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Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η !
Η Χαλκίδα αναβάλλεται 

για «κάποιους» μήνες

Συγγραφέας 

Προβληματιζόμενος

Αυτή την εποχή, σα συγγραφέα, μ’ ενδια-

φέρουν τρία θέματα, το καθένα πολύ δια-

φορετικό από το άλλο: Το πρώτο είναι η

ανασφάλεια και η αυτοπεποίθηση. Το

δεύτερο είναι οι μύθοι που επικρατούν για

τη συντροφικότητα, το σεξ, και τη διαπαι-

δαγώγηση. Το τρίτο είναι η σχέση ανάμε-

σα στο χρήμα και την ψυχική μας υγεία.

Τα θέματα αυτά μ’ ενδιαφέρουν  τώρα σα

συγγραφέα. Σαν ψυχολόγος όμως, με τα θέ-

ματα αυτά ασχολούμαι πολλά χρόνια. Για

τα  δύο πρώτα θέματα δεν έχω γράψει κά-

ποιο βιβλίο. Για το χρήμα, έχει εκδοθεί ένα

βιβλίο μου το 2000 από τις εκδόσεις Κα-

στανιώτη, αλλά τα οικονομικά δεδομένα

έχουν τόσο πολύ αλλάξει, που το βιβλίο

αυτό δεν κυκλοφορεί πια.

Τρία θέματα, εντελώς διαφορετικά μετα-

ξύ τους τα οποία όμως επηρεάζουν σημα-

ντικά την καθημερινή μας συμπεριφορά,

το καθένα με τον τρόπο του. Ας τα δούμε

ένα - ένα πιο αναλυτικά.

Ανασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Οι δύο πλευρές το ίδιου νομίσματος. Ξεκί-

νησα να μελετάω την ανασφάλεια και με

τον καιρό συνειδητοποίησα ότι μελετούσα

ταυτόχρονα και την αυτοπεποίθηση.

Όμως, επειδή η αυτοπεποίθηση συνήθως

δεν συνιστά πρόβλημα, μοιραία ασχολή-

θηκα με την έλλειψή της, δηλαδή την ανα-

σφάλεια. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του

προφίλ ανασφάλειας. Αποτελείται από

δύο γενικές παραμέτρους: Η πρώτη είναι

«σε ποια θέματα» είναι κάποιος ανασφα-

λής και η δεύτερη «σε ποιους τομείς της

ζωής του» εκδηλώνεται η ανασφάλεια.

Την πρώτη παράμετρο την έχω ονομάσει

«επίπεδα» ανασφάλειας. Τη δεύτερη την

ονόμασα «τομείς» ανασφάλειας. Έχω

απαριθμήσει 10 επίπεδα και 5 τομείς ανα-

σφάλειας. Ένας άνθρωπος μπορεί να νιώ-

θει ανασφαλής σε ένα ή περισσότερα επί-

πεδα.  Τα επίπεδα αυτά είναι: 1) Σωματι-

κή υγεία, 2) σωματική αντοχή και δύναμη,

3) εμφάνιση, 4) νοημοσύνη, 5) συναισθη-

ματικές αντιδράσεις και ψυχική υγεία, 6)

κοινωνικές ικανότητες, 7) σεξουαλικότη-

τα, 8) ηθική, 9) οικονομική και 10) τεχνο-

λογική (οι άνθρωποι που μόλις δουν κο-

μπιούτερ τα χάνουν).

Οι τομείς στους οποίους εκδηλώνονται οι

ανασφάλειές μας είναι πέντε: α) Εργασία,

β) συντροφικότητα, γ) κοινωνική ζωή, δ)

φλερτ (αναζήτηση συντρόφου) και ε) δια-

παιδαγώγηση (αν μεγαλώνεις παιδιά).

Πιστεύω πώς τώρα γίνεται πιο αντιληπτό

τι εννοώ όταν λέω ότι «κάθε άνθρωπος

έχει το δικό του προφίλ ανασφάλειας». Αν

Η απόφαση για τη Χαλκίδα είχε άμεση σχέση με κάποια δεδομένα τα

οποία, προσωρινά, άλλαξαν. Το πόσο θα διαρκέσει αυτό το «προσωρινά»
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όλα παραμένουν ως έχουν.

Κυκλοφορεί μέσα Νοέμβριου

από τις Εκδόσεις Ψυχογιός

σκεφτείς ότι ο μέσος άνθρωπος νιώθει

ανασφαλής σε τουλάχιστον  ένα επίπεδο

μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται αν τα επί-

πεδα είναι 2, 3 ή 4. Για παράδειγμα, μια

ωραία γυναίκα, νιώθει ανασφαλής για την

εμφάνισή της. Δεν είναι απαραίτητο η

ανασφάλεια αυτή να εκδηλώνεται σε

όλους τους τομείς της ζωή της. Αν επηρεά-

ζει τον τομέα της εργασίας, πιθανόν ν’

αποφεύγει να πάει σε συνεντεύξεις για θέ-

σεις για τις οποίες να έχει τα προσόντα,

μόο και μόνο από φόβο μήπως την απορρί-

ψουν που είναι «άσχημη» ή «χοντρή». Αν

όμως η ανασφάλεια της εμφάνισης εκδη-

λώνεται στον τομέα της διαπαιδαγώγησης,

πιθανόν να δίνει τόση έμφαση στην εμφά-

νιση της κόρης της, που να μεγαλώνει,

άθελά της, μια νάρκισσο. 

Τα επίπεδα και οι τομείς της ανασφάλειας

δεν είναι οι μόνες παράμετροι. Μια πολύ

σημαντική παράμετρος είναι κατά πόσον



μια ανασφάλεια είναι δικαιολογημένη ή

αδικαιολόγητη. Για παράδειγμα, ένας μα-

θητής που είναι αδιάβαστος, είναι δικαιο-

λογημένος να φοβάται μη τον σηκώσει ο

δάσκαλος. Αν όμως είναι διαβασμένος, τό-

τε η ανασφάλειά του είναι αδικαιολόγητη,

δηλαδή ...ψυχολογική. 

Μια άλλη παράμετρος είναι αν η ανασφά-

λεια είναι συγκεκριμένη ή γενικευμένη.

Για παράδειγμα, ένας άντρας έχει μια

ντροπαλότητα με τις γυναίκες η οποία εκ-

δηλώνεται στον τομέα του φλερτ. Αυτό

δεν σημαίνει ότι επηρεάζει και τους άλ-

λους τομείς της ζωή του. Αν όμως αυτή του

η ντροπαλότητα εκδηλώνεται παντού, τό-

τε είναι γενικευμένη.  

Συνεπώς υπάρχουν άνθρωποι με γενικευ-

μένη ανασφάλεια όπως υπάρχουν άνθρω-

ποι και με γενικευμένη αυτοπεποίθηση. Οι

πρώτοι πιστεύουν «γενικά δεν τα κατα-

φέρνω» και οι δεύτεροι «γενικά τα κατα-

φέρνω».

Οι μύθοι

Είναι ευρέως διαδεδομένες πεποιθήσεις οι

οποίες είναι ανακριβείς. Αν όμως λάβεις

υπόψη σου ότι οι άνθρωποι συμπεριφερό-

μαστε με βάση αυτά που πιστεύουμε για

«σωστά», καταλαβαίνεις πόσο επιζήμιοι

μπορεί να γίνουν οι μύθοι αυτοί. 

Μυθολογία υπάρχει παντού. (Η ψυχολο-

γία είναι γεμάτη). Διάλεξα τη συντροφικό-

τητα, το σεξ, και τη διαπαιδαγώγηση διότι

επηρεάζουν ένα σημαντικό κομμάτι της

ζωής μας. Από τη συντροφικότητα και το

σεξ δημιουργούνται παιδιά. Αν σε καθένα

από αυτούς τους τομείς πιστεύουμε σε μύ-

θους ταλαιπωρούμαστε εν αγνοία μας.

Στη συντροφικότητα, αν πιστεύεις πως

«τ’  αγαπημένα ζευγάρια δεν τσακώνο-

νται» μπορεί να θεωρείς τη σχέση σου

«αποτυχημένη» χωρίς να είναι. Αν πιστεύ-

εις πως «η συνηθισμένη αντίδραση στην

εξωσυντροφική σχέση είναι ο χωρισμός»

ζεις σ’ ένα δικό σου κόσμο. Θα μου πεις

«γιατί είναι μύθοι»; Διότι τα επιστημονικά

και τα στατιστικά στοιχεία καταρρίπτουν

αυτές τις πεποιθήσεις. 

Μύθοι υπάρχουν και στον τομέα του σεξ,

όπως η ύπαρξη «κολπικού» και «κλειτορι-

δικού» οργασμού, ότι «ο ταυτόχρονος ορ-

γασμός υπερτερεί σε ικανοποίηση» ή ότι

«το μέγεθος του πέους έχει μεγάλη σημα-

σία για την ικανοποίηση μιας γυναίκας».

Δοξασίες που περνάνε από γενεά σε γενεά

με αποτέλεσμα να υπάρχουν άντρες που

εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο αυνανι-

σμός «αδειάζει τη σπονδυλική στήλη» ή

ότι οδηγεί σε τύφλωση.

Στο χώρο της διαπαιδαγώγησης οι μύθοι

ξεκινάνε πολύ νωρίς. Αρχίζουν από το

«άσε το να κλαίει, για να μη μάθει χέρια».

Συνεχίζονται με το «ο γονιός πρέπει να εί-

ναι σταθερός» (ενώ, σαν άνθρωπος είναι

ασταθής) ή με το περίφημο «κοινό μέτω-

πο» που υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν οι

γονείς απέναντι στο παιδί. 

Το χρήμα

Η επιστήμη της ψυχολογίας στην προσπά-

θεια της να εξηγήσει την ανθρώπινη συ-

μπεριφορά έχει μελετήσει μέχρι τώρα τα

εξής: Τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστη-

μα, την κληρονομικότητα, την παιδική

ηλικία, την επίδραση του περιβάλλοντος,

τα οικογενειακά συστήματα, τις σχέσεις

των δύο φύλων, την επικοινωνία, το ασυ-

νείδητο, την αντίληψη, τη νοημοσύνη, τη

μάθηση και άλλα.

Για κάθε έναν από αυτούς τους παράγο-

ντες έχουν γραφτεί εκατοντάδες χιλιάδες

άρθρα και βιβλία. Εκείνο που με εντυπω-

σίασε το 1998, όταν άρχισα να μελετάω το

θέμα,  ήταν ότι ελάχιστοι είχαν ασχοληθεί

με το πώς επιδρά στον ψυχισμό και τη συ-

μπεριφορά ενός ανθρώπου η οικονομική

του κατάσταση!

Μέσα από την επαγγελματική του εμπει-

ρία έχω πειστεί ότι, ένας ψυχολόγος που

δεν έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την οικο-

νομική κατάσταση του επισκέπτη του,

στην ουσία αγνοεί έναν από τους πιο βασι-

κούς παράγοντες που καθορίζουν τη συ-

μπεριφορά του.

Πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πιο επί-

καιρο σήμερα παρά ποτέ.  Δηλαδή, η σχέ-

ση ανάμεσα στην οικονομική μας κατά-

σταση και την ψυχική μας υγεία. Τα πράγ-

ματα έχουν αλλάξει πολύ. Δεν είναι λοι-

πόν δυνατόν  o τρόπος με τον οποίο μας

επηρέαζε ψυχολογικά το χρήμα πριν 15

χρόνια, να είναι ο ίδιος με τον τρόπο που

μας επηρεάζει σήμερα. Βέβαια κάποιες θε-

ωρητικές αρχές για τη σχέση μας με το

χρήμα είναι διαχρονικές. Για παράδειγμα,

ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Όμως,

ακόμα κι αυτός ο νόμος έχει άλλη εφαρμο-

γή από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αυτά είναι τα τρία θέματα που μ’ ενδια-

φέρουν αυτή την εποχή. Για ποιο απ’  όλα

θα γράψω, δεν ξέρω ακόμα. Ο χειμώνας θα

δείξει.  

Εκδόσεις Ψυχογιός

Νίκος Δριμάλας  

Ωτορινολαρυγγολόγος
Κύπρου 15 

Άνω Καλαμάκι 
210-99 60 780

Βοήθεια για Υπολογιστές

Κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί ηλε-

κτρονικό υπολογιστή και διαδίκτυο κά-

ποια στιγμή χρειάζεται κάποια τεχνική

υποστήριξη. Οι περισσότεροι ζητάν

βοήθεια από φίλους οι οποίοι άλλες φο-

ρές ξέρουν κι άλλες σου λένε άλλα αντ’

άλλων. Αν ποτέ χρειαστεί κανείς υπεύ-

θυνη επαγγελματική βοήθεια, του συνι-

στώ ανεπιφύλακτα την εταιρεία

COOLMATTER και ειδικά τον κ. Μά-

νο Καραντουμάνη. Είναι συνεπής, άμε-

σος και αποτελεσματικός. Πολλές φο-

ρές μπορεί να σας εξυπηρετήσει εξ

αποστάσεως χωρίς καν να σας επισκε-

φθεί ή να τον επισκεφθείτε. 

COOLMATTERTECHS

210 422 5065

210 422 6665

6931 251 421


