξα ε πξψηε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη κε δνκεκέλε
πξνζνρή, επηθεληξσκέλε ζηα κελχκαηα ηνπ εθδφηε.
Γεχηεξνλ, ε ελεξγή αθξφαζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία
θαηεπζπληηθφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν αθξναηήο, παξά ηε δηεμαγσγή ηνπ
δηαιφγνπ, ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ θαινχληνο. Απηφ ζα
βνεζήζεη ηνλ θαινχληα λα αλαπηχμεη ειεχζεξα ηε δηθή ηνπ άπνςε, ηελ νκηιία ηνπ,
ρσξίο παξεκβάζεηο ή ζπκκεηνρέο ζηελ επηινγή ζεκάησλ πξνο αληηκεηψπηζε ή
εκβάζπλζε.
Σν ηξίην ζηνηρείν είλαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο αλαδηαηχπσζεο (βι. Παξαθάησ,
επφκελν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά, ηελ ηφλσζε θαη ηελ εγεζία) γηα λα
θαηαλνήζνπκε ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ άιινπ.
Γισζζηθά θαη παξαβεξβηθά ζηνηρεία
Γηα λα έρνπκε κηα απνςε γηα ηνλ θαινχληα, έρνπκε κφλν έλα αηζζεκαηηθφ
θαλάιη, ην αθνπζηηθφ θαλάιη: ζφξπβνη, ήρνη, ζθξαγίδεο, φγθνο, ηαρχηεηα, ξπζκφ,
θσλή, αλαπλνή θαη επηινγή ιέμεσλ θαη ιεθηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (γέιην, , Κ.ιπ.)
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θαη νη ήρνη (αληαιιαγέο eh, Uhm, ah) είλαη ηα κφλα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα καο
νδεγήζνπλ ζηελ ηδέα ηνπ θαινχληνο θαη ηη ζπκβαίλεη.
Δπηινγή ιέμεσλ
Παξφιν πνπ κπνξεί λα θαίλνληαη αζήκαληα, πξνζέρνληαο ηα ιεθηηθά θείκελα
πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη

ζπρλφηεξα,

κπνξνχλ

λα

ηνληζηνχλ

πεξηζζφηεξα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ κε ην νπνίν αιιειεπηδξάκε.
Ζ επηινγή ησλ ιέμεσλ είλαη ζπκπησκαηηθή ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαλαιηψλ κε
ηα νπνία έλα άηνκν αλαθέξεηαη ζηνλ έμσ θφζκν θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη δπλαηφλ λα
επηζεκαλζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.
Πνηνπο φξνπο ρξεζηκνπνηεί ν ζπλνκηιεηήο καο ζπρλφηεξα; Πφζα θαη κε πνηεο
ιεπηνκέξεηεο πεξηγξάθεη κηα ζθελή; Πνηεο ιέμεηο επηιέγεη (νπηηθή θηλεηηθή) ζηε
ζπλνκηιία; Πφζα ιφγηα ρξεζηκνπνηεί;
ηνηρεία παξαβαηηθήο επηθνηλσλίαο
ησπή
Αθφκε θαη ε ζησπή είλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο ζην παξάιιειν ζχζηεκα
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ακθίζηκα: ε ζησπή αλάκεζα ζε
δχν εξαζηέο έρεη πξνθαλψο πνιχ δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ηε ζησπή αλάκεζα ζε δχν
άγλσζηνπο αλζξψπνπο. ε απηφ ην πιαίζην, ε ζησπή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο
κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ αδπλακία λα ιέεη θάηη, ίζσο λα επηδεηλψλεη έλα
κπινθάξηζκα, έλα κεγάιν ζνθ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε ζησπή κπνξεί λα
ζπλνδεχεηαη απφ ερεηηθέο παξεκβνιέο ή / θαη δχζπλνηα ή επηηαρπλφκελε αλαπλνή.
Σόλνο
Ο ηφλνο θσλήο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο αηφκνπ. Ο ηφλνο δείρλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ θαη θαζνξίδεηαη απφ θπζηνινγηθνχο παξάγνληεο (ειηθία,
ζσκαηηθή ζχζηαζε) θαη ην πιαίζην: έλα άηνκν κε πςειφ θνηλσληθφ επίπεδν πνπ
κηιάεη ζε έλα άηνκν κε ρακειφηεξν θνηλσληθφ επίπεδν ζα ηείλεη λα έρεη ρακειφηεξν
ηφλν θσλήο. Καη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ ηφλνπ
ηεο θσλήο, κηα έθηαθηε αλάγθε κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηφλν ζε έλα πςειφ κεηξψν.
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Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπλδπάδνληαη αξκνληθά κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
πξνζσπηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε ηφζν ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε φζν θαη ηνλ ηχπν ηνπ αηφκνπ κε ηνλ νπνίν
αιιειεπηδξάκε.
Σέκπν
Σν ξνιφη δηαθξίλεη έλαλ ήρν απφ ηνλ άιιν. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα
αθνχζεηε ηε θσλεηηθή ζθξαγίδα γηα λα αλαιχζεηε ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο
αηφκνπ, ε θσλεηηθή εηηθέηα πξνζδηνξίδεη θάζε άηνκν σο ςεθηαθφ δαθηπιηθφ
απνηχπσκα.
Απηφ κπνξεί λα αιιάμεη (ιηγφηεξν απφ άιιεο παξακέηξνπο) κέζσ
ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ.
Έληαζε Ήρνπ
Ζ έληαζε θσλήο αιιάδεη αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο. Ζ αιιαγή ζηελ έληαζε
ηεο θσλήο αιιάδεη ηελ έκθαζε απηνχ πνπ ιέγεηαη θαη ηνλίδεη νξηζκέλεο ιέμεηο. Απφ
ηελ άπνςε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη άλζξσπνη πνπ κηινχλ κε ρακειφ φγθν θσλήο
ζπρλά θαίλνληαη ληξνπαινί, αβέβαηνη θαη κε ρακειή απηνεθηίκεζε. Αληίζεηα, νη
άλζξσπνη πνπ κηινχλ κε κεγάιν φγθν θσλήο δείρλνπλ απηνπεπνίζεζε, αιιά έλα
άηνκν πνπ κηιάεη πνιχ δπλαηά κπνξεί λα θαίλεηαη επηζεηηθφ θαη αιαδνληθφ.
Χζηφζν, αθφκε θαη εδψ, ην πιαίζην είλαη θξίζηκν. Δάλ ππάξρεη κηα θαηάζηαζε
άγρνπο, θφβνπ, ζνθ, είλαη θπζηνινγηθφ γηα έλα άηνκν λα αιιάμεη ηνλ φγθν ηεο
θσλήο (θαη έηζη ηνλ ηφλν). Οκνίσο, ν θφβνο κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα πξνθαιέζεη
ηνλ φγθν ζην φξην ηεο ρακειήο θσλήο λα ςηζπξίδεη
Ρπζκόο
Ο ξπζκφο είλαη ε ηαρχηεηα νκηιίαο. Μπνξεί λα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
πξνζσπηθφηεηαο, αιιά κπνξεί επίζεο λα ππνδειψλεη κηα θαηάζηαζε έληαζεο ή,
αληίζεηα, κηα θαηάζηαζε ραιάξσζεο. Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη κηινχλ
επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ζε
κηα θαηάζηαζε ζπγθίλεζεο θαη άγρνπο (φπσο ακεραλία, θφβνο), νη άλζξσπνη
ζπλήζσο κηινχλ πνιχ γξήγνξα. Μηα γξήγνξε ηαρχηεηα θσλήο κπνξεί λα δείρλεη
έληαζε (αιιά θαη έλα είδνο δπλακηθήο, νπηηθήο πξνζσπηθφηεηαο), ελψ κηα αξγή
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ηαρχηεηα θσλήο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηελ εξεκία, ηε ραιάξσζε. Απηή ε παξάκεηξνο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ αλάιπζε απηνχ πνπ αθνχκε. Σα δηαιείκκαηα έρνπλ
επίζεο θάπνηα πηπρή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Έλα άηνκν πνπ θνβάηαη κπνξεί λα
κηιήζεη πνιχ γξήγνξα θαη ρσξίο παχζεηο, ελψ έλαο ήξεκνο άλζξσπνο θάλεη ηα
ζσζηά ζπαζίκαηα. Οη πνιχ κεγάιεο παχζεηο κπνξεί λα είλαη έλα ζχκπησκα άγρνπο
ή ςεκάησλ.
Λεθηηθή ζηίμε
Ζ ιεθηηθή ζηίμε ζηελ νκηιία αληηπξνζσπεχεη ηελ έκθαζε ηνπ νκηιεηή,
δειαδή κέζα απφ ηηο παχζεηο θαη ηηο πξνζέζεηο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε θσλή.Ζ
ρξήζε (ή φρη) ζηίμεο κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηελ ηαξαρή ηνπ αηφκνπ επεηδή ε θσλή
είλαη ζχκθσλε κε ηε θπζηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ νκηιεηή.
Αλαπλνή
Πξνζνρή

δίλεηαη

ζηνλ

ηξφπν

πνπ

αλαπλέεη

θάπνηνο.

Τπάξρνπλ

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ πνιχ ηε
θπζηνινγηθή αλαπλνή. Μηα θαηάζηαζε άγρνπο, δηέγεξζεο θαη θφβνπ ηείλεη λα
επηηαρχλεη ηελ αλαπλνή. Αληίζεηα, νη ήξεκεο θαηαζηάζεηο ζπλδένληαη κε αξγή θαη
ρακειή αλαπλνή
Οη άλζξσπνη έρνπλ ηα δηθά ηνπο αηζζεηήξηα θαλάιηα θαη κε ηελ αλάιπζε
απηψλ ησλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο κπνξνχκε λα πάξνπκε κηα ηδέα ηνπ ςπρνινγηθνχ
πξνθίι ηνπ αηφκνπ κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξάκε. Απηνί νη ηξφπνη πξφζβαζεο ζηνλ
εμσηεξηθφ θφζκν νλνκάδνληαη "αηζζεηήξηα θαλάιηα" θαη "ππνηξνπηθφηεηα".
Δπνκέλσο, αλαιχνληαο απηά ηα θαλάιηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο ν άλζξσπνο
απνθηά πξφζβαζε ζηνλ θφζκν, πψο αληηιακβάλεηαη θαη πψο αλαθέξεηαη ζε απηφλ,
πνηνο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο, πψο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε δπλακηθή θαη,
ζπλεπψο, λα δεκηνπξγεζεί κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία
Σα ζσζηά αηζζεηήξηα θαλάιηα
"Απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε εμσηεξηθά (ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα) - γξάθεη ν
Lankton - κεηαθξάδεηαη ζε εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο, ελαιιαθηηθά,
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο ... θάζε θνξά πνπ έλα αλζξψπηλν νλ είλαη
αιιειεπηδξά κε ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν, ην θάλεη κε αηζζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο".
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Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα, αιιά θάζε άηνκν έρεη έλα
θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε απφ ην πεξηβάιινλ (γηα παξάδεηγκα, ην
θαλάιη αθξφαζεο γηα λα αθνχζεηε κηα ζπλαπιία). Χζηφζν, είλαη γεληθά ε πεξίπησζε
πνπ ν άλζξσπνο ηείλεη λα πξνηηκά έλα απφ απηά ηα θαλάιηα. Απηφ νλνκάδεηαη
πξσηεχνλ ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο.
Ζ αλαγλψξηζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαπαξάζηαζεο επηηξέπεη:
- χλδεζε κε ηνλ ζπλνκηιεηή θαη, σο εθ ηνχηνπ, επηθνηλσλία κε ζπλείδεζε
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα εθπξνζψπεζήο ηνπ
- Πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν ζε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα αλαπαξάγεη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ή λα βειηηψζεη
ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην άηνκν.
Τπάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο:
1. Οπηηθφ
• Δμσηεξηθφ: παξαηεξψληαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα
• Δζσηεξηθφ: πξνβνιή, δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ εηθφλσλ
2. Αθνπζηηθφ
• Δμσηεξηθή: αθξφαζε ήρσλ θαη ζνξχβσλ
• Δζσηεξηθή: εζσηεξηθνί ήρνη θαη εζσηεξηθέο νκηιίεο
3. Κηλαηζζεηηθφ
• Δμσηεξηθέο: αηζζήζεηο αθήο, γεχζε, νζκή
• Δζσηεξηθφ: ηα ζπλαηζζήκαηα, ηα αηζζήκαηα, ε ζρέζε κε ην δηθφ ζαο ζψκα
Κάζε άηνκν ρξεζηκνπνηεί έλα πξσηεχνλ θαλάιη θαη, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, έλα
δεπηεξεχνλ θαλάιη, ελψ ην ηξίην είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αρξεζηκνπνίεην.
Γηα λα θαηαιάβνπκε πψο νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα θαλάιηα,
αξθεί λα παξαηεξήζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία: γηα παξάδεηγκα, νη θηλήζεηο ηνπ
ρεξηνχ, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε γξάκκσζε ησλ κπψλ, νη θηλήζεηο ησλ καηηψλ, νη
θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ. Αιιά ζηελ πεξίπησζή καο, θαζψο κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν ην αθνπζηηθφ θαλάιη, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηελ
αλαπλνή, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θσλήο θαη ηα ιεθηηθά ζηνηρεία. ηελ
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πξαγκαηηθφηεηα, ε γιψζζα, ε επηινγή ησλ ιέμεσλ είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή πνπ
κπνξεί λα παξέρεη ζαθείο ελδείμεηο.
Χο εθ ηνχηνπ, νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ έλα νπηηθφ θαλάιη θάλνπλ θπξίσο
πεξηγξαθέο ρξεζηκνπνηψληαο πξνθνξηθά ιεθηηθά ξήκαηα ηχπνπ, "έρεηε δεη" .. "εδψ
είλαη" ... έρνπλ κηα γξήγνξε θαη επηηαρπλφκελε αλαπλνή. Δθείλνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο έλα αθνπζηηθφ θαλάιη δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ
εζσηεξηθή

ζπιινγηζηηθή,

έρνπλ

ρακειφηεξεο

θσλεηηθέο

ζθξαγίδεο

θαη

ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο φπσο "Έρεηε αθνχζεη ..." "Αθνχζηε ..." θιπ. Δθείλνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο έλα θαλάιη θηλαηζζεζίαο δίλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε έκθαζε
ζηα εζσηεξηθά ζπλαηζζήκαηα, ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζε απηά πνπ αηζζάλνληαη
"ζην ζηνκάρη". Ο ηφλνο θσλήο είλαη ρακειφηεξνο, ε αλαπλνή είλαη αξγή. Ζ νκηιία
είλαη πην αξγή, νη εθθξάζεηο αλαθέξνληαη ζε βάξνο (π.ρ. "Απηή ε θαηάζηαζε είλαη
δχζθνιε").
Ζ δηαρείξηζε κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο ζσζηέο
εξσηήζεηο εζηηάζεσο ζηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαλνήζνπλ πνηα
είλαη ηα αγαπεκέλα θαλάιηα (πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα) ελφο αηφκνπ. Κακία
παξάκεηξνο ή δείθηεο δελ κπνξεί λα ιεθζεί κε εληειψο μερσξηζηφ ηξφπν θαη φπσο
αλέθεξα, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην πιαίζην.
3.2. Γηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαινύληνο
Παξφκνηα κε φ, ηη έρεη εηπσζεί κέρξη ηψξα, ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ
θαινχληνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο ήξεκεο (ή πεξηζζφηεξν
ήξεκεο) θαηάζηαζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ δηάθνξεο κέζνδνη πνπ έρνπλ ηνλ
θνηλφ ζηφρν λα κεηψζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θνξχθσζε θαη λα απνθηήζνπλ ηνλ
έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο.
Μηα πνιχ απιή πξψηε κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ.
- Αλαπλεχζηε ηξεηο θνξέο αξγά.
- Ξεθηλήζηε εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζαο ζην ρψξν γχξσ απφ ην ζψκα ζαο.
- Νηψζηε ην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζηηο πιεπξέο ηνπ ζψκαηνο.
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- Νηψζηε ην ρψξν κπξνζηά ζαο.
- Νηψζηε ην ρψξν πάλσ απφ ζαο.
- Νηψζηε ην ρψξν θάησ.
- Νηψζηε ην ρψξν αλάκεζα ζε εζάο θαη ηα αληηθείκελα γχξσ ζαο.
- Σαπηφρξνλα αηζζαλζείηε φιν ην ρψξν γχξσ ζαο.
Απηή ε απιή ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζην ηειέθσλν είλαη πνιχ ηζρπξή θαη βνεζά λα
πξνζειθχζεηε ηελ πξνζνρή ζε ζεκαληηθά εξεζίζκαηα.
Μηα άιιε κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλήθεη ζηελ ηερληθή πνπ
νλνκάδεηαη "ζπλαηζζεκαηηθή απειεπζέξσζε".
Έλαο απιφο ηξφπνο γηα λα εθαξκφζεη απηή ηε κέζνδν είλαη λα δεηήζεηε απφ ηνλ
άλζξσπν λα δεη πψο ην δάρηπιφ ηνπ θάλεη κηα αλεζηξακκέλε νθηψ (άπεηξε θίλεζε)
ρσξίο λα θηλεί ην θεθάιη ηνπ, απιψο κεηαθηλψληαο ηα κάηηα ηνπ. Έλα θνβηζκέλν
άηνκν κπνξεί λα έρεη κπινθάξεη ηα κάηηα ηνπ, θαη έηζη κε απηή ηελ θίλεζε ηα κάηηα
ζα μεθιεηδσζνχλ. Μπνξείηε λα εθαξκφζεηε ηελ ηερληθή ρξεζηκνπνηψληαο ην θσο.
Σν άηνκν θαιείηαη λα θνηηάμεη κηα πεγή θσηφο γηα ηξηάληα δεπηεξφιεπηα,
ζθεπηφκελνο κηα ζεηηθή ζηηγκή πξηλ απφ ην πεξηζηαηηθφ
3.3. Γηαρείξηζε ςεπδώλ θιήζεσλ
ε απηφ ην κέξνο ζπδεηάκε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ φηαλ νη
εθπαηδεπκέλνη επαγγεικαηίεο αληηκεησπίδνπλ ςεπδείο θιήζεηο.
Καηάρξεζε ηνπ 112
Ζ γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο πξννξίδεηαη κφλν γηα βνήζεηα έθηαθηεο αλάγθεο.
Δάλ ην άηνκν θαιεί ηνλ αξηζκφ γηα έλαλ άιιν ιφγν, ζεσξείηαη θαηάρξεζε (εάλ ην
έρεη θαιέζεη ζθφπηκα) ή θαθή ρξήζε (εάλ έρεη θαιέζεη ηπραία).
Γπζηπρψο, κεγάιν κέξνο ησλ θιήζεσλ 112 είλαη ςεπδείο κελχκαηα, αζηείεο
θιήζεηο ή άιιεο κνξθέο θαηάρξεζεο ή θαθήο ρξήζεο. Απηφ είλαη επηθίλδπλν επεηδή
κπνξεί λα εκπνδίζεη έλα άηνκν πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη βνήζεηα λα θηάζεη ζην
θέληξν θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο. ε άιιεο ρψξεο θαηαγξάθεηαη θαθή ρξήζε ή
θαθή ρξήζε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνηληθή δίσμε.
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Έλαο ηξφπνο γηα λα απνθχγεηε ςεπδείο θιήζεηο κπνξεί λα είλαη ε
επαηζζεηνπνίεζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ απηή ηελ άπνςε. Γηα
παξάδεηγκα, κεξηθέο θνξέο ην 112 κπνξεί λα θιεζεί θαηά ιάζνο φηαλ ην ηειέθσλφ
ζαο βξίζθεηαη ζηελ ηζέπε ή ζην πνξηνθφιη ζαο.
Σα παηδηά πνπ παίδνπλ κε έλα απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ γνλέσλ κπνξνχλ
επίζεο λα θαιέζνπλ ηπραία ην 112. Αλ ε νζφλε εκθαλίζεη ηελ επηινγή (κφλν
θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο), ην παηδί κπνξεί λα θαιέζεη ην 112 απιά παηψληαο ην
θνπκπί επηινγήο. Πξηλ έλα παηδί λα παίμεη κε έλα θηλεηφ ηειέθσλν, νη γνλείο πξέπεη
πάληα λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ηειέθσλν δελ κπνξεί πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιήζεσλ.
Ζ ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο (112) δέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κηζφ
εθαηνκκχξην θιήζεηο εηεζίσο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θαινχληνο θαη ηνπ
απνζηνιέα είλαη πεξηζηαζηαθά επηξξεπήο ζε ζθάικαηα ιφγσ ζηξεο θαη ζπλαθψλ
ζπλζεθψλ
Γηα λα δηαρεηξηζηεί κηα ηφζν κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη λα αληηδξά
απνηειεζκαηηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θάζε κεκνλσκέλεο θιήζεο,
απαηηείηαη πςειά εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Ζ γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε θαηαζηάζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο απαηηείηαη άκεζε βνήζεηα απφ
ηελ αζηπλνκία / ρσξνθπιαθή, ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ή ην αζζελνθφξν.
Μελ θαιέζεηε ην 112:
 γηα πιεξνθνξίεο
 γηα βνήζεηα ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο
 φηαλ βαξεζείηε θαη απιά ζέιεηε λα κηιήζεηε
 λα θαηαβάιεηε πξφζηηκα
 γηα ην θαηνηθίδην δψν ζαο
 ζαλ αζηείν
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Αλ θαηά ιάζνο θαιέζεηε ηε γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο, κελ θιείζεηε ην ηειέθσλν.
Πείηε ζηνπο απνζηνιείο ηη ζπλέβε, έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ φηη δελ είλαη
πξαγκαηηθά κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο.
Οπνηαδήπνηε ςεύηηθε θιήζε κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε. Δάλ ε γξακκή
έθηαθηεο αλάγθεο ή νη θαινχληεο είλαη απαζρνιεκέλνη κε ςεχηηθεο θιήζεηο,
θάπνηνο κε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε φπνπ
δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα. ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ
είλαη αληίζεην κε ην λφκν λα θάλνπκε θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
Οριζμός μιας υεύηικες κλήζες έκηακηες ανάγκες-Η έννοια ηες πλαζηής κλήζες
έκηακηες ανάγκες δεν είναι πάνηα ε ίδια για όλες ηις σπερεζίες έκηακηες
ανάγκες ζηις εσρφπαχκές τώρες.
Ο ζθνπόο απηήο ηεο ελόηεηαο ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη λα πεξηγξάςεη ηνπο θύξηνπο
νξηζκνύο:
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Έλα
ιεπηό κπνξεί
λα από
ζώζεη
– Όδεγνο
Τπνζηήξημεο
γηαείλαη
ηνπο
Αζέιεηεο
Μηα δσή
ςεχηηθε
θιήζε έθηαθηεο
αλάγθεο
Κιήζεηο
ηελ κηα
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
ςεχηηθεο
φηαλ θάπνηνο θαιέζεη ηπραία ηνλ αξηζκφ
ηζέπεζαο
θιήζεηο

έθηαθηεο αλάγθεο (θιήζεηο απφ ηελ ηζέπε

έθηαθηεο

ζαο) νπφηε απνζπλδέεηαη θαη παξακέλεη

αλάγθεο

ζησπειφο ή δελ ππάξρεη αξθεηφο ζφξπβνο ζην
παξαζθήλην

γηα

λα

πξνεηδνπνηήζεη

ηνλ

απνζηνιέα έθηαθηεο αλάγθεο φηη πξφθεηηαη
γηα ςεχηηθε θιήζε.
Καθή
αμηνιόγεζε ηεο Μηα

ςεχηηθε

θιήζε

έθηαθηεο

αλάγθεο

θαηάζηαζεο

ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο επηθνηλσλήζεη κε ηελ

έθηαθηεο

ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο γηα λα ηνπ πεη φηη

αλάγθεο

είλαη επείγνπζα. Ζ θαηάζηαζε δελ ζεσξείηαη
έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ ππεξεζία έθηαθηεο
αλάγθεο, αιιά είλαη γηα ηνλ θαινχληα (π.ρ.
θάπνηνο έρεη ράζεη ηα θιεηδηά ηνπ).

Απηόκαηεο
ςεύηηθεο

Οη ςεχηηθεο θιήζεηο πξνο ηελ ππεξεζία

θιήζεηο

έθηαθηεο αλάγθεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε

ζε

ππεξεζίεο απηφκαηεο ζπζθεπέο (ζπλαγεξκνί, ζπζθεπέο

έθηαθηεο

αζθαιείαο θ.ιπ.) πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.

αλάγθεο

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη αθαηάιιεια, ν θαιψλ
κπνξεί

λα

κελ

γλσξίδεη

φηη

έρεη

πξαγκαηνπνηεζεί ε απηφκαηε θιήζε. (ε
νξηζκέλεο πφιεηο, νη νδεγνί ηαμί κπνξνχλ λα
παηήζνπλ έλα θνπκπί SOS. Απηφ ην θνπκπί
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλαγεξκφ εμαηηίαο
ζθαικάησλ).
Κιήζε
έθηαθηεο

Οη ςεχηηθεο θιήζεηο ζε ππεξεζίεο έθηαθηεο

αλάγθεο

πνπ αλάγθεο,

παξάγεηαη

από δεκηνπξγεζνχλ απφ αζηνρίεο δηθηχνπ ή

ζπληξηβή

φπσο

ην

112,

κπνξνχλ

λα

δεκφζηνπ
εμνπιηζκνχ, επεηδή νη ζηαζεξνί
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3.3.1. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ςεπδώλ θιήζεσλ
ε νξηζκέλεο ρψξεο, νη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ιαλζαζκέλσλ επεηγνπζψλ πξνζθιήζεσλ. Μπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο
γηα λα απνθεπρζεί ε θαηάρξεζε ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο (πξηλ απφ ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ςεπδψλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο) θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα
ηηκσξήζνπκε θαηαρξεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (κεηά απφ ςεπδείο επείγνπζεο θιήζεηο).
Δθπαίδεπζε: είλαη ν ζεκειηψδεο ππιψλαο γηα ηελ απνθπγή θαηαρξεζηηθήο
ρξήζεο αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο. ιεο νη ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
ιακβάλνπλ πνιιέο πιαζηέο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο απφ παηδηά. Ζ θαηαρξεζηηθή
ρξήζε ησλ αξηζκψλ έθηαθηεο αλάγθεο κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ
παηδηψλ ζρεηηθά κε ην πφηε ζα θαιέζνπλ ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Γπζηπρψο, δελ έηλαη κφλν ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εζθαικέλα ηνπο αξηζκνχο
έθηαθηεο αλάγθεο. Οη ελήιηθεο πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλνληαη πφηε πξέπεη λα ηνπο
θαιέζνπλ.
Μήλπκα θαισζνξίζκαηνο: ε νξηζκέλεο ρψξεο, ε θιήζε δελ απαληά
απεπζείαο απφ έλαλ ρεηξηζηή. Έλα πνιχ ζχληνκν κήλπκα εμεγεί φηη ν θαιψλ
πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνλ θαιεί λα
παξακείλεη

ζηε

γξακκή

κφλν

αλ

ρξεηαζηεί

βνήζεηα.

Απηφο

ν

ηχπνο

πξνεηδνπνηεκέλνπ κελχκαηνο κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ςεπδψλ θιήζεσλ έθηαθηεο
αλάγθεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο.
Δπηθνηλσλία: Πεξηνδηθή επηθνηλσλία ζε εθζηξαηείεο θαη δηαθεκίζεηο γηα ην
θνηλφ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο γηα λα ππνγξακκηζηεί ε
ζεκαζία ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ αξηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ηεο
αθαηάιιειεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Πξνεηδνπνηήζεηο: Ο αξηζκφο ησλ ςεπδψλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο είλαη
ηφζν πςειφο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη κέηξα πξνεηδνπνίεζεο. Οη
ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ιακβάλνπλ δεδνκέλα κε θιήζεηο. Ο αξηζκφο
ηειεθψλνπ θαη ε ζέζε ηνπ θαινχληνο είλαη πιένλ δηαζέζηκα ζε έλα πνιχ κεγάιν
κέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ. ε νξηζκέλεο ρψξεο, νη δεκφζηεο αξρέο ςήθηζαλ
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ππέξ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πνιηηψλ ζε πεξίπησζε θαηαρξεζηηθήο ρξήζεο αξηζκψλ
έθηαθηεο αλάγθεο. Πνιιέο ρψξεο απνθάζηζαλ επίζεο λα πξνεηδνπνηήζνπλ ην θνηλφ
φηη κπνξεί λα δησρζνχλ εάλ θάλνπλ ςεπδείο επείγνπζεο θιήζεηο. ε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο ηα κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνεηδνπνηεηηθνί κεραληζκνί (δει. Με
ηελ έθδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ παξαβάηε θαη ηελ παξάβαζε).
Πνηληθέο έξεπλεο θαη θπξώζεηο: Άιια ηζρπξφηεξα κέηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ
πνηληθή δίσμε θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο δξάζηεο. Ο αξηζκφο ηειεθψλνπ
απηψλ ησλ αηφκσλ ελδέρεηαη επίζεο λα απνθιεηζηεί ή λα εγγξαθεί ζε καχξεο ιίζηεο.
ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη ςεχηηθνη θαινχληεο πξέπεη λα πιεξψζνπλ ην θφζηνο
ηεο άζθνπεο θηλεηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο (ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη αλ δελ θηλεηνπνηεζνχλ πφξνη).
πλεξγαζία κε θνξείο παξνρήο δηθηύσλ γηα λα κειεηήζνπλ ηνλ πηζαλό
αληίθηππν ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ: Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε εθαξκνγή ηνπο
κπνξνχλ θαη ζα έρνπλ αληίθηππν ζε ππεξεζίεο φπσο ην 112. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα νξγαλσζνχλ ζηξαηεγηθέο ζπδεηήζεηο κε παξφρνπο δηθηχσλ γηα ηελ
ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ. Οθέιε.
Πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ θιήζεσλ: Οη δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνχ
θιήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο γηα ην θηιηξάξηζκα
εζθαικέλσλ θιήζεσλ, γηα παξάδεηγκα, δεηψληαο απφ έλα παηδί λα κηιήζεη φηαλ ν
γνλέαο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα θιήζε.
Ζ ζεκαζία ηεο Αλαγλώξηζεο Γξακκήο Κιήζεο: Ζ ιήςε θαη ε αλαγλψξηζε
ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ ηνπ θαινχληνο είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ ςεπδψλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη ε κφλε
ζχλδεζε κε ην άηνκν πνπ έρεη έξζεη ζε επαθή κε ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.
Δίλαη ην θιεηδί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πεγήο εζθαικέλσλ θιήζεσλ έθηαθηεο
αλάγθεο.
ε νξηζκέλεο ρψξεο, νη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο
ππεξαζπίζηεθαλ ηελ παξεκπφδηζε θιήζεσλ κέζσ SIM, επεηδή ν κεγάινο αξηζκφο
πιαζηψλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάξηα SIM δεκηνπξγεί
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ζνβαξφ θίλδπλν ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κε
ηελ εθηξνπή πφξσλ απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί φηη ν θαιψλ
είλαη ν ηδηνθηήηεο απηήο ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο, αιιά ηνπιάρηζηνλ κπνξνχλ λα
ιεθζνχλ κέηξα ελαληίνλ απηνχ ηνπ αξηζκνχ ηειεθψλνπ. Σν φλνκα ηνπ θαηφρνπ ηνπ
αξηζκνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη ζχκβαζε ζε θηλεηή ή ζηαζεξή
γξακκή. Απηφ δελ ηζρχεη πάληα γηα ηηο πξνπιεξσκέλεο ζπκβάζεηο. ε νξηζκέλεο
ρψξεο έρεη γίλεη ππνρξεσηηθή ε παξνρή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηειεθψλνπ
αθφκε θαη γηα πξνπιεξσκέλεο ζπκβάζεηο.
Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ ςεύηηθσλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
πληζηώκελε δηαδηθαζία:
Βήκα 1 Δάλ είλαη δπλαηφλ, ν απνζηνιέαο ειέγρεη αλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε πξνεγνχκελεο θιήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ θαινχληνο.
Βήκα 2 Ο απνζηνιέαο θαιεί ηνλ θαινχληα γηα ηε ζέζε ηνπ θαη ην ζπγθξίλεη κε ηε
ζέζε πνπ ιακβάλεη απηφκαηα.
Βήκα 3 Ο απνζηνιέαο απεπζχλεη εηδηθέο εξσηήζεηο ζηνλ θαινχληα. ε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, ν ρξήζηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο θιήζεηο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηελ
θιήζε ζε εηδηθφ απνζηνιέα (γηαηξφ, αζηπλνκηθφ ή ππξνζβέζηε, επί ηφπνπ ή εθηφο
ηνπ ρψξνπ) γηα πεξαηηέξσ επαιήζεπζε.
Βήκα 4 ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο απφ ηνλ ίδην
αξηζκφ, ν απνζηνιέαο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ πξνζζέζεη ζε κηα
καχξε

ιίζηα

θαη

λα

εηδνπνηήζεη

ηνλ

θαινχληα,

απνζηέιινληαο

έλα

απηνκαηνπνηεκέλν SMS θιπ.
Σαμηλόκεζε θιήζεσλ: Γηα θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, νη θιήζεηο πνπ ιακβάλνληαη
ζηελ ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο:
Πξαγκαηηθέο εθθιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο:θιήζεηο αθνξνχλ απεηιέο γηα ηε δσή,
ηελ ηδηνθηεζία ή ην πεξηβάιινλ.
Μπζηηθέο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο: Οη θιήζεηο δελ είλαη πξάγκαηε θαηαζηάζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο. Απηά ζα κπνξνχζαλ λα είλαη, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηά:
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θαηαρξεζηηθά ηειέθσλα, παηδηά πνπ παίδνπλ κε ηειέθσλα, κπζηεξηψδε ηειέθσλα,
θιήζεηο πιεξνθνξηψλ, θιήζεηο απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, θιήζεηο
πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλάγθε βνήζεηαο ησλ αξρψλ αιιά δελ
πεξηιακβάλνπλ απεηιέο. , Σελ ηδηνθηεζία ή ην πεξηβάιινλ.
Μέηξα γηα ηε κείσζε ησλ εζθαικέλσλ θιήζεσλ
Με αθνύζηεο ςεπδείο θιήζεηο

Aθνχζηεο
ςεπδείο
θιήζεηο

Κιήζεηο
‘απφ ηελ
ηζέπε ζαο’

Δθπαίδεπζε γηα θιείδσκα πιεθηξνινγίνπ
ρεδηαζκφο ηειεθψλνπ (νξηζκέλα
θιεηδσκέλα πιεθηξνιφγηα είλαη πην
επηξξεπή ζε θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο)
Δπαλεμεηάζηε πνηα απφ ηα νλφκαηα SIM ζαο
είλαη αξηζκνί έθηαθηεο αλάγθεο.
Δθπαίδεπζε

Αθαηάιιειε
αμηνιφγεζε
ηεο
θαηάζηαζεο
έθηαθηεο
αλάγθεο

Απηφκαηεο
ςεχηηθεο
θιήζεηο

Εεηήζηε απφ ηνλ θαινχληα λα
γλσζηνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη
επείγνπζα ζε άιιν αξηζκφ

πληήξεζε

Λάζνο θιήζε
Φεπδείο
θιήζεηο απφ
ιαλζαζκέλε
δηήζεζε
δηθηχνπ
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Λάζνο
θιήζε

Δθπαίδεπζε
Απηφκαην κήλπκα ραηξεηηζκνχ

Δζθεκκέλεο πιαζηέο θιήζεηο
Δζθεκκέλα

Πιεξνθνξίεο

Δθπαίδεπζε
Απηφκαηε θιήζε
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Κιήζεηο-θάξζα

Δθπαίδεπζε
Πξνεηδνπνίεζε
Γηθαζηηθή
παξαθνινύζεζε

Παηδηθή αηαζζαιεία

Δθπαίδεπζε
Πξνεηδνπνίεζε ζηνπο
γνλείο

Γηαλνεηηθά αζηαζήο

Πξνεηδνπνίεζε

(Φπρηαηξηθή αζζέλεηα) Γηθαζηηθή
παξαθνινύζεζε
Πξνεηδνπνίεζε

πξνο

ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο
γηαηξνύο
Καηαρξεζηηθή

Πξνεηδνπνίεζε

Δθπαίδεπζε

Γίσμε

Άκεζε θιήζε

Απηόκαην

κήλπκα

ραηξεηηζκνύ
Πξνεηδνπνίεζε
Γίσμε
Αζόξπβεο θιήζεηο

Σερλνινγία

(γηα

λα

αληρλεχζεηε

αλ

έλα

άηνκν κε πξνβιήκαηα
αθνήο βξίζθεηαη πίζσ
απφ ηελ θιήζε)
Δθπαίδεπζε
Απηφκαην
ραηξεηηζκνχ
Πξνεηδνπνίεζε
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Γίσμε

Ηθαλόηεηα θαη ηερληθέο ηεο ζπλέληεπμεο
Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ είλαη κηα βαζηθή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα κάζνπκε, λα καο βνεζήζεηε λα ιχζνπκε ηα
πξνβιήκαηα, λα βνεζήζνπκε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα
θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ εαπηφ καο. Ζ εξψηεζε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ
απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαη ρσξίο απηήλ ε δηαπξνζσπηθή
επηθνηλσλία κπνξεί λα απνηχρεη. Σν εξψηεκα είλαη ην ζεκέιην κηαο επηηπρεκέλεο
επηθνηλσλίαο - φινη καο ξσηάκε φηαλ ζπκκεηέρνπκε ζε ζπλνκηιία.
πσο νξίδεηαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε απνζηνιή έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα
ιακβάλεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
αληαπνθξηηέο έθηαθηεο αλάγθεο λα ιακβάλνπλ ηελ θαιχηεξε απφθαζε ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. Οη θαινχληεο ζπλήζσο ζα εξσηεζνχλ:
-

Πνπ

-

Ση

-

Σειεθσληθφ λνχκεξν

-

Ο νπνίνο

- Γηαηί (κεξηθέο θνξέο)
- Ο ζθνπφο ησλ εξσηήζεσλ
Πψο λα αληρλεχζεηε ςέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο.
Οη κεραληζκνί αλίρλεπζεο ςεχδνπο είλαη δηακεξηζκέλνη ζε απηέο ηηο ηξεηο νκάδεο:
- Φπζηνινγηθέο κέζνδνη
- Με ιεθηηθέο κεζφδνπο
- Λέθηνξεο
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Οη θπζηνινγηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ςέκαηνο θαη ησλ
θπζηνινγηθψλ δεηθηψλ. Σν ςέκα είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα
θπζηνινγηθέο δηαθπκάλζεηο ζε παξακέηξνπο φπσο ν ξπζκφο αλαπλνήο, ν θαξδηαθφο
ξπζκφο, ε αγσγηκφηεηα ηνπ δέξκαηνο θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαρεηξηζηεί θαλείο
απηέο ηηο αζπλείδεηεο παξαιιαγέο. Ο πνιπγξάθνο βαζίδεηαη ζε απηφ. Πνιιά άιια
λέα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα γηα λα κειεηήζνπλ ηα ςέκαηα (fMRI,
ειεθηξνγαζηξηθφ ζχζηεκα θαη πνιιά άιια). Αιιά απηέο νη κέζνδνη έρνπλ πνιιέο
δπζθνιίεο: παίξλεη κηα δχζθνιε πξνεηνηκαζία γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη θαη
ρξεηάδεηαη ρξφλν.
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπζηνινγηθέο κέζνδνη θαηά ηηο θιήζεηο
έθηαθηεο αλάγθεο.
Οη κε ιεθηηθέο κέζνδνη βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη ηα ςέκαηα νδεγνχλ ζε
κεηαβνιέο ζηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε
εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζχγθξηζε ηεο κε ιεθηηθήο
ζπκπεξηθνξάο κε ηε ιεθηηθή δήισζε είλαη κηα ρξήζηκε κέζνδνο γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο αλίρλεπζεο ςεκάησλ. Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο,
κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη δηαζέζηκν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη έλα πνιχ επξχ θάζκα
ρεηξνλνκηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ επείγνπζα θιήζε.
Σα θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξαβαηηθήο
επηθνηλσλίαο, φπσο ν ξπζκφο, ν ηφλνο θσλήο, ε παξνπζία αλαπλνήο, ε έιιεηςε
ιέμεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δείθηεο γηα ηελ αλίρλεπζε ςεπδψλ ζε
θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
Έηζη, ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ θιήζε
έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ην θσλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Τπάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ
ηεο θσλήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, γηα ην ιφγν απηφ, ε θσλεηηθή αλάιπζε
ζρεηίδεηαη απζηεξά κε ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ θαινχληνο. Σαπηφρξνλα, είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ απνζηνιέα λα δηαρεηξίδεηαη ηε δηθή ηνπ θσλή γηα λα
επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ηνλ θαινχληα, λα πξνθαιεί εξεκία θαη λα δίλεη ηηο
ζσζηέο νδεγίεο.
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Ζ ηξίηε κέζνδνο αλίρλεπζεο ςεχδνπο νλνκάδεηαη ιεθηηθή αλάιπζε ηεο
δήισζεο. Οη ιέμεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Ο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνπκε ηηο πξνηάζεηο καο απνθαιχπηεη πνιιέο ιεπηέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή καο θαηάζηαζε, ηηο πξνζέζεηο καο θαη ηηο
αληηδξάζεηο καο.
ηελ αλάιπζε ησλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, ε επηθνηλσλία θαινχληνο δελ
είλαη κηα θνηλή επηθνηλσλία, είλαη κηα θξίζηκε θαη λέα θαηάζηαζε γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο θαινχληεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηελ νκηιία
ηνπ θαινχληνο. Ο θαζέλαο αληηδξά ζην ζηξεο κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο,
κεξηθνί θαινχληεο ζα αληηδξάζνπλ ζην ζηξεο πνπ θσλάδεη θαη θσλάδεη, άιινη
κεηψλνπλ ηνλ φγθν ηεο θσλήο.
Ζ επηθνηλσλία θαηά ηηο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή
απφ ηηο ζπλήζεηο θιήζεηο, ε έληαζε ηνπ ζέκαηνο είλαη πνιχ κεγάιε. εηδηθά θαηά ην
πξψην κέξνο ηεο πξφζθιεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ ζπκάησλ. Ο ξφινο ησλ απνζηνιέσλ είλαη λα κεηψζνπλ
ηελ πεξηηηή επηθνηλσλία, απψιεηα επηπιένλ ρξφλνπ, απμεκέλν άγρνο θαη απψιεηα
ειέγρνπ ζηνλ θαινχληα. Οη απνζηνιείο επηθνηλσλνχλ κε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ
θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ πξσηφθνιια πνηφηεηαο κε επαξθή
επειημία ζηηο ηερληθέο επεξσηήζεσλ.
Φπρνινγηθή αλάιπζε ηεο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο
ε κηα θξίζηκε θαηάζηαζε, ηα ζχκαηα θαη νη κάξηπξεο ζπρλά ζπκνχληαη ηα
ιφγηα ηεο βαζηθήο ζπλνκηιίαο ζε φιε ηε δσή. Απηφ ηζρχεη ζηελ αλαθνίλσζε θαθψλ
εηδήζεσλ (επηθνηλσλία ζνβαξψλ αζζελεηψλ, ηξαπκαηηζκψλ, επηθνηλσλίαο ζαλάηνπ),
αιιά θαη ζε θξίζηκεο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ηθαλφηεηα
επηθνηλσλίαο ησλ απνζηνιέσλ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί κε ςπρνινγηθή εθπαίδεπζε.
Σαπηφρξνλα, ε επηθνηλσλία ζπλερίδεηαη ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα έρεη
αληίθηππν ζηελ ςπρνινγηθή πγεία ησλ απνζηνιέσλ θαη πξέπεη λα δνζεί ζηήξημε γηα
ηε κείσζε ηνπ ζηξεο θαη άιισλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ.
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Πξηλ μεθηλήζεηε κε ηηο ηερληθέο πηπρέο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ςεχηηθσλ
θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ζεκαληηθφ λα εκβαζχλεηε ηελ ςπρνινγία
έθηαθηεο θιήζεο.
Ο πξψηνο ζεκαληηθφο θαλφλαο ζηελ αλάιπζε ησλ θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
είλαη φηη νη κάξηπξεο, ηα ζχκαηα θαη φζνη εκπιέθνληαη ζε απηφ ην ζέκα δελ είλαη
αληηθεηκεληθνί παξαηεξεηέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πκθσλείηαη ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα φηη νη δηαδηθαζίεο κλήκεο ησλ αλζξψπσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηάζεηο θαη
ιάζε.
- Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζην ίδην
γεγνλφο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
- ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο αλαθξηβεηψλ γηα ηελ ππνβνήζεζε
ελφο γεγνλφηνο, δειαδή:
-

Υαξαθηεξηζηηθά

πξνζσπηθφηεηαο:

νη

αηζηφδνμνη

άλζξσπνη

ηείλνπλ

λα

ππεξεθηηκνχλ ηε ζεηηθή θαηάζηαζε, ελψ νη απαηζηφδνμνη άλζξσπνη ηείλνπλ λα
ππεξεθηηκνχλ ηηο αξλεηηθέο πηπρέο κηαο θαηάζηαζεο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη
φηη, γηα παξάδεηγκα, νη θαηαζιηπηηθνί άλζξσπνη ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηε ζιίςε
θαη ηελ νπδέηεξε θαηάζηαζε
- ηξεο: Έρεη απνδεηρζεί φηη ην άγρνο κεηψλεη ηε ζσζηή κλήκε ησλ ζπκβάλησλ
- Άκεζε ζπκκεηνρή ζην πεξηζηαηηθό
- Πξνζσπηθή ζρέζε κε ην ζύκα
- Σν ζηάδην ηεο επηθνηλσλίαο: θάζε πξφζσπν έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ζηελ
επηθνηλσλία. Οη ηάζεηο επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ (ρεηξνλνκίεο, θσλεηηθέο
απνρξψζεηο, φγθνο θσλήο, ηαρχηεηα νκηιίαο, κέζνο φξνο κε ιέμεσλ, ζαθήλεηα
γιψζζαο, γιψζζα) είλαη ε βαζηθή γξακκή ηνπ ζέκαηνο, ν ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο
επηθνηλσλίαο. Ζ κειέηε ησλ δηαθνξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ
ζεκαληηθή ζε θάζε επηθνηλσληαθή αλάιπζε, σζηφζν, είλαη αξθεηά δχζθνιν λα
γλσξίδνπκε ηε βαζηθή γξακκή ηνπ ζέκαηνο θαηά ηηο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επηθνηλσλία έθηαθηεο αλάγθεο είλαη έλα αζπλήζηζην
ζπκβάλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαινχληεο. Δίλαη δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ
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πξνζεθηηθά φινη νη παξάγνληεο δηαηαξαρήο πνπ - ζε απφιπηνπο φξνπο - κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε εζηίαζε ησλ
απνζηνινχλησλ πξέπεη λα είλαη ζε πξσηφθνιια θαη απνηειεζκαηηθή ακθηζβήηεζε.
Θα πξέπεη λα εμεηάζνπκε δύν θύξηα θίιηξα ζηελ επηθνηλσλία έθηαθηεο
θιήζεο:
Οη θαινχληεο θηιηξάξνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα βαζηδφκελνη ζηε δηθή ηνπο
πξνζσπηθφηεηα θαη αληίιεςε
- Οη θαινχληεο θηιηξάξνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο κε βάζε ηε δηθή ηνπο
γιψζζα
Ζ γιψζζα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πάληα έλαο αλαθξηβήο ηξφπνο λα
εθπξνζσπείηε ηηο ζθέςεηο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα εθπξνζσπήζνπκε ηηο ζθέςεηο
εληειψο κφλν κέζσ ηεο γιψζζαο.
3.3.2. Γείθηεο πιαζηώλ θιήζεσλ
Παξαθάησ

ζα

ζαο

δείμνπκε

ηα

βαζηθά

ζέκαηα

πνπ

πξέπεη

λα

παξαθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, δηφηη νξηζκέλεο
κηθξέο παξαιιαγέο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ θαιφλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
αλίρλεπζε ςεπδψλ θιήζεσλ.
Παύζεηο
Οη παχζεηο θαηά ηελ επηθνηλσλία κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα βνεζήζνπλ ζηελ
θαηαλφεζε ησλ αλεμεξεχλεησλ πηπρψλ ηεο επηθνηλσλίαο. ηε κειέηε ησλ παχζεσλ,
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα κειεηήζνπκε ην ρξφλν πνπ ζπκβαίλεη αθνχ ε
απξνζδφθεηε ηνπνζέηεζε ηεο παχζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ
ςπρνινγηθή ζεκαζία ηεο θξάζεο.
Ζ πξψηε γεληθή αίζζεζε ησλ παχζεσλ πνπ πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε είλαη φηη
νη παχζεηο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηνλ ελζνπζηαζκφ, φζν πην δξαζηηθφ είλαη ην
ζέκα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα ππάξμνπλ ιηγφηεξεο παχζεηο. Σν
άγρνο, ε επείγνπζα αλάγθε, ζρεηίδνληαη κε ιηγφηεξεο παχζεηο θαη αιιειεπηθάιπςε
ηεο νκηιίαο.
- Ζ παχζε ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ή ηε γλσζηηθή
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- Αβεβαηόηεηα: Σν άηνκν δελ είλαη βέβαην θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θιήζεο
ζρεηηθά κε ην ηη ιέεη ή αληηκεησπίδεη ζην ρεηξηζκφ ηνπ ζπκβάληνο. ε άιιεο
πεξηπηψζεηο, ην άηνκν κπνξεί λα έρεη ιεθηηθέο ειιείςεηο ή ρακειφ πνιηηηζηηθφ
επίπεδν θαη ε αλαδήηεζε ιέμεσλ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ απηφ. Ζ αγρσηηθή
θαηάζηαζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο πξνθνξηθέο επηδφζεηο.
-Φεύδε: ην άηνκν - γηα πνιινχο ιφγνπο, κπνξεί λα ιέεη ςέκκαηα ζηνλ
απνζηνιέα; ν γλσζηηθφο ελζνπζηαζκφο θαη νη θξπθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ αθαλφληζηεο παχζεηο ζηε ζπδήηεζε.
- Γλσζηηθή πνιππινθφηεηα - κπνξεί λα ππάξρνπλ δχζθνιεο πηπρέο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο νη νπνίεο δχζθνια επεμεγνχληαη.
Υξεζηκνπνηνχκε δηαιείκκαηα γηα λα απμήζνπκε ηε ζαθήλεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ: δηαθφπηνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ, ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζηε
ζπλνκηιία καο πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζεκείν ή έλα θφκκα.
Απηνί νη γεληθνί θαλφλεο ζηελ επηθνηλσλία έθηαθηεο αλάγθεο παξαβηάδνληαη
ζπρλά, κε απνηέιεζκα παξάλνκεο δηαθνπέο πνπ ππνδεηθλχνπλ γλσζηηθνχο
ελζνπζηαζκνχο.
Γηα παξάδεηγκα, ζπγθξίλεηε αθξηβψο ηε ζέζε παχζεο ζηελ ίδηα πξφηαζε:
Α. Ξεθίλεζα λα γξάθσ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή [παχζε] θαη κπνξψ λα πσ φηη ν
δάζθαιφο κνπ είλαη πνιχ θαιφο.
Β. Ξεθίλεζα λα γξάθσ ηε δηαηξηβή [παχζε] θαη κπνξψ λα πσ φηη ν δάζθαιφο
κνπ είλαη πνιχ [παχζε] θαιφο.
Οη δχν πξνηάζεηο έρνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην ηχπν, αιιά ε ςπρνινγηθή ζεκαζία
είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Σν πξψην έρεη ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ παχζεσλ; ε
παχζε είλαη ζην ζσζηφ ζεκείν, ρσξίδεη δχν έλλνηεο ζηελ πξφηαζε. Σν δεχηεξν έρεη
έλα πξφζζεην δηάιεηκκα κεηά ηε ιέμε "πνιχ" θαη ηε ιέμε "θαιφ". Πνηα είλαη ε
δηαθνξεηηθή εξκελεία απηήο ηεο πξφηαζεο; Μηα αθαλφληζηε παχζε (δελ ππνδειψλεη
θφκκα, ζεκείν ή δηαρσξηζκφ ησλ ελλνηψλ) ππνδειψλεη γλσζηηθή δηέγεξζε. Ση
κπνξεί λα ζεκαίλεη απην;
Πηζαλφλ ην άηνκν πξνζπαζεί λα αλαδεηήζεη έλα θαηάιιειν επίζεην γηα λα
θαζνξίζεη ηελ θαηάζηαζε, αιιά απηφο ν γλσζηηθφο ελζνπζηαζκφο νδεγεί ζε κηα
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ζρεηηθά εχθνιε ιέμε (ε ιέμε "θαιφ" είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε θαη δελ ζπληζηά
πνιππινθφηεηα), είλαη πηζαλφ φηη ην άηνκν ΓΔΝ πηζηεχεη ηε δηθή ηνπ πξφηαζε.
Έλαο δεχηεξνο δείθηεο γηα ηηο αλσκαιίεο παχζεο είλαη ε απνπζία κηαο παχζεο
φηαλ πξέπεη λα γίλεη. ηαλ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζα
πξέπεη λα θάλεηε κηα παχζε ή κηα ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζην βήκα ηεο θσλήο.
Γηα παξάδεηγκα: "Σν δσκάηην είλαη δηαηαξαγκέλν [παχζε] ππάξρεη αίκα ζην
κπάλην [παχζε] ππάξρεη κηα πφξηα θιεηδσκέλε θαη ν δξφκνο είλαη νδφο Unirii,
αξηζκφο 29 [παχζε]"
Ση κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζε απηήλ ηελ πξφηαζε; Πνχ ζέιεη ν θαιψλ λα
πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή; εκαληηθά ζέκαηα γηα ηνλ θαινχληα είλαη:
- Γηαηαξαρή ζην δσκάηην
- Αίκα
-Γηεχζπλζε
εκαληηθή παξαιιαγή είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εκθάληζε ηεο
θιεηδσκέλεο πφξηαο. Απηή είλαη κηα πεξίεξγε παξαιιαγή, αιιά ε θιεηδσκέλε
πφξηα δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκείν πξνζνρήο γηα ηνλ θαινχληα. Πξέπεη λα
ππάξρεη έλαο ιφγνο γηα απηή ηελ αζπκθσλία θαη ε θιεηδσκέλε πφξηα παξακέλεη έλα
ζεκαληηθφ ζεκείν πξνζνρήο γηα ηνπο αλαθξηηέο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην
ζέκα ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα κηιήζεη γηα ηελ ηνπνζεζία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα "ν
δξφκνο είλαη ε νδφο Unirii ζηνλ αξηζκφ 29" είλαη κηα πνιχ κεγάιε πξφηαζε, κε ηελ
επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ.
Φσλεηηθή δηακόξθσζε
Ζ δηακφξθσζε ηεο θσλήο ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ θαινχληνο. ηαλ
βαξηφκαζηε ή δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο δελ ξπζκίδνπκε ηε θσλή. Αλ δελ ππάξρεη
αλαθνξά ζηελ αζθάιεηα καο ν ηφλνο ηεο θσλήο καο παξακέλεη ζηνλ ίδν κνπζηθφ
ηφλν. Ζ παξαιιαγή θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο δείρλεη φηη ην ζέκα εκπιέθεηαη ζε απηφ
πνπ ιέεη. Οη πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο δείρλνπλ κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηεο θσλήο,
ελψ νη ςεπδείο ηζηνξίεο έρνπλ απνζπαζκέλν ηφλν θσλήο.
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Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε ηελ απνπζία θσλεηηθήο δηαθνξνπνίεζεο σο ζεκείν
πξνζνρήο φηαλ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή θαη πνιχ θξίζηκε θαηάζηαζε: Γηα
παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ ιέεη φηη ε θξάζε "έλα έγθιεκα δηαπξάρζεθε" κε ίζε
θσλή κπνξεί λα ππνδειψλεη απνθφιιεζε, απνθπγή πξνζθφιιεζεο, Θέκα
απνπξνζσπνπνίεζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, έλαο ίζνο ηφλνο απφ ηε θσλή ελφο ζπδχγνπ
πνπ δειψλεη έλα ζνβαξφ αηχρεκα ζηε ζχδπγφ ηνπ είλαη χπνπηε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε θξίζηκεο θαηαζηάζεηο, εηδηθά φηαλ ππάξρεη
πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαινχληνο θαη ηνπ ζχκαηνο, είλαη πεξίεξγν φηαλ δελ
ππάξρεη θσλεηηθή παξαιιαγή ηνπ θαινχληνο, αθνχ αλακέλνληαη ζπλαηζζεκαηηθέο
παξαιιαγέο.
Ο ηφλνο ηεο θσλήο κπνξεί επίζεο λα θαζνξίζεη ην επίπεδν βεβαηφηεηαο ηεο
δήισζεο. Ο ηφλνο πνπ θηάλεη ζην ηέινο ηεο θξάζεο δείρλεη βεβαηφηεηα. ηαλ ν
ηφλνο παξακέλεη ζηαζεξφο ζηελ ίδηα θξάζε, ππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή απφζπαζε γηα
ην ζέκα.
Ο ηφλνο πνπ αλεβαίλεη ζην ηέινο ηεο θξάζεο δείρλεη ακεραλία, αβεβαηφηεηα.
Απηφο είλαη ν ηφλνο ηεο θσλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή
εκπινθή.
πλήζσο δελ ξπζκίδνπκε ηε θσλή καο θαη ε δηακφξθσζε ηεο θσλήο κπνξεί
λα απνθαιχςεη θξπθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ.
Έληαζε θσλήο
Ζ έληαζε ηεο θσλήο ππνδεηθλχεη ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο.
Αλακέλεηαη θάπνηνο λα έρεη πςειφ φγθν θσλήο, ηδηαίηεξα ζε κηα θξίζηκε
θαηάζηαζε θαη ζηελ αξρή ηεο θιήζεο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη ην πςειφηεξν επίπεδν
ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο είλαη ζηελ αξρή ηεο θιήζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα θάπνησλ
ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο.
Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ θσλήο ζρεηίδεηαη κε:
- ηελ επηζπκία απφθξπςεο πιεξνθνξηψλ
- επηδεηθλχεη εκπηζηεπηηθφηεηα πιεξνθνξηψλ
Γηαθνπή ηνπ απνζηνιέα
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Σν λα δηαθφςεηο ηνλ απνζηνιέα φηαλ κηιά απνηειεί έλδεημε επείγνπζαο
θαηάζηαζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην άηνκν αξρίδεη λα κηιάεη πξηλ απφ ηελ πξψηε
θξάζε ηνπ απνζηνιέα.
Χζηφζν, εηδηθά ζηελ θξίζηκε θιήζε, ν θαιψλ δελ αλακέλεηαη λα αθνινπζήζεη
ηε ζεηξά ηνπ ζηε ζπλνκηιία. πλήζσο, νη θαινχληεο δελ θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ησλ
εξσηήζεσλ θαη αληηιακβάλνληαη φηη πνιιέο εξσηήζεηο δελ είλαη ζρεηηθέο ή πνιχ
ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ ηελ απνζηνιή ηνπ αζζελνθφξνπ. πλήζσο, νη ςεπδείο
θιήζεηο ή νη χπνπηεο θιήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ θαινχληα πνπ αθνινπζεί ηε
ζεηξά ηνπ ζηε ζπλνκηιία.
Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο ιέμεηο
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή καο θαηάζηαζε επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ζηε ζπλνκηιία καο. Απνδεηθλχεηαη φηη ε επηπρία θαη νη ζεηηθέο
θαηαζηάζεηο απμάλνπλ ηε ρξήζε ηεο επγεληθήο γιψζζαο, ελψ νη αξλεηηθέο
θαηαζηάζεηο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο αξλεηηθψλ ιέμεσλ. Πξνθαλψο,
αλακέλνπκε απφ ηνλ θαινχληα λα έρεη αξλεηηθή θαηάζηαζε, εηδηθά ζην πξψην
κέξνο ηεο θιήζεο.
Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζην πξψην κέξνο ηεο πξφζθιεζεο έρνπκε απηή ηε θξάζε
"Γεηα ζνπ, ππξνβνιήζεθε ν ζχδπγφο κνπ ", ππάξρεη κηα ηζρπξή αζπλέπεηα κεηαμχ
ηεο αλακελφκελεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ρξήζεο ηεο "θαιήο" θηιηθήο ιέμεο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ε κηα ζεηηθή θαηάζηαζε.
Ζ θξάζε "παξαθαιψ έρεηε ηελ θαινζχλε λα κνπ ζηείιεηε ην αζζελνθφξν
ζαο" ζε ζχγθξηζε κε κηα επφκελε θξάζε "ε γπλαίθα κνπ δελ αλαπλέεη" είλαη
αζπκβίβαζηε κε ηε ιέμε "θαινζχλε" πνπ είλαη κέξνο ηεο επγεληθήο γιψζζαο.
Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε ηνπ αξλεηηθνχ επίζεηνπ ηείλεη λα επηδεηλψλεηαη απφ ηηο
αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο.
ηαλ αηζζαλφκαζηε έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, ηείλνπκε λα ππεξβάιινπκε
φζνλ αθνξά ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ηεο δσήο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
νξηζκέλεο θνξέο νη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο αλαθέξνληαη επίζεο σο πνιχ
ζνβαξέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. πρλά, ην πξφζσπν βξίζθεηαη ζε
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θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα πξψηε θνξά θαη γη 'απηφ δελ έρεη πξνθαλψο ηελ
εκπεηξία ηεο αλίρλεπζεο κηαο ζνβαξήο πξαγκαηηθήο έθηαθηεο αλάγθεο. Δίλαη θάηη
λέν θαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην status quo θαη απηφ νδεγεί ζε έλα επίπεδν
ππεξεθηίκεζεο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, ε νπνία είλαη θπζηνινγηθή θαη αλακελφκελε
ζε πξαγκαηηθέο θιήζεηο. ε ςεπδείο θιήζεηο, βιέπνπκε κηα αληίζεηε ηάζε. Ζ ηάζε
είλαη λα κεηψλεηαη ε ζνβαξφηεηα ησλ γεγνλφησλ. Μεξηθέο θνξέο, αλαθεξφκελνο ζε
πιεγέο, ν θαιψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην επίζεην γηα λα κεηψζεη ηελ αληίιεςε
ηνπ επηπέδνπ ζνβαξφηεηαο (γηα παξάδεηγκα, ην απνθαιψληαο "κηθξή ηξχπα" αληί
γηα ηξαχκα, θνπή). Ζ ιέμε "κηθξφ" ππνδειψλεη φηη δελ είλαη πνιχ ρεηηθή κε ηνλ
θαινχληα, αιιά απηφ δελ ζπλάδεη κε ηελ απφθαζή ηνπ λα θαιέζεη ηνλ αξηζκφ
έθηαθηεο αλάγθεο
Πξνβνιή ζην 2ν θαη 3ν άηνκν
- ηαλ έλα ππνθείκελν είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ ακπληηθφ κεραληζκφ
γηα λα θξχςεη γεγνλφηα θαη πιεξνθνξίεο ζε ζπλεληεχμεηο θαη αλαθξίζεηο, ηείλεη λα
θάλεη ιηγφηεξεο θηλήζεηο, γεγνλφο πνπ απνδίδεη ιηγφηεξε πξνζνρή ζε απηφ. Δίλαη κηα
ζηξαηεγηθή γηα ηε κείσζε ηνπ πξνθαινχκελνπ απφ ην θφβν ελζνπζηαζκνχ. Απηφ
νδεγεί ζηελ απνθπγή ηεο κηθξφηεξεο ρξήζεο ηεο αλησλχκνπ Η. Μπνξείηε λα δείηε
πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο δείθηεο ζε ςεπδείο θιήζεηο:
- Ληγφηεξεο παξαπνκπέο ζηνλ θαινχληα
- Ζ ιέμε "Δγψ" ιηγφηεξν ζπρλά
- Αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ λα κηιάεη ζην δεχηεξν πξφζσπν: γηα παξάδεηγκα,
"φηαλ βιέπεηε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα λα θάλεηε, ράλεηε ηνλ έιεγρν" (ελψ κηιάκε γηα
ηνλ εαπηφ ηνπ)
- Αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ κηιψληαο ζην ηξίην άηνκν: γηα παξάδεηγκα "ζε
θαηαζηάζεηο φπσο απηή, δελ είλαη δπλαηφλ λα ειέγμεη ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο"
(ελψ κηιάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ)
- Αλαθεξφκελνο ζηνλ εαπηφ ηνπ σο αληηθείκελν, ην αλχπαξθην ζέκα: γηα
παξάδεηγκα, "κηα αλζξσπνθηνλία δηαπξάρζεθε", "ππξνβφιεζε έλα ππξνβφιν φπιν".
Γηαηί ζε κηα εηδηθή θαηάζηαζε, φπσο κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, έλα άηνκν
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πνπ απνθάζηζε λα ζηξαθεί πξνο ην Ο αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα
αθαηξεζεί απφ ηελ πξφηαζε;
Απειεπζέξσζε ηνπ ζύκαηνο - Απνκάθξπλζε ηεο γιώζζαο
Ο ηξφπνο πνπ πεξηγξάθνπκε ηνπο αλζξψπνπο δείρλεη επίζεο ηε ζρέζε καο κε
απηνχο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε επίζεκε γιψζζα κε έλα άηνκν καθξηά απφ εκάο
θαη ρξεζηκνπνηνχκε ην φλνκα γηα ην άηνκν πνπ αληηιακβαλφκαζηε φκνηα ή θνληά
καο. ηαλ έλα άηνκν θηλδπλεχεη, ζπλήζσο ηείλνπκε λα κεηψζνπκε ηελ επηζεηηθφηεηα
καο πξνζπαζψληαο λα είκαζηε θνληά ζε απηφ ην άηνκν. Χζηφζν, έλα άηνκν κπνξεί
λα αληηδξάζεη αληίζεηα, απνκαθξχλνληαο ην ζχκα. Σψξα, ζα ζαο δείμσ κεξηθά ζηπι
γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαηε γηα λα απνζπάζεηε ην ζχκα. Οη ηειεθσληθέο
θιήζεηο θαη νη χπνπηεο θιήζεηο έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν επίπεδν απφζηαζεο
γιψζζαο.
ζν πην ζπγθεθξηκέλε είλαη ε ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ
αηφκνπ, ηφζν πην θνληά ε ζρέζε πεξηγξάθεηαη απφ πξνεπηινγή.
Υξεζηκνπνηώληαο ην επώλπκν ηνπ αηόκνπ. Απηφ δελ απνηειεί παξάδεηγκα ηεο
απφζηαζεο γιψζζαο, ρξεζηκνπνηνχκε ην πξψην φλνκα ηνπ αηφκνπ φηαλ
αηζζαλφκαζηε ή ζέινπκε λα είκαζηε θνληά ζε έλα άηνκν. Χζηφζν, απηφ δελ είλαη
ζπλεζηζκέλν ζηελ θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο, επεηδή ν θαιψλ ζπλνκηιεί κε έλα
άγλσζην άηνκν.
Υξεζηκνπνηώληαο έλαλ όξν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε.ε απηή ηελ πεξίπησζε,
ν θαιψλ δελ απνπξνζσπεί ην ζχκα: Υξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο φπσο "ζχδπγνο",
"γηνο", "ζχδπγνο" ζεκαίλεη πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο θαη ηνπ ξφινπ κε ην άηνκν.
Υξεζηκνπνηώληαο ην θηεηνξηθό επίζεην. Απηή είλαη κηα γιψζζα πνπ δελ
απναθξχλεη, ρξεζηκνπνηψληαο θηεηνξηθά επίζεηα ζεκαίλεη αλάιεςε επζχλεο θαη
πξνζέγγηζε ηνπ πξνζψπνπ. Έλαο θαιψλ κπνξεί λα πεη φηη «ε γπλαίθα κνπ δελ
αλαπλέεη» ή «ε γπλαίθα δελ αλαπλέεη»: Ζ ηδέα είλαη ε ίδηα, αιιά ε ςπρνινγηθή
ζεκαζία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν θαιψλ πξνηείλεη
εγγχηεηα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν θαιψλ απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηε ζχδπγφ
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ηνπ. Γηαηί έλα άηνκν πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ έλα ζχκα ζε κηα ηφζν θξίζηκε
θαηάζηαζε;
Υξεζηκνπνηώληαο αλησλπκίεο πνπ δείρλνπλ απόζηαζε. Υξεζηκνπνηνχκε
αλησλπκίεο γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ εγγχηεηα θαη ηελ απφζηαζε. Γηα παξάδεηγκα,
έλαο θαιψλ κπνξεί λα πεη «αηζζάλνκαη ην ίδην αίζζεκα δπζθνιίαο», ππνδειψλνληαο
ηελ εγγχηεηα ζην ζπλαίζζεκα ή ίζσο «αηζζάλνκαη απηφ ην αίζζεκα δπζθνιίαο», ν
φξνο απηφο πξνηείλεη επίζεο ηελ εγγχηεηα, ην ρξεζηκνπνηνχκε ελψ κηιάκε γηα έλα
θνληηλφ αληηθείκελν.

Χζηφζν, ην παξάδεηγκα είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,

ζαθέζηεξν. Γηα παξάδεηγκα, «αηζζάλνκαη φηη ην αίζζεκα ηεο δπζθνιίαο» είλαη
πξαγκαηηθά απνκαθξπζκέλν. Υξεζηκνπνηνχκε απηφ γηα λα πεξηγξάςνπκε ηα
απνκαθξπζκέλα πξάγκαηα, αιιά νη αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο δελ
απνκαθξχλνληαη θπζηθά, ν κφλνο ιφγνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε γιψζζα
απνκάθξπλζεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λα απνζπάζνπκε ην ζπλαίζζεκα απφ
ηνλ άλζξσπν, αιιά απηφ είλαη αζπκβίβαζην κε ηε δήισζε "αηζζαλζείηε ηε
ζπγθίλεζε". Δίλαη αδχλαην λα αηζζαλζείηε έλα "καθξηλφ" ζπλαίζζεκα. Πξνθαλψο,
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απηφ ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κε ηνλ άλζξσπν
"Γελ ζέισ λα κηιήζσ κε ηε Μαξία" → "Γελ ζέισ λα κηιήζσ κε ην πξφζσπν" →
"Γελ ζέισ λα κηιήζσ κε απηφ ην πξφζσπν"
Ξερσξηζηά ζέκαηα. ηαλ αηζζαλφκαζηε ηελ απφζηαζε ελφο αηφκνπ,
ρξεζηκνπνηνχκε δηαθνξεηηθά νλφκαηα ζηελ πξφηαζε. Σν ιεθηηθφ πξφηππν πνπ
πξνηείλεη κεγαιχηεξε πξνζέγγηζε είλαη κε ηε ρξήζε "λέσλ". Γηα παξάδεηγκα, ε
αθφινπζε πξφηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ εγγχηεηα: «αληηκεησπίδνπκε ηελ ίδηα
πξφθιεζε» ή «ππξνβνιήζακε». Ζ ίδηα ηδέα κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά μερσξηζηή
(πην απνκαθξπζκέλε έθδνζε), π.ρ. "Δγψ θαη ν ζχδπγφο κνπ ππξνβνιεζήθακε". Σν
μερσξηζηφ

ζέκα

ππνδειψλεη

κεγαιχηεξε

απφζηαζε.

Δίλαη

δπλαηφλ

λα

απνκαθξπλζνχλ ηα ζέκαηα απφ κηα πξφηαζε, αλ δηαβάζεηε ηελ πξνεγνχκελε
πξφηαζε, ην ζέκα είλαη μερσξηζηφ, αιιά φρη πνιχ απνκαθξπζκέλν.
Αο δηαβάζνπκε απηφ ην παξάδεηγκα: "Δίρα ππξνβνιεζεί θαη ν ζχδπγφο κνπ
επίζεο ππξνβνιήζεθε", απηή είλαη ζίγνπξα κηα πην απνκαθξπζκέλε εθδνρή ηεο
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πξφηαζεο γηα δχν ιφγνπο: ν πξψηνο είλαη φηη ην ππνθείκελν είλαη καθξχηεξα ζηελ
πξφηαζε, ην δεχηεξν είλαη νηη ε ιέμε ‘Δπίζεο’ ππνδειψλεη φηη ε αζθάιεηα ηνπ
ζπδχγνπ είλαη έλα επηπιένλ θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ γεγνλφο απφ ηελ πξψηε θξάζε.
Αο δνχκε απηφ ην παξάδεηγκα: "Δίρα ππξνβνιεζεί, αιιά ν ζχδπγφο κνπ
ππξνβνιήζεθε", απηφ είλαη ηξνκαθηηθφ, επεηδή ππάξρεη έλα άιιν ζεκαληηθφ
πξάγκα, ε ιέμε "αιιά" δείρλεη πνιχ κεγαιχηεξε απφζηαζε. Υξεζηκνπνηνχκε ηε
ιέμε "αιιά" φηαλ ζέινπκε λα ζέζνπκε ηηο έλλνηεο ζε αληίζεζε. Μηιάκε επίζεο γηα
ηελ έληαμε, αιιά κηιάκε επίζεο γηα ηελ αληίζεζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ. Γηαηί ε
γπλαίθα πξέπεη λα παξακείλεη καθξηά απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο ζε ηφζν θξίζηκε
θαηάζηαζε;
Γηαρσξίδνληαο ηε ρξήζε ηνπ "κε" - φηαλ κηιάκε γηα αμεζνπάξ, ν θαιψλ
κπνξεί λα πεη "πήγα ζην πάξθηλγθ" ή "πήγα ζην πάξθηλγθ κε ηνλ ζχδπγφ κνπ", ε
δεχηεξε εθδρή είλαη καθξχηεξα.
Υξήζεάξζξσλ
Ο θαιψλ ρξεζηκνπνηεί άξζξα γηα λα θαζνξίζεη ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο
ζρεηηθά κε ηα πξάγκαηα / ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα απξνζδφθεηα γεγνλφηα.
Υξεζηκνπνηνχκε ζαθή θαη αφξηζηα άξζξα γη 'απηφ. Φαληαζηείηε φηη έρεηε έλα
αλακελφκελν θνπηί ζην γξακκαηνθηβψηηφ ζαο. Δίλαη πην εχθνιν λα πείηε: "Έρνπκε
έλα θνπηί ζην γξακκαηνθηβψηην" ή "Έρνπκε ην θνπηί ζην γξακκαηνθηβψηην";
ρξεζηκνπνηνχκε έλα (αφξηζην άξζξν) γηα απξνζδηφξηζηε εξγαζία ή απξνζδφθεηα
γεγνλφηα. Υξεζηκνπνηνχκε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν γηα θάηη πνπ μέξνπκε, γηα θάηη
ην νπνίν πεξηκέλνπκε. Ζ θξάζε "κίιεζα κε έλαλ άλδξα" δελ ππνδειψλεη φηη νη
άλζξσπνη ζα είραλ ζπλαληεζεί πξηλ, ε θξάζε "κίιεζα κε έλαλ άλδξα" πξνηείλεη κηα
πξνεγνχκελε γλψζε κεηαμχ ηνπο.
Σν ίδην κνηίβν κπνξεί λα βξεζεί ζε ζρέζε κε αληηθείκελα ή ζεκεία. Γηα
παξάδεηγκα, έλα ζέκα πνπ έξρεηαη ζην ζπίηη ηνπ θαη βξήθε δηαηαξαρή θαη ιεθέδεο
αίκαηνο κπνξεί λα κηιήζεη γηα ηελ θαηάζηαζε κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο:
«Βιέπσ ζσξφ ζην δσκάηην, ππάξρνπλ κεξηθνί ιεθέδεο αίκαηνο ζην κπάλην», απηή ε
πξφηαζε ππνδειψλεη φηη δελ ππάξρεη θακία πξνεγνχκελε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ
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θαηάζηαζε. Μπνξνχκε λα πνχκε ην ίδην πξάγκα γηα πξνηάζεηο φπσο "βιέπσ
δηαηαξαρή ζην δσκάηην, ππάξρεη αίκα ζην κπάλην". Απηή ε θξάζε είλαη εληειψο
δηαθνξεηηθή: "Βιέπσ δηαηαξαρή ζηελ αίζνπζα, ην αίκα βξίζθεηαη ζην κπάλην", απηή
ε πξφηαζε πξνηείλεη πξνεγνχκελε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο.
πρλά, ε ζεηξά ησλ ιέμεσλ καο δίλεη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή
πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο. πγθξίλεηε απηέο ηηο δχν πξνηάζεηο:
- Ννκίδσ φηη ε Μαξία είλαη φκνξθε θαη έμππλε
- Ννκίδσ φηη ε Μαξία είλαη έμππλε θαη φκνξθε
Ζ ηδέα είλαη ε ίδηα, ην ζέκα απνδίδεη δχν επίζεηα ζηε Μαξία, αιιά ε ηζηνξία,
απφ ςπρνινγηθή άπνςε, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Ζ ζεηξά ησλ ιέμεσλ
ππνδειψλεη φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε
νκνξθηά, ζηε δεχηεξε θξάζε, ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε λνεκνζχλε.
ηαλ αθνχηε κηα ιίζηα ζηνηρείσλ (ζπκπεξηθνξέο, άηνκα, γλσξίζκαηα), πξέπεη
πάληα λα εμεηάδεηε ηε ζεηξά, ηελ ςπρνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο. Δμεηάζηε
απηή ηε θξάζε: "Δίκαη εδψ κε ηνλ παηέξα κνπ, ηνλ αδεξθφ κνπ θαη ηε κεηέξα κνπ"
Πνηνο είλαη ν πην ζεκαληηθφο άλζξσπνο ζε απηή ηε θξάζε; Πηζαλψο ν
παηέξαο γηαηί είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο.
Αίηεζε γηα βνήζεηα
Ο ζηφρνο κηαο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη πξνθαλήο: ε αλαδήηεζε βνήζεηαο.
Ζ True Dialing έρεη ξεηφ αίηεκα γηα βνήζεηα. Απιά ζπγθξίλεηε απηέο ηηο δχν
πξνηάζεηο:
- ηείιηε κνπ έλα αζζελνθφξν ζηελ νδφ Unirii 29! Ο θίινο κνπ ππξνβνιήζεθε!
- Έρσ έλα κσξφ, δελ αλαπλέεη!
Ζ θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε ζηηο δχν απηέο θαηαζηάζεηο, απηφ είλαη πξνθαλέο,
αιιά ην δεχηεξν δελ έρεη δηαηππψζεη ξεηφ αίηεκα γηα βνήζεηα. ηαλ ππάξρεη
έθηαθηε αλάγθε, ππάξρεη επίζεο ξεηή θαη άκεζε επηθνηλσλία. ε ςεπδείο θιήζεηο
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ άκεζεο πξνηάζεηο θαη λα κελ ππάξρεη
ξεηή αίηεζε βνήζεηαο. ηε δεχηεξε πξφηαζε κπνξείηε λα ζπλαγάγεηε φηη ρξεηάδεηαη
βνήζεηα, αιιά δελ ππάξρεη ξεηή δηαηχπσζε.
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Σν αίηεκα γηα πξαγκαηηθή ελίζρπζε είλαη παξφλ θαη δειψζεθε ζηελ αξρή ηεο
πξφζθιεζεο. Ζ αίηεζε βνήζεηαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πξνθαλψο ε
ςπρνινγηθή πξνηεξαηφηεηα. Δάλ πξνζδηνξηζηνχλ ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά
κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο ή ηελ θαηάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο, ζην ηέινο ηεο
πξφζθιεζεο, κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη ην αίηεκα γηα βνήζεηα δελ είλαη ςπρνινγηθή
πξνηεξαηφηεηα. Αιιά αλ απηφ δελ είλαη ςπρνινγηθή πξνηεξαηφηεηα, ηη άιιν κπνξεί
λα είλαη; Ζ αίηεζε βνήζεηαο κφλν ζην ηέινο ηεο θιήζεο είλαη πην παξνχζα ζηηο
πιαζηέο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
- Αο πάξνπκε απηό ην παξάδεηγκα:
- Γ: "Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζαο;" Απηή είλαη ε ηππηθή
εηζαγσγή γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο
- Γ: "Καιεκέξα, ην όλνκά κνπ είλαη [όλνκα / επώλπκν], έρσ ην αίηεκα
Βνεζήζηε κε έλα αζζελνθόξν γηαηί ε ζύδπγόο κνπ είλαη έγθπνο "
- Απηή είλαη κηα πνιύ ηππηθή δήισζε, ν ιόγνο ηεο πξνζθπγήο δελ είλαη
μεθάζαξνο, ην ζέκα ρξεζηκνπνηεί κηα επγεληθή δήισζε (ζαο δεηώ λα κε βνεζήζεηε)
θαη ε πεξηγξαθή ηεο ζπδύγνπ δελ θαίλεηαη ζρεηηθή / επείγνπζα
- Γ: "Από πνύ θαιείηε;"
- Γ: "Από [ην όλνκα ηεο πόιεο]"
- Γ: "Πνην δξόκν;"
- Γ: "[όλνκα δξόκνπ]" [παύζε]
- Γ: "Γελ αλαπλέεη, κε ιίγα ιόγηα"
- Απηή είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή πηπρή, αιιά - απξνζδόθεηα - ην ζέκα έδσζε
απηέο ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κεηά ην πξώην κέξνο. Απηό κπνξεί λα ππνδεηθλύεη
όηη ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή ςπρνινγηθή πξνηεξαηόηεηα θαη είλαη πεξηζζόηεξν
παξνύζα ζε ιαλζαζκέλεο επείγνπζεο θιήζεηο. Σν ζέκα επίζεο κεηώλεη ηελ έλλνηα ηεο
θξάζεο ιέγνληαο "κε ιίγα ιόγηα". Απξνζδόθεηα, ην ζέκα πξνζπαζεί λα απνθύγεη ην
ζέκα, "ιίγεο ιέμεηο" ππνδεηθλύνπλ όηη ην ζέκα δελ ζέιεη λα κηιήζεη πάξα πνιύ γηα
απηό, αιιά απηό είλαη επίζεο παξάμελν επεηδή ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ
ηνπ θαινύληνο θαη ηνπ ζύκαηνο.
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- Γ: "Γελ αλαπλέεη;"
- Γ: "Γελ αλαπλέεη, δελ αλαπλέεη"
Δδώ ην ζέκα επαλαιακβάλεη ηηο ιέμεηο, ε επαλάιεςε ηεο ιέμεο είλαη πην
παξνύζα ζηελ πιαζηή θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο, ππνδεηθλύεη ηε γλσζηηθή πίεζε
- Γ: "Δίλαη ζπλεηδεηή;
- Γ: "Όρη όρη όρη όρη όρη όρη όρη"
Δπαλαιάβεηε ηηο ιέμεηο
- Γ: "Γελ κηιάεη;"
- Γ: "Όρη όρη"
Καη πάιη, ε επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ
- Γ: "Πόηε ζπλέβε απηό;"
- Γ: «πλέβε ηώξα, μύπλεζα ηώξα»
Δίλαη κηα πνιύ ζπάληα θαηάζηαζε, θαίλεηαη όηη ην ζέκα μππλήζεθε ηαπηόρξνλα
κε ηελ απώιεηα ηεο γλώζεο ηεο ζπδύγνπ. Σν ζέκα θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ / ηεο γηα λα
ρηίζεη έλα αιίβε. Καλείο δελ ακθηζβήηεζε ηελ αμηνπηζηία ηνπ, αιιά έθαλε κηα
ακπληηθή δήισζε, δελ έπξεπε λα ήηαλ ε ςπρνινγηθή πξνηεξαηόηεηα.
- Γ: "Δληάμεη, ζαο ζηέιλσ ην αζζελνθόξν"
- Γ: "αο επραξηζηώ πνιύ"
Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ επγεληθή θαη πνιύ καθξά δήισζε, δελ ππνδεηθλύεη
έθηαθηε αλάγθε
Πιεξνθνξίεο κόλν εθόζνλ δεηεζεί
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ην ζέκα δελ
δίλεη απζφξκεηα. Απηφ κπνξεί λα ππνδειψλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ
επηζπκία απφθξπςεο νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα εάλ απηέο νη
πνιχ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζην ηέινο ηεο πξφζθιεζεο. Ίζσο ην ζέκα
απνθάζηζε λα δψζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κφλν αλ ην δήηεζε.
- Αο δνχκε απηή ηελ θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο
- Γ: "Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζαο"
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- Γ: "Καιεκέξα, ρξεηάδνκαη έλα αζζελνθφξν ζην [φλνκα ηνπ δξφκνπ] ζην [φλνκα
ηεο πφιεο]"
- Απηή είλαη κηα δήισζε αηηήκαηνο βνήζεηαο, ζσζηή ζηελ αξρή ηεο θιήζεο
- Γ: "[φλνκα πφιεο];"
- Γ: "Δίλαη έλαο θιεηζηφο δξφκνο, λνκίδσ φηη [ν αξηζκφο ηνπ δξφκνπ] αιιά δελ είκαη
ζίγνπξνο"
- Απηφ είλαη πεξίεξγν επεηδή ην άηνκν επηβεβαηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα (κε ηηο ιέμεηο
"Πηζηεχσ", "Γελ είκαη ζίγνπξνο"), ελψ ιίγα δεπηεξφιεπηα πξηλ ιέσ θάηη ζίγνπξν,
είλαη αζπλεπέο.
- D: "Ση ζπκβαίλεη;"
- Γ: "Ννκίδσ φηη έλα άηνκν ζθνηψζεθε, αιιά δελ είκαη ζίγνπξνο, ίζσο είλαη
δσληαλφο"
- ε απηή ηελ πξφηαζε ππάξρεη κηα πεξίεξγε ρξήζε ηεο ζεηξάο ησλ ιέμεσλ, δειψλεη
ην ζάλαην ελφο αηφκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ιέεη φηη ίζσο δελ είλαη αιήζεηα. Γηαηί απηή
ε δήισζε είλαη πνιχ δπλαηή; Απνπξνζσπεχεη ην ζχκα, ρξεζηκνπνηεί πξάγκαηη έλα
πνιχ απνπξνζσπνπνηεηηθφ ζηνηρείν ("έλα άηνκν").
- Γ: "Ση βιέπεηε;"
- Γ: "Σψξα είκαη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, ππάξρεη αίκα παληνχ θαη είλαη ζην έδαθνο"
Ζ ςπρνινγηθή ηνπ πξνηεξαηφηεηα είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα άινζε "Δίκαη ζην
αζηπλνκηθφ ηκήκα" θαη έπεηηα λα δψζσ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζθελή. Παξέρεη
αζπλείδεηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχκα κε ηε ιέμε "απηή". Δίλαη
πνιχ παξάμελν γηα κηα θίιε λα είλαη κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ, θαη ν θίινο ηεο λα
πάεη ζε έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ κέξνο.
- Γ: "ην δξφκν ή ζην ζπίηη;"
- Γ: "ρη, είλαη ζην ζπίηη"
- Γ: "Δληάμεη, αιιά είλαη ζπγγελήο ζαο;"
- Γ: "ρη, είλαη θίινο κνπ"
- Απηφ είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ, έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κφλν φηαλ ηνπ
δεηήζεθε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ πξψηε δήισζε, πεξηέγξαςε έλα πνιχ ζηελφ
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πξφζσπν φπσο ε θίιε ηνπ σο "έλα πξφζσπν". Παξακέλεη καθξηά απφ ην ζχκα
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε "ρη". Λακβάλνληαο ππφςε απηφ, ζε κηα ηέηνηα θξίζηκε
θαηάζηαζε, θάζε ιέμε πνπ κπνξεί λα αθπξσζεί ρσξίο λα εμαιεηθζεί ε έλλνηα ηεο
θξάζεο πηζαλφηαηα έρεη ςπρνινγηθφ λφεκα.
- Γ: "Πνηα ειηθία έρεη απηφ ην άηνκν;"
- Γ: "26"
- Γ: "Αιιά είζηε ηψξα ζην ζπίηη;"
- Γ: "ρη, είκαη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα, κφιηο έθηαζα, ηψξα ζα εμεγήζσ ηη ζπλέβε"
Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό, ιέεη όηη είλαη αιινύ. Έλα άιιν ζεκαληηθό ζεκείν είλαη όηη
ηειηθά ππάξρεη πηζαλώο έλα έγθιεκα πνπ αθνξά ηνλ θίιν ηνπ θνξηηζηνύ, δεηά
βνήζεηα, δελ είλαη εθεί θαη ιέεη «ηώξα ζα εμεγήζσ ηη ζπλέβε». Απηό δείρλεη όηη μέξεη
ηη ζπλέβε εηδηθά.
Γηθνξνύκελεο δειώζεηο
Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε δηθνξνχκελεο δειψζεηο. Δάλ κπνξείηε λα
αθαηξέζεηε κηα ιέμε ρσξίο λα ράζεηε ηελ έλλνηα ηεο πξφηαζεο, απηή ε ιέμε
είλαη έλα δηθνξνχκελν ιεθηηθφ ζήκα. Ο ςεχηεο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ιέμεηο
γηα λα δψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ρξφλν γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ςέκα. Να κεξηθά
παξαδείγκαηα.
- Με ιέμεηο
- Δπαλαιακβαλφκελεο ιέμεηο
- Άμνλεο ρξφλνπ (κεηά απφ απηφ, ακέζσο κεηά, εθείλε ηε ζηηγκή)
- Ζ ιέμε ρσξίο ζπγθεθξηκέλν λφεκα ("ζηελ νπζία", "αο πνχκε", "θαιφ")
Έιιεηςε απάληεζεο ζηελ εξώηεζε
Απηή ε έλδεημε εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ πιαζηή θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο
- Γ: "Πώο ήηαλ ε γπλαίθα ζνπ ηε ζηηγκή εθείλε;"
- Γ: "Ήηαλ ... παίδακε κε ηα παηδηά θαη έπεηηα ..."
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Η αξρή ηεο θξάζεο ππνδειώλεη όηη ν θαιώλ έρεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο, αιιά
γηα θάπνην ιόγν δελ ζέιεη λα ην κνηξαζηεί
Απαγόξεπζε ηνπ εγθιήκαηνο από νξηζκέλε άπνςε
Μεξηθέο θνξέο νη ςεχηεο αξλνχληαη ηε δνινθνλία απφ κηα νξηζκέλε νπηηθή γσλία.
Πάξηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θπξηνιεθηηθά:
- Αξλνχκαη απηή ηελ θαηεγνξία
- Γειψλσ ηελ αζσφηεηά κνπ
- Γελ ηνπο θαθνπνίεζα
- Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αξλήζεηο.
Γείθηεο ηεο γλσζηηθήο πνιππινθόηεηαο. Απηνί νη δείθηεο είλαη πεξηζζόηεξν παξόληεο
ζηελ αιεζηλή δήισζε
- Αλαπαξαγσγή ηεο ζπλνκηιίαο
- Φπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο
- Οη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ
- Αηζζεηήξηα ζηνηρεία
Δίλαη πεξηζζφηεξν παξφληεο ζε αιεζηλέο δειψζεηο
- Οπηηθέο ιεπηνκέξεηεο
- Αθνπζηηθά ζηνηρεία
- Οπζηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο
- Οζθξεηηθέο ιεπηνκέξεηεο
- Λεπηνκέξεηεο γθνπξκέ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΦΤΥΟΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ: Βαζική Βιβλιοραθίακαι βαζικές
έννοιες ζηο μεηα-ηρασμαηικο ζηρες
4.1. ΦΤΥΟΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Οξηζκόο
Ζ ςπρνηξαπκαηνινγία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κειέηε ηνπ ςπρνινγηθνχ
ηξαχκαηνο. Με άιια ιφγηα, ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
ππνγξακκίδνπλ θαη / ή αθνινπζνχλ ηνλ ςπρνινγηθφ ηξαπκαηηζκφ. Πξέπεη λα
είκαζηε ζαθείο φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ, δηφηη ν φξνο ηξαχκα απφ κφλνο ηνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη θαη / ή λα ζπγρέεηαη κε ηα ηαηξηθά πεδία. Δπνκέλσο, ε πξνζζήθε ηεο
ιέμεο "ςπρφ" κπξνζηά απφ ηελ "ηξαπκαηνινγία" ρξεζηκνπνηείηαη έηζη ψζηε λα είλαη
πνιχ ζαθήο ζε ζρέζε κε ην πεδίν.
ηνηρεία ςπρνηξαπκαηνινγίαο
Αζθαιψο νη εηδηθνί δελ ζα κπεξδεχνληαη κε ηνλ φξν, αιιά γηα λα απνθεπρζεί
ε ζχγρπζε γηα ην επξχ θνηλφ απηή ε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε είλαη απηή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη. Λάβεηε ππφςε φηη νη ηακπέιεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν πνιιψλ
ζπδεηήζεσλ. Ζ ηξαπκαηνινγία απφ κφλε ηεο είλαη ν ηαηξηθφο ηνκέαο πνπ αζρνιείηαη
κε ηξαχκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο. Ζ έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο δελ είλαη
λέα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρξνλνινγείηαη απφ ηελ θιαζηθή επνρή, αλ θαη δελ έρεη
αλαθεξζεί ή δελ έρεη κειεηεζεί ζε βάζνο. Θα κπνξνχζαλ λα ζεκεησζνχλ
δηαδξνκηθέο παξαηεξήζεηο φπσο ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί. ηνλ Ναπνιεφληεην
πφιεκν 24 αηψλεο αξγφηεξα, ν ζηξαηεγφο SirThomasPicton έγξαςε ζηνλ Λφξδν
Wellington: «Κχξηέ κνπ, πξέπεη λα ην εγθαηαιείςσ. Έρσ κεγαιψζεη ηφζν λεπξηθφο
... είλαη αδχλαην λα θνηκεζψ ηηο λχρηεο. Γελ κπνξψ λα ην αληέμσ, θαη ζα
αλαγθαζζψ λα ζπληαμηνδνηεζψ "(Holmes, 1985). Ήηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α
'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φηη κηα πην πξνζεθηηθή κειέηε ησλ κεηαηξαπκαηηθψλ
δηαηαξαρψλ άγρνπο άξρηζε λα παίξλεη πην ζηαζεξά ζεκέιηα. Αθφκε θαη εθείλε ηελ
επνρή ππήξμε πνιιή αζάθεηα ζε απηφ πνπ ζπληζηά ε ςπρνηξαπκαηνινγία. ηε
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη φξνη γηα ηνλ νξηζκφ ή ηελ πεξηγξαθή απηήο
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ηεο θαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, φξνη φπσο ην θέιπθνο, ε θαξδηά ηνπ ζηξαηηψηε, ε
θφπσζε ηεο κάρεο, ε αθαηαλφεηε αληίδξαζε ζηξεο θαη ε ηξαπκαηηθή λεχξσζε
έρνπλ φιεο ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαγλσζηηθέο εηηθέηεο, φπσο ζα ζπδεηεζεί ζην
Κεθάιαην 2. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θάπνηεο εθηηκήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ακεξηθαληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ, νη ςπρηαηξηθέο απψιεηεο ππνινγίζηεθαλ κεηαμχ
2,3 θαη 3,3 αλά 1.000 ζηξαηηψηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ν
επηπνιαζκφο απμήζεθε ζε 4,0 αλά 1.000. Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε
επαλεμέηαζεο

ηνπ

βεηεξάλνπ

ηνπ

Δζληθνχ

Βηεηλάκ

(Kulkaetal.,

1990)

απνθαιχπηνπλ φηη ν επηπνιαζκφο ηεο PTSD ζε φιε ηε δσή είλαη 30%, ελψ ην 15,2%
ησλ Βεηεξάλσλ ηνπ Βηεηλάκ παξνπζηάδεη κηα ηξέρνπζα δηάγλσζε PTSD
Σα ηξαπκαηηθά ζπκβάληα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ PTSD πεξηιακβάλνπλ:
1. Πφιεκνο
2. Φπζηθέο Καηαζηξνθέο
3. πληξηβή απηνθηλήηνπ, ηξέλνπ ή αεξνπιάλνπ
4. Δπηζέζεηο ηξνκνθξαηψλ
5. Ξαθληθφο ζάλαηνο ελφο αγαπεκέλνπ
6. Βηαζκφο
7. Απαγσγή
8. Δπίζεζε
9. εμνπαιηθή ή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε
10. Παξακέιεζε παηδηθήο ειηθίαο.

Πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ε ςπρνηξαπκαηνινγία δελ είλαη κφλν PTSD, αιιά
απηφ ην θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ πεξηιακβάλεη PTSD, νμείεο δηαηαξαρέο ζηξεο, θαη
ζχληνκε ςπρσζηθή δηαηαξαρή κε έληνλνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ην
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PTSD κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο. Δπηπιένλ, δηάθνξεο
δηαηαξαρέο

ηεο

δηάζεζεο,

δηαηαξαρέο

παληθνχ,

θνβίεο,

νηθνγελεηαθέο

δπζιεηηνπξγίεο, δηάθνξα πξφηππα θαηαλαγθαζκνχ θαη δηάθνξεο δηαηξνθηθέο
δηαηαξαρέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ κηα κνξθή ςπρνινγηθνχ ηξαχκαηνο. Απηφ ην
θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ έρεη γίλεη έλα δηθφ ηνπ πεδίν κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ
ςπρηθή πγεία πνπ ιακβάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη εθπαίδεπζε, ψζηε λα είλαη
επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα ρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο κε αλζξψπνπο πνπ είλαη ή
θαηνηθνχλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πξαγκάησλ.
Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε
Ο Freud καδί κε ηνλ JosefBreuer δεκνζίεπζαλ ην βηβιίν "πνπδέο ζηελ
Τζηεξία" ην 1895. ε απηφ ην βηβιίν έρνπκε ηελ πξνέιεπζε ηνπ ηη κπνξεί
ηξαπκαηίζεη παηδηά θαη πψο αξγφηεξα αλαπηχζζνληαη σο θαθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη
ζεσξίεο ηνπ Φξφηλη, θπζηθά, δελ ειήθζεζαλ κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη ηα επφκελα ρξφληα ηξνπνπνίεζε θαη άιιαμε πνιιέο απφ ηηο
αξρηθέο ηνπ απφςεηο. Αξγφηεξα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
ην 1917 νη αλαιπηηθέο ηνπ ζεσξίεο άξρηζαλ λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ
ςπρνηξαπκαηνινγία. Πξηλ απφ απηφ, έδσζε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ελδνςπρηαθή
ζεμνπαιηθφηεηα, θάηη πνπ είλαη ιίγν άζρεην κε απηφ ην άξζξν. ην ηζηνξηθφ
πιαίζην, αλ θαη έπξεπε λα αλαθεξζεί ε αξρή ηνπ 1895-1896. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην
"The Introductory Lectures on Psychoanalysis" (1917, 1966) ν Freud έγξαςε σο
εμήο:
Ζ πιεζηέζηεξε αλαινγία κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λεπξσηηθψλ καο πξνέξρεηαη
απφ ςπρνγελείο αζζέλεηεο πνπ παξάγνληαη κε ηδηαίηεξε ζπρλφηεηα ζηνπο πνιέκνπο –
νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη σο ηξαπκαηηθέο λεπξψζεηο. Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο,
θπζηθά, εκθαλίζηεθαλ θαη πξηλ απφ ηνλ πφιεκν, κεηά απφ ζηδεξνδξνκηθέο
ζπγθξνχζεηο θαη άιια αλεζπρεηηθά αηπρήκαηα πνπ ζπλεπαγφηαλ ζαλαηεθφξνπο
θηλδχλνπο. Οη ηξαπκαηηθέο λεπξψζεηο δελ είλαη ζηελ νπζία ην ίδην κε ηηο
απζφξκεηεο λεπξψζεηο πνπ έρνπκε ηε ζπλήζεηα λα εξεπλνχκε θαη λα ζεξαπεχνπκε
κε αλάιπζε. Οχηε θαηνξζψζακε λα ηηο ελαξκνλίζνπκε κε ηηο απφςεηο καο θαη
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ειπίδσ φηη ζα κπνξέζσ θάπνηα ζηηγκή λα ζαο εμεγήζσ ηνλ ιφγν απηνχ ηνπ
πεξηνξηζκνχ. Αιιά απφ ηε κηα πιεπξά κπνξνχκε λα επηκείλνπκε φηη ππάξρεη κηα
πιήξεο ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Απηνί νη αζζελείο μαλα-δνπλ ηαθηηθά ηελ
ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε ζηα φλεηξά ηνπο.
Απηφ ην απφζπαζκα έρεη ζαθψο ζρέζε κε ηελ πην επηζηεκνληθή άπνςε πνπ
πηνζεηείηαη απφ πην ζχγρξνλα θξηηήξηα πνπ δηαξζξψζεθαλ απφ ην DSM-III-R ζε
ζρέζε κε ην PSTD. Ο Φξφηλη βέβαηα αζρνιήζεθε κε άιια πεδία ζηελ
ςπραλαιπηηθή ςπρνινγία θαη ην θχξην ελδηαθέξνλ ηνπ βξίζθεηαη αιινχ, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβαιε ζην πεδίν. Λάβεηε ππφςε φηη ν Παγθφζκηνο Πφιεκνο
έθαλε πνιινχο εηδηθνχο ηεο επνρήο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα
ηνπ πνιέκνπ θαη πψο επεξέαζε ηφζν ηνπο πνιίηεο φζν θαη ηνπο ζηξαηηψηεο. Δθείλε
ηελ επνρή νη επηζηήκεο άξρηζαλ λα έρνπλ πην ζηαζεξή βάζε θαη ήηαλ θπζηθφ νη
επηζηήκνλεο ησλ ηαηξηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ επηζηεκψλ λα ελδηαθέξνληαη πνιχ
γηα ηε κειέηε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Καη πάιη πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε
ςπρνηξαπκαηηθή είλαη έλα θάζκα δηαηαξαρψλ θαη φρη κφλν ην PTSD. Χζηφζν, ην
PTSD ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ην ε θελξηθή αζζέλεηα απηνχ ηνπ
θάζκαηνο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Φξφηλη αλάκεηλε ηηο δηθέο ηνπ ζεσξίεο ηνπ
εγψ, ηνπ ππεξεγψ γηα ηα ηξαχκαηα ηνπ πνιέκνπ (λεχξσζε). Με βάζε ηα ζχγρξνλα
θξηηήξηα θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο δηαηππψζεηο, εηδηθά εθείλεο ησλ γλσζηηθψλ
ζεσξηψλ ζπκπεξηθνξάο, πνιιέο απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο,
αιιά νη ζεσξίεο ηνπ, φπσο δειψλνληαη, δελ κπνξνχλ λα δηεξεπλεζνχλ φπσο είραλ
δηαηππσζεί. Σν Id, ην εγψ, ην ππεξ-εγψ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ην κπαιφ ηνπ.
Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ. SigmundFreud (ζει. 56-57).
Πεξηγξάθνπκε σο "ηξαπκαηηθέο" νπνηεζδήπνηε εμσηεξηθέο δηεγέξζεηο είλαη
αξθεηά ηζρπξέο γηα λα ζπάζνπλ ηελ πξνζηαηεπηηθή αζπίδα. Μνπ θαίλεηαη φηη ε
έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά κηα ζχλδεζε απηνχ ηνπ είδνπο κε
κηα παξαβίαζε ζε έλα θαηά ηα άιια απνηειεζκαηηθφ εκπφδην ελάληηα ζηα
εξεζίζκαηα. Έλα ηέηνην γεγνλφο σο εμσηεξηθφ ηξαχκα είλαη αλαπφθεπθην λα
πξνθαιέζεη κηα δηαηαξαρή ζε κεγάιε θιίκαθα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ελέξγεηαο ησλ
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νξγαληζκψλ θαη λα ζέζεη ζε θίλεζε θάζε πηζαλφ ακπληηθφ κέηξν. Σαπηφρξνλα, ε
αξρή ηεο επραξίζηεζεο εμαθαλίδεηαη. Γελ ππάξρεη πιένλ ε πηζαλφηεηα λα
απνηξαπεί ε πιεκκπξίδα ηεο ςπρηθήο ζπζθεπήο κε κεγάιεο πνζφηεηεο εξεζηζκάησλ
θαη έλα άιιν πξφβιεκα - ην πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ ησλ πνζνηήησλ εξεζίζκαηνο
πνπ ζπάδνπλ θαη δεζκεχνπλ ο, κε ςπρηθή έλλνηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεζεί.
Γεληθά ν Freud ζπλέβαιε πνιχ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ θαη νη
αθξηβέζηεξεο ηνπ παξαηεξήζεηο ζην ζέκα έγηλαλ πνιχ πην πεξίπινθεο θαη είλαη
ρξήζηκεο κέρξη ηψξα. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Freud ην 1939 ην πξψην DSM ήξζε ην
1952. ε απηφ ην PSTD πεξηείρε κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε πεξηγξαθή ηνπ ηη είλαη ην
PSTD ζήκεξα.
DSM 1: Παξαθάησ είλαη ε πξψηε πξνζπάζεηα λα έξζεη ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε.
Πίλαθαο 2.1 DSM - I (1952) Κξηηήξηα γηα Γηαηαξαρέο Μεηαβιεηήο Καηάζηαζεο
Πξνζσπηθόηεηαο
Απηή ε γεληθή ηαμηλφκεζε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ
πάλσ θάησ κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα θαη νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη κηα νμεία
αληίδξαζε ζπκπησκάησλ ζε κηα θαηάζηαζε ρσξίο εκθαλή ππνθείκελε δηαηαξαρή
ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
000-x80 Γηαηαξαρέο κεηαβαιιόκελεο θαηάζηαζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο
Οη παξνδηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε κηα πην ζπγθεθξηκέλε
δηάγλσζε ζηελ νκάδα, ιφγσ ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο ή ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ
ρξφλνπ πνπ επηηξέπεηαη γηα ηε κειέηε ηνπο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε γεληθή
απηή θαηεγνξία. Απηή ε θαηεγνξία έρεη επίζεο ζρεδηαζηεί γηα ηε ρξήζε
βηβιηνζεθνλφκσλ θαη ζηαηηζηηθψλ ξεθφξ πνπ αζρνινχληαη κε ειιηπείο δηαγλψζεηο.
000-x81 Αληίδξαζε κεγάινπ ζηξεο
Τπφ ζπλζήθεο κεγάινπ ή αζπλήζηζηνπ άγρνπο, κηα θπζηνινγηθή πξνζσπηθφηεηα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα αληίδξαζεο γηα λα
αληηκεησπίζεη ηνλ ζπληξηπηηθφ θφβν. Σα κνηίβα ηέηνησλ αληηδξάζεσλ δηαθέξνπλ
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απφ εθείλα ηεο λεχξσζεο ή ηεο ςχρσζεο θπξίσο ζε ζρέζε κε ην θιηληθφ ηζηνξηθφ,
ηελ αλαζηξεςηκφηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη ηνλ παξνδηθφ ραξαθηήξα ηεο. ηαλ
αληηκεησπηζηεί άκεζα θαη επαξθψο, ε θαηάζηαζε κπνξεί λα θαζαξηζηεί γξήγνξα.
Δίλαη επίζεο πηζαλφ φηη ε θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε κία απφ ηηο
λεπξσηηθέο αληηδξάζεηο. Αλ ε αληίδξαζε παξακείλεη, ν φξνο απηφο πξέπεη λα
ζεσξεζεί σο πξνζσξηλή δηάγλσζε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κέρξηο φηνπ
θαζνξηζηεί κηα πην νξηζηηθή δηάγλσζε/
Πίνακας 2.2 Κξηηήξηα γηα ηελ αληίδξαζε πξνζαξκνγήο ηεο ελήιηθεο δσήο DSM-II
(1968)
307.3 Αληίδξαζε πξνζαξκνγήο ηεο δσήο ησλ ελειίθσλ
• ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Γπζαξέζθεηα κε θαηαζιηπηηθφ ηφλν πνπ ζρεηίδεηαη κε
αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε πνπ εθδειψλνληαη κε ερζξηθέο θαηαγγειίεο θαη
απηνθηνληθέο ρεηξνλνκίεο.
• ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ο θφβνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηησηηθή κάρε θαη εθδειψλεηαη
κε ηξφκν, ηξέμηκν θαη θξχςηκν.
• ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Έλα ζχλδξνκν Ganser πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζαλαηηθή πνηλή θαη
εθδειψλεηαη απφ εζθαικέλεο θαηά πξνζέγγηζε απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο.
Σν DSMIII ήηαλ κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ζέκα.
Σν DSMIV ήηαλ αξθεηά ιεπηνκεξέο θαη αξθεηά επεμεγεκαηηθφ. Παξαθάησ
αθνινπζνχλ ηα θξηηήξηα.
Πίνακας 2.5DSM-IV (1994) Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνύ
άγρνπο
A. Σν άηνκν έρεη εθηεζεί ζε έλα ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ ζην νπνίν ππήξραλ θαη ηα δχν
αθφινπζα:
a. Γεγνλφο ή γεγνλφηα πνπ πεξηειάκβαλαλ πξαγκαηηθφ ή απεηινχκελν ζάλαην ή
ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή απεηιή γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ εαπηνχ ή άιισλ.
b. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ αηφκνπ πεξηιάκβαλε έληνλν θφβν, αδπλακία ή θξίθε.
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εκείσζε: ε παηδηά, απηφ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο απνδηνξγαλσκέλε ή
αλαζηαησκέλε ζπκπεξηθνξά.
Β. Σν ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ επαλαιακβάλεηαη επίκνλα κε έλαλ (ή πεξηζζφηεξνπο) απφ
ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
α. Δπαλαιακβαλφκελεο θαη παξεκβαηηθέο ζιηβεξέο αλακλήζεηο ηνπ
γεγνλφηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, ζθέςεσλ ή αληηιήςεσλ.
εκείσζε: ηα κηθξά παηδηά κπνξεί λα εκθαληζηεί σο επαλαιεπηηθφ
παηρλίδη/
β. Δπαλαιακβαλφκελα ζιηβεξά φλεηξα ηνπ γεγνλφηνο. εκείσζε: ηα
παηδηά, κπνξεί λα ππάξρνπλ φλεηξα πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξίζηκν
πεξηερφκελν.
γ. Αίζζεζε φηη ην ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ ήηαλ επαλαιακβαλφκελν
(πεξηιακβάλεη

κηα

αίζζεζε

αλαδσνγφλεζεο

ηεο

εκπεηξίαο,

ςεπδαηζζήζεηο, παξαηζζήζεηο θαη δηαδνρηθά επεηζφδηα flashback,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ αθχπληζε ή
φηαλ είλαη κεζπζκέλνη). εκείσζε: ηα κηθξά παηδηά κπνξεί λα
εκθαληζηεί εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ιφγσ ηξαπκάησλ.
δ. Έληνλε ςπρνινγηθή δπζθνξία θαηά ηελ έθζεζε ζε εζσηεξηθέο ή
εμσηεξηθέο ελδείμεηο πνπ ζπκβνιίδνπλ ή κνηάδνπλ κε κηα πηπρή ηνπ
ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο
ε. Φπζηνινγηθή αληηδξαζηηθφηεηα ζηελ έθζεζε ζε εζσηεξηθέο ή
εμσηεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ ζπκβνιίδνπλ ή κνηάδνπλ κε κηα πηπρή ηνπ
ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο.

Γ. Ζ επίκνλε απνθπγή εξεζηζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηξαχκα, φπσο
ππνδεηθλχεηαη απφ ηξία (ή πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα:
α. Πξνζπάζεηεο απνθπγήο ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ ή ζπλνκηιηψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην ηξαχκα
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β. Πξνζπάζεηεο απνθπγήο δξαζηεξηνηήησλ, ζέζεσλ ή αλζξψπσλ πνπ πξνθαινχλ
αλακλήζεηο ηνπ ηξαχκαηνο
γ. Αδπλακία αλάθιεζεο κηαο ζεκαληηθήο πηπρήο ηνπ ηξαχκαηνο
δ. εκαληηθά κεηψζεθε ην ελδηαθέξνλ ή ε ζπκκεηνρή ζε ζεκαληηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
ε. Αίζζεκα απνιφιιεζεο απφ ηνπο άιινπο
δ. Πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα επεξεαζκνχ (π.ρ. δελ κπνξεί λα έρεη αγάπε)
ε. Αίζζεζε ελφο πεξηνξηζκέλνπ κέιινληνο (π.ρ. δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη
ζηαδηνδξνκία, γάκνο, παηδηά, ή θαλνληθή δηάξθεηα δσήο)
Γ. Δπίκνλα ζπκπηψκαηα απμεκέλεο δηέγεξζεο (δελ ππάξρνπλ πξηλ απφ ην ηξαχκα),
φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ δχν (ή πεξηζζφηεξα) απφ ηα αθφινπζα:
i.

Γπζθνιία ζηνλ χπλν

ii.

Δπεξεζηζηφηεηα ή εθξήμεηο ζπκνχ

iii.

Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο

iv.

Τπεξεθάλεηα

v.

Τπέξνρε απφθξηζε ηξφκνπ

Δ. Γηάξθεηα ηεο δηαηαξαρήο (ζπκπηψκαηα ζηα Κξηηήξηα Β, Γ θαη Γ) είλαη
πεξηζζφηεξν απφ 1 κήλα
Σ. Ζ δηαηαξαρή πξνθαιεί θιηληθά ζεκαληηθή αγσλία ή βιάβε ζε θνηλσληθά
επαγγέικαηα ή ζε άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ιεηηνπξγίαο.
Πξνζδηνξίζηε εάλ:
Ομία: εάλ ε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ είλαη κηθξφηεξε απφ 3 κήλεο
Υξόληα: εάλ ε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ είλαη 3 κήλεο ή πεξηζζφηεξν
Πξνζδηνξίζηε εάλ:
Με θαζπζηεξεκέλε έλαξμε: εάλ ε εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ηνπιάρηζηνλ
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6 κήλεο κεηά ηνλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα.

Η ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΟ ΣΡΑΤΜΑ
Πξηλ απφ θάζε ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ ή ηξαχκα, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
έρνπλ κηα ζηαζεξή ξνπηίλα, κηα δνπιεηά, νηθνγέλεηα θαη θίινπο θαη νη πεξηζζφηεξνη
δνπλ θαη επδνθηκνχλ ζηνλ κέζν ηξφπν δσήο. Οη άλζξσπνη πνπ θάλνπλ επηθίλδπλε
δνπιεηά κπνξεί λα έρνπλ ελζσκαησκέλν ακπληηθφ ζχζηεκα γηα λα ηνπο
πξνζηαηεχζνπλ απφ ην λα βηψλνπλ ζνβαξά ηξαχκαηα. Φπζηθά νη ζηξαηηψηεο πνπ
έρνπλ πάεη ζε κάρε κπνξεί λα έρνπλ πνιχπινθεο κνξθέο ηξαπκάησλ πνπ δελ είλαη
αθχζηθν δεδνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ ζηνλ πφιεκν. Οη απνζηνιείο, γηα
παξάδεηγκα, κπνξεί λα κελ έρνπλ ηφζν πνιχπινθν PΣSD. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο, αλ
ππάξρνπλ, κπνξεί λα είλαη αξθεηά ζπάληεο. Παξαδείγκαηα πεξίπινθσλ PTSD
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ έλα παηδί πνπ είρε ρηππεζεί ή θαθνπνηεζεί γηα ρξφληα, ζε
ζπλδηαζκφ κε ηελ εκπεηξία ησλ απεηιψλ ζηε δσή ηνπ, φπσο ηαθηηθνχο μπινδαξκνχο
απφ έλαλ αιθννιηθφ παηέξα. Οη απνζηνιείο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ πην εχθνια ηα
ηξαχκαηα - ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, αιιά ζε απηφ ην θεθάιαην ζα δηεξεπλήζνπκε
ηελ αληαπφθξηζε ζην ηξαχκα θαη ζα θάλνπκε μερσξηζηή ζεκείσζε γηα ηνπο
απνζηνιείο. Ζ νπζία ζρεηίδεηαη κε ην πψο ζεξαπεχεtai ην ηξαχκα, επνκέλσο απηφ ην
θεθάιαην δελ ζα επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζε απνζηνιείο ή θαινχληεο, αθφκε θαη
αλ έκθαζε δίλεηαη ζηνπο απνζηνιείο. Ο ιφγνο είλαη φηη πξέπεη πξψηα λα
δηεξεπλήζνπκε ηε ζεσξία ησλ ηξαπκάησλ θαη ηε ζεξαπεία ηεο πξηλ πξνρσξήζνπκε
ζε πην ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη νκάδεο ζηφρσλ, φπσο είλαη νη απνζηνιείο.
Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ κηα ξνπηίλα; ζπλήζσο ην άηνκν βιέπεη ηα
πξάγκαηα ζεηηθά ή ζθέθηεηαη φηη ζα ζπκβνχλ θαιά πξάγκαηα (Janof-Bulman 1992).
Χζηφζν θαηφπηλ ηξαπκαηίδεηαη. Σν λα ράζεηοακέζσο ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ζoπ, ησλ
ζθέςεψλ ζoζ θαη ηνπ ζψκαηφο ζoπ κπνξεί λα είλαη παξάμελν. Γελ ζα είζηε πιένλ
αζθαιείο. Νηψζεηο επάισηνο θαη ε δσή δελ έρεη λφεκα νχηε κπνξείο λα θαηαιάβεηο
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ηη ζπκβαίλεη γχξσ ζνπ. Έλα ηξαχκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δσή ζαο, ηηο ζρέζεηο
ζαο, ηε δνπιεηά, ηηο ζθέςεηο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηα φλεηξα θαη ηηο ειπίδεο ζαο.

Σν πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα θάλεηε είλαη λα αλαγλσξίζεηε ην γεγνλφο φηη έρεηε
πιεγεί απφ έλα ηξαχκα. Απηφ είλαη ην πξψην βήκα. Μφιηο ζπκβεί απηφ, κπνξεί
θαλείο λα αξρίζεη λα αλαδηαηάζζεη ηε δσή ηνπ / ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ην άηνκν πξέπεη
λα δεηήζεη βνήζεηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ψζηε λα παίξλεη γηα λα δηαρεηξηζηεί
ηελ θαηάζηαζή ηνπ.
Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ηερληθψλ πνπ έρνπλ εμειηρζεί κε ηα ρξφληα γηα λα
αιιάμνπλ ηε βνήζεηα. Ζ εθπαίδεπζε είλαη κηα κνξθή βνήζεηαο. Απιά βάιηε έλα
πξφζσπν πνπ πάζρεη απφ ηξαχκα ζα δνζεί θιηληθή ινγνηερλία γηα λα ηνλ θάλεη λα
εμνηθεησζεί κε ην βαζηθφ ζεκέιην ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ βηψλεη. Κάπνηνο κπνξεί λα
έρεη, γηα παξάδεηγκα, κηα επηζθφπεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην PTSD ή
άιιεο κνξθέο δηαηαξαρψλ ηξαπκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί έλα άηνκν
θαηαλνεηφ φηη ηα θξηηήξηα πνπ βιέπεη ηνλ αληηπξνζσπεχεη θαη φηη δελ είλαη κφλνο.
Μπνξεί λα θάλεη έλα άηνκν λα θαηαιάβεη φηη ν θιηληθφο ηαηξφο πνπ ηνλ επηβιέπεη
έρεη εκπεηξία θαη κπνξεί λα ηνλ ζεξαπεχζεη. Βάδεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ επράξηζηε
ζέζε επεηδή δελ αηζζάλνληαη ηφζν κφλεο φζν πξηλ.
Φπζηθά ε εθπαίδεπζε ελφο αηφκνπ γηα ηε λεπξνβηνινγία ηνπ απηφλνκνπ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί αξρηθά λα κελ είλαη ηφζν εχθνιε, αιιά ν
εθπαηδεπηηθφο ελδηαθέξεηαη λα εμεγήζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ κεραληζκνχ κάρεο
θαη φρη λεπξνβηνινγία θαζ’απηή. Υσξίο λα κεηαηξέςνπκε ηελ εθπαίδεπζε ζε κηα
δηδαθηηθή άζθεζε θαη ρσξίο λα επηβαξχλνπκε ηνλ πειάηε κε απξνγξακκάηηζηεο
νδεγίεο, κπνξνχκε λα κεηαδψζνπκε ην γεγνλφο φηη ε ζαλαηεθφξα απεηιή έρεη
ηζρπξφ αληίθηππν ζηε ρεκεία ηνπ ζψκαηνο πνπ πξνθαινχλ ζηα επηλεθξίδηα καο ηελ
αίζζεζε φηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πνιεκήζνπκε ή λα θχγνπκε ζαλ λα
αληηκεησπίδνπκε έλα άγξην ζεξίν, φηη φια απηά ηα θπθιψκαηα είλαη μεπεξαζκέλα
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φηαλ αληηκεησπίδνπκε απεηιέο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, φηη ην PTSD είλαη ην
πξνβιέςηκν απνηέιεζκα.

Μπνξεί επίζεο λα αιιάμνπκε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, φπνπ άιινη άλζξσπνη
εκθαλίδνπλ παξφκνηα ζπκπηψκαηα θαη γεληθά θέξλνπλ ηνλ πειάηε ζε κηα
ελεκεξσκέλε γλψζε γηα ην ηη ζπληζηά ηελ θαηάζηαζε πνπ ππνθέξεη. Έηζη, ε
εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ πνπ πιήηηεηαη απφ απηή ηελ θαηάζηαζε εληζρχεη ηελ
θαηαλφεζε θαη ηνλ απηνέιεγρν ηεο θαηάζηαζεο.
Φπζηθή δξαζηεξηφηεηα – αζθήζεηο
Έλα ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα πνπ εληζρχεη ηηο δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ
αζζελνχο ζα ήηαλ αλαγθαηίν λα πεξηιακβάλεη "ηζνξξνπία, θίλεηξα θαη ππαθνή ην
ζψκα ζαο". Κχξηα κέξε απηήο ηεο άζθεζεο κπνξεί λα είλαη ε θαξδηαγγεηαθή
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε επειημία, θαζψο θαη ε επίηεπμε κπτθήο δχλακεο. Φπζηθά,
νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ απφ ηξαχκαηα είλαη δχζθνιν λα
αλαιάβνπλ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο
πνπ ηνπο ελνριεί. Έρνπκε απηφ θαηά λνπ, αιιά αλ δελ ππάξρνπλ ηαηξηθά δεηήκαηα
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απαγνξεχζνπλ ζηνλ πειάηε λα μεθηλήζεη ηε ζσκαηηθή
άζθεζε; ν ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο αζζελείο λα μεθηλήζνπλ ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ζε απηφ ην κνλνπάηη.
Θξέςε
ήκεξα νη άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηελ αμία πνπ έρεη ε δηαηξνθή ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη γλσξίδνπλ φηη ην
πξφρεηξν θαγεηφ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα κεηψζεη ηε δηάζεζή καο θαη φηη
κηα πγηεηλή δηαηξνθή είλαη επίζεο έλα ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν ηφζν γηα ην κπαιφ, φζν
θαη γηα ην ζψκα. Ζ πξφζιεςε ηξνθήο αλάινγα κε ην ηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
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ζεηηθά ζε έλα πξφγξακκα ζεξαπείαο θαη ζεσξείηαη πξάγκαηη έλαο παξάγνληαο πνπ
ζπκβάιιεη ζην πφζν θαιά κπνξεί θαλείο λα πάξεη. Κάζε πξφγξακκα πνπ
πξννξίδεηαη γηα ηε ζεξαπεία ηξαχκαηνο ή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο κνξθέο ηνπ πξέπεη
αλαγθαζηηθά λα πεξηιακβάλεη ηε δηαηξνθή. Έλαο εκπεηξνγλψκνλαο δηαηξνθήο
κπνξεί λα έρεη κεγάιε αμία θαη νη πειάηεο ζα θιεζνχλ λα αλαδεηήζνπλ έλα.
Πλεπκαηηθόηεηα
Απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη έλα ιεπηφ ζέκα θαη νη πεξηζζφηεξνη ζεξαπεπηέο δελ
ζα to αγγίμνπλ αλ ν ηνκέαο απηφο ελδηαθέξεη πνιινχο αλζξψπνπο. Έλαο ζεξαπεπηήο
δελ πξέπεη λα αλαδείμεη κπξνζηά απηή ηελ πηπρή. Πξέπεη λα γλσξίζεη θαιά ην
άηνκν. Γηα νξηζκέλνπο πειάηεο απηφ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη πνιχ, ελψ γηα άιινπο
κπνξεί λα κελ είλαη πξφβιεκα
Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε
(Figley, 1988) δειψλεη φηη κηα ππνζηεξηθηηθή νηθνγέλεηα είλαη ε ηδαληθή
θνηλσληθή νκάδα γηα πγηή κεηαηξαπκαηηθή επνχισζε. Ζ αμία κπνξεί απνδεηρζεί
αλεθηίκεηε γηα έλαλ αζζελή πνπ έρεη κηα ζηαζεξή νηθνγελεηαθή έλσζε.
Οκάδεο απηνβνήζεηαο
Απηέο νη νκάδεο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηα άηνκα πνπ ηνπο
επηζθέπηνληαη, αλ θαη πξέπεη λα έρνπλ απνηειεζκαηηθνχο εγέηεο. Οη βνπιεπηέο
πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί γηα ηελ νκάδα εξγαζίαο, αλ θαη νξηζκέλεο νκάδεο κπνξεί
λα βιάςνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην λα θάλνπλ θαιφ αλ δελ είλαη θαιά δνκεκέλεο.
Φπρνζεξαπεία
Έλαο ζεξαπεπηήο πηζαλφηαηα ζα είλαη ην πην εμεηδηθεπκέλν άηνκν γηα λα
θαζνδεγήζεη έλαλ πειάηε κέζσ ηνπ ιαβπξίλζνπ πνπ βηψλεη. Γελ ζα αζρνιεζψ πάξα
πνιχ κε ηε ζεκαζία ελφο θαινχ ζεξαπεπηή γηαηί απηφ είλαη απηνλφεην. Ζ
πξνζσπηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ζεξαπεπηή παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην
πφζν γξήγνξα ζεξαπεχεη θάπνηνο. Αλη 'απηνχ ζα επηθεληξσζψ πεξηζζφηεξν ζηηο
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ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο απάληεζε ζην ηξαχκα.
Σερληθέο ραιάξσζεο θαη αλαπλνήο
Απηά ηα ζχλνια ηερληθψλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηαθηηθά- ίζσο δχν θνξέο ηελ
εκέξαπ γηα κεξηθνχο κήλεο. χκθσλα κε (Benson 1984) έλα άηνκν πνπ ηα θάλεη
κεηά ζα έρεη:
i.

Μεησκέλα ζπκπηψκαηα άγρνπο

ii.

Ληγφηεξνη πνλνθέθαινη θαη ιηγφηεξε πςειή αξηεξηαθή πίεζε

iii.

Μηθξφηεξε απνηξνπή ηνπ ππεξαεξηζκνχ

iv.

Μεγαιχηεξν έιεγρν ζηηο θξίζεηο παληθνχ.

v.

Μεησκέλα επίπεδα ζηξεο.

vi.

Πεξηζζφηεξε εξεκία

vii.

Πεξηζζφηεξε δεκηνπξγηθφηεηα

Πξηλ απφ θάζε ηερληθή ραιάξσζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά
ζηνηρεία (Benson 1975). Απηά είλαη:
1. Έλα ήζπρν πεξηβάιινλ πνπ έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο πεξηζπαζκνχο.
Αθφκε θαη ν ζφξπβνο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα κελ δηαθφςεηε ηνπ
2. Μηα δηαλνεηηθή ζπζθεπή πνπ είλαη ζηαζεξή, π.ρ. Μηα κνλή ζπιιαβή, ιέμε ή
ήρν, επαλαιακβάλεηαη ζησπειά ή κε ρακειφ, ήπην ήρν. Ζ επαλάιεςε
ειεπζεξψλεη ηηο ζθέςεηο ζαο θαη είλαη ε κφλε ζαο εζηίαζε. Ο Benson
πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο ζπιιαβήο "έλα" επεηδή είλαη κηα απιή, νπδέηεξε ιέμε.
3. Μηα παζεηηθή ζηάζε πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα μεθνπξαζηείηε θαη λα
ραιαξψζεηε ρσξίο λα αλαγθάζεηε ηελ αληαπφθξηζή ζαο, απνηξέπνληαο ηε
ραιαξή αληίδξαζή ζαο απφ ηελ εκθάληζε. Αγλνήζηε ηπρφλ απνζπαζκαηηθέο
ζθέςεηο πνπ εηζέξρνληαη ζην κπαιφ ζαο.
4. Μηα άλεηε ζέζε πνπ είλαη φζν ην δπλαηφλ πην μεθνχξαζηε. Απηφ κεηψλεη ηε
κπτθή πξνζπάζεηα. Μπνξεί λα ππνζηεξίμεηε ην θεθάιη θαη ηα ρέξηα ζαο.
Μπνξείηε λα αθαηξέζεηε ηα παπνχηζηα ζαο θαη λα ζηεξίμεηε ηα πφδηα ζαο.
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Μπνξεί επίζεο λα ραιαξψζεηε ζθηρηά ζπλαξκνινγεκέλα ξνχρα.

Άζθεζε: βαζηά αλαπλνή
Ζ πξψηε άζθεζε είλαη πξνζαξκνζκέλε απφ ηνπο Davis, Eshelman θαη McKay
(1995, 27).
1. Ξαπιψζηε ζε κηα θνπβέξηα ή έλα ραιί ζην πάησκα. Λπγίζηε ηα γφλαηά ζαο πξνο
ην κέξνο ζαο θαη κεηαθηλήζηε ηα πφδηα ζαο έσο φηνπ είλαη πεξίπνπ νθηψ ίληζεο
κεηαμχ ηνπο, κε ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ λα ζηξέθνληαη ειαθξά πξνο ηα έμσ.
Κξαηήζηε ηε ζπνλδπιηθή ζαο ζηήιε φζν ην δπλαηφλ επζεία.
2. άξσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο.
3. Βάιηε ην έλα ρέξη ζηελ θνηιηά ζαο θαη ην έλα ζην ζηήζνο ζαο.
4. Δηζπλεχζηε ζηγά-ζηγά απφ ηε κχηε ζαο ζηελ θνηιηά ζαο έηζη ψζηε λα πεγαίλεη ην
ρέξη ζαο πξνο ηα επάλσ Σν ζηήζνο ζαο πξέπεη λα θηλεζεί κφλν ιίγν. Κξαηήζηε ηελ
αλαπλνή ζαο ελψ κεηξάηε κέρξη ην πέληε.
5. Υακνγειάζηε ειαθξά θαη ζηε ζπλέρεηα εθπλέεηε απφ ην ζηφκα ζαο. Κάλεηε έλαλ
ήρν αλαζπκηάζεσλ θαζψο εθπλέεηε.
6. Δπαλαιάβεηε απηφ ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο.
7. ηαλ ηειεηψζεηε ηελ άζθεζε, ζαξψζηε θαη πάιη νιφθιεξν ην ζψκα ζαο γηα λα
δείηε αλ παξακέλεη θάπνηα ηάζε.
8. Δίζηε εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερληθή, κπνξείηε επίζεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ελψ
θάζεζηε ή ζηέθεζηε, φπνηε αηζζάλεζηε έληαζε ζην ζψκα ζαο.
Πξννδεπηηθή ραιάξσζε
Ίζσο ζειήζεηε επίζεο λα κάζεηε λα ραιαξψλεηε κε ην ζθίμηκν θαη ηε ραιάξσζε
δηαθφξσλ κπτθψλ νκάδσλ ζην ζψκα ζαο. Απηφ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα
ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη πξννδεπηηθή ραιάξσζε. Απηή ε ηερληθή ζαο βνεζά λα
ηεηακέλε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ραιαξψζεηε ηηο ηέζζεξηο θχξηεο νκάδεο κπψλ ζαο:
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1. Υέξηα, βξαρίνλεο, δηθέθαινη
2. Κεθαιή, πξφζσπν, ιαηκφ, ψκνπο
3. ηήζνο, ζηνκάρη, θάησ πιάηε
4. Γινπηνί, κεξνί, κφζρνη, πφδηα
Μπνξείηε λα αζθήζεηε απηή ηελ ηερληθή ελψ είζηε μαπισκέλνη ή θάζηζκέλνη ζε κηα
θαξέθια. Ο ζηφρνο είλαη λα είλαη ηεηακέλε θάζε νκάδα κπψλ γηα πέληε έσο επηά
δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ραιαξψζεηε απηή ηελ νκάδα κπψλ γηα είθνζη έσο
ηξηάληα δεπηεξφιεπηα, επαλαιακβάλνληαο φιε ηε δηαδηθαζία ηνπιάρηζηνλ δχν
θνξέο. Δάλ ε νκάδα ησλ κπψλ εμαθνινπζεί λα είλαη ηεηακέλε αθνχ έρεηε θάλεη ηε
δηαδηθαζία δχν θνξέο, κπνξείηε λα ηελ επαλαιάβεηε κφλν γηα απηή ηελ νκάδα έσο
θαη πέληε θνξέο. Μπνξείηε επίζεο λα κηιήζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο θαζψο ζθίγγεηε θαη
ραιαξψλεηε, ιέγνληαο ζηνλ εαπηφ ζαο ν,ηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ έμνδν απφ
ηελ έληαζε. Τπάξρνπλ πνιιέο ηαηλίεο ραιάξσζεο πνπ κπνξείηε λα αγνξάζεηε πνπ
έρνπλ απηή ηε δηαδηθαζία, ή κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ παξαθάησ άζθεζε ζε
καγλεηφθσλν θαη λα ηελ αλαπαξάγεηε.
Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε είλαη λα
θξαηάηε ηελ έληαζε ζε θάζε κία απφ ηηο νκάδεο κπψλ ζαο γηα πεξίπνπ πέληε
δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα απειεπζεξψζεηε ηελ έληαζε αξγά ελψ ιέηε
ζησπειά, "ραιάξσζε θαη άθεζε". ηε ζπλέρεηα, πάξηε κηα βαζηά αλαπλνή θαη,
θαζψο εθπλέεηε έμσ ζηγά-ζηγά, ιέηε ζησπειά, "ραιάξσζε θαη αζην λα θχγεη" θαη
πάιη.
Άζθεζε: Βαζηθή πξννδεπηηθή αθνινπζία ραιάξσζεο
Απηή ε αθνινπζία ζαο κεηαθέξεη απφ ην θεθάιη ζαο κέζα απφ ην ιαηκφ, ηνπο
ψκνπο, ηα ρέξηα θαη ηα ρέξηα, ην ζηήζνο, ηελ πιάηε, ην ζηνκάρη, ηνπο γνθνχο, ηα
πφδηα θαη ηα πφδηα.
Δάλ βηληενζθνπήζεηε απηή ηελ άζθεζε ή απηή πνπ αθνινπζεί, αθήζηε αξθεηφ
ρξφλν γηα θάζε άζθεζε (πέληε έσο επηά δεπηεξφιεπηα γηα λα ηεηακέλε, είθνζη έσο
ηξηάληα δεπηεξφιεπηα γηα λα ραιαξψζεηε) ζηελ θαζέηα, ψζηε λα κελ ζπεχδεηε.
Δπίζεο, βάιηε ζε δχν επαλαιήςεηο γηα θάζε άζθεζε.
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• Σξίςηε ην κέησπφ ζαο.
• Κιείζηε ηα κάηηα ζαο ζθηρηά.
• Αλνίμηε ην ζηφκα ζαο επξέσο.
• Χζήζηε ηε γιψζζα ζαο ζηελ νξνθή ηνπ ζηφκαηφο ζαο.
• θίμηε θαιά ην ζαγφλη.
• πξψμηε ην θεθάιη ζαο πίζσ ζε έλα καμηιάξη.
• Φέξηε ην θεθάιη ζαο πξνο ηα εκπξφο γηα λα αγγίμεηε ην ζηήζνο ζαο.
• Αλαζεθψζηε ην θεθάιη ζαο ζηνλ δεμηφ ψκν.
• Πεξηζηξέςηε ην θεθάιη ζηνλ αξηζηεξφ ψκν.
• Απμήζηε ηνπο ψκνπο ζαο ζαλ λα αγγίδεηε ηα απηηά ζαο.
• εθψζηε ηνλ δεμηφ ψκν ζαο ζαλ λα αθνπκπάηε ζην απηί ζαο.
• εθψζηε ηνλ αξηζηεξφ ψκν ζαο ζαλ λα αθνπκπάηε ζην απηί ζαο.
• Κξαηήζηε ηα ρέξηα ζαο έμσ θαη θάληε κηα γξνζηά κε θάζε ρέξη.
• Μία πιεπξά ηε θνξά, ζπξψμηε ηα ρέξηα ζαο ζηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία αζθείζηε.
• Μηα πιεπξά ηε θνξά, θάληε κηα γξνζηά, ιπγίζηε ην ρέξη ζαο ζηνλ αγθψλα θαη
ζθίμηε ην ρέξη ζαο ελψ θξαηάηε ηε γξνζηά.
• Πάξηε κηα βαζηά αλαπλνή θαη θξαηήζηε ην.
• θίμηε ηνπο ζσξαθηθνχο κπο ζαο.
• Αλνίμηε ηελ πιάηε ζαο.
• θίμηε ηελ πεξηνρή ηνπ ζηνκάρνπ ζαο.
• πξψμηε ηελ πεξηνρή ηνπ ζηνκάρνπ έμσ.
• Σξαβήμηε ηελ πεξηνρή ζηνκάρνπ ζαο.
• θίμηε ηνπο γνθνχο ζαο.
• πξψμηε ηα πέικαηα ησλ πνδηψλ ζαο ζηελ επηθάλεηα πνπ αζθείηε.
• θίμηε ηνπο κπο ησλ πνδηψλ ζαο θάησ απφ ην γφλαην.
• ηξείςηε ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ ζαο ζαλ λα αγγίδεηε ηα θάησ άθξα ησλ πνδηψλ
ζαο.
• Φέξηε ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ ζαο ζαλ λα αγγίδεηε ηα γφλαηά ζαο.
Άζθεζε: Γξήγνξε ραιάξσζε
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Έλαο άιινο γξήγνξνο ηξφπνο γηα λα ραιαξψζεηε είλαη ραιαξψλνληαο νιφθιεξεο ηηο
κπτθέο νκάδεο, ηεληψλνληαο ηηο γηα πέληε έσο επηά δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα
ραιαξψλνληαο ηηο. Απηή ε άζθεζε πξνζαξκφδεηαη επίζεο απφ ηνπο Davis,
Eshelman θαη McKay (1995, 35-38).

1. Βγάιηε θαη ηηο δχν γξνζηέο θαη ζθίμηε ηνπο δηθέθαινπο κπο θαη ηνπο
βξαρίνλεο ζαλ λα ήζαζηαλ έλαο αλπςσηήο βάξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα
ραιαξψζηε.
2. Σξαβήμηε ην κέησπφ ζαο θαη, ηαπηφρξνλα, πηέζηε ην θεθάιη ζαο φζν πην
καθξηά κπνξείηε θαη γπξίζηε ην ζε έλα πιήξεο θχθιν δεμηφζηξνθα. ηε
ζπλέρεηα, αληηζηξέςηε ην ξφιν. Σφηε ηζαιαθψζηε ηνπο κχεο ηνπ πξνζψπνπ
ζαο ζε έλα ζπλνθξχσκα, κε κάηηα ζθνησκέλα, ζθπξειαηεκέλα ρείιε,
πηέδεηαη ηε γιψζζα ζαο ζηελ νξνθή ηνπ ζηφκαηφο ζαο, θαη νη ψκνη
ζεθσκέλνη επάλσ. ηε ζπλέρεηα ραιαξψζηε.
3. Αθαηξέζηε ηελ πιάηε ζαο θαη πάξηε κηα βαζηά αλαπλνή ζην ζηήζνο ζαο.
Κξαηήζηε ην γηα πέληε δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ραιαξψζηε. Πάξηε κηα
αθφκα βαζηά αλαπλνή, πηέδνληαο ην ζηνκάρη ζαο. Κξαηήζηε ην γηα πέληε
δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα ραιαξψζηε.
4. Σξαβήμηε ηα πφδηα θαη ηα δάρηπιά ζαο πίζσ πξνο ην πξφζσπφ ζαο,
ζθίγγνληαο ηηο θλήκεο ζαο. Σφηε βγάιηε ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ θαη ζθίμηε
ηαπηφρξνλα ηα κνζράξηα, ηνπο κεξνχο θαη ηνπο γινπηνχο ζαο. Υαιαξψζηε.
5. Δπηηπρήο βαζηά ραιάξσζε ησλ κπψλ σο ζέκα πξαθηηθήο. Μπνξείηε λα
κηιήζεηε ζηνλ εαπηφ ζαο θαζψο πξνζπαζείηε λα ραιαξψζεηε θαη λα πείηε
ζηνλ εαπηφ ζαο λα αθήζεηε ή λα ραιαξψζεηε βαζχηεξα γηα λα επηηχρεηε κηα
πην πιήξε ραιάξσζε. Δάλ έρεηε κπτθή αδπλακία ή κπτθή πάζεζε φπσο ε
ηλνκπαιγία, απηέο νη αζθήζεηο κπνξεί λα κελ είλαη γηα ζαο. Διέγμηε πξψηα κε
ην γηαηξφ ζαο.
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Μηα άιιε ηερληθή ραιάξσζεο

Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη θαιχηεξα φηαλ έρεηε ρξφλν λα πξνζπαζήζεηε λα
ραιαξψζεηε φζν θαιχηεξα κπνξείηε. Δίλαη θαηάιειν γηα εγγξαθή ζε θαζέηα.
Πξψηνλ, βξείηε κηα άλεηε ζέζε θαη θιείζηε ηα κάηηα ζαο. Γηα ηηο επφκελεο ζηηγκέο,
επηθεληξσζείηε ζηελ αλαπλνή ζαο. Υξεζηκνπνηήζηε βαζηά αλαπλνή. Πξνζπαζήζηε
λα δείηε θαη λα αηζζαλζείηε ηνπο πλεχκνλέο ζαο, λα αηζζαλζείηε πψο αηζζάλνληαη
θαζψο αλαπλέεηε (παχζε), πξνζπαζψληαο λα θάλεηε πιήξε δηεχξπλζε (παχζε) θαη
ζηε ζπλέρεηα λα εθπλεχζεηε θαη λα αηζζαλζείηε πψο αηζζάλεζηε θαζψο
απειεπζεξψλεηε ηελ αλαπλνή ζαο. Γελ ππάξρεη ζσζηφο ή ιαλζαζκέλνο ηξφπνο λα
αλαπλέεηε. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη φηη πξνζπαζείηε λα ραιαξψζεηε θαη λα
κελ αλεζπρείηε γηα ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο.
πλερίζηε λα εζηηάδεηε ζηελ αλαπλνή ζαο θαη ζηνπο πλεχκνλεο ζαο, λα ηνπο
απεηθνλίζεηε θαζψο εηζπλέεηε, λα ηνπο θαληαζηείηε λα γεκίδνπλ κε νμπγφλν θαη λα
εθπλένπλ θαζψο ραιαξψλεηε. Σψξα, ζην κπαιφ ζαο, δείηε ή αθνχζηε ην κήλπκα πνπ
ιέεη "ραιαξψζηε" παληνχ, ζε φια ηα νζηά, ηνπο κπο θαη ην λεχξν, ηνλ ηζηφ,
αηζζάλεζηε ηηο αηζζήζεηο λα ιηψζεηε ζηε ραιάξσζε.
ηε ζπλέρεηα, ζηξέςηε ηελ πξνζνρή ζαο ζην αξηζηεξφ ζαο πφδη θαη ζηνλ αζηξάγαιν
θαη, θαζψο εηζπλέεηε, θάκπηεηε απαιά ην πφδη ζαο. Καζψο εθπλέεηε,
απειεπζεξψζηε θαη ραιαξψζηε ην πφδη ζαο. Σψξα θέξηε ηελ πξνζνρή ζαο ζην δεμί
ζαο πφδη θαη ηνλ αζηξάγαιν θαη, θαζψο εηζπλέεηε, θάκςζηε απαιά ην πφδη ζαο.
Καζψο εθπλέεηε, απειεπζεξψζηε θαη ραιαξψζηε ην πφδη ζαο. Αθήζηε φιεο ηηο
θξνληίδεο ηεο εκέξαο λα ζηξαγγίζνπλ κέζα απφ ηα πφδηα ζαο. Οπνηνζδήπνηε
ζφξπβνο ζα αθνχζεηε ζα εκβαζχλεη κφλν ηε ραιάξσζή ζαο.
Σψξα ληψζηε ηνπο κχεο ηνπ αξηζηεξνχ κνζραξηνχ ζαο. Δηζπλεχζηε,
αλαζέηνληαο ηνπο κχεο ηνπ αξηζηεξνχ κνζραξηνχ ζαο θαη εθπλεχζηε, αθήλνληαο ην
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κνζράξη λα ραιαξψζεη. Σψξα ληψζηε ηνπο κπο ηνπ δεμηνχ κνζραξηνχ ζαο.
Δηζπλεχζηε, ζπκβνπιεπηείηε απηνχο ηνπο κπο θαη εθπλέεηε, αθήζηε ηνπο λα
ραιαξψζνπλ εληειψο. Φπζηθά, ξπζκίζηε ηνλ ξπζκφ αλαπλνήο ζαο ζε απηφ πνπ ζαο
ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν, ζπκεζείηε λα εηζπλεχζεηε ραιάξσζε, γαιήλε θαη αγάπε γηα
ηνλ εαπηφ ζαο θαη λα εθπλεχζεηε ηελ έληαζε, ηηο πηέζεηο ηεο εκέξαο θαη ηηο
επηπηψζεηο ηνπ ηξαχκαηνο ζε ζαο. Ζ ραιάξσζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη κηα
δηαδηθαζία κάζεζεο. Δίλαη έλαο ηξφπνο λα κάζεηε λα είζηε άλεηνη, λα είζηε
εηξεληθνί κε ηνλ εαπηφ ζαο, λα είζηε εηξεληθνί κε ηνλ θφζκν ζαο θαη λα ραιαξψλεηε.
Σψξα εζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηνπο κπο ηνπ αξηζηεξνχ κεξνχ ζαο.
Δηζπλεχζηε θαη ζπζπεξψζηε απηνχο ηνπο κπο, ζηε ζπλέρεηα εθπλεχζηε θαη
αηζζαλζείηε ραιάξσζε. Δηζηηάζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηνπο κπο ηνπ δεμηνχ κεξνχ
ζαο. Δηζπλεχζηε θαη ζπκβνπιεπηείηε ηα, ζηε ζπλέρεηα εθπλέεηε, αηζζαλζείηε
απειεπζέξσζε θαη απφ ηα δχν πφδηα. Σψξα κεηαηνπίζηε ηελ εζηία ζαο ζηνπο
γινπηνχο ζαο, εηζπλένληαο θαη αλαζέηνληαο ηνπο κπο. ηε ζπλέρεηα, εθπλεχζηε θαη
αθήζηε ην δάρηπιφ ζαο λα ραιαξψζεη.
ηε ζπλέρεηα, δψζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζην ζηνκάρη ζαο, εηζπλεχζηε θαη
ζπκβάιιεηε ζηνπο κχεο ηνπ ζηνκάρνπ ζαο. Καηφπηλ εθπλέεηε, αθήλνληαο ηνπο κχεο
ηνπ ζηνκάρνπ λα ραιαξψζνπλ, λα ραιαξψζνπλ, λα ραιαξψζνπλ. Σψξα θέξηε ηελ
πξνζνρή ζαο ζην ζηήζνο ζαο θαη εηζπλεχζηε, αηζζάλεζηε ην ζηήζνο ζαο γεκίδνπλ κε
νμπγφλν θαη δχλακε. Καζψο εθπλέεηε, απειεπζεξψζηε θάζε ζθίμηκν πνπ κπνξεί λα
ππάξρεη εθεί θαζψο απειεπζεξψλεηε φιεο ηηο εληάζεηο πνπ ζαο ελνρινχλ.
Πξνζπαζήζηε λα αηζζαλζείηε ηελ αίζζεζε ηεο ραιάξσζεο σο ζπλεηδεηή δηαδηθαζία
ζην κπαιφ θαη ην ζψκα ζαο.
Σψξα ζηξέςηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα ρέξηα ζαο. Καζψο εηζπλέεηε, θιείζηε ηα
δχν ρέξηα ζαο ζθηρηά, θάλνληαο γξνζηέο. Καζψο εθπλέεηε, απειεπζεξψζηε ηηο
γξνζηέο. Καζψο ην θάλεηε, ζπλεηδεηά πξνζπαζήζηε λα αθήζεηε ηα πάληα πάλσ ζην
νπνίν πηάζηε θαη λα ραιαξψζεηε. Μπνξείηε λα αλνίμεηε ηηο παιάκεο ζαο θαζψο
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ραιαξψλεηε γηα λα ιάβεηε ηε δεζηαζηά θαη ηελ εληαηηθή ελέξγεηα απφ ηνλ θφζκν
γχξσ ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα θέξεηε καδί ηηο παιάκεο ζαο, πην θνληά θαη πην
θνληά, κέρξη λα ληψζεηε ηελ ελέξγεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Καζψο θάλεηε απηή
ηελ άζθεζε, αθήζηε ηελ αίζζεζε ραιάξσζεο θαη ελέξγεηαο λα θηλεζεί πξνο ηα
πάλσ κέζα απφ ηα ρέξηα ζαο ζηνπο βξαρίνλεο, ηνπο αγθψλεο θαη ηνπο ψκνπο ζαο.
Σέινο, ζηξέςηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηνπο κπο ηνπ πξνζψπνπ ζαο. Σεληψζηε απαιά
ηνπο κχεο ηνπ πεγνπληνχ ζαο, ην ζηφκα, ηα κάηηα ζαο, ηα κάγνπιά ζαο θαη ην
κέησπφ ζαο. ηε ζπλέρεηα αθήζηε νιφθιεξν ην πξφζσπφ ζαο λα ραιαξψζεη θαη λα
ραιαξψζεη.
Απνιαχζηε ηε ραιάξσζε πνπ αηζζάλεζηε κέζα απφ νιφθιεξν ην ζψκα ζαο γηα
ιίγεο ζηηγκέο. Δάλ θάπνην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο δελ είλαη εληειψο ραιαξφ,
ζηξέςηε ηελ πξνζνρή ζαο ζε απηφ. Δηζπλεχζηε θαη αθήζηε ηα ηειεπηαία θνκκάηηα
ηεο έληαζεο λα εμέιζνπλ απφ εθείλν ην κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο. Δάλ ε πξνζνρή ζαο
παξαζχξεη ή αλ ληψζεηε ππλειία, είλαη απνιχησο εληάμεη εθ 'φζνλ είζηε αζθαιείο,
άλεηνη θαη ραιαξνί (πξνζαξκνζκέλνη απφ ην RosenbloomandWilliams 1999, 28-30).
Γνθηκάζηε Γηαινγηζκό γηα Υαιάξσζε
Μεξηθνί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ δηαινγηζκφ γηα λα ραιαξψζνπλ θαη λα
εξεκήζνπλ θαζψο επηδηψθνπλ ηελ απμεκέλε ζπγθέληξσζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε.
Δάλ είζηε λένη ζην δηαινγηζκφ, ζθέςεηο κπνξεί ζαο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή θαζψο
πξνζπαζείηε λα εξεκήζεηε ην κπαιφ ζαο. Δάλ ζπκβεί απηφ, ίζσο λα πξνζπαζήζεηε
λα ρξεζηκνπνηήζεηε κεξηθέο εηθφλεο γηα λα εζηηάζεηε πξηλ θάλεηε ην δηαινγηζκφ. Αλ
είζηε ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεηε ζαθείο δηαλνεηηθέο εηθφλεο ησλ παξαθάησ ζθελψλ
ή πξαγκάησλ, ηφηε ζα κπνξείηε λα θαηεπζχλεηε ηελ εζηίαζή ζαο ζηε ραιάξσζε.
Πξνζπαζήζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζαθή δηαλνεηηθή εηθφλα, απηή ηε ζηηγκή:
● Σν πξφζσπν ηνπ θαιχηεξνπ θίινπ ζαο => κηα γαινπνχια πνπ πεξηκέλεη λα
ζθαιηζζεί
● Ζ θξεβαηνθάκαξά ζαο ζην ζεκεξηλφ ζπίηη ζαο => έλα πνηήξη θξχαο ιεκνλάδαο
● Έλα πεδίν αγξηνινχινπδα => ην άξσκα ηεο ζάιηζαο ζπαγγέηη καγεηξέκαηνο
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● Ηππαζία ζε αγσληζηηθφ απηνθίλεην ζε αγσληζηηθφ ρψξν => ηα γπκλά πφδηα ζαο ζε
ακκψδε παξαιία
● Σν άγγηγκα ηνπ βεινχδνπ ζην δέξκα ζαο => κηα θνπέια πνπ ζαο κνηάδεη
Υξεζηκνπνηήζηε κία απφ απηέο ηηο εηθφλεο γηα λα εζηηάζεηε ηελ πξνζνρή ζαο
θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηθεληξσζείηε ζην δηαινγηζκφ. Δάλ νη αλεζπρίεο ζπλερίδνπλ,
επηηξέςηε ηνπο λα πεξηπιαλεζνχλ κέζα απφ ηελ εζηίαζή ζαο, ζεκεηψλνληάο ηνπο
θαη επηηξέπνληάο ηνπο λα ζπλερίζνπλ ρσξίο λα επηθεληξσζείηε σζηφζν ζε απηά.
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε πψο λα αλαπλεχζεηε βαζηά θαη λα
ραιαξψζεηε πξηλ πξνζπαζήζεηε λα δηαινγηζηείηε. Αλ απηφ δελ ιεηηνπξγήζεη,
κπνξείηε λα επαλαιάβεηε μαλά θαη μαλά κηα ιέμε ή ζπιιαβή (φπσο "έλα" ή "om"),
φπσο πξφηεηλε ν Benson (1975). Γνθηκάζηε απηφ ζηελ αξρή γηα πέληε έσο δέθα
ιεπηά, απμάλνληαο ην ζε δεθαπέληε ιεπηά, αλ κπνξείηε.
Μηα αθφκε ηερληθή είλαη λα εληνπίζεηε θαη λα γξάςεηε ηη ζαο ζπλέβε. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν νξγαλψλεηε θαη ζπλζέηεηε πνιχ θαιχηεξα απηφ πνπ ζπλέβε ζην κπαιφ θαη ην
ζψκα ζαο. Ο Pennebaker (1997) ιέεη φηη ε γξαθή γηα ηηο αλαζηαησκέλεο εκπεηξίεο
είλαη επσθειήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία. Μπνξεί λα απνθαζίζεηε λα γξάθεηε
θάζε θνξά ζρεηηθά κε ηηο ηξαπκαηηθέο ζαο εκπεηξίεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα
πξνζσπηθφ πεξηνδηθφ ή κπνξείηε λα ζπκβάιεηε κε ηνλ εαπηφ ζαο γηα λα
αθνινπζήζεηε ην ζρέδην γξαθήο ηνπ Pennebaker θαη ηνπ Campbell (2000). Δάλ
ζέιεηε λα πεξάζεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν (θαη αηζζάλεζηε ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκνη)
γηα λα εμεηάζεηε ζε βάζνο κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζαο, ε
Pennebaker ζαο πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εκεξψλ γηα λα
γξάςεηε γη 'απηά. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ, γξάςηε γηα είθνζη
ιεπηά θάζε κέξα. Ο κφλνο θαλφλαο ζαο είλαη λα γξάθεηε ζπλερψο γηα φιν ην ρξφλν.
Μελ αλεζπρείηε γηα ηε γξακκαηηθή, ηελ νξζνγξαθία ή ηε δνκή ησλ πξνηάζεσλ.
Ζ παξαθάησ άζθεζε ζαο θαζνδεγεί ζε απηφ ην ηεηξαήκεξν ζρέδην. Μπνξείηε
λα θάλεηε απηή ηελ άζθεζε ηψξα, ή λα επηζηξέςεηε ζε απηήλ αξγφηεξα. Μπνξεί λα
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αηζζάλεζηε ιππεκέλνο φηαλ νινθιεξψζεηε απηή ηελ θαζεκεξηλή αλάζεζε γξαθήο.
Αλ λαη, λα ζπκάζηε φηη νη αληηδξάζεηο ζαο είλαη απνιχησο θπζηνινγηθέο. Οη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ιέλε φηη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα εμαθαλίδνληαη πεξίπνπ κηα
ψξα κεηά ην ηέινο. εκείσζε: Δάλ έρεηε ππνζηεί αθξαίεο, ηεξάζηηεο πνζφηεηεο
ηξαπκαηηζκνχ, απηή ε άζθεζε κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθή.
Δάλ ρξεζηκνπνηείηε απηήλ ηελ ηερληθή, ζπκεζείηε λα γξάςεηε γηα ηηο πην
ηξαπκαηηθέο, ελνριεηηθέο εκπεηξίεο ηεο δσήο ζαο. ην γξάςηκφ ζαο, λα
εμεξεπλήζεηε ηηο βαζχηεξεο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο. Μπνξείηε λα
γξάςεηε γηα ηελ ίδηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη ηηο ηέζζεξηο κέξεο ή γηα κηα
δηαθνξεηηθή εκπεηξία θάζε κέξα. Δθηφο απφ ην γξάςηκν ζρεηηθά κε ηηο ηξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο ζαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ ηερληθή γηα λα γξάςεηε
ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο ζπγθξνχζεηο ή πξνβιήκαηα πνπ έρεηε βηψζεη ή βηψλεηε ηψξα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα).
Δίλαη θξίζηκν πνπ πξαγκαηηθά βπζίδεζηε ζηνλ εαπηφ ζαο θαη ζηηο ζεκαληηθέο
εκπεηξίεο ή ζπγθξνχζεηο πνπ δελ έρεηε ζπδεηήζεη ιεπηνκεξψο κε άιινπο. Μπνξεί
επίζεο λα δέζεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο εκπεηξίεο απφ ην ηξαχκα ζε άιια κέξε ηεο
δσήο ζαο θαζψο γξάθεηε. Πψο ζρεηίδνληαη κε ηελ παηδηθή ζαο ειηθία, ηνπο γνλείο
ζαο, απηνχο πνπ αγαπάηε, πνηνη είζηε ή πνπ ζέιεηε λα είζηε;
Σν γξάςηκν είλαη κηα πξάμε απειεπζέξσζεο, παίλξνλξαο φια ηα πξάγκαηα
απφ ην ηξαχκα πνπ ζαο έρεη δεζκεχζεη θαη ηα απειεπζεξψλεηε ζην ζχκπαλ. Ζ
γξαθή κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα κεηψζεηε ηηο αλαζηνιέο ζαο γηα λα απνθαιχςεηε
ηη ζπλέβε ζε εζάο θαη λα ελζαξξχλεηε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπεηε ηα ηξαχκαηά
ζαο.
Η ελαζρόιεζε κε ην Flashbacks
Μηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ είλαη κηα κλήκε ηνπ παξειζφληνο πνπ εηζβάιιεη
ζην παξφλ θαη θάλεη ην παξειζφλ λα θαίλεηαη ζαλ λα ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά εδψ θαη
ηψξα. Ο Μαηζάθεο νξίδεη κηα αλαδξνκή σο "μαθληθή, δσληαλή αλάκλεζε ηνπ
ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ έληνλν ζπλαίζζεκα" (1994α, 33). Μηα
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αλαδξνκή ζην παξειζφλ κπνξεί λα εκθαληζηεί σο έλα ειαθξχ "ρηχπεκα" ζην ρξφλν
ή κπνξεί λα είλαη κηα κλήκε κηαο νιφθιεξεο εκπεηξίαο πνπ ζπκβαίλεη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν φπσο αθξηβψο θαη ζην παξειζφλ. Απηφο ν ηχπνο αλαδξνκήο
αλαθαιείηαη σο απνζηξνθή.
Γεληθά, δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε εκθάληζε κηαο αλαδξνκήο. ε γεληθέο γξακκέο,
ηα αλαζθφπηα αλαθέξνληαη ζε νπηηθά ή / θαη αθνπζηηθά κέξε ηνπ ηξαχκαηνο, αιιά
κπνξνχλ επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε αλακλήζεηο ζψκαηνο (φπσο πφλν),
ζπλαηζζήκαηα (έληνλε νξγή πνπ έξρεηαη απφ ην πνπζελά) θαη ζπκπεξηθνξέο
(ελεξγψληαο κε νξηζκέλνπο ηξφπνπο φηαλ ελεξγνπνηείηαη έξρεηαη). Κάζε θνξά πνπ
ζπκβαίλεη έλα flashback, αηζζάλεηαη ζαλ λα ζπκβαίλεη ην ηξαχκα μαλά. Γελ
καπξίδεηε, απνζπλδέεηε ή ράλεηε ζπλείδεζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αλαδξνκήο, αιιά
αθήλεηε πξνζσξηλά ηελ παξνχζα ζηηγκή. Ο Ρφηζηιλη ιέεη φηη νη κλήκεο
«αλαπνδνγπξίδνπλ ζην παξφλ ρσξίο ηε κνξθή αλαζθνπήζεσλ» πνπ κπνξνχλ λα
"εληζρχζνπλ ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αληθαλφηεηαο" (2000, 131).
Μηα αλαδξνκή πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ κπνξεί λα είλαη έλαο
εθηάιηεο ή αθφκα θαη έλα δσληαλφ φλεηξν. Σν Meichenbaum (1994) επηζεκαίλεη φηη
νη αλαδξνκέο κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηνχλ σο ελνριεηηθέο ζθέςεηο ή επαλαιήςεηο
ή σο έληνλα ζπλαηζζήκαηα.
Αληηκεηώπηζε ηεο κλήκεο θαη ηεο δηάζηαζεο
Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηξαπκάησλ, φπσο ν Wilson (Wilson, Friedman θαη Lindy 2001)
θαη ν Courtois (1988), καο δίλνπλ άιινπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ
κνπδηάζκαηνο:
1. Μεηψζηε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο γηα λα απνθχγεηε ηηο αλακλήζεηο ηνπ
ηξαχκαηνο.
2. Απμήζηε ηελ επαθή ζαο κε ηνπο άιινπο. Δληαρζείηε ζε θάπνην είδνο
θνηλσληθήο νξγάλσζεο
3. Μεηψζηε ηε ρξήζε ηεο απηνζεξαπείαο νπνηνπδήπνηε είδνπο
4. Δξγαζηείηε ζηα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ ζαο (ίζσο ρξεζηκνπνηψληαο έλα
βηβιίν εξγαζίαο φπσο ην LifeAfterTrauma: Έλα βηβιίν εξγαζίαο γηα ζεξαπεία
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απφ ηνπο Rosenbloom θαη Williams).
5. Μάζεηε λα εθηηκάηε ηελ απεηιή ζε θαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιηγηθή
ζαο, φρη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο.
6. Κνηηάμηε ηηο απψιεηεο πνπ ζαο πξνθάιεζε ην ηξαχκα θαη αλαπηχμηε έλα
ζρέδην γηα λα εξγαζηείηε κέζσ απηψλ.
7. Δξγαζηείηε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζθαλδαιηζκψλ πνπ ζαο θάλνπλ λα
«εμνκαιχλεηε».
8. Μάζεηε λα παξακέλεηε πεξηζζφηεξν παξφληεο ζηνλ αζθαιέο ζαο ρψξν.
9. Υξεζηκνπνηήζηε ηηο ηερληθέο γείσζεο πνπ έρεηε κάζεη γηα λα δηαρσξίζεηε ην
παξειζφλ ηξαχκα απφ ην παξφλ.
10.Μάζεηε λα ξπζκίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη πψο ρεηξίδεζηε ην ηξαχκα ζαο.
Οξίζηε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο ή
εβδνκάδαο γηα λα εξγαζηείηε ζηα ηξαχκαηά ζαο. Πεξηνδηθφ ή λα θάλεηε έλα
ζθάθνο εκπλεπζκέλν απφ ηξαχκαηα.
11.Αλαπηχμηε έλα δηάγξακκα ινπινπδηψλ ζρεηηθά κε έλα κέξνο ηνπ ηξαχκαηνο
πνπ ζαο ελνριεί πεξηζζφηεξν θαη πνπ ζέιεηε πεξηζζφηεξν λα απνθχγεηε
(ρξεζηκνπνηήζηε ηελ άζθεζε δηάγξακκα ινπινπδηψλ ζην ηέινο ηνπ
θεθαιαίνπ 4 ή δεκηνπξγήζηε έλα αληίγξαθν ζην πεξηνδηθφ ή ην
ζεκεησκαηάξηφ ζαο).
Σερληθέο γηα ηνλ ύπλν
Πνιινί επηδψληεο ηνπ ηξαχκαηνο έρνπλ πξφβιεκα λα θνηκεζνχλ. ΟΜαηζάθεο
ιέεη φηη «ηα πξνβιήκαηα χπλνπ είλαη ίζσο ηα πην επίκνλα ζπκπηψκαηα ηεο PTSD»
(1994α, 167). ίγνπξα, ε παξακνλή ζηνλ χπλν θαη ε παξακνλή ζηνλ χπλν κπνξεί λα
είλαη κηα πξφθιεζε, αθφκε θαη αλ δελ ππνθέξεηε απφ ην PTSD. Δίλαη δπλαηφλ γηα
ηνλ θαζέλα λα θνηκεζεί θαιχηεξα βειηηψλνληαο ην πεξηβάιινλ ηνπ χπλνπ:
αθαηξψληαο ηηο ζθαλδάιεο απφ απηφ ην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο κηα αηκφζθαηξα
επλντθή γηα ηνλ χπλν θαη ηε ρξήζε θαιψλ πξαθηηθψλ χπλνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
πξνεηνηκαζηείηε γηα χπλν. Έλαο ηξφπνο είλαη λα απνθχγεηε λα βιέπεηε, λα αθνχηε
θαη λα ζθέθηεζηε ηα ηξαπκαηηθά πξάγκαηα πξηλ πάηε γηα χπλν. Δάλ παξαθνινπζείηε
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ηειεφξαζε ή βίληεν αξγά ηε λχρηα, επηιέμηε πξάγκαηα πνπ είλαη ειαθξηά θαη
απαιιαγκέλα απφ ηα ζθάικαηα ησλ ηξαπκάησλ ζαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρεηε
επηβηψζεη απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή, κελ επηιέμεηε θάηη κε ζεηξήλεο ή ππξθαγηά
ή θαηαζηξνθή.
θεθηείηε ηα ζεηηθά πξάγκαηα ζηε δσή ζαο θαζψο πεγαίλεηε ζην θξεβάηη.
Βάιηε ραιαξσηηθή κνπζηθή ή ηαηλία θπκάησλ, ήρσλ, ήπηα βξνρή ή άιινπο ήρνπο
ραιάξσζεο. Μπνξεί επίζεο λα ζέιεηε λα δνθηκάζεηε δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα
χπλνπ. Αλ είζηε άηνκν "λχρηαο", πεξηκέλεηε κέρξη ηα κεζάλπρηα γηα λα πάηε γηα
χπλν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζεθσζείηε ζε επηά ή νθηψ αλ είλαη δπλαηφλ, εάλ
ρξεηάδεζηε απηφλ ηνλ πνιχ χπλν.
Πξνζπαζήζηε λα απνθχγεηε ηε ρξήζε θαξκάθσλ ή νπζηψλ ρσξίο ζπληαγή ή
κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ γηα λα εμνκαιχλεζηε ζηνλ χπλν. Χζηφζν,
κπνξείηε λα γπξίζεηε ζε έλα θιηηδάλη δεζηφ γάια ή θάπνηα γαινπνχια (θαη ηα δχν
πνπ πεξηέρνπλ L-ηξππηνθάλε, έλα θαηαπξαυληηθφ ακηλνμχ) γηα λα ζαο βνεζήζεη λα
ραιαξψζεηε. Ή κπνξείηε λα πάξεηε κειαηνλίλε, εάλ ν γηαηξφο ζαο ζπκθσλεί φηη δελ
παξεκβαίλεη ζε θάξκαθα πνπ παίξλεηε.
Δάλ ηξαπκαηίζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ή ζε κηα θξεβαηνθάκαξα,
είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εληνπίζεηε ηα κέξε ηεο θξεβαηνθάκαξαο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ άγρνο. Αλαπηχμηε κηα ιίζηα ελεξγνπνίεζεο γηα ηνλ χπλν ή γηα ην
δσκάηην. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην δσκάηηφ ζαο ηψξα ζπκβαίλεη λα είλαη ην ίδην
ρξψκα κε ην δσκάηην ζην νπνίν ηξαπκαηίθαηε, κπνξείηε λα ην βάςεηε κε
δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Δάλ ηα έπηπιά ζαο είλαη ηνπνζεηεκέλα κε παξφκνην ηξφπν,
κπνξείηε λα αιιάμεηε ηε ξχζκηζε. Ξεθηλήζηε λα αιιάδεηε πξάγκαηα πνπ είλαη
δπλαηφ λα αιιάμνπλ.
Δάλ ν ζχληξνθφο ζαο δελ είλαη αζθαιήο ζηνλ χπλν, ίζσο ζειήζεηε λα
κηιήζεηε καδί ηνπ ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξήζεο δχν κνλψλ θξεβαηηψλ ή ζπκθσλψληαο ζρεηηθά κε ηξφπνπο γηα λα μππλήζεηε
ηνλ ζχληξνθφ ζαο φηαλ ππάξρνπλ ελεξγνπνηήζεηο.
ηελ Κειιπ άξεζε λα θνηκάηαη ζε έλα ραιάθη ζηε γσλία ηεο θξεβαηνθάκαξάο
ηεο. Γελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη γηαηί, ζηε κέζε ηεο λχρηαο, ζα άθελε ην βαζηιηθφ
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θξεβάηη ηεο θαη ζα θαηέβαηλε ζην πάησκα πάλσ ζε απηφ ην ραιάθη. Καζψο άξρηζε
λα αζρνιείηαη κε ηα ηξαχκαηά ηεο, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη είρε θαθνπνηεζεί ζ’έλα
κεγάιν θξεβάηη φηαλ ήηαλ παηδί. Άξρηζε λα εξγάδεηαη ψζηε λα θάλεη ην θξεβάηη θαη
ηελ θξεβαηνθάκαξά ηεο αζθαιή: άθεζε ην βαζηιηθφ θξεβάηη θαη αγφξαζε έλα δηπιφ
θξεβάηη, ην νπνίν αθνχκπεζε ζε έλαλ ηνίρν. ηε ζπλέρεηα θνηκφηαλ κε ηελ πιάηε
ηεο ζηνλ ηνίρν γηα λα πξνζηαηεπζεί.
Δξεπλεηέο έρνπλ επεμεξγαζηεί πνιινχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηηο
πηζαλφηεηέο ζαο γηα θαιφ χπλν. Ο αθφινπζνο θαηάινγνο πξνζαξκφδεηαη απφ ηνλ
Μαηζάθε (1994α) θαη απφ ην πκβνχιην ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Μεηξνπνιηηηθήο
Οπάζηλγθηνλ (2001). Αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ έρνπλ εξγαζηεί γηα ζαο ζην
παξειζφλ θαη έρνπλ θάλεη ηνλ χπλν ζαο επθνιφηεξν, δνθηκάζηε ηα μαλά. Αλ
ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δνπιέςεη, αθφκα θη αλ άιινη ηνπο πξνηείλνπλ,
κελ ηα δνθηκάζεηε.
1. Φπζηθά θάληε γπκλαζηηθή θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, αιιά φρη
ακέζσο πξηλ απφ ηνλ χπλν
2. Αθνχζηε ραιαξσηηθή κνπζηθή.
3. Αθνχζηε κηα ηαηλία ραιάξσζεο
4. Δμαζθείζηε ηερληθέο ραιάξσζεο πξηλ πάηε γηα χπλν.
5. Πξνζεπρήζνπ
6. Πάξηε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα.
7. Μηιήζηε κε άιινπο εάλ νη άιινη κπνξνχλ λα ζαο ραιάζνπλ ή λα ζαο εξεκήζνπλ
πξηλ πάηε γηα χπλν. Μελ δηαθσλείηε
8. Γξάςηε ή κηιήζηε ζε κηα ηαηλία γηα ηελ εκέξα ζαο, αιιά φρη γηα ηηο ηξαπκαηηθέο
εκπεηξίεο ζαο.
9. Σξψηε θάηη ειαθξχ θαη απνθχγεηε ηελ θαθεΐλε.
10. Πξνζπαζήζηε λα κελ πίλεηε ηίπνηα ζηηο δχν ψξεο πξηλ πάηε γηα χπλν, νπφηε δελ
ρξεηάδεηαη λα ζεθσζείηε γηα λα πάηε ζην κπάλην.
11. Κάλεηε κηα βαξεηή εξγαζία
12. Γηαβάζηε έλα πνιχ βαξεηφ βηβιίν
13. εθσζείηε ζε κηα θαζνξηζκέλε ψξα, αλεμάξηεηα απφ ην πφηε ζα θνηκεζείηε.
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14. Να θνηκεζείηε ζηνλ ίδην ρψξν. Μελ θνηκάζηε ή ηνπνζεηείζηε ιπθίζθν (ην
θξεβάηη είλαη γηα χπλν, φρη γηα ηνλ θαλαπέ ηνπ θαζηζηηθνχ).
15. Ρπζκίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε ζε κηα άλεηε, δξνζεξή ζεξκνθξαζία
16. Υξεζηκνπνηήζηε έλα λπρηεξηλφ θσο εάλ ρξεηάδεηαη
17. Κάληε κηα βφιηα αξγά ην απφγεπκα ή λσξίο ην βξάδπ γηα λα θνπξάζεηε ηνλ
εαπηφ ζαο έμσ θαη λα απμήζεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ζαο. Ζ πηψζε ησλ
ζεξκνθξαζηψλ (αθνχ ζηακαηήζεηε ην πεξίπαηφ ζαο) ζαο πξνθαινχλ κεξηθέο θνξέο
ππλειία.
18. Δάλ δηαπηζηψζεηε φηη έρεηε πξφβιεκα λα θνηκεζείηε επεηδή αλεζπρείηε πνιχ,
πξνγξακκαηίζηε κηα "πεξίνδν αλεζπρίαο" θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη αθήζηε
ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο πξνηνχ ζρεδηάζεηε λα πάηε γηα χπλν.
19. Κξαηήζηε κηα εγγξαθή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ θνηκάζηε θάζε κέξα θαη
γηα ην πψο αηζζάλεζηε αθνχ έρεηε θνηκεζεί, ψζηε λα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε
κνληέια χπλνπ.
20. Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο γηα λα δείηε αλ ηα θάξκαθα πνπ παίξλεηε
απνηξέπνπλ ηνλ χπλν.
21. Υξεζηκνπνηήζηε κηα κεραλή ιεπθνχ ζνξχβνπ ή θνξέζηε σηναζπίδεο (αλ είλαη
αζθαιέο λα κελ αθνχζεηε) γηα λα πλίμεηε ηνπο ζνξχβνπο πνπ κπνξεί λα
παξεκπνδίζνπλ ηνλ χπλν (π.ρ. κνπζηθή απφ ζνξπβψδε γεηηνληά ή ζφξπβν
θπθινθνξίαο δξφκνπ).
22. Κάληε έλα δεζηφ κπάλην πεξίπνπ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ απφ ην βξαδηλφ χπλν.
Καζψο ην ζψκα ζαο θξπψλεη κεηά ην κπάλην ζαο, ίζσο λα είλαη πην εχθνιν λα
θνηκεζείηε.

Αθνινπζήζηε κηα θαζνξηζκέλε ξνπηίλα γηα ηελ θαηάθιηζε, όπσο ηα εμήο:
1. Δπηιέμηε κηα θαλνληθή ψξα γηα χπλν πνπ ιεηηνπξγεί γηα ηηο αλάγθεο ζαο, θαη ζηε
ζπλέρεηα λα πάηε γηα χπλν απηή ηε ζηηγκή γηα ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα.
2. Πεξίπνπ δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ ψξα ηνπ χπλνπ, απνθχγεηε ηηο ηξαπκαηηθέο
ππελζπκίζεηο

γηα

λα

απνκαθξχλεηε ηπρφλ
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απνθαηάζηαζε ηξαπκάησλ.
3. Κάληε θάηη ραιαξσηηθφ
4. Να είζηε έηνηκνη γηα θξεβάηη ηνπιάρηζηνλ κία ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ηνπ
χπλνπαθνινπζφληαο ηε ξνπηίλα πξνζσπηθήο ζαο θξνληίδαο (πάξηε ηα ξνχρα ζαο
έμσ γηα ην πξσί, βνπξηζίζηε ηα δφληηα ζαο)
5. Διέγμηε ην δσκάηηφ ζαο θαη βεβαησζείηε φηη είλαη αζθαιέο θαη άλεην: ειέγμηε ηηο
ληνπιάπεο, ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ζαο. Να απνκαθξχλεηε νηηδήπνηε κπνξεί λα
πξνθαιέζεη εθηάιηεο, αλαδξνκέο ή ελνριεηηθέο ζθέςεηο (εηθφλεο, ζρέδηα,
αληηθείκελα).
6. πγθεληξψζηε φ, ηη ζέιεηε λα έρεηε ζην θξεβάηη καδί ζαο (εηδηθή θάιπςε,
ινχηξηλν δσάθη, θαηνηθίδηα δψα).
7. πλερίζηε λα πεξηέρνπλ νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα
ζαο ελνριήζνπλ
8. Υξεζηκνπνηήζηε κηα ηερληθή ραιάξσζεο θάπνηνπ είδνπο γηα λα ζαο βνεζήζεη λα
θνηκεζείηε
9. Ξαπιψζηε θαη δψζηε ζηνλ εαπηφ ζαο ηελ άδεηα λα θνηκεζείηε
10. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε κνπζηθή ή θαζέηα, ελεξγνπνηήζηε ηελ
11. Κιείζηε ηα κάηηα ζαο θαη πεγαίλεηε γηα χπλν.
Αληηκεηώπηζε ηνπ ζπκνύ
Ο ζπκφο είλαη έλα ζεκαδηαθφ ζπλαίζζεκα; ζαο πξνεηδνπνηεί γηα κηα απεηιή
ζηελ επεκεξία ζαο ή γηα πξαγκαηηθφ θίλδπλν. Ο ζπκφο ζνπ είλαη πξαγκαηηθφο.
Χζηφζν, απηφ πνπ θάλεηε κε ην ζπκφ ζαο πεξηιακβάλεη επηινγέο. Δάλ θάλεηε
αθαηάιιειεο επηινγέο φηαλ εθθξάδεηε ην ζπκφ ζαο, ν ζπκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
απηνηξαπκαηηζκφ, θαηάζιηςε, αίζζεκα αδπλακίαο, αλάιεςε θηλδχλνπ θαη
εεθξήμεηο. Ζ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ππάξρεη ζε κηα ζπλέρεηα θαη θπκαίλεηαη απφ ηελ
ελφριεζε θαη ηνλ εξεζηζκφ έσο ηε καλία θαη ηελ νξγή. ηαλ ν ζπκφο ζπλδέεηαη κε
ην ηξαχκα, νη ζπκσκέλεο εθξήμεηο κπνξεί λα είλαη δπζαλάινγεο κε φ, ηη ηνπο
πξνθαιεί. Απηέο νη εθξήμεηο πνπ κπνξεί λα είλαη γξήγνξεο θαη εθξεθηηθέο, θαη
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο πςειή αξηεξηαθή πίεζε,
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πνλνθεθάινπο θαη πφλνπο θαη πφλνπο ζην ζψκα.
Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ν ζπκφο γίλεηαη νξγή. Ζ νξγή είλαη ν ζπκφο πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ αληθαλφηεηα, ζπκβαίλεη φηαλ πηζηεχεηε φηη δελ έρεηε θαλέλαλ
έιεγρν ζε κηα θαηάζηαζε, πξφζσπν ή γεγνλφο. ηαλ έρεηε βηψζεη έλα ηξαπκαηηθφ
γεγνλφο, ν ζπκφο ζπρλά γίλεηαη ην θεληξηθφ ζπλαίζζεκα πνπ αηζζάλεζηε. θέςεηο
γηα εθδίθεζε κπνξεί λα ζαο θαηαλαιψζνπλ. χκθσλα κε ηνπο Enright θαη
Fitzgibbons (2000), ν ζπκφο ζαο είλαη πην θαηαζηξνθηθφο εάλ ην εζηηάζεηε ζε
θάπνην άιιν άηνκν ή αλζξψπνπο. Οδεγεί ζε έλα κάζεκα πξφθιεζεο ελφριεζεο,
εξεζηζκνχ ή απνγνήηεπζεο κε άιινπο πνπ δελ είλαη ε πεγή ηνπ ζπκνχ ζαο. Δίλαη
εμαηξεηηθά παζεηηθφ.
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν ζπκόο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη:
1. Ο ζπκφο ζαο είλαη θπζηνινγηθφο θαη απνηειεί κέξνο ζαο
2. Ο ζπκφο ζαο είλαη έλα κήλπκα γηα ην ηη ζπκβαίλεη γχξσ ζαο
3. Ο ζπκφο ζαο ζάο βνεζά λα γλσξίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο θαιχηεξα
4. Ο ζπκφο ζαο ζάο ιέεη λα πξνζηαηεχζεηε ηνλ εαπηφ ζαο
5. Ο ζπκφο ζαο ζάο ιέεη λα θάλεηε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο.
6. Οη ιφγνη γηα ηνλ ζπκφ ζαο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ κε φζνπο ζαο ελδηαθέξνπλ.
Δπίιπζε ηνπ ζπκνύ
Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζπκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δελ είλαη εχθνιε.
πσο ζεκεηψλεη ν Schiraldi (2000), γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπκνχ, πξέπεη λα θάλεηε ηα
εμήο:
1. Ξαλαδήζηε θαη εθθξάζηε αξθεηφ ζπκφ γηα λα έξζεηε ζε επαθή κε ηα
ζπλαηζζήκαηά ζαο
2. Αλαπηχμηε κηα θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ζαο θαη κε ην ηη ζπλέβε γηα λα θαηαιάβεηε
γηαηί είζηε πξαγκαηηθά ζπκσκέλνο.
3. Κάληε φ, ηη πξέπεη λα θάλεηε γηα λα δψζεηε κηα αίζζεζε ηειηθφηεηαο ζηελ
θαηάζηαζε.
4. Πξνζπαζήζηε λα νινθιεξψζεηε ην ηξαχκα αλαδεηψληαο δηθαηνζχλε,
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αληηκεησπίδνληαο θάπνηνλ ή θάηη ηέηνην, ή λα δεηήζεηε ζπγγλψκε. Μεξηθέο θνξέο
απηά ηα πξάγκαηα δελ είλαη δπλαηά. Ο δξάζηεο ζαο κπνξεί λα είλαη λεθξφο ή
απξφζπκνο λα δεηήζεη ζπγγλψκε. Σν λνκηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα κελ ζαο δψζεη
δηθαηνζχλε.
5. Αλαιάβεηε ηελ επζχλε γηα ην ζπκφ πνπ έρεηε θαη επηιέμηε πψο λα ην εθθξάζεηε.
6. Βάιηε απηφ ην ζπκφ ζε ιέμεηο ή εηθφλεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πίζσ
απφ απηφ. Αλ γξάθεηε γηα ηελ νξγή ζαο, πεξηγξάςηε ηη πξνθάιεζε ηελ εκθάληζή
ηεο, πνηεο αηζζήζεηο ζψκαηνο ζπλέβεζαλ θαη πνηνο ζπκκεηείρε. Απηφο είλαη έλαο
αζθαιέζηεξνο ηξφπνο γηα λα βγείηε απφ ηνλ ζπκφ ρσξίο λα πιεγψζεηε ηνλ εαπηφ
ζαο ή άιινπο.
7. Γεληθά, ν ζπκφο είλαη ν ηξφπνο πνπ εθθξάδεηε θφβν ή ηξαπκαηίδεηε. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα εληνπίζεηε ηη βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ ζπκφ ζαο. Πνηνο πηζηεχεηε φηη
ζαο βιάπηεη; Τπάξρεη θαηάιιεινο ζηφρνο γηα ην ζπκφ ζαο; Αλ λαη πνηνο ή ηη είλαη
απηφο ν ζηφρνο;
8. Κνηηάμηε ηελ πιεγή πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ νξγή ζαο - απηφ ην θαθφ,
ζχκθσλα κε ηνλ Schiraldi (2000), είλαη γεληθά απφ ην παξειζφλ ζαο. Να είζηε
βέβαηνο λα απην-εξεκήζηε πξηλ θνηηάμεηε ην θαθφ.
9. Βάιηε ην ζπκφ ζαο έμσ απφ ηνλ εαπηφ ζαο. Μελ ην γπξίζεηε ελαληίνλ ζαο ή λα ην
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ζθεθηείηε άζρεκα γηα ηνλ εαπηφ ζαο. Αθήζηε φζνπο ζαο
βιάςνπλ λα μέξεηε γηαηί είζηε ζπκσκέλνη, ρσξίο λα ηνπο επηθξίλεηε ή λα ηνπο
επηηίζεζηε. Αθνχζηε ηη έρνπλ λα πνπλ γηα ην ηη ζπλέβε.
10. Μάζεηε πψο λα πξνζηαηεχεηε ηνλ εαπηφ ζαο κε άιινπο ηξφπνπο, γη 'απηφ
αηζζάλεηαη αζθαιέο γηα ζαο λα αθήζεηε λα ζπκεζείηε.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάζηε φηη επηιέγεηε λα ζπκψλεζηε θαη λα αληηδξάηε φπσο
εζείο. ηαλ ζπκεζείηε θαη ράζεηε ηνλ έιεγρν, κπνξείηε λα γίλεηε αλίζρπξνη.
Δπνκέλσο, βνεζά λα κάζεηε ηη κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα εθθξάζεηε ην ζπκφ ζαο
παξά λα ράζεηε ηνλ έιεγρν.
Απόζπαζε θαη πξνβιήκαηα πξνζνρήο
Δάλ ηξαπκαηηθέο εηθφλεο, ζθέςεηο, φλεηξα, αλαδξνκέο θαη άιιεο παξεκβνιέο είλαη
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ζπλερψο ζην κπαιφ ζαο κπνξεί λα δηαπηζηψζεηε φηη έρεηε δπζθνιία ζην λα
ζπγθεληξσζείηε ή λα δίλεηε πξνζνρή. Δάλ θαίλεηαη λα έρεηε ππεξβνιηθή ελέξγεηα
θαη βξίζθεζηε πάληα ελ θηλήζεη, κπνξεί λα έρεηε ραξαθηεξίδεζηε απφ έιιεηςε
πξνζνρήο / ππεξθηλεηηθφηεηα πνπ δηαηαξάζζεηαη φηαλ πξαγκαηηθά πξνζπαζείηε
απιψο λα απνθχγεηε ηελ αληηκεηψπηζε, ηε ζθέςε ή ηελ επαλεμέηαζε ησλ
ηξαπκάησλ ζαο.
Αλ νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο δειψζεηο είλαη αιεζηλή γηα εζάο, κπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε κεξηθέο απφ ηηο παξαθάησ ηερληθέο γηα λα απμήζεηε ηελ ηθαλφηεηά
ζαο λα ζπγθεληξψλεηε:
1. Μπνξείηε λα θάλεηε αζθήζεηο απεηθφληζεο ραιάξσζεο.
2. Μπνξείηε λα θάλεηε ιίζηεο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα θάλεηε.
3. Μπνξείηε λα θάλεηε ιίζηεο φζσλ πξέπεη λα ζπκάζηε.
4. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε δηάθνξεο παξαγξάθνπο ζε έλα βηβιίν θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ζπλνςίζεηε ηη έρεηε δηαβάζεη εγγξάθσο.
5. Μπνξείηε λα αζθήζεηε κε ηε δηαθνπή εάλ έρεηε ελνριεηηθέο ζθέςεηο πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηε ζθέςε.

Γηαθνπή ηεο ζθέςεο
Δάλ έρεηε ελνριεηηθέο ζθέςεηο, κπνξείηε λα πξνζπαζήζεηε λα ηηο ζηακαηήζεηε
θσλάδνληαο "ζηακαηάηε" είηε δπλαηά είηε ζην κπαιφ ζαο, θαζψο νξακαηίδεηε ηε
θξάζε "stop" ζε έλα ζήκα stop ή ζε θψηα πνπ αλαβνζβήλνπλ θάζε θνξά πνπ
αξρίδεη λα έξρεηαη κηα ζθέςε. Αθφκε ‘ελαο ηξφπνο είλαη λα πάξεηε κηα θαιή
πξνκήζεηα παρηψλ ηαηληψλ απφ θανπηζνχθ θαη βάιηε κία ζηνλ θαξπφ ζαο. Αθήζηε
ην, αθφκε θαη φηαλ πεγαίλεηε ζην θξεβάηη. Κάζε θνξά πνπ κηα νδπλεξή εηθφλα ή
ζθέςε ζθαξθαιψλεη ζην κπαιφ ζαο, ζπλεηδεηά απνθαζίζηε εάλ ζέιεηε λα ζθεθηείηε
ηελ εηθφλα ή ηε ζθέςε. Αλ απνθαζίζεηε φηη είλαη θάηη πνπ ζέιεηε λα ζθεθηείηε θαη
φηη δελ ζα θαηαθιχζεηε ή αλ δελ κπνξείηε λα επηθεληξσζείηε ζε άιια πξάγκαηα,
θξαηήζηε ην ζην κπαιφ ζαο. Χζηφζν, αλ δελ ζέιεηε λα ζθεθηείηε ή λα δείηε ηελ
εηθφλα, θάληε θιηθ ζηε ιαζηηρέληα δψλε ζηνλ θαξπφ ζαο, ηξαπκαηίδνληαο ηνλ εαπηφ
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ζαο.
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπάηε ην ιαζηηρέλην ζπγθξφηεκα, αθήζηε ηνλ εαπηφ ζαο κφλν
ηξία ιεπηά γηα λα δείηε ηε ζθέςε ή ηελ εηθφλα. Δάλ, κεηά απφ ηξία ιεπηά,
εμαθνινπζείηε λα ζθέθηεζηε ή λα βιέπεηε ηελ εηθφλα, ζπξψμηε μαλά ηελ ειαζηηθή
δψλε θαη δψζηε ηνλ εαπηφ ζαο άιια ηξία ιεπηά. πλερίζηε ηε δηαδηθαζία κέρξη λα
απνδπλακσζεί ε ζθέςε ή ε εηθφλα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηείηε απηήλ ηελ
ηερληθή θάζε θνξά πνπ έρεηε κηα ελνριεηηθή εηθφλα ή ζθέςε πνπ δελ ζέιεηε. Δάλ ην
ρξεζηκνπνηείηε κφλν κία θνξά ηελ θνξά, ν αξηζκφο ησλ αθνχζησλ εηζβνιψλ κπνξεί
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα απμεζεί (BakerandSalston 1993).
Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη παξνξκήζεσλ
πλαηζζήκαηα γεληθά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε ραξά ή ηνλ πφλν. Κάζε
αίζζεζε ηνπ πφλνπ έρεη έλα αληίζεην ζπλαίζζεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ραξά. Γηα
παξάδεηγκα, ην αληίζεην ηνπ θφβνπ είλαη ειπίδα. Σεο ζιίςεο, ηεο ραξάο? Σνπ
κίζνπο, ηεο αγάπεο. Σα επψδπλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε ζε
ηξαχκα ζπρλά απνξξίπηνληαη θαη απνθεχγνληαη. Πνιινί επηδήζαληεο ηξαπκαηηζκνχ
δπζθνιεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ππφ έιεγρν. Πνιιέο θνξέο,
ηα άηνκα κε ζχλζεην PTSD δελ γλσξίδνπλ επίζεο ην εχξνο ζπλαηζζεκάησλ πνπ
ππάξρεη θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο. Ζ χπαξμε ζπλαηζζεκάησλ ή ε αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ αηζζήζεσλ
κπνξεί λα ζαο θάλεη λα ζέιεηε λα βιάςεηε ηνλ εαπηφ ζαο. Παξαδείγκαηα
ζπλαηζζεκάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απηνηξαπκαηηζκφ πεξηιακβάλνπλ
νξγή, ζιίςε, ληξνπή, θελφ, ελνρή θαη πξνδνζία. Αιιά αλ δελ μέξεηε ηη είλαη πνιιά
δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, δελ κπνξείηε επίζεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε είηε ζεηηθά
είηε αξλεηηθά.
Δίζηε ζε ζέζε λα νλνκάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεηε ζε δηαθνξεηηθέο
ρξνληθέο ζηηγκέο; Γλσξίδεηε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε αληηπάζεηα, αγαλάθηεζε, ζπκφ,
απνγνήηεπζε, νξγή θαη ερζξφηεηα, κεηαμχ άιισλ; Ζ εθκάζεζε πψο λα νλνκάζεηε
ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαγλσξίζεηε (θαη νη δχν κέζα ζηνλ εαπηφ
ζαο θαη ηνπο άιινπο) είλαη ηα πξψηα βήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα λα θέξεη ηα
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ζπλαηζζήκαηα ππφ έιεγρν.
Δάλ δελ κπνξείηε λα βξείηε ιέμεηο γηα λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο θαη
αλ δελ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε ηη αηζζάλεζηε, ηφηε είλαη πνιχ δχζθνιν λα
ζρεδηάζεηε πψο λα αληηκεησπίζεηε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. ηαλ νλνκάδεηε θαη ζηε
ζπλέρεηα καζαίλεηε λα αλερηείηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο, θεξδίδεηε ηε δπλαηφηεηα λα
ηα θπξηεχζεηε θαη λα επηθνηλσλείηε πεξηζζφηεξν κε ηνλ εαπηφ ζαο.
Άζθεζε: Αλαγλώξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κνπ
Πνηα απφ ηηο παξαθάησ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο γλσξίδεηε πξνζσπηθά
θαη πνηα έρεηε αηζζαλζεί ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο; Παξαθαινχκε πεξηγξάςηε
απηά πνπ έρεηε αηζζαλζεί ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο θαη ππνγξακκίζηε φια
εθείλα γηα ηα νπνία κπνξείηε λα πείηε φηη μέξεηε πψο είλαη ε αίζζεζε.

Δγθαηαιειεηκκέλε καληψδεο

θηιηθή

πηζηή

έληαζε

Απνδεθηή

ηξειή

εθπιεξσκέλε ηπρεξφο

Πφλν ζξπκκαηηζκέλν

πιήξεο

ηξειφο

ελζνπζηαζκέλνο

ηνξγηθφο

πεξίεξγνο

έμαιινο

θνπξαζκέλνο

Μφλε

λίθε

δνηηθή

άζιηα αλεθηηθή

αζζελήο

βαζαλίζκέλνο

Απνγνεηεπκέλνο

επηπρήο

Γηαζθεδαζκέλνο ραξνχκελνο επγλψκσλ
Θπκσκέλνο εμαξηεκέλνο

εηξεληθά

επραξηζηεκέλνο

ηξνκνθξαηεκέλνο

παγηδεπκέλνο ζην ρξφλν
πξνβιεκαηηζκέλνο

Δλνριεκέλνο

εξεκσκέλνο

αλππφκνλνο αμηφπηζηνο

Άγρνο

επηζπκεηή

έλνρνο

θαηαξακέλνο

Απνινγεηηθή

απεγλσζκέλε

ραξνχκελε

πεξήθαλε

απξνζδφθεηε

ηελ εηξήλε

θαηαζηξάθεθε

αβνήζεηνο

ζιηβεξή

άγλνηα
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Γλσξίδνπλ

δηαθνξεηηθέο

αηζηφδνμεο

απνξξηθζείζα θαηαλνεηή

Πξνδνκέλε

απνγνήηεπζε

απειπηζηηθή

παξαλντθή ερζξηθή

Πηθξία

ηαπεηλσκέλε

ππεχζπλε

δπζηπρηζκέλε

Οδπλεξή

αλαζηαησκέλνο

ηξαπκαηηζκέλνο

εθλεπξηζκέλνο

Γελλαίνο

αλππφκνλνο αζθαιήο

Ήξεκε

θαηαδηθαζκέλε

αλεπαξθήο

Ηθαλφο

πξφζπκνο

αλίθαλνο

γαιήληνο

Φξνληίδα

εχθνιν

αζψν

θαηλνκεληθά παξαβηαζηεί

Πξνζεθηηθφο

εθζηαηηθφο

αλαζθαιήο επάισηνο

Υαξνχκελνο

ελζνπζηαζκέλνο ελδηαθεξφκελνο

ληξνπαιφο

Απνηειείηαη

ζχλζιηςε

εθλεπξηζκέλνο

θνπξαζκέλνο

ίγνπξνο

εμνξγηζκέλνο

εθλεπξηζκέλνη

δηεγεξκέλνη

μέθξελε

ραξνχκελε

ζπκπαζεηηθή

άρξεζηνο

ζπκαηνπνηεκέλνο

ρηππεκέλνη
Θαξξαιέα

Απηά είλαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
ζπλαηζζήκαηα. Ήζαζηαλ ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεηε θαη λα θαληαζηείηε ή λα
ζπκάζηε φηη είραηε ληψζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά; Ση έρεηε δηδαθηεί γηα ηνλ εαπηφ
ζαο απφ ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο άζθεζεο.
Απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα
Πνιινί

επηδψληεο

ηξαπκάησλ

αηζζάλνληαη

απηνθηνληθά

θαη

έρνπλ

απηνθηνληθέο ζθέςεηο θαη ζρέδηα. Μεξηθνί εθδειψλνπλ απηέο ηηο ζθέςεηο φηαλ είλαη
ηδηαίηεξα έκκηζζνη θαη ππξνδνηεκέλνη. Μεξηθνί ηνπο εθηεινχλ ηαθηηθά. Δίλαη
ζεκαληηθφ

λα

αλαπηχμεηε

ηξφπνπο

αληηκεηψπηζεο

θαη

ειέγρνπ

ησλ

απηνθαηαζηξνθηθψλ ζαο παξνξκήζεσλ. Γηα λα ην θάλεηε απηφ, εάλ είραηε απηέο ηηο
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παξνξκήζεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαξσηεζείηε: Πνην είλαη ην λφεκα θαη ν ξφινο
απηψλ ησλ παξνξκήζεσλ; Μήπσο νη παξνξκήζεηο θαη νη θαληαζηψζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο απηνθηνλίαο νδεγνχλ ζε κηα βηαζχλε
αδξελαιίλεο ή κηα αίζζεζε εξεκίαο θαη εηξήλεο; Δάλ έρεηε απηέο ηηο παξνξκήζεηο,
ηη άιιν ζα κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα αλαθνπθηζηείηε;
Ζ εθκάζεζε ηεο εμεχξεζεο ηξφπσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ αλππφθνξσλ
ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρεηε κέζα απφ ιηγφηεξν θαηαζηξεπηηθά κέζα είλαη ην πξψην
βήκα γηα ηελ ππνθίλεζε ησλ απηνθαηαζηξνθηθψλ παξνξκήζεσλ. Γξάθνληαο ζην
ειεθηξνληθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν Survivorship, ν Collings (2001) δεκηνχξγεζε ηνλ
αθφινπζν θαηάινγν κε ηνπο ιφγνπο γηα λα κελ ζθνησζείο:
1. Δπεηδή αμίδεηε λα δήζεηε
2. Γηαηί ε δσή ζαο έρεη αμία, είηε κπνξείηε λα ην δείηε, είηε φρη
3. Δπεηδή δελ ήηαλ δηθφ ζνπ ιάζνο
4. Γηαηί δελ επηιέμαηε λα είζηε θαθνπνηεκέλνη
5. Γηαηί ε ίδηα ε δσή είλαη πνιχηηκε
6. Γηαηί ήηαλ θαη είλαη ιάζνο
7. Δπεηδή είζηε ζπλδεδεκέλνη κε θάζε άιιν επηδψληα θαη έηζη ε θαζεκεξηλή ζαο
κάρε δίλεη απηφκαηα ζηνπο άιινπο ηελ ειπίδα θαη ηε δχλακε
8. Γηαηί ζα ληψζεηε θαιχηεξα, ζην ηέινο
9. Δπεηδή θάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδεηε ηελ απφγλσζε, γίλεζηε πην δπλαηνί
10. Γηαηί αλ πεζάλεηο ζήκεξα δελ ζα αηζζαλζείο πνηέ μαλά ηελ αγάπε γηα έλαλ άιιν
άλζξσπν ... .. ή δελ ζα δεηο ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ λα δηαπεξλνχλ ηα θχιια ελφο
δέληξνπ
11. Δπεηδή έρεηε ήδε θεξδίζεη .... Καλείο δελ κπνξεί λα ην πάξεη απηφ καθξηά
12. Δπεηδή ε ζέιεζε λα δεη θαλείο δελ είλαη κηα ζθιεξή ηηκσξία, έζησ θαη αλ
αηζζάλεηζηε έηζη θάπνηε. Δίλαη έλα αλεθηίκεην δψξν
13. Δπεηδή ρξεηαδφκαζηε επηδψληεο γηα λα πξνζθέξνπκε ηε δνθηκαζία ελαληίνλ
απηήο ηεο θξίθεο θαη απειπηζίαο.
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14. Δπεηδή θαλείο δελ μέξεη θαιχηεξα απφ εζέλα ην λφεκα ηνπ πφλνπ θαη ηεο
αγσλίαο πνπ πιπκκεξίδεη ηελ θαξδηά
15. Δπεηδή αμίδεηε ηελ εηξήλε πνπ ζα έξζεη κεηά ηε κάρε, φηηαλ απηή ζα θεξδεζεί,
θαη ζα θεξδεζεί, αιιά κφλν ιεπηφ πξνο ιεπηφ.
16. Γηαηί είκαη εμνξγηζκέλνο πνπ πξέπεη λα ππνθέξνπκε ηνλ πφλν ηνπ θαθνχ θαη ηεο
απέρζεηαο ηνπ άιινπ.
17. Δπεηδή θαη εζχ, κηα κέξα ζα αηζζαλζείο δχλακε
18. Γηαηί είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα επηβηψζεηε

Πψο

θαη

θαηα

πφζν

ηαπηίδεζηε

κε

απηφλ

ηνλ

θαηάινγν;

...............

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

4.2.

Γηαρεηξηζηεηηε Σν ηξεο, Σνλ Παληθν, Σν Μπεξδεκα, Κξηζηκα Γεγνλνηα

Γηαρεηξηζηείηε ην ζηξεο
Πξηλ αξρίζεη θάπνηνο λα αζρνιείηαη κε ην πψο λα ρεηξηζηεί ηνλ επηβιαβή ηχπν
άγρνπο, πξέπεη λα έρεη κηα ζαθή θαηαλφεζε ηνπ ηη είλαη. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ην άγρνο είλαη εληειψο αξλεηηθφ αλ θαη απηφ
δελ είλαη αιήζεηα. Παξαθάησ αθνινπζεί ν νξηζκφο.
Σν άγρνο είλαη ε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αληαπφθξηζε ηνπ
ζψκαηνο ζε θάζε ελδερφκελν. Γεληθά ζεσξείηαη δηαλνεηηθά σο πίεζε ή επείγνπζα
αλάγθε απφθξηζεο, ε νπνία παξαηεξείηαη σο ςπρηθή θαηαπφλεζε. Σν άγρνο
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ζρεηίδεηαη κε ηελ πην πξσηφγνλε αληαπφθξηζε "πάιεο" ή "πηήζεο" επηβίσζεο. ηαλ
αληηκεησπίδεη θίλδπλν, ην ζψκα απνθξίλεηαη θπζηνινγηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο
αδξελαιίλεο θαη ηεο πδξνθνξηηδφλεο (θνξηηδφιεο). Βξαρππξφζεζκα, απηέο νη
ρεκηθέο νπζίεο θιείλνπλ νξηζκέλνπο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα
εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα, ε νπνία κπνξεί λα ρξεηαζηεί γηα αγψλα ή ‘πηήζε’. Αθνχ ε
πξφθιεζε ηθαλνπνηεζεί θαη επηιπζεί, ην ζψκα επηζηξέθεη ζην θπζηνινγηθφ. Ζ
θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ραιάξσζε ησλ κπψλ,
ηελ απνκάθξπλζε ησλ ρεξηψλ, ην μεηχιηγκα ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ
γαζηξεληεξηθήο ραιάξσζεο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζην
θπζηνινγηθφ. Ζ καθξνρξφληα αδξελαιίλε θαη πδξνθνξηηδφλε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
πνιιέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο θπζηνινγηθά, ςπρνινγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Μία
απφ απηέο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη ε θαηαζηνιή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Δάλ ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε, ην ζηξεο δελ είλαη απαξαίηεηα θαθφ
γηα εζάο.
Οη ζεξαπεπηέο θαζνδεγνχλ ηελ θιηληθή παξέκβαζε. ShanonL. Johnson ζει.223.
Γηα λα είκαζηε αθξηβείο θαη λα δείρλνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ
αξλεηηθψλ ηχπσλ ζηξεο, νη παξαθάησ ιίζηεο πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχλ λα
θαηαζηήζνπλ ζαθή ηελ εηθφλα.

1. Θεηηθό άγρνο
i.

Δίλαη βξαρππξφζεζκo

ii.

Δίλαη θηλεηίξηνο δχλακε

iii.

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ελζνπζηαζκφ

iv.

Βειηηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα

v.

Βειηηψλεη ηελ απφδνζε

vi.

Δίλαη επράξηζην

vii.

Δίλαη επσθειέο
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viii.

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα

ix.

Δζηηάδεη ηελ ελέξγεηα

x.

Αθνλίδεη ην κπαιφ

2. Αξλεηηθό ζηξεο (πνπ αλαθέξεηαη σο δπζθνξία)
i.

Μπνξεί λα είλαη επηβιαβέο, εηδηθά εάλ βηψλεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα

ii.

Απνξξνθά απνζέκαηα ελέξγεηαο

iii.

Πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζιηςε

iv.

Καηαζηέιιεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα

v.

Δδξαηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αληί λα κεηψλεηαη

vi.

Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πξνβιήκαηα

vii.

Μπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θάπνηνο

Γελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο γηα λα απνθχγεη θαλείο θάπνην ζηξεο. Απηφ απιά δελ
είλαη δπλαηφ. Δίλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Φπζηθά, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
δελ ζα βηψζνπλ άγρνο ή άγρνο πνπ ζρεηίδεηαηκε θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπο πέξα απφ
απηφ πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κεζένπ επηπέδνπ. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ,
ηα κέηξηα επίπεδα άγρνπο ζα κπνξνχζαλ λα καο βνεζήζνπλ λα είκαζηε ή λα γίλνπκε
παξαγσγηθνί ή εθεπξεηηθνί ζην πψο αληηκεησπίδνπκε ηε δσή καο ζε έλα πεξηβάιινλ
πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ή ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
Δίλαη φηαλ ην άγρνο θιηκαθψλεηαη πέξα απφ απηφ ην κέηξην επίπεδν νπφηε θαη
κπνξεί λα γίλεη επηβιαβέο. Καλείο δελ είλαη απνκνλσκέλνο απφ ηηο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ηνπ ζηξεο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ζαξσηηθφ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα
άηνκα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (εμάληιεζε).
Γεδνκέλνπ φηη φινη αμηνινγνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο δηαθνξεηηθά, δελ πξνζδηνξίδνληαη
ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο σο άηηηα ηνπ ζηξεο. Σν άγρνο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ
πηέζεηο ζην ζπίηη ή ηελ εξγαζία, απφ ζρέζεηο απφ ην ζρνιείν ή σο απνηέιεζκα
άιισλ πξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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πρλά, ην ζηξεο ζπλδέεηαη κε ην θαηλφκελν "πάξα πνιχ":
1. Πνιιέο αιιαγέο
2. Πνιχ πςειέο πξνζδνθίεο
3. Πνιχ κεγάιε επζχλε
4. Πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο (ππεξθφξησζε)
Σν ππεξβνιηθφ άγρνο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα έρεη αλακθίβνια
αξλεηηθφ αληίθηππν ζην άηνκν.
Καηά πάζα πηζαλφηεηα, αλ θάπνηνο ήηαλ ζε ζέζε λα βηψζεη απηνχο ηνπο
ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηηξέπνληαο ζε θάπνηνλ λα
επεμεξγαζηεί θαη λα επηιχζεη θάζε θαηάζηαζε, ηφηε νη παξάγνληεο πίεζεο ζα ήηαλ
δηαρεηξίζηκνη. ηαλ φκσο δελ κεζνιαβεί αξθεηφο ρξφλνο αλάκεζα ζηα αγρσηηθά
γεγνλφηα, ε εκπεηξία είλαη ‘ππεξθνξησκέλε’ θαη εμνπζελσηηθή.
Τπάξρνπλ γεληθά δχν ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο πεγήο ηνπ ζηξεο: εζσηεξηθνί
παξάγνληεο ή εμσηεξηθνί παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζε άηνκν
αληαπνθξίλεηαη ζε αγρσηηθά ζπκβάληα κπνξεί είηε λα απμήζεη είηε λα κεηψζεη ηε
ζπλνιηθή εκπεηξία άγρνπο. Ζ απνηπρία λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κηα
αγρσηηθή θαηάζηαζε ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε φηη ηα πξάγκαηα είλαη πην δχζθνια,
πξνζζέηνληαο ζην επίπεδν ηνπ άγρνπο πνπ ήδε αηζζαλφηαλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Ζ
απηνεμππεξέηεζε, ε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ε απηνδηάζεζε απνηεινχλ ην ζεκέιην ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο πίεζεο θαη ηεο έιιεηςεο πίεζεο ζπλδέεηαη κε ηξεηο
παξάγνληεο:
1. Αηνκηθή αληίιεςε ηνπ ζηξεο
Οη άλζξσπνη ζπρλά βιέπνπλ ηελ ίδηα θαηάζηαζε πνιχ δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηηο
εκπεηξίεο ηνπο, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πγεία ηνπο. Μηα επίζθεςε ζε έλαλ
πξνζσπηθφ γηαηξφ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ κπνξεί λα είλαη αγρσηηθή γηα έλα άηνκν θαη λα
κελ είλαη αγρσηηθή γηα ην άιιν.
Ζ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ην ζηξεο ζα θαζνξίζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζε απηφλ.
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2. Πξνζσπηθνί θαη νηθνγελεηαθνί πόξνη.
Α. Ο ρξφλνο, ε ηθαλφηεηα, νη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη νη νηθνγελεηαθνί πφξνη
επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρεηξίδεηαη ην άγρνο. Γηα παξάδεηγκα, ηα
ρξήκαηα έρνπλ δχν φςεηο: κπνξεί λα είλαη είηε έλαο παξάγνληαο άγρνπο ή έλαο
πφξνο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Ζ πξνζσπηθή κέζνδνο δηαρείξηζεο, φπσο ε ππνκνλή θαη
ε επηκνλή, επεξεάδνπλ επίζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ή κηα νηθνγέλεηα
αζρνιείηαη κε ην άγρνο.
3. Κνηλσληθή ππνζηήξημε
Α. Οη ζρέζεηο ζαο κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο ζαο θαη ηελ θνηλφηεηά ζαο, θαζψο
θαη ε πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθνχο πφξνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δξφκνη γηα
ηελ αλαθνχθηζε ηνπ άγρνπο.
Δθηφο απφ ην άγρνο πνπ πξνέξρεηαη απφ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο, ππάξρεη έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα θαζνξίζνπκε ηα είδε ηνπ έκπεηξνπ
ζηξεο:
A. πλήζεηο ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο θαζεκεξηλήο δσήο
• Σαθηηθφο εκεξήζηνο πξνγξακκαηηζκφο (μχπλεκα, πεγαίλνληαο ζηελ εξγαζία /
ζρνιείν θ.ιπ.). Απηνί νη παξάγνληεο άγρνπο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ
θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε έλα ρξνλνδηάγξακκα, κε εχινγεο
πξνζδνθίεο, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ.

Β. Αλαπηπμηαθά άγρε
• Εεηήκαηα δσήο
• Δθκάζεζε λέσλ πξαγκάησλ / αιιαγή παιαηψλ ζπλεζεηψλ
Απηνί νη παξάγνληεο άγρνπο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ γλσξίδνληαο γηα
γλσζηέο αλαπηπμηαθέο αιιαγέο. Σν λα είζαη ελεξγφο ζην λα ζθέθηεζαη ηηο επηινγέο
θαη πψο θάπνηνο ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηα πξάγκαηα παξά λα αλαγθάδεηαη λα
αζρνιεζεί κε ην γεγνλφο φηαλ ζπκβεί κπνξεί επίζεο λα ειαρηζηνπνηήζεη ην άγρνο.
Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο γεληθφο νδεγφο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαηαζηάζεσλ
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ζρεηηθψλ κε ην άγρνο. Πξηλ κάζεη θαλείο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο, πξέπεη λα ην
παξαθνινπζήζεηε θαη λα ην νξγαλψζεηε έηζη ψζηε αξγφηεξα λα βξείηε ηνπο
θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα λα ην δηαρεηξηζηείηε.
Οξγάλσζε ζπζηαηηθώλ ηνπ ζηξεο
1. Κξαηήζηε έλα εκεξνιφγην. Γξάςηε ηη ζθέθηεζηε θαη αηζζάλεζηε γηα λα
βειηηψζεηε ηελ απηνγλσζία
2. Πξνζδηνξίζηε ηα ζέκαηα ή ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ άγρνο
3. Γεκηνπξγήζηε έλα θαηάινγν φισλ ησλ πηζαλψλ ηδεψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ
4. Απνζαθελίζηε ηηο ηδέεο
5. Αμηνινγήζηε φια ηα πηζαλά απνηειέζκαηα
6. Δπηιέμηε ηελ θαιχηεξε ιχζε
7. ρεδηάζηε πνηνο θάλεη ηη (άηνκν, νηθνγέλεηα, εμσηεξηθφο πφξνο)? Να είζηε
ξεαιηζηέο
8. Γεκηνπξγήζηε κηα δνθηκαζηηθή πεξίνδν (εκέξα, εβδνκάδα, κήλα, θιπ.) γηα
ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ
9. Αμηνινγήζηε ην ζρέδην: Ση ιεηηνχξγεζε; Ση δελ ιεηηνχξγεζε;
10.Δλζσκαηψζηε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε γηα λα βειηηψζεηε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο.
ε κηα πεξίνδν νμείαο πίεζεο, νη θπζηνινγηθέο άκπλεο ελφο αηφκνπ είλαη θάησ
θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία είλαη αξθεηά πςειή. Τπάξρεη θπζηθά κηα αλάγθε
γηα ην άηνκν λα κεηξηάζεη ην άγρνο. Γεδνκέλεο απηήο ηεο αλάγθεο, νη άλζξσπνη
κπνξεί λα είλαη αλνηρηνί γηα λα κάζνπλ λένπο ρψξνπο γηα λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ
απαξαίηεην ζηφρν επεηδή ππνθέξνπλ.
Οη αληαπνθξίζηο ζην άγρνο είλαη πνιπάξηζκεο, φζν θαη νη πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο. Κάηη πνπ ιεηηνπξγεί γηα έλα άηνκν κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγεί γηα
έλα άιιν. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λα πξνεηνηκαζηεί κε κηα ζεηξά
ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ ζηξεο.
Σν κπαιφ παίδεη έλαλ ηζρπξφ ξφιν ζηελ αζζέλεηα θαη ζηελ πγεία. Δπεηδή νη
γλσζηηθέο ή πλεπκαηηθέο δηεξγαζίεο έρνπλ ηζρπξή επηξξνή, αξλεηηθή ή ζεηηθή, ζηηο
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ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ηε γλσζηηθή
αλαδηάξζξσζε είλαη κηα ζεκαληηθή παξέκβαζε.
Οη πέληε πηπρέο ηεο ςπρηθήο επεμεξγαζίαο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν
ζην άγρνο πεξηιακβάλνπλ:
1. Πξνζδνθίεο / Απηνεθπιήξσζε ηεο πξνθεηείαο. Απηφ πνπ έλα άηνκν πηζηεχεη
φηη ζα ζπκβεί ή αλακέλεη λα ζπκβεί κεξηθέο θνξέο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ κε ηξφπν πνπ θαζηζηά ην απνηέιεζκα πην πηζαλφ λα ζπκβεί. Οη αξλεηηθέο
πξνζδνθίεο απμάλνπλ ην άγρνο. Ο πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ γηα αιιαγή θαη
αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ πξνθιήζεσλ κε αηζηνδνμία θαη ζεηηθή ζηάζε ζα
δηεπθνιχλεη ηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε.
2. Φπρηθέο εηθόλεο / νπηηθέο εηθόλεο. Μαδί κε ηηο πξνζδνθίεο γηα κηα δεδνκέλε
θαηάζηαζε, έλα άηνκν ζα αλαπηχμεη κηα ζπλνδεπηηθή λνεηηθή εηθφλα θαη έλαλ
εζσηεξηθφ δηάινγν. Απηή ε δηαλνεηηθή εηθφλα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ίδηα
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θπζηνινγηθέο απαληήζεηο. Οη αξλεηηθέο δηαλνεηηθέο
εηθφλεο απμάλνπλ ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο αληηδξάζεηο ζην ζηξεο. Δλψ ε
ζεηηθή δηαλνεηηθή απεηθφληζε ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ησλ ζηξεζνγφλσλ
παξαγφλησλ ηεο δσήο θαη απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε.
3. Απην-ζπδήηεζε. Απηφο είλαη ν εζσηεξηθφο δηάινγνο πνπ ν άλζξσπνο θάλεη
θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ έρνπλ
ζπλεηδεηή ζπλείδεζε γηα ηελ απην-νκηιία ή ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζην άγρνο,
ην άγρνο θαη ηελ απηνεθηίκεζε. Ζ απην-νκηιία έρεη παξφκνηα επηξξνή κε
απηή ησλ ςπρηθψλ εηθφλσλ. Οη αξλεηηθέο λνεηηθέο εηθφλεο θαη νη αξλεηηθέο
απην-νκηιίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε άγρνο θαη ςπρνζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα, ελψ νη ζεηηθέο λνεηηθέο εηθφλεο θαη ε ζεηηθή απηνδηάζεζε
ελζαξξχλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη κηα
γεληθή αίζζεζε επεμίαο. Αξρηθά, πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε
ηεο αξλεηηθήο απηνδηάζεζεο, αθνινπζνχκελε απφ ηελ αλάπηπμε νξζνινγηθψλ
ππνθαηάζηαησλ δειψζεσλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο
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γηα ηε γλσζηηθή αλαδηάξζξσζε.
4. Έιεγρνο θαη ηειεηνπνίεζε πκπεξηθνξά. Ο ηειεηνκαλία θαη νη κε ξεαιηζηηθέο
πξνζδνθίεο ζπρλά πεγαίλνπλ καδί. Οη απαληήζεηο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ
ηειεηνκαλψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ζπρλά κηα πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε
θαηάρξεζε, ε ζχγθξνπζε, ην άγλσζην ή έλα αίζζεκα αλεζπρίαο θαη
αλεπάξθεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηειεηνκαλία. Ζ ηνπνζέηεζε κε
ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηνπο άιινπο είλαη κηα κνξθή ειέγρνπ ηεο
ζπκπεξηθνξάο. Υξεηάδεηαη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα δηαρεηξηζηείηε ηνλ εαπηφ
ζαο. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ νδεγνχλ ζε
άγρνο, απνγνήηεπζε θαη ζπκφ. Ο ζηφρνο είλαη γηα ην άηνκν λα αλαπηχμεη
ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα δερζεί φηη δελ έρεη θαλέλαλ
έιεγρν ζηε ζπκπεξηθνξά άιινπ.
5. Θπκφο. Ο ζπκφο είλαη έλα θπζηνινγηθφ, πγηέο ζπλαίζζεκα φηαλ εθθξάδεηαη
θαηάιιεια. Μπνξεί λα είλαη θαηαζηξεπηηθή ε έληαζε πνπ πξνθαιεί θαζψο
θαη πξνδηαζέηεη ην άηνκν λα ηζαθσζεί κε άιινπο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά έρεη
σο απνηέιεζκα ρακειή απηνεθηίκεζε θαη θαθή δηαπξνζσπηθή ζρέζε. Ο
ρξφληνο ζπκφο θαη ε ερζξφηεηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ή ηελ επηδείλσζε
νξηζκέλσλ θπζηθψλ ζπκπησκάησλ, αζζελεηψλ θαη αζζελεηψλ. Έλα άηνκν έρεη
κηα επηινγή σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγεί κηα θαηάζηαζε. Ζ
θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ ζα κεηψζεη ην άγρνο.

Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην άγρνο, πξέπεη λα
θαηαιάβεη ηη ρξεηάδεηαη θαη ζέιεη ζπλαηζζεκαηηθά, λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηηο
δηθέο ηνπ ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ επζχλε θαη ηηο
πξνζπάζεηεο λα ειέγμεη άιινπο, λα αλαπηχμεη ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη
πεξηνξηζκνχο, λα έρεη ηα θαηάιιεια φξηα ζε ζρέζεηο, λα εθθξάδεηαη εηιηθξηλά θαη
λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ (κε επαξθή χπλν, ηξψγνληαο δηαηξνθηθά, αζθψληαο
ηαθηηθά θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο ραιάξσζεο).
Οη θεληξηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο
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επηθεληξψλνληαη ζηε ζσζηή δηαβίσζε. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε, ηηο
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ην πψο αληηκεησπίδεηαη ην άγρνο, ην ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ
θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζην άγρνο/ Ζ απνηειεζκαηηθή δηαβίσζε απαηηεί ζηφρνπο,
θαηάιιειε ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη δηαρείξηζε ρξφλνπ.
Γεδνκέλνπ ηνπ ξπζκνχ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ
επηβάιινληαη ζηνπο αλζξψπνπο, δελ είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί ην επίπεδν ηνπ
άγρνπο πνπ βηψλεη ν κέζνο άλζξσπνο. Δπεηδή είλαη θπζηνινγηθά αδχλαην λα είζηε
ραιαξφο θαη ζηξεζζαξηζκέλνο ηαπηφρξνλα, νη ηερληθέο γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο
δπζθνξίαο (αξλεηηθφ ζηξεο) είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ηεο δσήο.
Έρνπλ βξεζεί άξηζηα απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία πνιιψλ θπζηνινγηθψλ
ζπκπησκάησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ή ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο
ηαθηηθήο ρξήζεο ηερληθψλ ραιάξσζεο. Ζ ηαθηηθή ρξήζε ησλ ηερληθψλ ραιάξσζεο
εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ζσξεπηηθνχ ζηξεο. Σν αζξνηζηηθφ ζηξεο γεληθά
ζπζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα άγρνπο πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλεμέιεγθηα. Ζ
απνηειεζκαηηθή απφξξηςε ηνπ ζηξεο θαη ηεο έληαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
ηερληθέο ραιάξσζεο δεκηνπξγεί ηελ επθαηξία γηα ην ζψκα λα αλαθάκςεη απφ ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ ζηξεο θαη ηνπνζεηεί έλα άηνκν ζε κηα βέιηηζηε ζέζε γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ θαλνληθψλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, εηδηθά αλ αζθνχληαη ηαθηηθά θαη ηξψλε
ζσζηά.
Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθαινχλ ην άγρνο ζπζρεηίδνληαη ζπρλά κε ηνλ ηξφπν πνπ έλα
άηνκν δηαρεηξίδεηαη ή αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μηα πξνζέγγηζε πνπ
νδεγεί ζε πεξηηηφ άγρνο πεξηιακβάλεη:
1. Πξνζπάζεηα λα θάλνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα ηαπηφρξνλα
2. Ρχζκηζε κε ξεαιηζηηθψλ εθηηκήζεσλ ρξφλνπ ή θαθήο δηαρείξηζεο ρξφλνπ
3. Αλακνλή γηα δπζάξεζην απνηέιεζκα/γεγνλφο
4. Απνδηνξγάλσζε
5. Καθέο δεμηφηεηεο αθξφαζεο
6. Να θάλεηε ηα πάληα κφλνη ζαο
7. Ζ αληθαλφηεηά ζαο λα πείηε ‘φρη’
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8. Ζ δπζθνιίαπνπ έρεηε λα αθήλεηε ηνπο άιινπο λα θάλνπλ απηφπνπ πξέπεη
9. Παξνξκεηηθέο απνθάζεηο
10.Με αλάιεςε επζπλψλ
Πξώηκα ζεκάδηα ύπαξμεο άγρνπο
A. πλαηζζεκαηηθά εκάδηα
1. Απάζεηα,

ζπλαηζζήκαηα

ζιίςεο,

δελ

βξίζθεη

πιένλ

επράξηζηεο

δξαζηεξηφηεηεο
2. Άγρνο, αλαζηάησζε, αλεζπρία, αίζζεκα αλαμηφηεηαο
3. Δπεξεζηζηφηεηα, άκπλα, ζπκφο, δηαιεθηηθφηεηα
4. Γηαλνεηηθά θνπξαζκέλνο, θαηεηιεκκέλνο, έιιεηςε επειημίαο, δπζθνιία
ζπγθέληξσζεο
5. Τπεξαπνδεκίσζε, απνθπγή αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, άξλεζε φηη έρεηε
πξνβιήκαηα
Β. πκπεξηθνξηθά ζεκάδηα
1. πκπεξηθνξά απνθπγήο, δπζθνιία ζηελ απνδνρή / παξακέιεζε επζχλεο
2. Καηαπηεζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ηνκείο φπσο νη δαπάλεο, ηα ηπρεξά παηρλίδηα,
ην θχιν, νη νπζίεο
3. Διιεηπήο ζπκπεξηθνξά απηνεμππεξέηεζεο (πγηεηλή, εκθάληζε θ.ιπ.),
θαζπζηέξεζε ζηελ εξγαζία, θαθή παξαθνινχζεζε ησλ θαζεθφλησλ
4. Ννκηθά πξνβιήκαηα, δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ησλ επηζεηηθψλ παξνξκήζεσλ,
ρξέε
Μηα έξεπλα γηα ηα γεγνλφηα δσήο κπνξεί λα ζπκβεί γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πίεζεο θαζψο θαη κηα ηπραία εθηίκεζε ηνπ ζηξεο πνπ
βηψλεη έλα άηνκν. Απηφ κπνξεί λα δηεπθξηλίζεη ηηο νμείεο θξίζεηο θαη ηα ρξφληα
πξνβιήκαηα πνπ νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ λα
αλαθνπθίζνπλ θαη λα επηιχζνπλ.
153

Έλα ιεπηό κπνξεί λα ζώζεη κηα δσή – Όδεγνο Τπνζηήξημεο γηα ηνπο
Απνζηνιείο Έθηαθηεο Αλάγθεο
εκάδηα ηξεο
Σα παξαθάησ κελχκαηα απφ ην ζψκα ζαο ελδέρεηαη λα ππνδεηθλχνπλ φηη
έρεηε πξφβιεκα πγείαο ή είζηε ζην δξφκν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξνβιήκαηνο
πγείαο. Δπίζεο, δηεξεπλήζηε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα νπνηαδήπνηε πξνδηάζεζε
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα.
1. Αϋπλία. Αλ πάηε ζην θξεβάηη ζθεπηφκελνη γεγνλφηα ή αλεζπρψληαο, ε
απάληεζε είλαη ε αδξελαιίλε, ε νπνία παξεκβαίλεη ζηνλ χπλν ή ηνλ θάλεη
ειιεηπή. Γεκηνπξγήζηε κηα ξνπηίλα γηα λα ραιαξψλεηε θαη λα
μεθνπξάδεηαη ην κπαιφ ζαο. Πξηλ απφ ην θξεβάηη, θνιπκπήζηε,
πεξπαηήζηε, δηαινγηζηείηε, πηείηε δεζηφ γάια ή ηζάη βνηάλσλ (ρσξίο
θαθεΐλε), πάξηε έλα δεζηφ κπάλην ή επηιέμηε λα ζθέθηεζηε ηηο γαιήληεο,
επράξηζηεο ζθέςεηο.
2. Πνλνθέθαινη θαη κπηθνί πόλνη. ηαλ ην ζψκα ζαο είλαη ζε έληαζε, είζηε
ζπλερψο ζε εγξήγνξζε γηα λα αληαπνθξηζεί θαη ε έληαζε ηνπ ζψκαηνο
ζπζζσξεχεηαη. Δάλ ε έληαζε είλαη ρξφληα, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη
ε κπτθή πιεγή θαη αθακςία. Έλαο ζηηθφο ιαηκφο, ην πάλσ κέξνο ηεο
πιάηεο θαη νη ψκνη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πνλνθέθαιν. Σν ηέλησκα θαη
ε ειαθξηά άζθεζε θάζε δχν ψξεο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαθνχθηζε απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ.
3. Πξνβιήκαηα

ζην

ζηνκάρη.

ηαλ

είζηε

ζηξεζζαξηζκέλνη,

νμέα

εθθξίλνληαη ζην ζηνκάρη, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη θανχξα, θξάκπεο
ζην ζηνκάρη ή άιια πεπηηθά πξνβιήκαηα. Σα αληηφμηλα ρσξίο
αληηνμεηδσηηθά κπνξεί λα αλαθνπθίζνπλ ηα ζπκπηψκαηα, αιιά κελ
παξαβιέπεηε ηνπο πξαγκαηηθνχο ελφρνπο ηνπ εξεζηζκνχ: ην άγρνο, ηελ
θαθεΐλε, ην θάπληζκα, ην αιθνφι, ηελ θαθή δηαηξνθή, ηνλ αλεπαξθή χπλν
θαη ηε ραιάξσζε ή ηα πηθάληηθα ηξφθηκα. Υξεζηκνπνηήζηε ηε ζσκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα,

ηελ

βαζηά

αλαπλνή

θαη

ηηο

απηνθαζπζηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εξεκία ηνπ πεπηηθνχ ζαο ζπζηήκαηνο. Φξνληίζηε
λα ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξφ ζαο. Μελ αγλνείηε απηά ηα ζπκπηψκαηα.
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4. Δζηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη πξνζπάζεηεο λα απνθχγεηε ην ρξφλην ζηξεο κε
ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι, ην απμεκέλν θάπληζκα, ηελ
ππεξθαηαλάισζε ηξνθήο, ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηα
ηπρεξά παηρλίδηα ή άιια αξλεηηθά πξφηππα νδεγνχλ ζε απμεκέλε πίεζε.
Βξείηε ρξήζηκνπο θαη πγηεηλνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο.
πδεηήζηε κε ην γηαηξφ ζαο θαη αλαδεηήζηε επαγγεικαηηθή βνήζεηα.
5. Υακειή ζεμνπαιηθή επηζπκία. Δλψ απηφ κπνξεί λα είλαη έλα κήλπκα
άγρνπο θαη θφπσζεο, κηα πνηθηιία άιισλ ζεκάησλ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ
κε ην γηαηξφ ζαο:
i.

Τςειή πίεζε ηνπ αίκαηνο

ii.

Καζηζηηθή δσή

iii.

Μεησκέλε ηεζηνζηεξφλε

iv.

Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε αιαηηνχ

v.

Τπεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι

Οξηζκέλα θάξκαθα θαη αζζέλεηεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πςειή αξηεξηαθή πίεζε
ζε κεξηθνχο αλζξψπνπο
Έληνλν άγρνο
1. Αληηκεησπίζηε ην άγρνο φηαλ ρηππά. Αλαπλεχζηε αξγά θαη βαζηά. Αζθεζείηε
γηα λα κεηψζεηε ηελ αδξελαιίλε.
2. θεθηείηε ζεηηθά. Απηφ πνπ πξνθαιεί άγρνο δελ είλαη ε θαηάζηαζε αιιά πψο
ην ζθέθηεζηε.
3. Πξαθηηθή βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο κε ηελ απεηθφληζε ησλ
αγρσηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ηα δηαρεηξηζηείηε
απνηειεζκαηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φηαλ ζπκβεί ην αγρσηηθφ ζπκβάλ,
αηζζάλεζηε ζαλ λα ην αληηκεησπίζαηε κε επηηπρία αξθεηέο θνξέο πξηλ.
4. Οξίζηε φξηα. Γεκηνπξγήζηε έλα πιαίζην εξγαζίαο ηνπ ρξφλνπ θαη φηαλ έξζεη
ε ψξα, αιιάμηε ηαρχηεηεο θαη ζηακαηήζηε λα ζθέθηεζηε γηα ηελ εξγαζία.
Δμεηάζηε πφζν άδηθν είλαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ θξνληίδεηε αλ ζθέθηεζηε
πάληα γηα εξγαζία φηαλ είζηε καδί ηνπο, αληί λα είζηε ζπλαηζζεκαηηθά
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δηαζέζηκνη θαη λα αθνχηε.
5. Να είζηε εηιηθξηλείο γηα ην ηη έρεηε ηνλ έιεγρν θαη ηη δελ ειέγρεηε. Δάλ έρεηε
ηνλ έιεγρν, αλαιάβεηε δξάζε θαη ζρεδηάζηε έλα ςήθηζκα. Αλ αλήθεη ζε
θάπνηνλ άιιν, αθήζηε ην.
Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο
Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξβνιηθήο πίεζεο:
1. Απηνέιεγρνο, πνπ απαηηεί ηελ αλάιεςε επζχλεο γηα ηηο αληηδξάζεηο ζε κηα
θαηάζηαζε
2. Έιεγρνο θαηάζηαζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ
απηνπεπνίζεζε, ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.
Κξίζηκε επίιπζε πξνβιεκάησλ
1. Αλαγλψξηζε θαη απνζαθήληζε ηνπ πξνβιήκαηνο
2. Αλαιχζηε ην πξφβιεκα θαη πξνζδηνξίζηε ηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ ζα
επεξεαζηνχλ
3. θεθηείηε γηα λα δεκηνπξγήζεηε φιεο ηηο πηζαλέο ιχζεηο
4. Αμηνινγήζηε θάζε επηινγή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ
επεξεάδνληαη
5. Δπηιέμηε ηελ θαιχηεξε επηινγή θαη εθαξκφζηε ην ζρέδην
6. Αμηνινγήζηε ηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο

απνηειεζκάησλ ή επίιπζεο

πξνβιεκάησλ

Αβεβαηόηεηα
Γηα λα δηεθδηθήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζεηηθά πεξηιακβάλεη:
1. Δλεξγψληαο γηα ην δηθφ ζαο ζπκθέξνλ
2. Να ζηέθεζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο, εθθξάδνληαο ηνλ εαπηφ ζαο εηιηθξηλά θαη
θαηάιιεια
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3. Να αζθήζεηε ηα δηθά ζαο δηθαηψκαηα ρσξίο λα κεηψζεηε ηα δηθαηψκαηα ησλ
άιισλ
Δπίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ
Ζ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ θνηλνχ κέζσ ελφο
ζπλδπαζκνχ δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, βεβαηφηεηαο, θαιψλ δεμηνηήησλ
αθξφαζεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ έσο φηνπ θαηαλνεζνχλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο.
Αθνινπζεί κηα πνξεία δξάζεο πνπ ηθαλνπνηεί ηα εκπιεθφκελα κέξε.
Γηαρείξηζε ρξόλνπ
1. Απνζαθήληζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο ή ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ
2. Γηεπθξηλίζηε ηηο πξνηεξαηφηεηεο
3. Γηαρσξίζηε ην ζρέδην δξάζεο ζε εχρξεζηνπο ζηφρνπο θαη ζηφρνπο
4. Γηαλείκεηε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα νινθιεξψζεηε φιεο ηηο εξγαζίεο
Γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, εμαιείςηε ηελ αλαβνιή, ζπλδπάζηε ηηο
εξγαζίεο φηαλ είλαη δπλαηφλ, θάληε ηα πξάγκαηα κία θνξά θαη κεηαβηβάζηε φπνηε
είλαη δπλαηφλ.
Απηνθξνληίδα
1. Δπαξθήο χπλνο θαη θαιή δηαηξνθή
2. Καιή πγηεηλή θαη πεξηπνίεζε
3. Σαθηηθή άζθεζε
4. Σερληθέο ραιάξσζεο ή άιιεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε κείσζε ηεο έληαζεο
5. Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο
6. Υξήζε θνηλνηηθψλ πφξσλ
7. Πξνζσπηθή, πλεπκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
8. Απην-παξαθνινχζεζε γηα λα παξακείλεηε ζε απην-θξνληίδα ζπκπεξηθνξάο
γηα λα αλαπηχμεηε κηα ξνπηίλα
πκβνπιέο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο
1. Μάζεηε λα δηαινγίδεζηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε άιιεο ηερληθέο ραιάξσζεο
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(γηφγθα, πξννδεπηηθή ραιάξσζε ησλ κπψλ, νπηηθνπνίεζε θ.ιπ.)
2. Να θάλεηε θαιή δηαηξνθή θαη ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
3. Αλαζεσξήζηε πψο επηιέγεηε λα ζθέθηεζηε ηα πξάγκαηα. Πψο λνκίδεηε φηη
επεξεάδεη ην επίπεδν πίεζεο:
i. Σν θιηηδάλη ζαο είλαη κηζo-άδεην ή κηζo-γεκάην;
ii. Δίζηε αλήζπρνο γηα ρξφληα;
iii. Δίζηε απηνθαηαζηξνθηθφο;
iv. Πάληα ζθέθηεζηε "ηη γίλεηαη αλ" αληί λα αζρνιεζείηε κε "ηη είλαη;"
v. Δίζηε ηειεηνκαλήο;
vi. Δίζηε ππεξβνιηθά θξίζηκνο;
4. Πάξηε ζχληνκα δηαιείκκαηα
i. Αλαδσγνλεζεηηε κε έλα ζχληνκν, αλαδσνγνλεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα
5. Γηαρεηξηζηείηε ην ρξφλν ζαο
i. Οξίζηε πξνηεξαηφηεηεο
ii. Να είζηε ξεαιηζηέο ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εθηειέζεηε
εξγαζίεο
6. Να ζπδεηάηε
i. πδεηήζηε ηα πξνβιήκαηά ζαο κε έλαλ θίιν ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο γηα λα
αλαθνπθίζεηε ην άγρνο θαη λα ζέζεηε ην πξφβιεκα ζε πξννπηηθή
7. Να δείηε κηα ηζνξξνπεκέλε δσή
i. Ηζνξξνπία εξγαζίαο κε ην παηρλίδη
ii. Αλαπηχμηε ελδηαθέξνληα ή ρφκπη
iii. πκκεηνρή θνηλσληθά
* Βεβαησζείηε φηη έρεηε γέιην ζηε δσή ζαο.
8. Αλάπηπμηε ζηφρνπο
i. Οξίζηε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο
ii. Βεβαησζείηε φηη έρεηε φ, ηη απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζαο
iii. ηαλ είλαη απαξαίηεην, δηαθφςηε ηηο εξγαζίεο ζε κηθξά, δηαρεηξίζηκα βήκαηα
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iv. Δπαλεμέηαζε ησλ ζηφρσλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ
9. Πξνβιέςηε άγρνο
i. Υξεζηκνπνηήζηε ηε ζπλεηδεηνπνίεζή ζαο γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη
θαη ζρεδηάζηε ηξφπνπο γηα λα απαληήζεηε
ii. Διέγμηε ηη ειέγρεηε θαη ηη δελ ειέγρεηε
iii. Πξνζδηνξίζηε νηηδήπνηε κπνξεί λα γίλεη κπξνζηά ηνπ ρξφλνπ γηα λα κεησζεί ην
άγρνο πνπ ζα απνηειεί κέξνο ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα δεδνκέλε
θαηάζηαζε.
10.Λάβεηε βνήζεηα
i. ηαλ αηζζάλεζηε ζπγθινληζκέλνη απφ ην ζηξεο, ιάβεηε επαγγεικαηηθή βνήζεηα
ii. Πξνζδηνξίζηε ηνπο ππνζηεξηθηηθνχο πφξνπο ζηελ θνηλφηεηα
Μαναηδάρεηε ηον πανικό
Καη πάιη πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηη είλαη ν παληθφο πξηλ μεθηλήζεη θαλείο λα
αληηκεησπίζεη ην δήηεκα. Ο απνζηνιέαο πξέπεη λα έρεη θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο
ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαθνξνπνηήζεη
πφηε κηιάεη ν ζπλνκηιεηήο. Με άιια ιφγηα, έλαο εμαηξεηηθφο απνζηνιέαο ζα
κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηήζεη ελζηηθησδψο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ άγρνπο ζε έλαλ
άλζξσπν πνπ θαιεί ζε κηα άζρεκε αλάγθε. Ζ εκπεηξία κπνξεί λα παξέρεη ηελ
ελζηηθηψδε βάζε αιιά επεηδή ην άγρνο, ην άγρνο παληθνχ θαη / ή ηα θξίζηκα
γεγνλφηα αιιεινζπλδένληαη, ν απνζηνιέαο πξέπεη λα γλσξίδεη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν απηέο ηηο αιιειέλδεηεο ζπλζήθεο. Απηέο νη πλεπκαηηθέο θαηαζηάζεηο
κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ εηδνπνίεζε ελφο δεπηεξνιέπηνπ φηαλ θαιεί ηνλ θαινχληα.
Θα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη έλα άηνκν πνπ επεξεάδεηαη απφ PSTD, δηαηαξαρέο
δηαηαξαρήο ή λα είλαη ςπρσηηθφ ή λα είλαη ζε νξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. Ο
απνζηνιέαο δελ γλσξίδεη ή δελ βιέπεη ηνλ άλζξσπν έηζη πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηε
γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη ην έλζηηθηφ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα σζήζεη ην άηνκν λα θάλεη
ην ζσζηφ.
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Θα μεθηλήζσ εμεγψληαο ηνλ παληθφ θαη ηηο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο. Απηφ ην
βαζηθφ ζρήκα κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηνλ απνζηνιέα ηνλ ίδην φζν θαη ηνπο
αλζξψπνπο πνπ θαινχλ. Ο απνζηνιέαο δελ είλαη ζεξαπεπηήο θαη δελ πξνζπνηείηαη ή
πξνζπαζεί λα είλαη έλαο. Δίλαη κφλν εθεί γηα λα θαζνδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ
θαινχλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Χο εθ ηνχηνπ πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεη πνιιά
γηα ηηο πνηθηιίεο ησλ θαηαζηάζεσλ ςπρηθήο πγείαο θαη / ή ηα πιαίζηα ηνπ κπαινχ
πνπ δηέπνπλ απηνχο ηνπο θιηληθνχο φξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ην άξζξν απηφ δελ
απνζθνπεί λα θαηαζηήζεη ηνπο απνζηνιείο εκπεηξνγλψκνλεο ζηνπο ηνκείο, κάιινλ
είλαη απιψο έλαο νδεγφο.
Αληηκεηώπηζε θξίζεσλ παληθνύ
Μηα θξίζε παληθνχ είλαη κηα μαθληθή έμαξζε ηεο απμαλφκελεο θπζηνινγηθήο
δηέγεξζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί «απφ ην πνπζελά» ή σο απάληεζε ζηελ χπαξμε (ή
απιά θαη ζηε ζθέςε) κηαο θαηάζηαζεο πνπ καο θνβίδεη. Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα
πνπ εκθαλίδνληαη κε ηελ έλαξμε παληθνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ αίζζεκα
παικψλ ζηελ θαξδηά, ζθίμηκν ζην ζηήζνο ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, αηζζήζεηο
πληγκνχ, δάιε, ιηπνζπκία, εθίδξσζε, ηξφκν, θνχλεκα θαη / ή κπξκήγθηαζκα ζηα
ρέξηα θαη ηα πφδηα. Οη ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπρλά ζπλνδεχνπλ απηέο ηηο
ζσκαηηθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αιήζεηαο, κηα έληνλε
επηζπκία λα μεθχγνπλ, θαη νη θφβνη λα ηξειαίλνληαη, λα πεζαίλνπλ ή λα θάλνπλ θάηη
αλεμέιεγθην.
πνηνο έρεη κηα πιήξε επίζεζε παληθνχ, γλσξίδεη φηη είλαη κηα απφ ηηο πην
έληνλα αλήζπρεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βηψζνπλ ηα αλζξψπηλα φληα. Ζ
πξψηε ζαο επίζεζε παληθνχ κπνξεί λα έρεη ηξαπκαηηθφ αληίθηππν, αθήλνληάο ζαο
λα αηζζάλεζηε ηξνκνθξαηεκέλνη θαη αβνήζεηνη, κε έληνλν αλακελφκελν άγρνο γηα
ηελ πηζαλή επαλεκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ παληθνχ ζαο. Γπζηπρψο, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, ν παληθφο επαλέξρεηαη θαη εκθαλίδεηαη επαλεηιεκκέλα. Δλψ κεξηθνί
άλζξσπνη έρνπλ κηα θξίζε παληθνχ κφλν κία θνξά - ή ίζσο κηα θνξά θάζε ιίγα
ρξφληα - άιινη αλαπηχζζνπλ κηα ρξφληα πάζεζε κε αξθεηέο επηζέζεηο ηελ εβδνκάδα,
ε νπνία εμαθνινπζεί λα κελ είλαη θαηαλνεηή απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηνπο ηνκείο.
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Σα θαιά λέα είλαη φηη κπνξείηε λα κάζεηε λα αληηκεησπίδεηε ηφζν θαιά ηηο επηζέζεηο
παληθνχ ψζηε λα κελ έρνπλ πιένλ ηε δχλακε λα ζαο θνβίζνπλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ, κπνξείηε λα κεηψζεηε ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ θξίζεσλ παληθνχ
εάλ είζηε πξφζπκνη λα θάλεηε θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ζαο. Οη αιιαγέο
ζηνλ ηξφπν δσήο, νη νπνίεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηε κείσζε ηεο ζνβαξφηεηαο
ησλ θξίζεσλ παληθνχ, πεξηγξάθνληαη ζε άιια θεθάιαηα απηνχ ηνπ βηβιίνπ
εξγαζίαο. Χζηφζν πεξηιακβάλνπλ:
i.

Σαθηηθή εμάζθεζε αζθήζεσλ βαζηάο ραιάξσζεο

ii.

Έλα θαλνληθφ πξφγξακκα άζθεζεο

iii.

Απνκάθξπλζε ησλ δηεγεξηηθψλ νπζηψλ (ηδηαίηεξα ηεο θαθεΐλεο, ηεο
δάραξεο θαη ηεο ληθνηίλεο) απφ ηε δηαηξνθή ζαο

iv.

Μαζαίλνληαο λα αλαγλσξίδεηε θαη λα εθθξάδεηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο,
ηδηαίηεξα ηνλ ζπκφ θαη ηε ζιίςε

v.

Τηνζέηεζε ζπζρέηηζεο θαη "βαζηθψλ πεπνηζήζεσλ" πνπ πξνάγνπλ κηα
πην ήξεκε θαη πην απνδεθηή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή

Απηέο νη πέληε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα
δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. ην βαζκφ πνπ κπνξείηε λα θαιιηεξγήζεηε θαη ηα πέληε
απφ απηά, ζα δηαπηζηψζεηε φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην πξφβιεκά ζαο κε ηηο
θξίζεηο παληθνχ ζα κεησζεί.
Ζ πξνζέγγηζε ζε απηφ ην βηβιίν δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ
δηαινγηζκφ. Χζηφζν, ππάξρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη πνπ ππνθέξνπλ απφ θξίζεηο
παληθνχ γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ζθφπηκν λα παίξλνπλ θάξκαθα. Δάλ έρεηε θξίζεηο
παληθνχ κε αξθεηή έληαζε θαη ζπρλφηεηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ζαο λα
εξγάδεζηε, ηηο ζηελέο πξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο ή ηνλ χπλν ζαο ή εάλ ζε ηέηνηεο
επηζέζεηο ζαο δψζεηε επίκνλα ηελ αίζζεζε φηη «ράλεηε ηελ πξφζθπζε» ζηνλ εαπηφ
ζαο, Σφηε ε θαξκαθεπηηθή αγσγή κπνξεί λα είλαη κηα θαηάιιειε παξέκβαζε.
Οη δχν ηχπνη θαξκάθσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζπρλφηεξα γηα θξίζεηο παληθνχ
είλαη ήπηα εξεκηζηηθά (γηα παξάδεηγκα, Xanax ή Ativan) θαη αληηθαηαζιηπηηθά
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(φπσο ην Tofranil, Elavil ή Prozac). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ζηε ζεξαπεία ησλ θξίζεσλ παληθνχ.
Σν

ππφινηπν

ηνπ

παξφληνο

θεθαιαίνπ

ζα

παξνπζηάζεη

ζπγθεθξηκέλεο

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ παληθνχ ζε
βξαρππξφζεζκε θαη άκεζε βάζε. Απηέο είλαη πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ παληθνχ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη.
Γηόξζσζε ηνπ θηλδύλνπ *
Μηα επίζεζε παληθνχ κπνξεί λα είλαη κηα πνιχ ηξνκαθηηθή θαη άβνιε
εκπεηξία, αιιά δελ είλαη απνιχησο επηθίλδπλε. Μπνξεί λα εθπιαγείηε λα κάζεηε φηη
ν παληθφο είλαη κηα απφιπηα θπζηθή ζσκαηηθή αληίδξαζε πνπ απιψο ζπκβαίλεη έμσ
απφ ην πιαίζην. Σα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ζπδήηεζαλ ηελ αληίδξαζε αγψλα ή
πηήζεο - κηα ελζηηθηψδε απάληεζε ζε φια ηα ζειαζηηθά (φρη κφλν ηνπο αλζξψπνπο)
λα πξνεηνηκαζηνχλ θπζηνινγηθά γηα λα πνιεκήζνπλ ή λα θχγνπλ φηαλ απεηιείηαη ε
επηβίσζή ηνπο. Απηή ε ζηηγκηαία αληίδξαζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
επηβίσζε ηνπ είδνπο ζε θαηαζηάζεηο πνπ απεηινχλ ηε δσή. Δμππεξεηεί λα
πξνζηαηεχεη ηε δσή ησλ δψσλ ζηελ άγξηα θχζε φηαλ αληηκεησπίδνπλ νη ζεξεπηέο
ηνπο. Καη ρξεζηκεχεη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηε δσή ζαο ελεκεξψλνληαο θαη
θηλεηνπνηψληαο ηελ ψζεζε ζαο λα θχγεηε απφ ηνλ θίλδπλν.
Αο ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη ην απηνθίλεηφ ζαο ζηακάηεζε ζηηο
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ελψ έλα ηξέλν ζαο πιεζηάδεη απφ πεξίπνπ 200 κέηξα
καθξηά. Θα ληψζεηε κηα μαθληθή αχμεζε ηεο αδξελαιίλεο, ζπλνδεπφκελε απφ
ζπλαηζζήκαηα παληθνχ θαη κηα πνιχ ηζρπξή θαη ινγηθή παξφξκεζε λα
εγθαηαιείςεηε ηε δχζθνιε θαηάζηαζε ζαο.
Καη’αθξίβεηα, ην ζψκα ζαο ζα ππνζηεί κηα νιφθιεξε ζεηξά αληηδξάζεσλ, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ:
i.

Αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ζαο ξπζκνχ

ii.

Αχμεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζαο ξπζκνχ

iii.

Έλα ηέλησκα ησλ κπψλ ζαο

iv.

Καηαζηξνθή ησλ αξηεξηψλ ζαο θαη κεησκέλε ξνή αίκαηνο ζηα ρέξηα θαη ηα
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πφδηα ζαο
v.

Απμεκέλε ξνή αίκαηνο ζηνπο κχεο ζαο

vi.

Απειεπζέξσζε ηεο απνζεθεπκέλεο δάραξεο απφ ην ζπθψηη ζαο ζην αίκα ζαο

vii.

Απμεκέλε παξαγσγή ηδξψηα

Ζ ίδηα ε έληαζε απηήο ηεο αληίδξαζεο θαη ε έληνλε επηζπκία λα θχγεηε είλαη
αθξηβψο απηφ πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ επηβίσζή ζαο. Ζ αχμεζε ηεο αδξελαιίλεο θαη
ε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνπο κχεο ζαο απμάλεη ηελ εγξήγνξζε θαη ηε ζσκαηηθή ζαο
δχλακε. Ζ ελέξγεηα ζαο θηλεηνπνηείηαη θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ηε δηαθπγή. Αλ απηέο
νη αληηδξάζεηο ήηαλ ιηγφηεξν έληνλεο ή ιηγφηεξν γξήγνξεο, ίζσο λα κελ μεθχγεηε
πνηέ απφ ηελ πνξεία ζαο. Ίζσο κπνξείηε λα ζπκάζηε θνξέο ζηε δσή ζαο φηαλ ε
απφθξηζε πηήζεο δνχιεςε ζσζηά θαη ζαο εμππεξεηνχζε θαιά.
ε κηα απζφξκεηε επίζεζε παληθνχ, ην ζψκα ζαο πεξλάεη αθξηβψο ηελ ίδηα
θπζηνινγηθή αληίδξαζε πηήζεο πνπ θάλεη ζε κηα πξαγκαηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή
θαηάζηαζε. Ζ επίζεζε παληθνχ πνπ ζαο μππλά ηε λχρηα ή ζπκβαίλεη έμσ απφ ην
κπιε είλαη θπζηνινγηθά αδηαίξεηε απφ ηελ απάληεζή ζαο ζε ηέηνηεο εκπεηξίεο φπσο
ην απηνθίλεηφ ζαο ζηακαηάεη ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ή μππλάηε γηα λα
αθνχζεηε έλαλ ιεζηή πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζπίηη ζαο.
Απηφ πνπ θάλεη κηα επίζεζε παληθνχ κνλαδηθή θαη δχζθνιε λα αληηκεησπίζεη
είλαη φηη απηέο νη έληνλεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ απνπζία
νπνηνπδήπνηε άκεζνπ ή εκθαλνχο θηλδχλνπ. Ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο αγνξαθνβίαο,
εκθαλίδνληαη σο απφθξηζε ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνθαλείο απεηιεηηθέο γηα
ηε δσή δπλαηφηεηεο (φπσο ζηέθεηαη ζηε γξακκή ζην παληνπσιείν ή είλαη κφλν ζην
ζπίηη). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, δελ μέξεηε γηαηί ζπκβαίλεη ε αληίδξαζε. Καη ρσξίο
λα μέξεηο γηαηί - επεηδή δελ κπνξείο λα θάλεηο λφεκα απφ ην γεγνλφο φηη ην ζψκα
ζνπ πεξλά κέζα απφ κηα ηφζν έληνλε απφθξηζε - ρξεζηκεχεη κφλν λα θάλεηο ηελ φιε
εκπεηξία αθφκα πην ηξνκαθηηθή. Ζ ηάζε ζαο είλαη λα αληηδξάηε ζε εληππψζεηο πνπ
είλαη έληνλεο θαη αλεμήγεηεο κε αθφκε κεγαιχηεξν θφβν θαη απμεκέλε αίζζεζε
θηλδχλνπ.
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Καλείο δελ μέξεη πιήξσο απηή ηε ζηηγκή γηαηί ζπκβαίλνπλ απζφξκεηεο θξίζεηο
παληθνχ - γηαηί ν θπζηθφο κεραληζκφο πηήζεο ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα ηεζεί ζε
ιεηηνπξγία ρσξίο πξνθαλή ιφγν ή εθηφο πιαηζίνπ. Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη
ππάξρεη πάληα θάπνην εξέζηζκα γηα κηα επίζεζε παληθνχ, αθφκα θη αλ απηφ δελ είλαη
εκθαλέο. Άιινη πηζηεχνπλ φηη μαθληθέο επηζέζεηο πξνθχπηνπλ απφ κηα πξνζσξηλή
θπζηνινγηθή αληζνξξνπία. Δίλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε ηάζε λα
εκθαληζηνχλ θξίζεηο παληθνχ φηαλ έλα άηνκν έρεη ππνζηεί παξαηεηακέλν ζηξεο ή
έρεη ππνζηεί πξφζθαηα ζεκαληηθή απψιεηα. Χζηφζν, κφλν κεξηθνί άλζξσπνη πνπ
έρνπλ ππνζηεί άγρνο ή απψιεηα αλαπηχζζνπλ θξίζεηο παληθνχ, ελψ άιινη κπνξεί λα
αλαπηχμνπλ πνλνθεθάινπο, έιθε ή αληηδξαζηηθή θαηάζιηςε. Δίλαη επίζεο γλσζηφ
φηη κηα δηαηαξαρή ζην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ πνπ νλνκάδεηαη locusceruleans
εκπιέθεηαη ζηηο θξίζεηο παληθνχ. Αιιά θαίλεηαη φηη απηή ε δηαηαξαρή είλαη κφλν
έλα γεγνλφο ζε κηα καθξά αιπζίδα αηηηψλ ρσξίο λα είλαη ε θχξηα αηηία. Ζ πιήξεο
θαηαλφεζε ηνπ ηη πξνθαιεί θξίζεηο παληθνχ πεξηκέλεη κειινληηθή έξεπλα.
Δπεηδή δελ ππάξρεη άκεζνο ή εκθαλήο εμσηεξηθφο θίλδπλνο ζε κηα θξίζε
παληθνχ, ίζσο έρεηε ηελ ηάζε λα εθεπξίζθεηε ή λα απνδείδεηε θίλδπλν ζηηο έληνλεο
ζσκαηηθέο αηζζήζεηο πνπ πεξλάηε. Δπεηδή δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή απεηιή γηα ηε
δσή, ην κπαιφ ζαο κπνξεί λα παξεξκελεχζεη ην ηη ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ σο
απεηιεηηθφ γηα ηε δσή. Σν κπαιφ ζαο κπνξεί πνιχ γξήγνξα λα πεξάζεη απφ ηελ
αθφινπζε δηαδηθαζία: "Αλ αηζζάλνκαη ηφζν άζρεκα, πξέπεη λα είκαη ζε θάπνην
θίλδπλν. Δάλ δελ ππάξρεη εκθαλήο εμσηεξηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο πξέπεη λα είλαη
κέζα κνπ. "
Καη έηζη είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν απηφο πνπ πθίζηαηαη θξίζε παληθνχ λα
εθεπξίζθεη νπνηνδήπνηε (ή φινπο) απφ ηνπο αθφινπζνπο "θηλδχλνπο":
i.

ε απάληεζε ζην αίζζεκα αλεμέιεγθησλ θαξδηαθψλ παικψλ: «Πάσ λα πάζσ
θαξδηαθή πξνζβνιή» ή «Πάσ λα πεζάλσ».

ii.

ε απάληεζε ζηηο αηζζήζεηο πληγκνχ: «Θα ζηακαηήζσ λα αλαπλέσ θαη ζα
πληγψ».

iii.

ε απάληεζε ζηηο δαιηζκέλεο αηζζήζεηο: «Πάσ λα ιηπνζπκήζσ».
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iv.

ε απφθξηζε ζηηο αηζζήζεηο ηνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ ή ηνπ αηζζήκαηνο "φρη
φια εθεί": "Θα ηξειαζψ".

v.

ε απάληεζε ζηα "ειαζηηθά πφδηα": "Γελ κπνξψ λα πεξπαηήζσ" ή "Πάσ λα
πέζσ".

vi.

ε απάληεζε ζηε ζπλνιηθή έληαζε ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ζψκαηφο ζαο: «Θα
ράζσ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ εαπηνχ κνπ».
Μφιηο πείηε ζηνλ εαπηφ ζαο φηη αηζζάλεζηε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαπάλσ

θηλδχλνπο, πνιιαπιαζηάδεηε ηελ έληαζε ηνπ θφβνπ ζαο. Απηφο ν έληνλνο θφβνο
θάλεη ηηο ζσκαηηθέο ζαο αληηδξάζεηο αθφκα ρεηξφηεξεο, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ
δεκηνπξγεί αθφκα πεξηζζφηεξν θφβν θαη εζείο κπιέθεζηε ζε κηα αλνδηθή ζπείξα
απμαλφκελνπ παληθνχ.
Απηή ε αλνδηθή ζπείξα κπνξεί λα απνθεπρζεί αλ θαηαιάβεηε φηη απηφ πνπ
πεξλάεη ην ζψκα ζαο δελ είλαη επηθίλδπλν. ινη νη παξαπάλσ θίλδπλνη είλαη
ςεπδείο, έλα πξντφλ ηεο θαληαζίαο ζαο φηαλ ππνβάιινληαη ζηηο έληνλεο αληηδξάζεηο
πνπ ζπληζηνχλ παληθφ. Γελ ππάξρεη θακία βάζε γηα θαλέλα απφ απηά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Αο ηηο εμεηάζνπκε κία πξνο κία.
Ο γξήγνξνο θαξδηαθφο παικφο θαη ην αίζζεκα ησλ παικψλ θαηά ηε δηάξθεηα
κηαο επίζεζεο παληθνχ κπνξεί λα είλαη ηξνκαθηηθέο αηζζήζεηο, αιιά δελ είλαη
επηθίλδπλεο. Ζ θαξδηά ζαο απνηειείηαη απφ πνιχ ηζρπξέο θαη ππθλέο κπτθέο ίλεο θαη
κπνξεί λα αληέμεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη λνκίδεηε. χκθσλα κε ηελ
ClaireWeekes, κηα πγηήο θαξδηά κπνξεί λα θηππήζεη 200 θηππήκαηα αλά ιεπηφ γηα
εκέξεο - αθφκα θαη εβδνκάδεο - ρσξίο λα ππνζηεί βιάβε. Έηζη, αλ ε θαξδηά ζαο
αξρίζεη λα αγσλίδεηαη, επηηξέςηε κνπ λα ην θάλεηε απηφ, εκπηζηεπφκελνη φηη δελ
κπνξεί λα πξνθιεζεί θαθφ θαη φηη ε θαξδηά ζαο ζα εξεκήζεη ηειηθά.
Τπάξρεη κηα νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηελ θαξδηά ζαο
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο παληθνχ θαη ηη ζπκβαίλεη ζε κηα θαξδηαθή πξνζβνιή.
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο παληθνχ, ε θαξδηά ζαο κπνξεί λα αγσληζηεί, λα
ζθπξνθνπήζεη θαη κεξηθέο θνξέο λα ράζεη ή λα έρεη επηπιένλ παικνχο. Μεξηθνί
άλζξσπνη αλαθέξνπλ αθφκε θαη ζσξαθηθνχο πφλνπο, νη νπνίνη πεξλνχλ αξθεηά
γξήγνξα, ζην αξηζηεξφ πάλσ κέξνο ηνπ ζηήζνπο ηνπο. Καλέλα απφ απηά ηα
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ζπκπηψκαηα δελ επηβαξχλεηαη κε θίλεζε ή απμεκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξαγκαηηθήο θαξδηαθήο πξνζβνιήο, ην πην ζπλεζηζκέλν
ζχκπησκα είλαη ν ζπλερήο πφλνο θαη ε αίζζεζε πίεζεο, αθφκε θαη ζχλζιηςεο ζην
θέληξν ηνπ ζηήζνπο ζαο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί έληνλε θξνχζε ή θηχπεκα ηεο
θαξδηάο, αιιά απηφ είλαη δεπηεξεχνλ ζηνλ πφλν. Δπηπιένλ, ν πφλνο θαη ε πίεζε
ρεηξνηεξεχνπλ θαηά ηελ άζθεζε θαη κπνξεί λα ηείλνπλ λα κεηψλνληαη κε αλάπαπζε.
Απηφ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ απφ κηα επίζεζε παληθνχ, φπνπ νη αγσληζηηθέο θαη νη
θηππήζεηο κπνξεί λα ρεηξνηεξεχνπλ αλ παξακείλεηε ζηαζεξνί θαη κεηψζεηε εάλ
κεηαθηλεζείηε.
ηελ πεξίπησζε θαξδηαθψλ παζήζεσλ, εκθαλίδνληαη δηαθξηηέο αλσκαιίεο ζηνλ
θαξδηαθφ ξπζκφ ζε κηα αλάγλσζε ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (EKG). Έρεη
απνδεηρζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίεο παληθνχ δελ ππάξρνπλ αλσκαιίεο EKG κφλν ηαρείο θαξδηαθνί παικνί. (Δάλ ζέιεηε λα θεξδίζεηε επηπξφζζεηε δηαβεβαίσζε,
κπνξεί λα ζέιεηε λα θάλεηε ηνλ γηαηξφ ζαο λα εθηειεί έλα EKG.) πλνπηηθά, δελ
ππάξρεη θακία βάζε γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ θαξδηαθψλ πξνζβνιψλ θαη παληθνχ. Οη
θξίζεηο παληθνχ δελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θαξδηά ζαο.
 Μηα θξίζε παληθνχ δελ ζα ζαο θάλεη λα ζηακαηήζεηε λα αλαπλέεηε ή λα
πληγείηε.
Δίλαη θνηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παληθνχ λα αηζζάλεζηε φηη ην ζηήζνο ζαο
θιείλεη θαη ε αλαπλνή ζαο πεξηνξίδεηαη. Απηφ κπνξεί λα ζαο νδεγήζεη μαθληθά ζην
θφβν φηη πξφθεηηαη λα πάζεηε αζθπμία. Τπν ζπλζήθεο ζηξεο, ν ιαηκφο θαη νη
ζσξαθηθνί κχεο ζθίγγνπλ θαη κεηψλνπλ ηελ αλαπλεπζηηθή ζαο ηθαλφηεηα.
Βεβαησζείηε φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα ιάζνο φζνλ αθνξά ηελ αλαπλνήο ζαο ή ηνπο
πλεχκνλεο θαη φηη ζα πεξάζνπλ νη αηζζήζεηο ζθημίκαηνο. Ο εγθέθαιφο ζαο έρεη έλαλ
ελζσκαησκέλν αληαλαθιαζηηθφ κεραληζκφ πνπ ηειηθά ζα ζαο αλαγθάζεη λα
αλαπλεχζεηε αλ δελ παίξλεηε αξθεηφ νμπγφλν. Δάλ δελ ην πηζηεχεηε απηφ,
πξνζπαζήζηε λα θξαηήζεηε ηελ αλαπλνή ζαο γηα έλα ιεπηφ θαη λα παξαηεξήζεηε ηη
ζπκβαίλεη. ε θάπνην ζεκείν ζα ληψζεηε έλα ηζρπξφ αληαλαθιαζηηθφ γηα λα πάξεηε
πεξηζζφηεξν αέξα. Σν ίδην πξάγκα ζα ζπκβεί ζε κηα επίζεζε παληθνχ, εάλ δελ
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παίξλεηε αξθεηφ νμπγφλν. Απηφκαηα ζα αλαπλεχζεηε θαη ζα πάξεηε κηα βαζηά
αλαπλνή πνιχ πξηλ θηάζεηε ζην ζεκείν φπνπ ζα κπνξνχζαηε λα πεξάζεηε απφ ηελ
έιιεηςε νμπγφλνπ. (Καη αθφκα θη αλ πεξάζαηε, ζα μεθηλήζαηε ακέζσο λα
αλαπλέεηε!) πλνπηηθά, ν πληγκφο θαη νη αηζζήζεηο ηεο ζπζηνιήο θαηά ηνλ παληθφ,
φζν δπζάξεζηεο είλαη, δελ είλαη επηθίλδπλεο.
• Μηα θξίζε παληθνύ δελ κπνξεί λα ζαο πξνθαιέζεη ιηπνζπκία.
Ζ αίζζεζε ηεο αλνηρηφηεηαο πνπ κπνξεί λα αηζζαλζείο κε ηελ έλαξμε κηαο
θξίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θφβν ιηπνζπκίαο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη ε
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιφ ζαο είλαη ειαθξψο κεησκέλε, πηζαλφηαηα
επεηδή αλαπλέεηε πην γξήγνξα (δείηε ην ηκήκα γηα ηνλ ππεξαεξηζκφ). Απηφ δελ είλαη
επηθίλδπλν θαη κπνξεί λα αλαζηαιεί απφ ηελ αξγή αλαπλνή απφ ηελ θνηιηά ζαο,
θαηά πξνηίκεζε κέζσ ηεο κχηεο ζαο. Μπνξεί επίζεο λα ζαο βνεζήζεη κε λα
πεξπαηήζεηε κε ηελ πξψηε επθαηξεία. Αθήζηε ηα ζπλαηζζήκαηα λαπηίαο λα
αλεβαίλνπλ θαη λα ππνρσξνχλ. Δπεηδή ε θαξδηά ζαο αληιείηαη ζθιεξφηεξα θαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα απμάλεη ηελ θπθινθνξία ζαο, είλαη πνιχ απίζαλν λα ιηπνζπκεί
(εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο, εάλ έρεηε κηα θνβία ηνπ αίκαηνο θαη ηπραίλεη λα
είλαη εθηεζεηκέλε ζηελ φξαζε ηνπ αίκαηνο).
 Μηα θξίζε παληθνύ δελ κπνξεί λα ζαο θάλεη λα ράζεηε ηελ ηζνξξνπία ζαο.
Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα αηζζάλεζηε δαιηζκέλνη φηαλ παζαίλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα κίαο θξίζεο παληθνχ. Μπνξεί λα είλαη φηη ε έληαζε επεξεάδεη ην
εκηθπθιηθφ ζχζηεκα θαλαιηψλ ζην εζσηεξηθφ ζαο απηί, ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ
ηζνξξνπία ζαο. Γηα ιίγεο ζηηγκέο κπνξεί λα αηζζάλεζηε δάιε ή κπνξεί αθφκε θαη λα
θαίλεηαη φηη ηα πξάγκαηα γχξσ ζαο γπξίδνπλ. Πάληα ζα πεξάζεη απηή ε αίζζεζε.
Γελ είλαη επηθίλδπλν θαη πνιχ απίζαλν λα είζηε ηφζν ηζρπξνί πνπ ζα ράζεηε ηελ
ηζνξξνπία ζαο.
Δάλ νη αηζζήζεηο έληνλεο δάιεο παξακείλνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ ιίγα
δεπηεξφιεπηα, ίζσο ζειήζεηε λα ζπκβνπιεπηείηε έλαλ γηαηξφ (θαηά πξνηίκεζε έλαλ
σηνξηλνιαξπγγνιφγν) γηα λα ειέγμεηε αλ ε ινίκσμε, νη αιιεξγίεο ή άιιεο
δηαηαξαρέο κπνξεί λα έρνπλ επεξεάζεη ην εζσηεξηθφ ηνπ απηηνχ ζαο.
• Γελ ζα πέζεηε νχηε ζα ζηακαηήζεηε λα πεξπαηάηε φηαλ αηζζάλεζηε
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αδπλακία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζεζεο παληθνχ.
Ζ αδξελαιίλε πνπ απειεπζεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο παληθνχ
κπνξεί λα δηαζηείιεη ηα αηκνθφξα αγγεία ζηα πφδηα ζαο, πξνθαιψληαο ζπζζψξεπζε
αίκαηνο ζηνπο κχεο ησλ πνδηψλ ζαο ψζηε λα κελ θπθινθνξεί πιήξσο. Απηφ κπνξεί
λα πξνθαιέζεη κηα αίζζεζε αδπλακίαο ή ηα ιεγφκελα "πφδηα-δειέ", ηα νπνία ζαο
πξνθαινχλ ην θφβν φηη δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα πεξπαηήζεηε. Βεβαησζείηε φηη απηή
ε αίζζεζε είλαη αθξηβψο απηή - κηα αίζζεζε - θαη φηη ηα πφδηα ζαο είλαη ηφζν
ηζρπξά θαη ηθαλά λα ζαο εμππεξεηήζνπλ φπσο πάληα.! Απιά επηηξέςηε λα πεξάζνπλ
απηέο νη ηαξαρέο, αδχλακεο αηζζήζεηο θαη λα δψζνπλ ζηα πφδηα ζαο ηελ επθαηξία λα
ζαο κεηαθέξνπλ εθεί πνπ πξέπεη λα πάηε.
Γελ κπνξείηε λα «ηξειαζείηε» θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζεζεο παληθνύ.
Ζ κεησκέλε ξνή αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιφ ζαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζεζεο
παληθνχ νθείιεηαη ζε αξηεξηαθή ζπζηνιή, κηα θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ηεο ηαρείαο
αλαπλνήο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αηζζήζεηο απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη
αίζζεκα αδηθίαο πνπ κπνξεί λα είλαη ηξνκαθηηθφ. Δάλ απηή ε αίζζεζε εκθαληζηεί,
ζπκεζείηε φηη πξφθεηηαη απιά γηα κηα ειαθξά θαη πξνζσξηλή κείσζε ηεο
αξηεξηαθήο θπθινθνξίαο ζηνλ εγθέθαιφ ζαο θαη δελ έρεη ηίπνηα λα θάλεη κε ηξέια,
αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ηξνκαθηηθά ή παξάμελα κπνξεί λα αηζζάλεζηε. Καλείο δελ
έρεη ηξειαζεί πνηέ απφ κηα θξίζε παληθνχ, παξφιν πνπ ν θφβνο λα γίλεη θάηη ηέηνην
είλαη θνηλφο. ζν άζρεκε είλαηε αίζζεζε, νη αηζζήζεηο είλαη εληειψο αθίλδπλεο.
Μπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεηε φηη νη άλζξσπνη δελ «ηξειαίλνπλ»
μαθληθά ή απζφξκεηα. Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπκπεξηθνξέο
πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «ηξειέο» (φπσο ε ζρηδνθξέλεηα ή ε καληνθαηαζιηπηηθή
ςχρσζε) αλαπηχζζνληαη πνιχ ζηαδηαθά ζε κηα πεξίνδν εηψλ θαη δελ πξνθχπηνπλ
απφ θξίζεηο παληθνχ. Καλείο δελ έρεη αξρίζεη λα ςεπάδεη ή λα αθνχεη θσλέο θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο επίζεζεο παληθνχ (εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν παληθφο
πξνθιήζεθε απφ ππεξβνιηθή δφζε ςπρνηξφπνπ θαξκάθνπ φπσο LSD ή θνθαΐλεο).
Δλ νιίγνηο, κηα θξίζε παληθνχ δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ «ηξέιια», αλεμάξηεηα
απφ ην πφζν ελνριεηηθά ή δπζάξεζηα είλαη ηα ζπκπηψκαηά ζαο.
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Μηα επίζεζε παληθνύ δελ κπνξεί λα ζαο θάλεη λα «ράζεηε ηνλ έιεγρν ηνπ
εαπηνύ ζαο».
Λφγσ ησλ έληνλσλ αληηδξάζεσλ πνπ θάλεη ην ζψκα ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
παληθνχ, είλαη εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο φηη ζα κπνξνχζαηε λα ηα «ράζεηε
εληειψο». Αιιά ηη ζεκαίλεη απην; Να γίλεηε πιήξσο παξαιπκέλνο; Να ηξέρεηε
αλεμέιεγθηα; Γλσξίδσ φηη δελ αλαθέξζεθαλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Αλ κε ηη άιιν,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παληθνχ, νη αηζζήζεηο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ζαο απμάλνληαη
ζε ζρέζε κε έλα κφλν ζηφρν: ηε δηαθπγή. Σν λα ηξέρεηε καθξηά ή λα πξνζπαζείηε
λα μεθχγεηε είλαη νη κφλνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο είλαη πηζαλφ λα «ελεξγήζεηε» ελψ
παληθνβάιιεζηε. Ζ πιήξεο απψιεηα ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα θξίζεσλ παληθνχ
είλαη απιά έλαο κχζνο.
Σν πξψην βήκα γηα λα κάζεηο λα αληηκεησπίδεηο ηηο αληηδξάζεηο παληθνχ είλαη
λα αλαγλσξίζεηο φηη δελ είλαη επηθίλδπλεο. Δπεηδή νη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ
ζπλνδεχνπλ ηνλ παληθφ είλαη ηφζν έληνλεο, είλαη εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο φηη
είλαη επηθίλδπλνη. Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο. Οη
θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ παληθφ είλαη θπζηθέο θαη πξνζηαηεπηηθέο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζψκα ζαο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παληθνβάιιεζηε, ψζηε λα
κπνξείηε λα θηλεηνπνηήζεηε γξήγνξα γηα λα μεθχγεηε απφ θαηαζηάζεηο πνπ
πξαγκαηηθά απεηινχλ ηελ επηβίσζή ζαο. Σν πξφβιεκα ζπκβαίλεη φηαλ απηή ε
θπζηθή αληίδξαζε ζπκβαίλεη έμσ απφ ην πιαίζην νπνηνπδήπνηε άκεζνπ ή εκθαλνχο
θηλδχλνπ. ηαλ ζπκβεί απηφ, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ εμνκάιπλζε ηνπ
παληθνχ καζαίλνληαο λα κελ θαληαζηείηε ηνλ θίλδπλν φπνπ δελ ππάξρεη.
Γηάιπζε ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζώκαηνο θαη ησλ
θαηαζηξνθηθώλ ζθέςεσλ
Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θξίζεηο
παληθνχ θαη εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ. Σα άηνκα πνπ είλαη επηξξεπή ζηνλ παληθφ έρνπλ
κηα ρξφληα ηάζε λα εξκελεχνπλ ειαθξψο αζπλήζηζηεο ή δπζάξεζηεο αηζζήζεηο ηνπ
ζψκαηνο κε θαηαζηξνθηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, νη θαξδηαθνί παικνί ζεσξνχληαη
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σο ζήκαηα κηαο επηθείκελεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο, ηεο ζπζηνιήο ηνπ ζψξαθα ελισ
ηεο δχζπλνηαο ζεσξνχληαη σο ζεκάδηα επηθείκελεο αζθπμίαο ή ε δάιε ζεσξείηαη
πξφδξνκνο γηα ιηπνζπκία ή θαηάξξεπζε. Οη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θξίζεηο
παληθνχ κπνξεί λα παξαηεξήζνπλ (θαη φρη ηδηαίηεξα) λα έρνπλ απηά ηα ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα, αιιά δελ ηα εξκελεχνπλ σο θαηαζηξνθηθά ή επηθίλδπλα.
Δάλ έρεηε ηελ ηάζε λα εξκελεχεηε ηηο δπζάξεζηεο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο
ζαλ θάηη επηθίλδπλν ή θαηαζηξνθηθφ, ζα έρεηε επίζεο ηελ ηάζε λα παξαθνινπζείηε
ζπλερψο ην ζψκα ζαο γηα λα δείηε αλ έρεηε απηέο ηηο αηζζήζεηο. Ίζσο είζηε πνιχ
ζπληνληζκέλνη κε ηηο εζσηεξηθέο ζσκαηηθέο ζαο θαηαζηάζεηο θαη αληηδξάηε εχθνια
αλ θάηη αξρίζεη λα αηζζάλεηαη ειαθξψο "καθξηά" ή αζπλήζηζην. Απηή ε απμεκέλε
εζσηεξίθεπζε ζπλζέηεη ην πξφβιεκα, επεηδή είλαη πην πηζαλφ λα παξαηεξήζεηε θαη
λα κεγεζχλεηε νπνηαδήπνηε μαθληθή αιιαγή ζηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ
ζψκαηφο ζαο πνπ είλαη ειαθξψο αζπλήζηζηε ή δπζάξεζηε.
Ζ πνηθηιία πεξηζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ μαθληθή εθηξνπή ζηελ
εζσηεξηθή θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηφο ζαο είλαη ιεγεψλα. Μεξηθέο θνξέο
ε αηηία βξίζθεηαη έμσ απφ ην ζψκα ζαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο δηαπιεθηηζκφο κε ην
ζχδπγφ ζαο, ην λα βιέπεηε θάηη δπζάξεζην ζηελ ηειεφξαζε, λα αθνχηε ην
μππλεηήξη ζαο ή λα βηαζηείηε γηα λα πάηε θάπνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη
αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ζπζηνιηζκφ ζην ζηήζνο, απψιεηα ηνπ ζηνκάρνπ ή
νπνηνδήπνηε επξχ θάζκα ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο. Άιιεο θνξέο,
ε αηηία έγθεηηαη ζε θάπνηα ιεπηή θπζηνινγηθή κεηαηφπηζε κέζα ζην ζψκα ζαο - γηα
παξάδεηγκα, ζηέξεζε νμπγφλνπ ιφγσ ππν-αλαπλνήο, απζφξκεηε κεηαηφπηζε ησλ
λεπξνελδνθξηληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ ζαο, αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ κπψλ
ζην ιαηκφ θαη ηνπο ψκνπο ζαο ή κείσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα
ζαο.Δάλ ε αξρηθή αηηία βξίζθεηαη θπξίσο ζην εζσηεξηθφ, ζπλήζσο δελ γλσξίδεηε
απηέο ηηο θπζηνινγηθέο κεηαηνπίζεηο κέρξη λα αηζζαλζείηε πξαγκαηηθά ηα
ζπκπηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.
Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα επεμεγνχλ κφλν κεξηθέο απφ

πνιιέο

δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπληζηνχλ ην γεγνλφο εθθίλεζεο γηα αχμεζε ηνπ
άγρνπο. Σν αλ ζα αλαπηχμεηε ή φρη κηα πιήξε θξίζε παληθνχ εμαξηάηαη απφ ην πψο
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αληηιακβάλεζηε θαη απαληάηε ζηελ ηδηαίηεξε αχμεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ
ζψκαηνο.
πλνςίδνληαο, νη άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ παληθφ είλαη πηζαλφ λα βηψζνπλ: 1)
απμεκέλε εζσηεξηθνπνίεζε ή αλεζπρία κε αλεπαίζζεηεο κεηαβνιέο ζηα ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα ή ηε δηάζεζε θαη 2) απμεκέλε ηάζε λα εξκελεχνληαη ειαθξέο εθηξνπέο
ή βαζκηαίεο κεηαβνιέο ζηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα σο επηθίλδπλα ή θαηαζηξνθηθά.
Σν παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεη απηή ηελ ηάζε:
Φάζεηο Κξίζεο Παληθνχ
Φάζε 1

Πεξηπηψζεηο

ελάξμεσο

θάζεο

1

(εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο)
Φάζε 2

Διαθξά αχμεζε ησλ αζπλήζηζησλ ή
δπζάξεζησλ
ζψκαηνο

ζπκπησκάησλ

(δει.

θαξδηαθψλ

Αίζζεκα

παικψλ,

ηνπ

γξήγνξσλ
δχζπλνηα,

ιηπνζπκία ή δάιε, εθίδξσζε θ.ιπ.)
Φάζε 3

Δζζσηεξίθεπζε (απμεκέλε εζηίαζε ζηα
ζπκπηψκαηα ηα θαζηζηά πην αηζζεηά
θαη εχθνια κεγελζχλνληαη)

Φάζε 4

Καηαζηξνθηθή Γηεξκελεία (ιέγνληαο
ζηνλ εαπηφ ζαο φηη ην ζχκπησκα είλαη
επηθίλδπλν, δειαδή «ζα πάζσ θαξδηαθή
πξνζβνιή», «ζα πληγψ», «ζα βγσ
ηειείσο εθηφο ειέγρνπ», «ζα πξέπεη λα
θχγσ ακέζσο»)

Φάζε 5

Παληθφο
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Σα θαιά λέα είλαη φηη είλαη δπλαηφ λα παξέκβνπκε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
απηήο ηεο θαηάζηαζεο. ηε θάζε 1 κπνξεί λα είλαη γεληθεπκέλν ζηξεο πνπ νδεγεί
ζηηο αξρηθέο δπζάξεζηεο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο – θαξδηαθνί παικνί, ζπζηνιή ηνπ
ζψξαθα, δάιε θαη νχησ θαζεμήο. Ζ ελζσκάησζε ζε θαζεκεξηλή βάζε ηεο ηαθηηθήο
ραιάξσζεο, άζθεζεο, δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ρακειήο πίεζεο θαη άιισλ ηερληθψλ
δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε κείσζε ηεο ηάζεο
γηα μαθληθέο απμήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
ηνπ ζψκαηφο ζαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο. Πέξα απφ ην γεληθεπκέλν άγρνο, ίζσο
κπνξέζεηε λα εληνπίζεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εθθίλεζεο πνπ πξνθαινχλ ηηο
θξίζεηο παληθνχ ζαο επηζεκαίλνληαο πξνζεθηηθά ηη ζπκβαίλεη ιίγν πξηλ ή θαη
αξθεηέο ψξεο πξηλ κηα θξίζε παληθνχ. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εγγξαθή
παληθνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην γηα λα θαζνξίζεηε πνηεο αξρηθέο
ζπλζήθεο κπνξεί λα έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επίζεζε παληθνχ. ηε
ζπλέρεηα, κπνξείηε λα πξνζπαζήζεηε λα απνθχγεηε ή λα εμαιείςεηε απηέο ηηο
πεξηζηάζεηο, ψζηε λα κελ ζαο πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Οη
παξεκβάζεηο πνπ κεηψλνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ δπζάξεζηεο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο
ζηελ πξψηε ζέζε (θάζεηο 1 θαη 2 ζην δηάγξακκα) απαηηνχλ αιιαγή ζηνλ ηξφπν
δσήο θαη ηηο ζηάζεηο ζαο.
Ζ θάζε 3 ηνπ θχθινπ παληθνχ απνηειείηαη απφ εζσηεξηθνπνίεζε - είλαη πνιχ
επηθεληξσκέλε ζηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηφο ζαο. ηαλ αηζζάλεζηε
πξαγκαηηθά παληθφο, κπνξείηε λα κεηψζεηε ηελ εζσηεξηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηψληαο
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ελεξγέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ
ζε απηφ ην θεθάιαην ζηελ ελφηεηα "Αληηκεηψπηζε ηερληθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
παληθνχ ζε πξψηκν ζηάδην". Απηέο νη ηερληθέο ρξεζηκεχνπλ γηα λα απνζπάζνπλ ηελ
πξνζνρή ζαο απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζψκαηνο θαη επίζεο λα έρνπλ
άκεζν ραιαξσηηθφ απνηέιεζκα.
Ίζσο ε πην ζεκαληηθή αιιαγή πνπ κπνξείηε λα θάλεηε γηα λα εμνπδεηεξψζεηε
ηηο θξίζεηο παληθνχ, σζηφζν, είλαη λα παξέκβεηε ζηε θάζε 4. Γειαδή, κπνξείηε λα
κάζεηε λα ζηακαηάηε λα εξκελεχεηε ηηο δπζάξεζηεο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο σο
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επηθίλδπλεο ή δπλεηηθά θαηαζηξνθηθέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφζθαηεο έξεπλεο
ηφζν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φζν θαη ζηελ Αγγιία έρνπλ θαηαιήμεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε εμάιεηςε ησλ θαηαζηξνθηθψλ εξκελεηψλ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ
ζψκαηνο κπνξεί, κφλν θαη κφλν, λα αξθεί γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ θξίζεσλ
παληθνχ. Δάλ κπνξείηε λα κάζεηε λα αλερηείηε ηηο αηζζήζεηο φπσο δάιε, ζθίμηκν ζην
ζηήζνο ζαο, γξήγνξν θηχπν ηεο θαξδηάο θαη νχησ θαζεμήο, σο αβιαβή ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα - θαη φρη σο ελδείμεηο επηθείκελνπ θηλδχλνπ - πνιχ πηζαλφλ λα έρεηε
ιηγφηεξεο, αλ ππάξρνπλ, θξίζεηο παληθνχ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη ηερληθέο
δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο παληθνχ δελ είλαη αθφκα
ζεκαληηθέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εμάιεηςε ησλ θαηαζηξνθηθψλ εξκελεηψλ απφ κφλε
ηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη πνιχ γηα λα αλαθνπθίζεη ηνλ παληθφ.
Γηα λα ζαο βνεζήζνπκε λα ζπάζεηε ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζπκπησκάησλ
ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ θαηαζηξνθηθψλ εξκελεηψλ, αλαηξέμηε ζηα δχν θχιια
εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχλ. Σν πξψην θχιιν εξγαζίαο είλαη κηα ιίζηα κε ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θξίζεηο παληθνχ. Πξνζδηνξίζηε θάζε
ζχκπησκα ζψκαηνο ζε θιίκαθα 0-5 αλάινγα κε ην πφζν ζαο επεξεάδεη φηαλ
παληθνβάιιεζηε. Σν δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο είλαη κηα ιίζηα κε θνηλέο
θαηαζηξνθηθέο απην-δειψζεηο πνπ νη άλζξσπνη πνπ παληθνζεξαπεία θάλνπλ ζε
απάληεζε ζε δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζψκαηνο. Αμηνινγήζηε θαζεκία απφ
απηέο ηηο θαηαζηξνθηθέο δειψζεηο ζε θιίκαθα 1-4 αλάινγα κε ην πφζν αηζζάλεζηε
φηη ζπκβάιιεη ζηηο επηζέζεηο παληθνχ ζαο.
Σέινο, ρξεζηκνπνηήζηε ην ηξίην θχιιν εξγαζίαο γηα λα επηζηξέςεηε θαη λα
ζπλδέζεηε ηηο δχν ιίζηεο. Γηα θάζε δπζάξεζην ζχκπησκα ηνπ ζψκαηνο,
βαζκνινγήζαηε 4 ή 5, θαηαγξάςηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηξνθηθέο δειψζεηο πνπ
πηζαλφλ λα πξνθιεζνχλ απφ απηφ ην ζχκπησκα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα
ζπλδέζεηε ηελ αίζζεζε θαξδηψλ κε "Έρσ θαξδηαθή πξνζβνιή" θαη "Πάσ λα
πεζάλσ" ή δαιάδα κε "Πάσ λα πεξάζσ" ή "Θα ράζσ έιεγρνο."
ηαλ ηειεηψζεηε, ζα πξέπεη λα έρεηε θαιχηεξε ηδέα γηα ην πνηα ζπγθεθξηκέλα
ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη νη ζρεηηθέο θαηαζηξνθηθέο εξκελείεο πξνθαινχλ ηηο
θξίζεηο παληθνχ ζαο. Απηή ε γλψζε ζα ζαο βνεζήζεη πηζαλψο λα ζπάζεηε ηελ
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εζθαικέλε ζχλδεζε πνπ έρεηε θάλεη αλάκεζα ζηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζψκαηφο ζαο
θαη ηηο ιαλζαζκέλεο εξκελείεο. Λάβεηε ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο άζθεζεο
φηη θαλέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζψκαηνο πνπ αλαθέξαηε είλαη πξαγκαηηθά
επηθίλδπλν. ζν δπζάξεζηα κπνξεί λα είλαη απηά ηα ζπκπηψκαηα, είλαη εληειψο
αθίλδπλα. Δμίζνπ ζεκαληηθφ, κελ μερλάηε φηη θακία απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο
πνπ έρεηε ειέγμεη είλαη αιεζήο ή έγθπξε, παξφιν πνπ κπνξεί λα έρεηε πεηζηεί φηη
είλαη. Κάζε κηα απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο είλαη απιά ςεπδήο - κηα εζθαικέλε
πίζηε φηη κπνξείηε λα κάζεηε λα αθήζεηε λα πάεη.

Πψο ζλα πάζηε ηελ απηφκαηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δπζάξεζησλ
ζπκπησκάησλ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ ςεπδψβ θαηαζηξνθηθψλ ζθέςεσλ; Σξεηο ηξφπνη
έρνπλ βξεζεί φηη είλαη ρξήζηκνη:
1. Αλαγλψξηζε
2. πγγξαθή ελαιιαθηηθψλ εμεγήζεσλ γηα ηα ζπκπηψκαηα
3. Δηζαγσγή ζπκπησκάησλ
Αλαγλώξηζε
Απιά αλαγλσξίδνληαο ηελ ηάζε ζαο λα πηζηεχεηε φηη ηα αθίλδπλα ζσκαηηθά
ζπκπηψκαηα είλαη ζεκάδηα επηθείκελνπ θηλδχλνπ είλαη ην πξψην βήκα. Ζ
ζπλεηδεηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπησκάησλ
θαη ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηξνθηθψλ ζθέςεσλ, πνπ κπνξεί λα έρεηε θεξδίζεη απφ ηελ
πξνεγνχκελε άζθεζε, ζα ζαο βνεζήζεη λα μεθηλήζεηε λα δηαρέεηαη ν θίλδπλνο φηαλ
ηα ζπκπηψκαηα απηά εκθαλίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
Γξάθνληαο ελαιιαθηηθέο επεμεγήζεηο γηα ηα ζπκπηώκαηα ηνπ ζώκαηνο
Οη θαηαζηξνθηθέο απην-δειψζεηο πνπ θάλεηε ζε κηα πξνζπάζεηα λα
θαηαλνήζεηε ηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζεζεο παληθνχ
είλαη απιά ςεπδείο. Γελ είλαη απιψο αιήζεηα, γηα παξάδεηγκα, φηη ππάξρεη γξήγνξνο
θαξδηαθφο παικφο ή αίζζεκα παικψλ επεηδή έρεηε θαξδηαθή πξνζβνιή. Οχηε
ζπζηνιή ζην ζηήζνο ζαο ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ζπκβαίλεη γηαηί αζθπμπείηε.
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Οχηε έρεηε δάιε, επεηδή πξφθεηηαη λα ιηπνζπκήζεηε ή λα «ηξειαίζεηε».
ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη κηα ελαιιαθηηθή εμήγεζε πνπ
δελ είλαη θαηαζηξνθηθή θαη βαζίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δλαιιαθηηθέο ινγηθέο
εμεγήζεηο κπνξεί λα είλαη θάηη ζαλ απηφ:
1. Ζ αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ παικψλ πηζαλφηαηα πξνθαιείηαη απφ ηελ
απμεκέλε παξαγσγή ηεο αδξελαιίλεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλνδεχνπλ ην αξρηθφ ζηάδην
κηαο αληίδξαζεο άγρνπο. Σέηνηεο αληηδξάζεηο απνηεινχλ κέξνο ησλ
θαλνληθψλ κέζσλ ηνπ ζψκαηνο γηα ην ρεηξηζκφ νπνησλδήπνηε αληηιεπηψλ
απεηιψλ - απνηεινχλ κέξνο ηεο αληίδξαζεο ζηελ πηήζε ή ηελ πάιε. Γελ
είλαη ζε θακία πεξίπησζε επηθίλδπλα, αθφκα θαη αλ ζπλερίζνπλ γηα θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, κηα πγηήο θαξδηά κπνξεί λα ρηππάεη
γξήγνξα γηα ψξεο ρσξίο λα ζαο βάιεη ζε θίλδπλν.
2. Ζ αχμεζε ηεο ζπζηνιήο ηνπ ζψξαθα θαη ηεο δπζθνιίαο ζηελ αλαπλνή
κπνξεί λα εμεγεζεί κε φξνπο ζπζηνιήο ησλ κπψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηε
ζσξαθηθή θνηιφηεηα, επίζεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέηνηα ζπκπηψκαηα δελ έρνπλ θακία
ζρέζε κε ηελ αζθπμία. Οη κχεο ηνπ ζηήζνπο ζαο δελ κπνξνχλ λα
ζπζηέιινληαη ζην ζεκείν φπνπ ζα θηλδχλεπε λα πάζεηε αζθπμία,
αλεμάξηεηα απφ ην πφζν δπζάξεζηε είλαη ε ζθίμηκν ζην ζηήζνο ζαο.
3. Ζ χπαξμε δάιεο, ηα θνηλά ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ φηαλ
αηζζαλζείηε άγρνο, δελ πξνθαινχληαη απφ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη λα
ιηπνζπκήζεηε. Πξνθαινχληαη απφ κηθξέο ζπζηνιέο ζηηο αξηεξίεο ηνπ
εγθεθάινπ ζαο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ειαθξηά κείσζε ηεο θπθινθνξίαο
ηνπ αίκαηνο. Δίλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα εμαζζελήζεηε, αθφκα θη αλ
αηζζάλεζηε αξθεηά ειαθξχο. Ζ ιηπνζπκία ζπλήζσο εκθαλίδεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο πηψζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. ηαλ αξρίδεηε λα
αηζζάλεζηε άγρνο, ζπλήζσο εκθαλίδεηε αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο
ιφγσ ηεο απμεκέλεο εξεκίαο αδξελαιίλεο θαη ηνπ ηφλνπ ηνπ
ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Φύιιν εξγαζίαο θξίζεο παληθνύ 1
πκπηώκαηα ηνπ ζώκαηνο
Οπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο θξίζεο παληθνχ. Παξαθαινχκε αμηνινγήζηε θάζε κία απφ απηέο
αλάινγα κε ηελ επίδξαζή ηνπο φηαλ θάλεηε επίζεζε θαη ππνδείμηε ηηο απαληήζεηο
ζαο ζηελ θιίκαθα 0-5 ζηε δεμηά ζηήιε.

0

=

Κακία επίδξαζε

3

=

Ηζρπξφ απνηέιεζκα

1

=

Ήπηα επίδξαζε

4

=

νβαξή επίδξαζε

2

=

Μεζαίν απνηέιεζκα

5

= Πνιχ ζνβαξφ απνηέιεζκα

1. Αίζζεκα βχζηζεο ζην ζηνκάρη

0

1

2

3

4

5

2. Ηδξσκέλεο παιάκεο

0

1

2

3

4

5

3. Γηαθχκαλζε ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο

0

1

2

3

4

5

4. Σαρεία ή βαξηά θαξδηά

0

1

2

3

4

5

5. Σξέκνπιν ησλ ρεξηψλ

0

1

2

3

4

5

6. Αδχλακα ή ‘ειαζηηθά’ γφλαηα ή πφδηα

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

8. Ξεξφ ζηφκα

0

1

2

3

4

5

9. Θξφκβνο ζην ιαηκφ

0

1

2

3

4

5

10. θχμηζκν ζην ζηήζνο

0

1

2

3

4

5

11. Τπεξαεξηζκφο

0

1

2

3

4

5

12. Ναπηία ή Γηάξξνηα

0

1

2

3

4

5

7. Υαιαξή ζην εζσηεξηθφ ή/θαη ζην
εμσηεξηθφ
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13. Εάιε

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

15. Αληθαλφηεηα λα ζθεθηείο ζεηηθά

0

1

2

3

4

5

16. Θνιή φξαζε

0

1

2

3

4

5

17. Αίζζεκα κεξηθήο παξαιχζεσο

0

1

2

3

4

5

18. Αίζζεκα απφζπαζεο ή απφπινπ

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

20. ηεζάγρε

0

1

2

3

4

5

21. Μνχδηαζκα ζε ρέξηα, πφδηα ή πξφζσπν

0

1

2

3

4

5

22. Αίζζεκα εμαζζέληζεο

0

1

2

3

4

5

23. ηνκάρη πηεξπγηζκνχ

0

1

2

3

4

5

24. Υέξηα ςπρξά, ινμά

0

1

2

3

4

5

14. Έλα αίζζεκα κε πξαγκαηηθφηεηαο φπσο "ζε έλα φλεηξν"

19.

Αίζζεκα

παικψλ

ή

αθαλφληζηνο

θαξδηαθφο παικφο

Φύιιν εξγαζίαο παληθνύ 2
Καηαζηξνθηθέο ζθέςεηο *
Οη θαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηδείλσζε ησλ
θξίζεσλ παληθνχ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα, βαζκνινγήζηε θάζε
κία απφ ηηο παξαθάησ ζθέςεηο αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχεηε φηη ε
ζθέςε ζπκβάιιεη ζηηο επηζέζεηο παληθνχ ζαο.

1

=

Καζφινπ

3

=

Αξθεηά

2

=

Κάπσο

4

=

Πνιχ

1. Πάσ λα πεζάλσ

1

2

3

4

2. Θα ηξειαζψ

1

2

3

4
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3. Έρσ ράζεη ηνλ έιεγρν

1

2

3

4

4. Απηφ δελ ζα ηειεηψζεη πνηέ

1

2

3

4

5. Δίκαη πξαγκαηηθά θνβηζκέλνο

1

2

3

4

6. Παζαίλσ θαξδηαθή πξνζβνιή

1

2

3

4

7. Θα ιηπνζπκήζσ

1

2

3

4

8. Γελ μέξσ ηη ζα ζθεθηνχλ νη άιινη

1

2

3

4

9. Γελ ζα κπνξέζσ λα θχγσ απφ εδψ

1

2

3

4

10.Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ζπκβαίλεη ζε εκέλα

1

2

3

4

11.Οη άλζξσπνη ζα ζθέθηνληαη φηη είκαη ηξειφο

1

2

3

4

12.Θα είκαη πάληα έηζη /ζε απηή ηελ θαηάζηαζε

1

2

3

4

13.Θα πέζσ

1

2

3

4

14.Πξέπεη λα έρσ έλαλ φγθν ζηνλ εγθέθαιν

1

2

3

4

15.Θα πληγψ

1

2

3

4

16.Πξφθεηηαη λα ελεξγήζσ αλφεηα

1

2

3

4

17.Σπθιψλνκαη

1

2

3

4

18.Θα βιάςσ θάπνηνλ

1

2

3

4

19.Θα πάζσ εγθεθαιηθφ

1

2

3

4

20.Θα νπξιηάμσ

1

2

3

4

21.Θα κηιήζσ αζηεία

1

2

3

4

22.Θα παξαιχζσ απφ ην θφβν

1

2

3

4

23.Κάηη είλαη πξαγκαηηθά θπζηθφ

1

2

3

4

24.Γελ ζα κπνξέζσ λα αλαπλεχζσ

1

2

3

4

25.Κάηη ηξνκεξφ ζα ζπκβεί

1

2

3

4

26.Θα δεκηνπξγήζσ πξφβιεκα

1

2

3

4

χλδεζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη θαηαζηξνθηθψλ ζθέςεσλ

ηελ αξηζηεξή ζηήιε πνπ αθνινπζεί, θαηαγξάθνληαη ηα θπζηθά ζπκπηψκαηα
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πνπ ηαμηλνκήζαηε ζην πξψην θχιιν εξγαζίαο. Αξρηθά, πεξηγξάςηε ηα πην
ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα, έλα θάζε θνξά. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάςηε ηηο
θαηαζηξνθηθέο απην-δειψζεηο απφ ην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο «Καηαζηξνθηθέο
θέςεηο» πνπ αμηνινγήζαηε 4 ή 3. Καηαγξάςηε ηηο θαηαζηξνθηθέο δειψζεηο πνπ ζα
ήηαλ πην πηζαλφ λα θάλεηε ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ζχκπησκα ηνπ ζψκαηνο.Γηα
παξάδεηγκα, ν« γξήγνξνο θαξδηαθφο παικφο »είλαη έλα ζχκπησκα ζψκαηνο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθηθέο απην-δειψζεηο φπσο "Έρσ θαξδηαθή
πξνζβνιή" θαη "Πάσ λα πεζάλσ".

σκαηηθφ χκπησκα:

Καηαζηξνθηθέο θέςεηο:

σκαηηθφ χκπησκα:

Καηαζηξνθηθέο θέςεηο:

σκαηηθφ χκπησκα:

Καηαζηξνθηθέο θέςεηο:

σκαηηθφ χκπησκα:

Καηαζηξνθηθέο θέςεηο:

Αθφκε ιηγφηεξν αιεζνθαλήο είλαη ε ηδέα φηη ε δάιε θαη ε ειαθξηά
θεθαιαιγία πξνθαινχληαη απφ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη λα ηξειαζείηε. Ζ «ηξέια»
δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο θξίζεηο παληθνχ, θαη ιακβάλεη ρψξα ζε πνιχ
κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε επίζεζεο παληθνχ.
Απηά ηα παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ζαο ελαιιαθηηθψλ, κε θαηαζηξνθηθψλ
εμεγήζεσλ γηα ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαηξέμεηε
ζηελ πξψηε ελφηεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, "DeflatetheDanger", γηα λα βξείηε ηηο
ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο ζαο. Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο απηψλ ησλ εμεγήζεσλ ζα
ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πεπνίζεζήο ζαο φηη ηα δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα ηνπ
ζψκαηνο είλαη πξαγκαηηθά αβιαβή θαη φρη ζεκάδηα επηθείκελνπ θηλδχλνπ.
Ίζσο ζειήζεηε λα ηνπνζεηήζεηε ηηο ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο ζαο ζρεηηθά κε
ηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζψκαηνο ζηηο θάξηεο επξεηεξίνπ 3x5 - κία εμήγεζε γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ζχκπησκα αλά θάξηα. Κξαηήζηε ηηο θάξηεο καδί ζαο ζην πνξηνθφιη
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ζαο θαη βγάιηε ηηο θαη λα ηηο δηαβάζεηε αλ αηζζάλεζηε ηα ζπκπηψκαηα.

Δπαγσγέο πκπησκάησλ
Μηα πξφζθαηε, πνιχ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα θξίζεηο παληθνχ
πεξηιακβάλεη ηελ εζεινληηθή πξφθιεζε ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ παληθφ. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο. Γηα
παξάδεηγκα, εάλ ε δάιε θαη ε δπζθνιία ζηελ αλαπλνή είλαη ελνριεηηθά
ζπκπηψκαηα, ν ζεξαπεπηήο γηα δχν ιεπηά αλαπλέεη πνιχ γξήγνξα θαη ζηε ζπλέρεηα
ζεθσζεί μαθληθά γηα λα θέξεη πξαγκαηηθά απηά ηα ζπκπηψκαηα. Απηφ κπνξεί λα
αθνχγεηαη ζαλ κηα αζπλήζηζηε θαη αθξαία ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, είλαη αβιαβέο θαη ζπρλά αξθεηά ρξήζηκν. Δάλ ν πειάηεο δελ έρεη
αλαπλεπζηηθή δηαηαξαρή, ε γξήγνξγ αλαπλνή γηα δχν ιεπηά είλαη αβιαβήο. Ζ
ζθφπηκε ππεξπλεπκνλία δίλεη ζε απηήλ ηελ επθαηξία λα βηψλεη πξαγκαηηθά άζρεκα
ζπκπηψκαηα ηνπ ζψκαηνο ρσξίο λα ζπκβεί θάηη αξλεηηθφ ή επηθίλδπλν. Σν θιεηδί
εδψ είλαη φηη ν πειάηεο καζαίλεη ζε ζε βησκαηηθφ επίπεδν πσο ηίπνηα ηξνκεξφ δελ
αθνινπζεί αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο πνπ απηφο ή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
εξκελεχζεη σο επηθίλδπλν. Δπαλαιακβαλφκελεο επαγσγέο δάιεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν
βνεζνχλ έλα άηνκν κε επηκνλή παληθνχ λα αλαπηχμεη κηα ηζρπξή πεπνίζεζε φηη ε
δάιε δελ είλαη επηθίλδπλε.
Μηα πην ιεπηνκεξήο ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο επαγσγέο ησλ ζπκπησκάησλ
κπνξεί λα βξεζεί ζην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.
Μελ θαηαπνιεκάηε ηνλ παληθό
Ζ αληίζηαζε ή ε θαηαπνιέκεζε ησλ αξρηθψλ ζπκπησκάησλ παληθνχ είλαη πηζαλφ
λα

ρεηξνηεξέςνπλ ηηο θξίζεηο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνθχγεηε ηελ ηάζε λα

αληηδξάζεηε ζηα ζπκπηψκαηα παληθνχ ή λα πξνζπαζήζεηε λα ηα «απνκαθξχλεηε»,
θαηαπηέδνληάο ηα. Παξφιν πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα ελεξγείηε παξά λα είζηε
παζεηηθνί (φπσο ζπδεηείηαη παξαθάησ), δελ πξέπεη λα θαηαπνιεκήζεηε ηνλ παληθφ
ζαο. Ζ ClaireWeekes, ζηα δεκνθηιή ηεο βηβιία Διπίδα θαη βνήζεηα γηα ηα λεχξα
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ζαο θαη ηελ εηξήλε απφ ηε λεπξηθή ππνθέξεη, πεξηγξάθεη κηα πξνζέγγηζε ηεζζάξσλ
βεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παληθνχ:

Αληηκεησπίζηε ηα ζπκπηώκαηα - κελ «ηξέρεηε» καθξηά ηνπο.
Ζ πξνζπάζεηα λα θαηαζηείιεηε ή λα μεθχγεηε απφ ηα πξψηκα ζπκπηψκαηα ηνπ
παληθνχ είλαη έλαο ηξφπνο λα πείηε ζηνλ εαπηφ ζαο φηη δελ κπνξείηε λα ρεηξηζηείηε
ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απηφ ζα δεκηνπξγήζεη
κφλν πεξηζζφηεξνπο παληθνχο. Μηα πην επνηθνδνκεηηθή ζηάζε γηα θαιιηέξγεηα είλαη
απηή πνπ ιέεη, «ΟΚ, εδψ είλαη θαη πάιη, κπνξψ λα επηηξέςσ ζην ζψκα κνπ λα
πεξάζεη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ θαη λα ην ρεηξηζηεί απηφ.»
Απνδερηείηε ηη θάλεη ην ζώκα ζαο - κελ ην πνιεκάηε.
ηαλ πξνζπαζείηε λα θαηαπνιεκήζεηε ηνλ παληθφ, απηφ ζαο θάλεη πεξηζζφηεξν
αλήζπρν. Ζ πηνζέηεζε ηεο αληίζεηεο ζηάζεο, ε αθήλνληαο ην ζψκα ζαο λα έρεη ηηο
αληηδξάζεηο ηνπ (φπσο νη θαξηδαθνί παινί, ζπζηξνθή ζην ζηήζνο, δαιάδα κε
ηδξψηεο, θ.α.), ζα ζαο επηηξέςεη λα αληηκεησπίζεηε ηνλ παληθφ πνιχ πην γξήγνξα θαη
εχθνια. Σν θιεηδί είλαη λα είζηε ζε ζέζε λα παξαθνινπζείηε ή λα παξαηεξείηε ηελ
θπζηνινγηθή δηέγεξζε ηνπ ζψκαηφο ζαο - αλεμάξηεηα απφ ην πφζν αζπλήζηζηα ή
αλήζπρα αηζζάλεζηε - ρσξίο λα αληηδξάηε κε θφβν ή άγρνο.
Αθνινπζήζηε ηελ θξίζε παληθνύ αληί λα πξνζπαζήζεηε λα ηελ θαηαπνιεκήζεηε.
Ζ ClaireWeekes θάλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θφβνπ θαη ηνπ
δεχηεξνπ θφβνπ. Ο πξψηνο θφβνο απνηειείηαη απφ ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο
πνπ πξνθαινχλ ηνλ παληθφ. Ο δεχηεξνο θφβνο θάλεη ηνλ εαπηφ ζαο λα θνβάηαη
απηέο ηηο αληηδξάζεηο ιέγνληαο ηξνκαθηηθά πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ ζαο φπσο: "Γελ
κπνξψ λα ην ρεηξηζηψ απηφ!" "Πξέπεη λα βγσ απφ δσ ηψξα!" "Ση γίλεηαη αλ άιινη
βιέπνπλ απηφ λα ζπκβαίλεη ζε κέλα!" Παξφιν πνπ δελ κπνξείηε λα θάλεηε πνιιά
γηα ηνλ πξψην θφβν, κπνξείηε λα εμαιείςεηε ηνλ δεχηεξν θφβν καζαίλνληαο λα
πεγαίλεηε καδί ζηελ άλνδν θαη πηψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηφο ζαο, αληί λα
αληηδξάηε κε θφβν ζε απηφ.
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Αληί λα ηξνκάδεζηε ηνλ εαπηφ ζαο γηα ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηφο ζαο,
κπνξείηε λα θηλεζείηε καδί ηνπο θαη λα θάλεηε θαζεζπραζηηθέο δειψζεηο ζηνλ εαπηφ
ζαο φπσο: «Καη απηφ ζα πεξάζεη», «Θα αθήζσ ην ζψκα κνπ λα θάλεη ην πξάγκα θαη
λα πεξάζεη απφ απηφ», «ην έρσ ρεηξηζηεί απηφ πξηλ θαη κπνξψ λα ην ρεηξηζηψ
ηψξα». Μηα ιίζηα ησλ ζεηηθψλ δειψζεσλ αληηκεηψπηζεο πνπ κπνξείηε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα ζαο βνεζήζνπκε λα επηπιέζεηε ζε κηα επίζεζε παληθνχ
αθνινπζεί κεηά ην ηέηαξην ζεκείν παξαθάησ.
Αθήζηε ρξόλν λα πεξάζεη.
Ο παληθφο πξνθαιείηαη απφ κηα μαθληθή αχμεζε ηεο αδξελαιίλεο. Δάλ
κπνξείηε λα επηηξέςεηε θαη λα αθνινπζείηε ηηο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ
πξνθαινχληαη απφ απηή ηελ ζπζζψξεπζε έληαζεο, κεγάιν κέξνο απηήο ηεο
αδξελαιίλεο ζα κεηαβνιίδεηαη θαη ζα επαλαπνξξνθάηαη ζε ηξία έσο πέληε ιεπηά.
Μφιηο ζπκβεί απηφ, ζα αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε θαιχηεξα. Οη επηζέζεηο παληθνχ
είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξνληθά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν παληθφο ζα
θνξπθσζεί θαη ζα αξρίζεη λα ππνρσξεί κέζα ζε ιίγα ιεπηά. Δίλαη πην πηζαλφ λα
πεξάζεη γξήγνξα εάλ δελ ην επηδεηλψζεηε θαηαπνιεκψληαο ή αληηδξψληαο ζε απηφ
κε αθφκα πεξηζζφηεξν θφβν (πξνθαιψληαο ην "δεχηεξν θφβν") ιέγνληαο
ηξνκαθηηθά ηα πξάγκαηα ζηνλ εαπηφ ζαο.
Γήισζε Αληηκεηώπηζεο
Υξεζηκνπνηήζηε κία ή φιεο απφ ηηο αθφινπζεο ζεηηθέο δειψζεηο γηα λα
βνεζήζεηε λα θαιιηεξγήζεηε ηε ζηάζε ηεο απνδνρήο, αθήλνληαο ρξφλν λα πεξάζεη
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζεζεο παληθνχ. Μπνξεί λα ζαο θαλεί ρξήζηκν λα
επαλαιάβεηε κία θαη κφλν δήισζε πέξα απφ ην πξψην ιεπηφ ή δχν φηαλ αηζζάλεζηε
ηα ζπκπηψκαηα παληθνχ. Μπνξεί επίζεο λα ζέιεηε λα πάξεηε βαζηά αλαπλνή απν
ηελ θνηιηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλάιεςε κηαο δήισζεο αληηκεηψπηζεο. Δάλ κηα
δήισζε είλαη θνπξαζηηθή ή θαίλεηαη λα ζηακαηάεη λα δνπιεχεη, δνθηκάζηε κία
άιιε.
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 "Απηφ ην ζπλαίζζεκα δελ είλαη επράξηζην, αιιά κπνξψ λα ην δερηψ".
 «Μπνξψ λα αλεζπρψ θαη λα αληηκεησπίδσ αθφκα απηή ηελ θαηάζηαζε».
 «Μπνξψ λα ρεηξηζηψ απηά ηα ζπκπηψκαηα ή ηηο αηζζήζεηο».
 "Γελ πξφθεηηαη γηα επείγνπζα αλάγθε. Δίλαη εληάμεη λα ζθέθηνκαη αξγά γηα
ην ηη πξέπεη λα θάλσ "
 "Απηφ δελ είλαη ην ρεηξφηεξν πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί"
 «Θα πάσ κε ηα λεξά ηνπ θαη ζα πεξηκέλσ λα κεησζεί ην άγρνο κνπ»
 "Απηή είλαη κηα επθαηξία γηα κέλα λα κάζσ λα αληηκεησπίδσ ηνπο θφβνπο
κνπ"
 "Θα αθήζσ ην ζψκα κνπ λα θάλεη θάηη. Απηφ ζα πεξάζεη"
 "Θα πεξάζσ απηφ ην κνλνπάηη - δελ ρξεηάδεηαη λα αθήζσ απηφ λα κε
παξαζχξεη"
 "Αμίδεη λα αηζζάλνκαη εληάμεη ηψξα"
 «Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ φιε ηελ ψξα πνπ ρξεηάδνκαη γηα λα ραιαξψζσ»
 "Γελ ρξεηάδεηαη λα πηέδνκαη. Μπνξψ λα θάλσ φζν κεγάια ή κηθξά βήκαηα
επηιέμσ"
 "Έρσ επηβηψζεη πξηλ θαη ζα επηβηψζσ θαη απηή ηε θνξά"
 "Μπνξψ λα ρξεζηκνπνήζσ ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ψζηε λα πεξάζεη"
 "Απηφ ην άγρνο δελ ζα κε βιάςεη - αθφκα θη αλ δελ αηζζάλνκαη θαιά"
 "Απηφ είλαη κφλν άγρνο - δελ πξφθεηηαη λα αθήζσ λα κε επεξεάζεη"
 "Σίπνηα ζνβαξφ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζε κέλα"
 "Ζ θαηαπνιέκεζε θαη ε αληίζηαζε ζε απηφ δελ πξφθεηηαη λα βνεζήζεη - γη
'απηφ ζα ην αθήζνπκε λα πεξάζεη"
 "Απηέο είλαη κφλν ζθέςεηο - φρη πξαγκαηηθφηεηα"
 "Γελ ρξεηάδνκαη απηέο ηηο ζθέςεηο - κπνξψ λα επηιέμσ λα ζθέθηνκαη
δηαθνξεηηθά"
 "Απηφ δελ είλαη επηθίλδπλν"
 "Καη ινηπφλ"
 "Μελ αλεζπρείο – λα είζαη επηπρηζκέλνο" (Υξεζηκνπνηήζηε απηφ σο ζηνηρείν
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ειαθξφηεηαο ή ρηνχκνξ)
Αλ έρεηε ζπρλέο θξίζεηο παληθνχ, πξνηείλσ λα γξάςεηε ηηο αγαπεκέλεο ζαο
δειψζεηο αληηκεηψπηζεο ζε κηα θάξηα 3X5 θαη λα ηελ κεηαθέξεηε ζην πνξηνθφιη ή
ζην πνξηνθφιη ζαο. Βγάιηε ηελ θάξηα έμσ θαη δηαβάζηε ηελ φηαλ αηζζάλεζηε ηα
ζπκπηψκαηα παληθνχ έξρνληαη.

Γιατείριζε άγτοσς
Δάλ είζηε απνζηνιέαο θαη νη θαηαζηάζεηο, κε ηηο νπνίεο έξρεζηε αληηκέησπνο,
έρνπλ πξνθαιέζεη πνιιαπιά επίπεδα άγρνπο ηφηε ππάξρνπλ κεξηθνί ηξφπνη γηα λα ην
αληηκεησπίζεηε. Απηέο είλαη νη γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο πνπ κπνξεί
θαλείο λα κάζεη ή αιιηψο θαξκαθνινγηθή βνήζεηα. Απηφ ην άξζξν δελ ζα εκβαζχλεη
ζηελ ηαηξηθή πηπρή ησλ πξαγκάησλ ππνζεηηθά ηα επίπεδα άγρνπο πνπ
αληηκεησπίδνληαη εδψ δελ έρνπλ θηάζεη ηεξαηψδεηο δηαζηάζεηο. Αλ ζπλέβαηλε θάηη
ηέηνην, δελ ζα έπξεπε λα αζθεί θαλείο ηα θαζήθνληα απηά. Με δεδνκέλν απηφ ην
πιαίζην ζα πξνζπαζήζσ λα ζθηαγξαθήζσ ηη άγρνο πξνέξρεηαη απφ ηε
λεπξνγλσζηηθή πξννπηηθή. «Σν άγρνο είλαη κηα θπζηθή αληίδξαζε ζε κηα απεηιή
πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο αληαπφθξηζεο ζην ζηξεο φηαλ ην
ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ν ππνζάιακνο - κεηαηνπίδνληαη ζε πςειή
έληαζε. ηαλ αληηκεησπίδεηε κηα επεξρφκελε νκηιία ή κηα αληηπαξάζεζε κε ην
αθεληηθφ ζαο, ην άγρνο νμχλεη ηελ πξνζνρή ζαο ψζηε λα κπνξέζεηε λα
αληηκεησπίζεηε ηελ πξφθιεζε.
Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θπκαίλνληαη απφ ηελ αίζζεζε έληαζεο, ηξέκνπινπ
θαη ηεο δχζθνιεο αλαπλνήο κέρξη ηαρχο θηχπνπο θαξδηάο, εθίδξσζε θαη ζηελ
πεξίπησζε παληθνχ επηθέξεη ζνβαξνχο ζσξαθηθνχο πφλνπο. πλαηζζεκαηηθά απηφ
πνπ ληψζεηε είλαη ν θφβνο. (Spark, Ratey ζει. 87).
ηελ νπζία, εάλ ππάξρεη κηα πξαγκαηηθή απεηιή, ην λα θνβάζηε είλαη έλαο
θπζηθφο βηνςπρνινγηθφο κεραληζκφο ηνπ ζψκαηνο πνπ ήηαλ έλα εμειηθηηθφ θαη
πξνζαξκνζηηθφ γλψξηζκα.. ηε ζπλέρεηα, αλ αλεζπρεί θάπνηνο φηαλ δελ ππάξρεη
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πξαγκαηηθή απεηιή ηφηε, απηφ θαηαηάζζεηαη σο δηαηαξαρή άγρνπο. Δάλ, γηα
παξάδεηγκα, έλαο απνζηνιέαο παίξλεη κηα θιήζε θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί
φηη δελ είλαη ηφζν δχζθνιε θαη αληηκεησπίδεη ζνβαξφ άγρνο, απηφ απφ κφλν ηνπ
είλαη κηα θαιή έλδεημε φηη απηφο ν ηειεπηθνηλσληαθφο εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα
βξεη ηξφπνπο γηα λα κεηψζεη απηφ ην επίπεδν άγρνπο. Ο θνηλφο παξάγνληαο ζε φιεο
ηηο αλεζπρίεο είλαη ε γλσζηηθή παξεξκελεία ηεο θαηάζηαζεο. Με άιια ιφγηα, ν
απνζηνιέαο κπνξεί λα βηψλεη θφβν φηαλ δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή απεηιή, γηα
παξάδεηγκα, έλαο θαιψλ επηζθέπηεο δεηά βνήζεηα γηα έλα δεπηεξεχνλ δήηεκα θαη ν
απνζηνιέαο θαζψο απαληάεη ζπάεη ε θσλή ηνπ ή αθνχγεηαη αλαπνθάζηζηνο. Μπνξεί
λα κελ είλαη ζε ζέζε λα έρεη έιεγρν ηεο ζθέςεο ηνπ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη κε ην
κέηξν κε ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε.
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο βέβαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο είλαη λα θάλεηε
θάηη γη 'απηφ. Γηαθνξεηηθά, παξαιχεηαη. Σν ρεηξφηεξν πνπ πξέπεη λα θάλεηο είλαη λα
κελ θάλεηο ηίπνηα. ηελ νπζία πξέπεη λα αλαδηακνξθψζνπκε ηνλ εγθέθαιν έηζη
ψζηε λα είκαζηε επέιηθηνη θαη πξνζαξκνζηηθνί ζηηο λέεο ή απξφβιεπηεο
πξνθιήζεηο.
Απηή ε πξνζέγγηζε εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε έλλνηα πνπ ηνλίζηεθε απφ
ηνλ Νεπξνεπηζηήκνλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο JosephLeDoux, έλαλ
δηάζεκν εκπεηξνγλψκνλα ‘θφβνπ’. Μαδί κε ηνλ JackGorman δεκνζίεπζε έλα άξζξν
ζην AmericanJournalofPsychiatry "Μηα έθθιεζε γηα δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ άγρνπο κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο αληηκεηψπηζεο". Οπζηαζηηθά αλαθέξεη φ, ηη
εηπψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ο LeDoux ζπδεηά πψο απνθαζίδνληαο λα
δξάζνπκε ελφςεη ηνπ άγρνπο κεηαηνπίδνπκε θπξηνιεθηηθά ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ
ζηνλ εγθέθαιν, ζθπξειαηψληαο λέεο νδνχο. Μηα πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο, πνπ
νλνκάδεηαη θεληξηθφο ππξήλαο, είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αξλεηηθνχ
απνηειέζκαηνο ηεο ρηνλνζηηβάδαο πνπ ζπλδέεη ηα κε απεηιεηηθά εξεζίζκαηα κε
λφκηκα απεηιεηηθά εξεζίζκαηα. Ζ πξνθχπηνπζα κλήκε θφβνπ είλαη ε ζχλδεζε
κεηαμχ ηεο ζθαλδάιεο θαη ηνπ άγρνπο (SparkRateyp.105). Έηζη, κεηαμχ άιισλ, κία
απφ ηηο πην θζελέο θαη ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ άγρνπο είλαη ε
άζθεζε.
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Ξεπεξλώληαο ηνλ Φόβν
Ζ θνκςφηεηα ηεο άζθεζεο σο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο, ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη κε ηε κνξθή κηαο δηαηαξαρήο, είλαη φηη ιεηηνπξγεί ηφζν ζην
ζψκα φζν θαη ζηνλ εγθέθαιν
Γείηε πψο
Απνηειεί απόζπαζε πξνζνρήο. Αξθεηά θπξηνιεθηηθά, ε θίλεζε ζηξέθεη ην
κπαιφ ζαο ζε θάηη άιιν. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη αλήζπρνη άλζξσπνη
αληαπνθξίλνληαη θαιά ζε νπνηαδήπνηε θαηεπζπλφκελε απφζπαζε ηεο πξνζνρήο εζπρία, δηαινγηζκφο, δείπλν ζε νκάδεο, δηάβαζκα πεξηνδηθψλ. Χζηφζν νη
επηπηψζεηο ηεο άζθεζεο θαηά ηνπ άγρνπο δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν θαη θέξνπλ
επηπιένλ πιενλεθηήκαηα ηα νπνία παξαηίζεληαη εδψ.
1. Μεηψλεη ηελ έληαζε ησλ κπψλ. Ζ άζθεζε ρξεζηκεχεη σο δηαθφπηεο
θπθιψκαηνο αθξηβψο φπσο νη β-αλαζηνιείο, δηαθφπηνληαο ηνλ αξλεηηθφ
βξφρν αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην ζψκα ζηνλ εγθέθαιν πνπ απμάλεη ην άγρνο.
Σν 1982, έλαο εξεπλεηήο, ν HerbertdeVries, δηεμήγαγε κηα κειέηε πνπ έδεημε
φηη ηα άηνκα κε άγρνο έρνπλ ππεξβνιηθά ελεξγά ειεθηξηθά κνηίβα ζηηο κπτθέο
ηνπο αηξάθηνπο θαη φηη ε άζθεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε απηήο ηεο
έληαζεο (αθξηβψο φπσο θάλνπλ νη β-αλαζηνιείο). Σν απνθαινχζαλ
«εξεκηζηηθέο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο». Ζ κείσζε ηεο έληαζεο ησλ κπψλ,
έδεημε, κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο άγρνπο, ην νπνίν, φπσο εμήγεζα, είλαη
ζεκαληηθφ ζηε δηαγξαθή φρη κφλν ηεο θαηάζηαζεο άγρνπο αιιά ηνάγρνο σο
ραξαθηεξηζηηθφ.
2. Υηίδεη ηνπο εγθεθαιηθνχο πφξνπο. Γλσξίδεηε κέρξη ηψξα φηη ε άζθεζε
απμάλεη ηε ζεξνηνλίλε θαη ηε λνξεπηλεθξίλε ηφζν ηε ζηηγκή ηεο άζθεζεο φζν
θαη καθξνπξφζεζκα. Ζ ζεξνηνλίλε ιεηηνπξγεί ζρεδφλ ζε θάζε δηαζηαχξσζε
ηνπ θπθιψκαηνο αλεζπρίαο, ξπζκίδνληαο ηα ζήκαηα ζην ζηέιερνο ηνπ
εγθεθάινπ, βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ γηα λα
εκπνδίζεη ηνλ θφβν θαη λα πξνσζήζεη ηελ εεξκία κέζσ ηεο ακπγδαιήο. Ζ
λνξεπηλεθξίλε είλαη ν λεπξνδηαβηβαζηήο δηέγεξζεο, νπφηε ε ξχζκηζε ηεο
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δξαζηεξηφηεηάο ηεο είλαη θξίζηκε γηα λα ζπάζνπκε ηνλ θχθιν ηνπ άγρνπο. Ζ
ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεη επίζεο ηνλ αλαζηαιηηθφ λεπξνδηαβηβαζηή
GABA θαζψο θαη ηνλ BDNF, ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ
ηζηκεληνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ αλακλήζεσλ.
3. Γηδάζθεη έλα δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα. Μηα πηπρή ηνπ άγρνπο πνπ ην θάλεη
ηφζν δηαθνξεηηθφ απφ άιιεο δηαηαξαρέο είλαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα.
Δπεηδή ην άγρνο επεξεάδεη ην ζπκπαζεηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ε αίζζεζε ηνπ
γνξγνχ θαξδηαθνχ ζαο παικνχ θαη ε αλάλεςε ηεοαλαπλνήο, κπνξεί λα
πξνθαιέζεη άγρνο ή επίζεζε παληθνχ. Αιιά απηά ηα ίδηα ζπκπηψκαηα είλαη
ζπλπθαζκέλα κε ηελ αεξφβηα άζθεζε - θαη απηφ είλαη θαιφ. Δάλ αξρίζεηε λα
ζπζρεηίδεηε ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο κε θάηη ζεηηθφ, θάηη πνπ
έρεηε μεθηλήζεη θαη ειέγρεηε, ε κλήκε ηνπ θφβνπ εμαζζελίδεη. θεθηείηε ην
σο έλα βηνινγηθφ δφισκα θαη δηαθφπηε - ην κπαιφ ζαο πεξηκέλεη κηα επίζεζε
παληθνχ, αιιά αλη 'απηνχ θαηαιήγεη ζε κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηα ζπκπηψκαηα.
4. Αλαδηακνξθψλεη ηα θπθιψκαηά ζαο. Δλεξγνπνηψληαο ην ζπκπαζεηηθφ
λεπξηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο άζθεζεο, απνκαθξχλεζηε απφ ηελ παγίδα ηεο
παζεηηθήο αλακνλήο θαη ηεο αλεζπρίαο, απνηξέπνληαο έηζη ηελ ακπγδαιή λα
επεξεαζηεί. Αλη 'απηνχ, φηαλ αληηδξάηε ελεξγεηηθά, ζηέιλεηε πιεξνθνξίεο
θάησ απφ κηα δηαθνξεηηθή νδφ ηεο ακπγδαιήο, αλνίγνληαο κηα αζθαιή
παξάθακςε θαη έηζη βειηηψλεηε ελαιιαθηηθέο ζπλδέζεηο, καζαίλνληαο ελεξγά
ζηνλ εαπηφ ζαο κηα ελαιιαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
5. Βειηηψλεη

ηελ

αλζεθηηθφηεηα.

Μαζέλεηε

φηη

κπνξείηε

λα

είζηε

απνηειεζκαηηθνί ζηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο ρσξίο λα αθήζεηε λα κεηαηξαπεί ζε
παληθφ. Ο ςπρνινγηθφο φξνο είλαη απηνέιεγρνο θαη ε αλάπηπμε ηνπ είλαη κηα
ηζρπξή πξφιεςε έλαληη ηεο επηξξέπεηαο ζην άγρνο θαη θαηά ηεο θαηάζιηςεο,
πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ ην άγρνο. Πέξλνληαο ζπλεηδεηά ηελ απφθαζε
λα θάλεηε θάηη γηα ηνλ εαπηφ ζαο, αξρίδεηε λα ζπλεηδεηνπνηείηε φηη κπνξείηε
λα θάλεηε θάηη γηα ζαο. Δίλαη κηα πνιχ ρξήζηκε ηαπηνινγία.
6. αο απειεπζεξψλεη. Οη εξεπλεηέο γηα λα κειεηήζνπλ ην άγρνο αθηλεηνπνηνχλ
αξνπξαίνπο. Οη άλζξσπνη επίζεο φηαλ είλαη θιεηδσκέλνη - θπξηνιεθηηθά ή
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κεηαθνξηθά - είλαη πην αλήζπρνη. Οη άλζξσπνη πνπ είλαη αλήζπρνη ηείλνπλ λα
αθηλεηνπνηεζνχλ - γπξίδνληαο ζε κηα εκβξπτθή ζέζε ή απιά βξίζθνληαο έλα
αζθαιέο ζεκείν γηα λα θξπθηνχλ απφ ηνλ θφζκν. Οη αγαξνθνβηθνί άλζξσπνη
αηζζάλνληαη παγηδεπκέλνη ζηα ζπίηηα ηνπο, αιιά θαηά κία έλλνηα θάζε κνξθή
άγρνπο δεκηνπξγεί ηελαίζζεζε ηεο παγίδαο. Σν αληίζεην απφ απηφ, ην νπνίν
απνηειεί θαη ηε ζεξαπεία, είλαη ε αλάιεςε δξάζεο δε εμεξεχλεζε, ε
θηλεηνπνίεζε θαη ε άζθεζε.

Απηφο ιέγεληαη λεπξνθπζηνινγηθφο ηξφπνο θαη έρεη απνδψζεη πνιχ θαιά
απνηειέζκαηα. Πεξηζζφηεξν ζχκθσλα κε ηηο γλσζηηθέο ηερληθέο ζπκπεξηθνξάο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλνη ή ζε ζπλδπαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
άγρνπο (φζν ην άγρνο δελ είλαη ζε νμεία θάζε, κπνξεί θαλείο λα αληηκεησπίζεη απηή
ηε δηαηαξαρή κε CBT θαη / ή άζθεζεπθαξκαθεπηηθή αγσγή ίζσο είλαη επίζεο
αλαγθαία ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο). Απηέο νη αθφινπζεο ηερληθέο κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκεο ηφζν γηα ηνπο απνζηνιείο φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο.
ρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο
1. Αλαγλσξίζηε θαη πξνζδηνξίζηε ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο θαη ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ.
2. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ραιάξσζεο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ραιαξψλνπλ
ρξεζηκνπνηψληαο πξννδεπηηθή ραιάξσζε ησλ κπψλ. Δάλ έρεηε θάλεη κηα
θαιή πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ ηνλ ηξφπν θαη δελ δηαπηζηψζεηε
φηη είλαη ραιαξσηηθφ γηα ζαο ηφηε είλαη δηθή ζαο επζχλε λα δνθηκάζεηε άιιεο
ηερληθέο κέρξη λα βξείηε κία πνπ λαη είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ζαο. Άιιεο
ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ βαζηά αλαπλνή, απεηθφληζε, δηαινγηζκφ, θαη
ζχληνκεο κνξθέο πξννδεπηηθήο ραιάξσζεο ησλ κπψλ. Απηφ είλαη έλα πνιχ
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο
ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θπζηθά αδχλαην λα ηνληζηεί θαη λα ραιαξψζεη
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ηαπηφρξνλα. Μάζεηε κηα ηερληθή ραιάξσζεο.
3. Αληηκεησπίζηε ην άγρνο. Αλαιάβεηε δέζκεπζε λα θαηαλνήζεηε θαη λα
αληηκεησπίζεηε ηα δεηήκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εκπεηξία ζαο απφ ην
άγρνο.
4. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. Μφιηο εληνπίζεηε ηα ζέκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
αλεζπρία πνπ αληηκεησπίδεηε, ρεηξηζηείηε ηα ζέκαηα ηα νπνία κπνξείηε λα
αληηκεησπίζεηε θαη αθήζηε ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ κπνξείηε λα θάλεηε
ηίπνηα.
5. Αλάπηπμε ζεηηθήο απηνεθηίκεζεο. Δάλ δελ απνδέρεζηε θαη δελ ζαο αξέζεη ν
εαπηφο ζαο, πψο κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε απνηειεζκαηηθά ηα πξάγκαηα πνπ
πξνθαινχλ ην άγρνο ζαο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο αθνξά ηηο αιιαγέο ζηνλ
ηξφπν δσήο. Απηφ απαηηεί δέζκεπζε ζηνλ εαπηφ ζαο. Έαλ ζα θάλεηε απηή ηε
δέζκεπζε θαη αλ ζα ηελ αθνινπζήζεηε εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζεκαληηθή
είλαη ε επεκεξία ζαο γηα ζαο.
6. Άζθεζε. Αεξφβηα άζθεζε, εηδηθά ην πεξπάηεκα είλαη κηα θαιή αλαθνχθηζε
απφ ην ζηξεο. Μεηψλεη ηελ έληαζε ησλ κπψλ, απμάλεη ηελ ελέξγεηα θαη κπνξεί
λα βειηηψζεη ηνλ χπλν. Θα γλσξίζεηε ηα νθέιε ηνπ πεξπαηήκαηνο κεηά απφ
αξθεηέο εβδνκάδεο δέζκεπζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο αλαθνχθηζεο άγρνπο.
Αηζζάλεηαη θαιφ λα θξνληίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο.
7. Υξεζηκνπνηψληαο ζεηηθή απηνδηάζεζε. Σν πψο κηιάο κε ηνλ εαπηφ ζνπ ζα
έρεη κεγάιε δηαθνξά ζην πψο εξκελεχεηο ηα πξάγκαηα γχξσ ζνπ, πψο
επηιέγεηο λα αηζζάλεζαη θαη πσο επηιέγεηο λα αληαπνθξίλεζαη. Με άιια ιφγηα,
πψο κηιάο ζηνλ εαπηφ ζνπ επεξεάδεη νιφθιεξε ηε δσή ζνπ. Πξαθηηθή ζεηηθή,
νξζνινγηθή απηνδηάζεζε θαη ελζσκάησζε θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζεηηθψλ
επηβεβαηψζεσλ.
8. Γηαηεξψληαο έλα εκεξνιφγην. Απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ
εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεψλ ζαο. Αληιείηε κεγάιε
ζπλαηζζεκαηηθή ελέξγεηα γηα λα θξαηήζεηε φια απηά ηα "πξάγκαηα" κέζα
ζαο. Βγάιηε ηα έμσ. Ζ ζπγγξαθή ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο
κπνξεί επίζεο λα δηεπθξηλίζεη ηα δεηήκαηα. Πξφβιεκα ιχζηε απηά ηα
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δεηήκαηα γηα λα αλαθνπθίζεηε ηελ αγσλία θαη λα μεθαζαξίζεηε ην κπαιφ
ζαο. Έλα πεξηνδηθφ είλαη επίζεο έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα
παξαθνινπζείηε ηε ζπλνρή ζαο θαη ηελ πξαγκαηηθή δέζκεπζε ζηηο αιιαγέο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ζαο.
9. Αληηκεησπίζηε θαη αιιάμηε ηα απηνθαηαζηξνθηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη αιιαγή ησλ
ηειεηνπνηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ησλ εμαξηήζεσλ. Απηέο νη
ζπκπεξηθνξέο δελ ζαο βνεζνχλ λα ηθαλνπνηήζεηε ηηο αλάγθεο ζαο θαη δελ ζαο
θάλνπλ λα αηζζάλεζηε θαιχηεξα. Αληίζεηα, γεληθά ζαο επηηξέπνπλ λα
αηζζάλεζηε άγρνο, απνγνεηεπκέλνη, αλήζπρνη, ζπκσκέλνη θαη κε ηελ πάξνδν
ηνπ ρξφλνπ δπζαξεζηεκέλνη.
10.Απεπαηζζεηνπνηήζηε θνβίεο. Δάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ
πξνθαινχλ αθξαίν άγρνο γηα εζάο, ηφηε κε ην ζεξαπεπηή ζαο θαιφ ζα ήηαλ λα
ρξεζηκνπνηήζεηε

κηα

ηερληθή

πνπ

νλνκάδεηαη

ζπζηεκαηηθή

απεπαηζζεηνπνίεζε.
11.Υξεζηκνπνηήζηε ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο. Αλ δελ έρεηε ζχζηεκα
ππνζηήξημεο, αλαπηχμηε έλα. Ξεθηλήζηε ηνπνζεηψληαο ηα ζηεξίγκαηα πνπ
ρξεηάδεζηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ζαο. Έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνλ ζεξαπεπηή ζαο (άηνκν ή νκάδα), ηνλ γηαηξφ ζαο,
ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο, ηνπο θίινπο ζαο, ηνπο αλζξψπνπο ζηελ
εθθιεζία ζαο θιπ. Γεληθά, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έλα άηνκν ζηεξείηαη
ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο είλαη επεηδή έθαλε ηελ επηινγή λα κελ επηηξέςεη ζε
άιινπο λα ηνλ βνεζήζεη. Αλη 'απηνχ, έρνπλ απηή ηελ παξακνξθσκέλε
πεπνίζεζε φηη κφλν νη ίδηνη κπνξεί λα είλαη εθεί γηα λα ππνζηεξίμνπλ άιινπο
αλζξψπνπο.
12.Δλεξγνπνηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο κε επραξίζηεζε θαη ρηνχκνξ. Απηφ ζεκαίλεη φηη
μνδεχεηε ρξφλν κε αλζξψπνπο πνπ απνιακβάλεηε θαη θάλεηε δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζαο αξέζνπλ. Σν γέιην είλαη κηα κεγάιε αλαθνχθηζε απφ ην ζηξεο. Έρεηε
ην γέιην ζηε δσή ζαο θάζε κέξα.
13.Καιή δηαηξνθή θαη επαξθή χπλν. Πξέπεη λα θξνληίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο λα
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δήζεηε πιήξσο ηε δσή, ε νπνία πεξηιακβάλεη εξγαζία, ραιάξσζε θαη
επραξίζηεζε.
14.Αλαπηχμηε δπλακηθή επηθνηλσλία. Σν λα είζαη ζε ζέζε λα πεηο "φρη" θαη λα
εθθξαζηείο κε άιινπο ηξφπνπο είλαη κηα δεμηφηεηα αλ δελ ην έρεηε κάζεη. Γηα
λα ηθαλνπνηήζεηε θαηάιιεια ηηο αλάγθεο ζαο, απαηηείηαη λα κηιάηε εηιηθξηλά
γηα απηφ πνπ ζέιεηε θαη ρξεηάδεζηε.
15.Αλαπηχμηε ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνσζνχλ ηνλ εαπηφ ζαο. Δίζηε ηφζν θαινί ζην
λα θξνληίδεηε ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Να θάλεηε πξάγκαηα πνπ ζαο αξέζνπλ.

Αλ έρεηε αλαπηχμεη έλα πξφγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ην
αθνινπζείηε ζπλερψο, ίζσο αηζζάλεζηε πνιχ θαιχηεξα. Δπεηδή ε αιιαγή είλαη
δχζθνιε, νη άλζξσπνη πξέπεη λα ληψζνπλ θίλεηξα λα θάλνπλ πξάγκαηα
δηαθνξεηηθά. Αξρηθά, ήηαλ ην εμαηξεηηθφ άγρνο θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ
δηεπθφιπλαλ ηελ αιιαγή ζαο. Μεξηθέο θνξέο, φηαλ νη άλζξσπνη αξρίδνπλ λα
αηζζάλνληαη θαιχηεξα, ζηακαηνχλ λα αθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ζηηο ζθέςεηο ηνπο θαη
ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνηξνπή ησλ ζπκπησκάησλ.
Αλ κηα ππνηξνπή ζπκβαίλεη ζε εζάο, ζεσξείηε φηη είλαη κηα επθαηξία λα
θαηαλνήζεηε ηε ζεκαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο θαη ηελ
επηθχξσζε φηη εάλ δελ δεζκεπηείηε λα θξνληίζεηε ηνλ εαπηφ ζαο, ην ζψκα ζαο ζα
ζπλερίζεη λα ζαο ζηέιλεη κελχκαηα ηα νπνία θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ θαιχηεξα
ππφςε.
Μεξηθνί άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ ππνηξνπή σο θπζηνινγηθφ κέξνο ηεο
αλάξξσζήο ηνπο απφ αθξαίεο θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη άγρνπο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα
απνδσζείζην

φηη αζθνχλ ζπλερψο φια ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο

μαλαπαηξλψληαο σζηφζν κεξηθά ζπκπηψκαηα. Απηφ πηζαλφηαηα ζπλέβε επεηδή
ππήξρε ηφζε έληαζε ηνπ ζψκαηνο πνπ κπνξεί λα πεξάζεη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
ζηάδηα κηαο αλαπξνζαξκνγήο. Δπνκέλσο, εάλ θάλεηε ζπλερψο απηφ πνπ
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πξνβιέπεηαη, ζπλερίζηε αθφκα θαη αλ θάπνηα ζπκπηψκαηα επαλεκθαληζηνχλ. Θα
ππνρσξήζνπλ. Θπκεζείηε, ρξεηάζηεθε πνιχο ρξφλνο γηα λα θηάζεηε ζε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε θαη ίζσο ρξεηαζηεί ιίγνο ρξφλνο γηα λα αλαθνπθίζεηε φιε ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή δπζθνξία. Δπνκέλσο, ζθεθηείηε ηελ ππνηξνπή σο
έλα θπζηνινγηθφ, πξνβιέςηκν κέξνο ηεο αλάθακςεο.
Να είζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα αζρνιεζείηε κε κηα ππνηξνπή. Αλ ζπκβεί, είλαη
πηζαλφ φηη ηα ζπκπηψκαηα δελ ζα είλαη ηφζν έληνλα νχηε ζα δηαξθέζνπλ φζν θαη
πξηλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έρεηε αλαπηχμεη δεμηφηεηεο γηα λα
δηαρεηξηζηείηε ην άγρνο ζαο. Απηέο νη ηερληθέο κπνξεί λα βνεζήζνπλ πνιχ ην άηνκν
πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά, αλ θαη ζε πεξηζηάζεηο, αλ ην άγρνο επηκέλεη,
ζα κπνξνχζε θαλείο επίζεο λα ζθεθηεί λα έξζεη ζε επαθή κε έλαλ ςπρνζεξαπεπηή
πνπ εηδηθεχεηαη ζην ζέκα
Ο ξόινο ηνπ ΥΔΑ ζην ρεηξηζκό θξίζηκσλ ζπκβάλησλ
Οη άλζξσπνη θαινχλ ηνπο απνζηνιείο ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα λα
αλαθέξνπλ έλα θξίζηκν γεγνλφο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο ή θάπνηνλ άιινλ.
Άιινη γλσζηνί θαη άγλσζηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθνί θαηά ηελ
θιήζε, νπφηε έλαο απνζηνιέαο πξέπεη λα έρεη επαξθή γλψζε πνιιψλ ζεκάησλ.
Δπνκέλσο, πξνηνχ θαηαθέξνπκε λα δείμνπκε πψο απηφ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα, ζα
ήηαλ ίζσο ζθφπηκν λα θαηαλνήζνπκε ην επξχηεξν πεδίν γλψζεο πνπ πξέπεη λα
δηαζέηεη έλαο απνζηνιέαο.
Έλαο απνζηνιέαο πξέπεη λα γλσξίδεη ηη είλαη ε θξίζε.
ΟΡΙΜΟ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ
Μία θξίζε κπνξεί λα εμεηαζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη
νξηζκνί ππνγξακκίδνπλ φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν θακπήο ζηε δσή ελφο
αηφκνπ. χκθσλα κε ηνπο Bard θαη Ellison (1974), ε θξίζε είλαη «κηα ππνθεηκεληθή
αληίδξαζε ζε κηα αγρσηηθή εκπεηξία δσήο, επεξεάδνληαο έηζη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
αηφκνπ ψζηε λα κπνξεί λα ππνλνκεπζεί ζνβαξά ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ή
ιεηηνπξγίαο» (ζει. 68)
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Έρεη δηαπηζησζεί φηη κηα θξίζε κπνξεί λα αλαπηπρζεί φηαλ έλα γεγνλφο ή κηα
ζεηξά γεγνλφησλ ιακβάλεη ρψξα ζηε δσή ελφο αηφκνπ πνπ νδεγεί ζε κηα επηθίλδπλε
θαηάζηαζε. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε θξίζε δελ είλαη ε ίδηα ε
θαηάζηαζε (π.ρ. ζχκα). Αληίζεηα, είλαη ε αληίιεςε θαη ε αληίδξαζε ηνπ
αηφκνπ.(Parad, 1971, ζ.197).
Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο κηαο θξίζεο είλαη ην αγρσηηθφ ή επηθίλδπλν
γεγνλφο. Αιιά θαη άιιεο δχν πξνυπνζέζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ππάξμεη κηα
θαηάζηαζε θξίζεο: (α) ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ φηη ην αγρσηηθφ γεγνλφο ζα νδεγήζεη
ζε ζεκαληηθή αλαζηάησζε ή / θαη δηαθνπή. Καη (β) ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα
επηιχζεη ηε δηαηαξαρή κε κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην
παξειζφλ.
Απηφο ν νξηζκφο είλαη κηα επξχηεξε θαη πην αθεξεκέλε άπνςε ησλ
πξαγκάησλ, αιιά ην θχξην ζεκείν είλαη φηη ην επηθίλδπλν ή αγρσηηθφ ζπκβάλ
πξνθαιεί ζνβαξφ πξφβιεκα.
Χζηφζν, ν απνζηνιέαο δελ είλαη εθεί, ζπλεπψο, ε δνπιεηά ηνπ φηαλ θαιείηαη
γηα έλα θξίζηκν γεγνλφο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ ηηο ζσζηέο
επηινγέο.
Γηα λα βνεζεζνχλ νη απνζηνιείο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηεο
ελζπλαίζζεζεο. Χζηφζν, απηφ δελ είλαη ην ίδην κε ηε ζπκπάζεηα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, απηνί νη δχν φξνη κπνξεί λα είλαη αληηθαηηθνί θαη ζα έρνπλ
αληίζεηα απνηειέζκαηα αλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά.
Έηζη φηαλ έλα πξφζσπν θαιεί, είλαη ζε κηα θξίζε. Έλα θξίζηκν γεγνλφο
μεδηπιψλεηαη θαη αθνχηε ηε θσλή ηνπ θαη ηε δηθή ζαο. Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο κπνξεί
λα απνδεηρζεί θξίζηκε. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα. Λάβεηε ππφςε ζαο φηη ελψ
κηιάηε, ν θαιφλ ιέεη φηη αηζζάλεηαη ην ίδην φπσο θαη εζείο, σζηφζν κε ζπκπάζεηα ν
απνζηνιέαο αιέε "Γελ αηζζάλνκαη ην ίδην, αιιά δέρνκαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο σο
πξαγκαηηθά θαη ζεβφκαζηε ην δηθαίσκά ζαο λα ηα αηζζαλζείηε. Γελ θξίλσ ηηο
ζθέςεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο. Αθνχσ.’ ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα δείηε ηνλ
‘θαζξέθηε’ ησλ ιέμεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο θαη λα αξρίζεηε λα
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θαηαιαβαίλεηε ηη είλαη απηφ πνπ ζαο ελνριεί. Μαδί εζείο θαη εγψ, εζε΄ο πνπ
κνηξάδεζηε θαη εγψ πνπ ηα αληηθαηνπηξίδσ, κπνξψ λα ζαο βνεζήζβ κε ηελ ειπίδα
φηη δελ ζα είλαη πάληα έηζη ".
Ζ ελζηέξλεζε ρξεηάδεηαη πξαθηηθή θαη εμάζθεζε. Γελ είλαη εχθνιν κεηά απφ
κηα δσή θξίλνληαο, ζπκβνπιεχνληαο, ειαρηζηνπνηψληαο, αληρλεχνληαο θαη
γνληκνπνηψληαο. Ση ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ θάπνηνο έξζεη ζε καο κε έλα
πξφβιεκα; Μεξηθέο θνξέο αηζζαλφκαζηε θνξηηζκέλνη ζθεπηφκελνη φηη πξέπεη λα
επηζθεπάζνπκε, λα βξνχκε απαληήζεηο θαη λα θαιπηεξέςνπκε ηα πξάγκαηα. Φπζηθά
απηφ δελ είλαη δπλαηφ, γλσξίδνληαο πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηά καο, ν πφλνο ή ε
απψιεηα καο κπνξεί λα είλαη πνιχ θξπκκέλνο, βαζχο ή πεξίπινθνο.
Ζ πξαγκαηηθή δνπιεηά καο είλαη λα αθνχζνπκε, λα βνεζήζνπκε ηνλ άλζξσπν
λα κηιήζεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα απνθνξηηζηεί ηνπιάρηζηνλ ζηηγκηαία, λα
ληψζεη ηελ αμία ηνπ θαη λα γίλεη θαιά θαη λα πεξάζεη απφ έλα άιιν ηξαρχ ζεκείν
ηεο δσήο ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη αθνχγνληάο ηνλ. Ζ αίζζεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο
είλαη κηα κέζνδνο επέκβαζεο.
Αθξφαζε Κξίζεο
Έηζη ιεηηενπξγεί ε αθξφαζε θξίζεο; Ζ δηαδηθαζία αθξφαζεο θξίζεο επηηξέπεη ζηνλ
θαινχληα λα ζαο πεη ηη ηνλ ελνριεί; εζείο πξνζδηνξίδεηε ηα ζπλαηζζήκαηα πίζσ απφ
ηηο ιέμεηο. Γειψζεηο φπσο: "Αθνχγεηαη ζαλ λα ληψζεηο κνλαμηά. Απηφ πξέπεη λα
έβιαςε. Δίζαηπξαγκαηηθάζπκσκέλνογη 'απηφ ".
The caller will feel a sense of relief that his feelings are understood and
accepted, and can then continue. Yournextstepistoremainquietandlisten.
Ο θαιψλ ζα αηζζαλζεί κηα αίζζεζε αλαθνχθηζεο φηη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ
γίλνληαη θαηαλνεηά θαη απνδεθηά θαη κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ. Σν επφκελν βήκα
είλαη λα παξακείλεηε ήζπρνη θαη λα αθνχζεηε. Απιή παξαθνινχζεζε ζνξχβσλ φπσο
"uh, huh. Ναί. Πείηε κνπ γηα απηφ ή πεξαηηέξσ εθθξάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ
θαηαλφεζε βνεζνχλ ηνλ θαινχληα λα δηεξεπλήζεη ηη ζθέθηεηαη θαη αηζζάλεηαη, θαη
ηειηθά λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη ηε ζπκβνπιή ή ηε γλψκε ζαο, ηελ νπνία ην
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πξνζθέξεηε εθείλε ηε ζηγκή, αιιά φρη πξηλ ζαο δεηεζεί. ε θάπνην ζεκείν ζα
κπνξνχζαηε λα ηνλ βνεζήζεηε λα δηεξεπλήζεη ηηο επηινγέο ηνπ. "Ση θάλαηε κέρξη
ηψξα;" ή "Ση ζθέθηεζηε λα θάλεηε;"

Καηαλόεζε ηνπ θαινύληνο πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ελόο θξίζηκνπ γεγνλόηνο
Ο απνζηνιέαο πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηνπο
θαινχληεο.
• Ζ αθξόαζε δελ απνζθνπεί ζηε αιιαγή ελόο αηόκνπ
Σα ζπλαηζζήκαηα

είλαη αλεμέιεγθηα. Δάλ δελ καο επηηξέπεηαη λα

εθθξάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο, αλ δελ καο εθηηκνχλ ή αηζζαλφκαζηε φηη ηα
ζπλαηζζήκαηά καο είλαη ιάζνο θαη πξέπεη λα θξπθηνχκε, γηλφκαζηε ιππεκέλνη,
ζπκσκέλνη ή πνλάκε. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα κάζεηο λα είζαη δηαθνξεηηθφο, αιιά
φηαλ έλαο εμεηδηθεπκέλνο εξγαδφκελνο ζηνλ ηνκέα ηεο θξίζεο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο κέξνο γηα λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα ζπλαηζζήκαηα,
κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη θάπνηνλ ζε κηα πνιχ επηθίλδπλε ζηηγκή. Γηα
απηή ηε ζχληνκε θξίζηκε πεξίνδν, ν εμεηδηθεπκέλνο εξγαδφκελνο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ λα επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
πξνβιήκαηνο.
 Ζ ζέζε ζαο ζηελ θξίζε
Γελ ζπκκεηέρεηε ζην γεγνλφο; δελ ζα δείηε ην ζπκβάλ. Αιιά ην γεγνλφο είλαη
απηφ ην αληηιεπηφ "πξάγκα" πνπ βξίζθεηαη ζην δξφκν ζαο. Ρσηψληαο ηνλ
θαινχληα, "Ση ζπλέβε ζήκεξα;" είλαη έλαο ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηε ζηηγκή πνπ φια
απνδνκίζεθαλ. Δπηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ απειεπζέξσζε
ηεο έληαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο αθξφαζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
εάλ θαηαλνήζεηε ηε δπλακηθή ηνπ ζπκβάληνο, κπνξεί λα είζηε πην ζαθήο ζρεηηθά κε
ην γηαηί ππνβάιιεηε απηήλ ηελ εξψηεζε. Σν πξαγκαηηθφ γεγνλφο, φπσο ν βηαζκφο,
δελ κπνξεί πνηέ λα βγεη, αιιά ην γεγνλφο είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη λα είλαη ην πην
πξνθαλέο δήηεκα γηα επίιπζε. Απηφ πνπ είλαη ην πξαγκαηηθφ δήηεκα είλαη - είλαη ε
αδπλακία λα γεκίζεη ζπλαηζζήκαηα.
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 ρέζε κε ηελ απώιεηα
Ο πεξηζζφηεξνο πφλνο καο, πξνέξρεηαη απφ πξαγκαηηθή ή αληηιεπηή απψιεηα.
ηαλ πνλάκε, απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ν πφλνο ηνπ παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο ή
ηνπ κέιινληνο. Σν δηαδχγην είλαη κηα απψιεηα. Απψιεηα ελφο κέιινληνο. Ο βηαζκφο
είλαη κηα απψιεηα ηνπ εαπηνχ. Τπάξρνπλ πνιιέο απψιεηεο ζηε δσή. Έρνπκε
πνιινχο θφβνπο, νη πεξηζζφηεξνη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ απψιεηα.
Θπκεζείηε, φηαλ εξγάδεζηε κε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε, αληηκεησπίδνπλ
θάπνην είδνο απψιεηαο ή θφβνπ. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζή ζαο.
Ζ εθδήισζε κπνξεί λα είλαη ε απψιεηα ή ε αίζζεζε ηεο απψιεηαο πνπ πξνθαιείηαη
απφ ηε δξάζε ησλ άιισλ ή ηνπ εαπηνχ. Σν γεγνλφο είλαη ζεκαληηθφ κφλν επεηδή
δεκηνπξγείηε έλα αζθαιέο κέξνο γηα λα κηιήζεηε γηα ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην
γεγνλφο.
Γελ κπνξεί λα ππάξμεη θξίζε ηελ επφκελε εβδνκάδα. Σν πξφγξακκά κνπ είλαη
ήδε γεκάην. - Υέλξη Κίζηλγθεξ
Η ΚΡΙΗ
Ζ θξίζε είλαη ε ζηηγκή πνπ ν θαιψλ ζαο θαιεί ή παξαηεξείηε φηη θάπνηνο
ζηελ νηθνγέλεηα ή ζηελ εξγαζία λα παζαίλεη θξίζε. Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηελ
θξίζε, θαζψο ην άηνκν ζα έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πξνθαλή:
ππεξβνιηθά ζπλαηζζεκαηηθφο, θξχβεηαη ή αληηδξάεη αηζζεηά δηαθνξεηηθά απφ ην
θπζηνινγηθφ (έλα ήζπρν πξφζσπν είλαη δπλαηφ, έλα δπλαηφ πξφζσπν είλαη ήζπρν).
Μπνξεί λα είλαη κπεξδεκέλνη, αλίθαλνη λα εξγαζηνχλ, αλίθαλνη λα ζθεθηνχλ, λα
θάλε ή λα ιάβνπλ απνθάζεο. Έρνπλ θάλεη πνιιά πξάγκαηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ
ηελ θαηάζηαζε, αιιά ηίπνηα δελ ιεηηνπξγεί. Μπνξεί κάιηζηα λα έρνπλ πάεη ζην
γηαηξφ γηα λα δνπλ ηη πάεη ιάζνο. Αηζζάλεηαη άζρεκα θαη δελ κπνξεί λα ηα βξεη
ιχζε. Καινχλ φηαλ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, φηαλ έρνπλ ηάζε απηνθηνλίαο ή
ζπλαηζζεκαηηθφ ράνο. Ή, ζηελ πεξίπησζε ελφο ζπλάδειθνπ, κπνξεί λα θαιέζνπλ λα
κελ μέξνπλ πφζν βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, αιιά γλσξίδνπλ φηη ηνπο ζπκβαίλεη θάηη
αζπλήζηζην.
Βήκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε
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Τπάξρνπλ πέληε βαζηθά βήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν
Σειεπηθνηλσληώλ όηαλ ζπλαιιάζζνληαη κε αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θξίζε:
1. Καζηέξσζε αλαθνξάο
2. Αμηνινγήζηε ηνλ θίλδπλν
3. Πξαγκαηνπνηήζηε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο
4. Γηαηεξήζηε επαθή
5. Απνδερηείηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο όηαλ ηειεηώζεη θξίζε
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