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Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές μέσα από τις σελίδες του περιοδικού 
και μέσα από την ενασχόληση με διάφορα θέματα στις δυσκολίες που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως γυναίκες σε μια κοινωνία που στο σπί-
τι, στη δουλειά, στον δρόμο, στο κρεβάτι είναι γεμάτη απαιτήσεις, προ-

σταγές, σχιζοειδείς αντιφάσεις, διαχωριστικές γραμμές. Μοιάζει με (και είναι) ένα 
διαρκές κυνηγητό επιβίωσης και ισορροπίας ανάμεσα σε προτροπές αυτοβελτίω-
σης, νουθετήσεις και επιταγές για το: πώς να είμαστε καλές μάνες, γκόμενες, σύζυ-
γοι ή singles, πώς να ντυνόμαστε, να ερωτευόμαστε, να περπατάμε, πώς να είμαστε 
καλές και αποδοτικές στη δουλειά, στο κρεβάτι, στο νεροχύτη, στο γυμναστήριο.

Το ξέρεις ότι ο κόσμος είναι σκληρός, βίαιος και απαιτητικός. Το ξέρεις. Παλεύεις. 
Πέφτεις. Ξανασηκώνεσαι. Μαθαίνεις να ζεις. Κι η ζωή συνεχίζεται. Μέχρι εδώ όλα 
βαίνουν φυσιολογικά. Τι γίνεται, όμως, όταν απλά μια ωραία πρωία κλατάρεις; Όταν 
απλά νιώσεις πως δεν αντέχεις άλλο; Όταν απλά, βρε αδελφή, δεν μπορείς και δεν 
βρίσκεις λόγο να σηκωθείς απ’ το κρεβάτι; Τι γίνεται όταν χωρίς κάποια προφανή αι-
τία όλα μοιάζουν μάταια και αυτά που μέχρι χθες σου έδιναν κίνητρο και ανάσες, 
τώρα φαντάζουν ανώφελα; Όταν απ’ το άγχος, την ένταση, τις ανεξέλεγκτες σκέψεις 
δεν μπορείς να κλείσεις μάτι; Όταν η μια κρίση πανικού διαδέχεται την άλλη; Τι γίνε-
ται όταν απλά δεν είσαι καλά;

Μέσα από συζητήσεις, ανοίγματα και καταθέσεις ψυχής μεταξύ μας, αλλά και με 
πολλές φίλες και γνωστές μας, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είμαστε καθόλου λίγες 
αυτές που έχουμε γευτεί ή και συνεχίζουμε να γευόμαστε την πικρή γεύση της κα-
τάθλιψης ή τον εξουθενωτικό φόβο των κρίσεων άγχους και πανικού. Έτσι, σε τούτο 
εδώ το άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε και να εξηγήσουμε τη νέα τάση 
της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής να μιλάει για τη συμπεριφορά και τα συναισθή-
ματα, εστιάζοντας στη βαρύτητα που δίνει και στους τρόπους που επικεντρώνεται 
στη «γυναικεία ψυχοσύνθεση και συμπεριφορά». Όπως θα δούμε, πρόκειται για μια 
τάση, η οποία στην προσπάθειά της να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει σε φυσιολο-
γική ή μη την συμπεριφορά μας, κάνει λόγο για σύνδρομα, διαταραχές άγχους και 
διαταραχές διάθεσης.

Ωστόσο, νομίζουμε πως θα ήταν χρήσιμο και βοηθητικό, αρχικά, να επιχειρήσου-
με να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στη γενεαλογία και την ιστορική εξέλιξη των 
δύο άμεσα εμπλεκόμενων και συγκοινωνούντων επιστημών, αυτών της ψυχιατρικής 
και της ψυχολογίας. Έχουμε την πεποίθηση πως πρόκειται για μια γενεαλογία που 
πρέπει να ιδωθεί ως μια φυσική προέκταση της γέννησης του κλάδου της ιατρικής, 
πλήρως εναρμονισμένη με την εξελικτική της πορεία και τους σκοπούς της. Μια τέ-
τοια μικρή ιστορική αναδρομή και σύγκριση νομίζουμε πως είναι απαραίτητη, αφού 
έτσι θα αναδειχθεί πιο ολοκληρωμένα η διαδρομή μέσω της οποίας ο λόγος και η ε-
πιρροή της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής έφτασαν σήμερα ως εδώ: στη συμπτω-
ματολογία, στις ταξινομήσεις, στα διαγνωστικά τεστ, στα σύνδρομα, στις διαταρα-
χές, στα νέου τύπου ψυχοφάρμακα. Κι αυτό γιατί αυτό το «σήμερα» και το «εδώ» δεν 
είναι καθόλου ουρανοκατέβατα. Όπως θα φανεί και παρακάτω, ο λόγος σχετικά με 
την ιδιαιτερότητα και την κανονικότητα ή μη του «γυναικείου ψυχισμού», καθώς και 
η πρακτική πάνω στο γυναικείο σώμα είναι δυο διαδρομές τόσο ιστορικά και κοινω-
νικά προσδιορισμένες, όσο ιστορικά και κοινωνικά ταυτιζόμενες.

Η πορεία προς την εσωτερικότητα
Η ιστορία της γέννησης και πορείας της ιατρικής, όπως και της ψυχιατρικής και ψυ-
χολογίας, είναι μια ιστορία βαθιά ταξική και σεξιστική. Οι επιστήμες αυτές δεν 
ξεπήδησαν από και στο πουθενά. Γεννήθηκαν μέσα στις κοινωνίες με σκοπό να 
διαχειριστούν κοινωνίες με έντονες ταξικές αντιθέσεις και έμφυλους διαχωρι-
σμούς. Με την επικρατούσα αντίληψη των αφεντικών να αντιμετωπίζει την εργα-
τική τάξη ως βιολογικά κατώτερη και ελαττωματική και την επικρατούσα αντίλη-
ψη των αντρών να αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ένα κακέκτυπο, μια κακοφτιαγ-
μένη εκδοχή των αντρών. Ανατρέχοντας καμιά στην ιστορία της ιατρικής, μπορεί 
να εντοπίσει ότι η ιατρική επιστήμη επικαλείται τη βιολογική κατωτερότητα των 
μαύρων γυναικών, επιβάλλοντας πολιτικές ευγονικής και υποχρεωτικές στειρώ-
σεις. Επικαλείται την «ατίθαση και μολυσματική φύση» των γυναικών της εργατι-
κής τάξης για να εφαρμόσει πολιτικές δημόσιας υγείας και καταστολής. Επικαλεί-
ται τη γυναικεία βιολογία για να εξηγήσει την «άρρωστη γυναικεία ψυχολογία και 
σεξουαλικότητα».1

Παρακολουθώντας την ιστορική διαδρομή από τον μεσαίωνα μέχρι τον 19ο αιώ-
να με τις εξελίξεις στην ιατρική και από την επανάσταση της ψυχανάλυσης του Φρό-
ιντ μέχρι σήμερα, οι εννοήσεις τόσο της γυναικείας ψυχολογίας, όσο και της γυναι-
κείας ψυχικής ασθένειας, όπως θα δούμε παρακάτω, φαίνεται να εξυπηρετούν τις ι-
δεολογικές και πολιτικές ανάγκες της εξουσίας της εκάστοτε ιστορικής περιόδου. Ο 
γυναικείος ψυχισμός, η γυναικεία σεξουαλικότητα, η ερμηνεία, η εξήγηση, ο έλεγχος 
και η καταστολή τους έχουν απασχολήσει και συνεχίζουν να απασχολούν τόσο τους 
κρατικούς και ιατρικούς μηχανισμούς, όσο και την ίδια την κοινωνία στο σύνολό της.

Από τη δαιμονοποιημένη φιγούρα της γυναίκας – μάγισσας του μεσαίωνα, με ευ-
λάβεια η ιστορία σιγά σιγά πέρασε στην ανάδειξη των νέων μη φυσιολογικών, μο-
λυσματικών και τελικά ψυχικά αρρωστημένων φιγούρων. Ο 17ος αιώνας αποτέλε-
σε τον αιώνα του «εγκλεισμού, ο οποίος στόχευε στην εύρυθμη λειτουργία της κοι-
νωνίας». Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η τρέλα που δικαιολογούσε τον εγκλεισμό σε άσυ-
λο. Εκείνη την περίοδο, ο εγκλεισμός είχε αναχθεί σε ισχυρότατο μέσο κοινωνικού ε-
λέγχου και επικύρωσης της κυρίαρχης κοινωνικής ηθικής. Οπότε, μαζί με τους φρε-
νοβλαβείς, έγκλειστες και έγκλειστοι σε άσυλα βρέθηκαν, επιπλέον, ζητιάνοι, πουτά-
νες, άνεργοι κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, ο εγκλεισμός του 17ου αιώνα κατόρθωσε να ε-
πιβάλει την «εργατικότητα», μια ηθική ενάρετης διαγωγής και φιλοπονίας, και να επι-
φέρει την αστυνόμευση της «αλητείας», της ανεργίας, της σεξουαλικότητας. 2

Μετά το άλμα που συντελέστηκε τον 18ο αιώνα από την τρέλα στην αρρώστια κι 
από το δαιμονολογικό στο νοσολογικό πρότυπο, ο 19ος αιώνας ήρθε για να αποτε-
λέσει τομή στην πορεία της κοινωνίας και της επιστήμης. Η αστική τάξη θέλησε να 
παγιώσει την εξουσία της και το εξαθλιωμένο και σε αναβρασμό προλεταριάτο συ-
νιστούσε μια μόνιμη απειλή. Οι μηχανισμοί της εξουσίας ενεργοποιήθηκαν. Ο θετικι-
σμός και η επιστημονική αλήθεια αποθεώθηκαν, οι επιστήμες «προόδευσαν» και ε-
ξελίχθηκαν, η ιατρική εδραίωσε τους ρόλους και τους σκοπούς της, ενώ για πρώτη 
φορά στην ιατρική έγιναν οι πρώτες απόπειρες ταξινόμησης ψυχολογικών συμπτω-
μάτων και δόθηκαν οι πρώτες ετικέτες: παραλήρημα, μελαγχολία, άνοια, ψυχολο-
γία της ωοθήκης3.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι θεωρητικοί της ιατρικής τοποθέτησαν στο επίκεντρο 
των εξηγήσεών τους τη μήτρα και τις ωοθήκες, ως τα όργανα του ολικού ελέγχου 
τόσο του γυναικείου σώματος, όσο και της γυναικείας προσωπικότητας και ψυχολο-
γίας. Διάφορες βίαιες ή/και παρεμβατικές ιατρικές πρακτικές έκαναν την εμφάνισή 
τους, με στόχο τη θεραπεία της υστερίας, της οξυθυμίας, της γυναικείας αδυναμίας 
ή της παρεκκλίνουσας γυναικείας σεξουαλικής συμπεριφοράς4.

Έτσι, από τον 19ο αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου, οι ψυχιατρικές πρακτικές 
εφευρίσκαν διάφορες σωματικές «θεραπείες», επικαλούμενες διάφορες ψυχικές α-
σθένειες. Μέσα από πειραματισμούς στα σώματα χιλιάδων έγκλειστων μέσα σε ψυ-
χιατρεία – κολαστήρια, έκαναν την εμφάνισή τους ακραίες σωματικές παρεμβάσεις: 
στειρώσεις, λοβοτομές, πρόκληση πυρετού ελονοσίας, ινσουλινικό κώμα και ηλε-
κτροσόκ ήταν κάποιες από αυτές. Οι ιδέες της ευγονικής έκαναν, επίσης, την εμφάνι-
σή τους την ίδια χρονική περίοδο, υποστηρίζοντας πως «η ευφυΐα, οι ψυχικές ασθέ-
νειες, η εγκληματικότητα, ο αλκοολισμός είναι γενετικά αποτυπωμένοι και άρα κλη-
ρονομικά αναπαραγόμενοι». Ψυχίατροι και ψυχολόγοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, ιδι-
οκτήτες επιχειρήσεων, μέλη πλούσιων και επώνυμων οικογενειών κ.α. προώθησαν 
την εφαρμογή νομοθετικών μέτρων για την προστασία της «υγιούς γονιδιακής εξέ-
λιξης» και πιέζαν για διαχωρισμούς πληθυσμών, περιορισμούς σε γάμους, στειρώ-
σεις ακόμη και ευθανασία5. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, μέχρι και την επέλα-
ση του ναζισμού, χιλιάδες γυναίκες, κυρίως ανύπαντρες μητέρες, γυναίκες με ψυχικά 
προβλήματα, αλκοολικές, περιθωριοποιημένες υποβλήθηκαν σε υποχρεωτικές στει-

Tο 
Σώμα
μαΣ
Πεδίο 
μαχηΣ

Από τη μια εμείς, οι γυναίκες και τα σώματά 
μας, με την κατακερματισμένη μας γνώση σε 
σχέση με αυτά, τη μοναξιά και το άγχος που 
αυτή προκαλεί και από την άλλη όλοι όσοι έ-
χουν, ή θεωρούν πως έχουν, προνόμια πάνω 
μας, με πρώτο-πρώτο το ιατρικό σύμπλεγμα.
Μιλώντας συλλογικά και από γυναικεία σκο-
πιά, ξανανοίγουμε μια συζήτηση με βάση τις 

κοινές μας εμπειρίες γύρω από τα σώματά 
μας. Προσπαθούμε να χτίσουμε την αυτοπε-
ποίθησή μας μπροστά στη μοναξιά και το άγ-
χος που μας γεννά το κλίμα τρομοκρατίας και 
παντοδυναμίας της ιατρικής επιστήμης που 
ενσαρκώνεται στις πρακτικές και τις διαγνώ-
σεις του γυναικολόγου, ώστε τουλάχιστον, να 
στεκόμαστε μπροστά τους με αξιοπρέπεια.

Στήν... 
ΠοΛΥθρονα 
τοΥ 
ψΥΧοΛοΓοΥ

η ςυγΧΡονη ταςη της ψυΧολογιας 
& ψυΧιατΡικης: 
καταΘλιψη, ςυνΔΡομα & ΔιαταΡαΧές 
μέ πΡοςημο Θηλυκο
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νΑΖισμοσ, ΨΥΧιΑτΡική 
κΑι ΓΥνΑικεσ – ΠειΡΑμΑτοΖΩΑ

Η γερμανική Bayer A.G. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές και χημικές ε-
ταιρίες παγκοσμίως. Ωστόσο, αρκετές είναι οι φορές όπου διάφορα σκευάσματά της έ-
χουν αποσυρθεί ως «ακατάλληλα», είτε λόγω «σοβαρών ανεπιθύμητων παρενεργειών», 
είτε λόγω «πρόκλησης θανάτου σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα». Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόσυρση φαρμάκου κατά της χοληστερόλης τον 
Αύγουστο του 2001, η χρήση του οποίου οδήγησε στον θάνατο πάνω από 50 άτομα (Κα-
θημερινή 5/9/2001, «Η αλήθεια για τα φάρμακα κατά της χοληστερίνης»).
Ψάχνοντας λίγο παραπάνω για την ιστορία και την πορεία της συγκεκριμένης εταιρίας, 
πέσαμε πάνω σε δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Bayer A.G., την περίοδο του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, (ως τότε θυγατρική της Ι.G. Farben, η οποία χρησιμοποιούσε αιχ-
μαλώτους στρατοπέδων συγκέντρωσης ως εργατικό δυναμικό στα εργοστάσιά της, ενώ 
παράλληλα προμήθευε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αυτά με Zyclon B, που χρησιμο-
ποιούταν στους θαλάμους αερίων) να εκτελεί επικίνδυνα ψυχιατρικά πειράματα, «προ-
μηθευόμενη γυναικεία υποκείμενα» από διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα δημο-
σιεύματα περιλαμβάνουν 5 επιστολές, οι οποίες υπογραμμίζουν με το σαφέστερο, νομί-
ζουμε, τρόπο το εξής: ο καπιταλισμός (σε όλες του τις μορφές) και η «ανθρωπιστική επι-
στήμη της εξέλιξης και της προόδου», η ιατρική (σε όλους της τους κλάδους) έχουν πα-
τήσει στα σώματά μας, συμπορεύονται και στοχεύουν στην εκμετάλλευση, υποτίμηση, 
καταστολή και πειθάρχησή μας.
Πρώτη επιστολή:
«Για να δοκιμάσουμε ένα υπνωτικό φάρμακο, θα ήταν δυνατόν να μας διαθέσετε μερικές γυ-
ναίκες; και κάτω από ποιες συνθήκες; όλες οι διατυπώσεις για τη μεταφορά αυτών των γυ-
ναικών θα γίνουν από εμάς».
Δεύτερη επιστολή : 
«Σας ενημερώνουμε ότι παραλάβαμε την επιστολή σας. θεωρούμε υπερβολική την τιμή των 
200 μάρκων, προσφέρουμε 170 μάρκα ανά υποκείμενο, θα χρειαστούμε 150 γυναίκες».
Τρίτη επιστολή : 
 «Εντάξει για την τιμή που συμφωνήθηκε. Επομένως, σας παρακαλούμε να προετοιμάσε-
τε μια παρτίδα 150 υγιών γυναικών τις οποίες θα κανονίσουμε να συλλέξουμε στο εγγύς 
μέλλον».
 Τέταρτη επιστολή : 
«Λάβαμε τη παρτίδα των 150 γυναικών. Η επιλογή σας είναι ικανοποιητική παρότι οι υπο-
κείμενοι είναι πολύ αδύνατοι και αδύναμοι. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τα αποτελέσμα-
τα των πειραμάτων».
Πέμπτη επιστολή: 
 «Τα πειράματα απέτυχαν. Οι υποκείμενοι πέθαναν. Θα σας γράψουμε σύντομα να σας ζη-
τήσουμε να προετοιμάσετε μια άλλη παρτίδα».

Πηγή: «Όταν η Bayer αγόρασε “παρτίδες” γυναικών από το Άουσβιτς», https://left.gr/
news, Νοέμβριος 2016

ρώσεις6.  Αλλά και κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου, η εργατική τάξη, ευ-
ρύτερα, καθώς και το γυναικείο σώμα, ειδικότερα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ακραί-
ων πειραματισμών στο όνομα της ιατρικής, της επιστημονικής και φαρμακευτικής 
εξέλιξης, όπως και της βιολογικής – γονιδιακής καθαρότητας. Όπως γράφουμε και 
στο πλαϊνό παράθεμα, πολλά από αυτά τα πειράματα ήταν «φυσικό επόμενο» να κα-
ταλήγουν μέχρι και στη φυσική εξόντωση των «υπό πειραματισμό υποκειμένων».

Ενώ, λοιπόν, βίαιες ψυχιατρικές σωματικές πρακτικές χρησιμοποιούνταν κατά κό-
ρον, παράλληλα, στον 20ο αιώνα συντελέστηκε μια στροφή από το σώμα στο λόγο. 
Η ψυχανάλυση, με «πατέρα» και κύριο εκφραστή της τον Φρόιντ, αντιτάχθηκε στο 
μοντέλο του νευροεκφυλισμού και της γονιδιακής κληρονομικότητας με σφοδρότη-
τα, ενώ ήρθε και ως απάντηση στις θετικιστικές προσεγγίσεις και την ανάδειξη του 
συμπεριφορισμού των αμερικανών ακαδημαϊκών, βάζοντας στο επίκεντρο το άτο-
μο και τα βιώματά του. Όπως μπορεί να παρατηρήσει καμιά και στο άρθρο «Από τη 
μαζοχιστική μητρότητα στην "ελεύθερη" επιλογή της» του παρόντος τεύχους της μιγά-
δας, ο «ιδιαίτερος γυναικείος ψυχισμός» και η γυναικεία σεξουαλικότητα μπήκαν στο 
στόχαστρο με νέα δεδομένα και φρέσκια οπτική αυτή τη φορά. Εδώ πρέπει να τονί-
σουμε κάτι ακόμα. Το πιο σημαντικό, ίσως, επίτευγμα της ψυχανάλυσης, το σπουδαι-
ότερο χαρακτηριστικό της που υιοθετήθηκε και άνοιξε το δρόμο και στις πιο σύγ-
χρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις είναι το εξής: η ψυχανάλυση κατάφερε να πεί-
σει και να εντοπίσει μέσα στο κάθε άτομο την ύπαρξη όλων αυτών των δομών και 
των μηχανισμών που μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική ασθένεια7. Το κάθε άτο-
μο χρήζει ψυχανάλυσης και είναι εν δυνάμει ψυχικά άρρωστο. Κάθε άτομο έχει συ-
μπτώματα, νευρώσεις, αμυντικούς μηχανισμούς, ψυχικές συγκρούσεις, τα οποία και 
οφείλει να εμπιστευτεί/ομολογήσει στον ψυχαναλυτή/εξομολογητή, του οποίου ο 
ρόλος και η σπουδαιότητα μυθοποιήθηκε, σχεδόν θεοποιήθηκε.

Φτάνοντας στη δεκαετία του ‘60 και του ‘70, όπου φοιτητές, εργάτες, μαύροι, γυ-
ναίκες, ομοφυλόφιλοι συγκρότησαν το τελευταίο επαναστατικό κίνημα του περα-
σμένου αιώνα, συναντάμε ένα σφοδρό πνεύμα αμφισβήτησης και συλλογικής άρνη-
σης των δομών οργάνωσης, των θεσμών και των σχέσεων συνολικά όλου του μετα-
πολεμικού κόσμου. Επρόκειτο για επαναστατικά υποκείμενα που οργανωμένα συλ-
λογικά έθεσαν υπό αμφισβήτηση και άσκησαν κριτική στην επιστήμη γενικά, στην ι-
ατρική ειδικά και στην ψυχιατρική και την ψυχολογία ειδικότερα. Η παρακαταθήκη 
που έχουμε κληρονομήσει από τις προγόνισσές μας (σχετικά με την κριτική σε σχέ-
σεις, θεσμούς, ρόλους, επιστήμες, όπως η ιατρική και η ψυχολογία) φανερώνει όλο 
τον πλούτο, τη μαχητικότητα και την ανατρεπτική δύναμη του γυναικείου κινήμα-
τος, ενώ παράλληλα μας εφοδιάζει με απόψεις, θέσεις και αναλυτικά εργαλεία που 
μοιάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Ένα τέτοιο κίνημα, ωστόσο, δε θα μπορούσε να 
μείνει αναπάντητο.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σημερινή τάση της ψυχιατρικής/ψυχολο-
γίας και να εξηγήσουμε το πώς φτάσαμε ως εδώ, αλλά και το πώς στεκόμαστε εμείς 
ως γυναίκες απέναντι σ’ αυτή, θα ήταν βοηθητικό να αντιληφθούμε τους τρόπους 
αυτούς μέσω των οποίων ανασυστάθηκε η κοινωνία μετά τα κινήματα του ‘60 και ‘70 
γενικότερα και του γυναικείου κινήματος ειδικότερα. Η απάντηση σε τέτοιου είδους 
δυναμικής κινήματα φυσικά ήταν πολύπλευρη. Στοιχεία των διάφορων κινημάτων, 
όπως και του γυναικείου, αφομοιώθηκαν. Άλλα αξιοποιήθηκαν επιμέρους. Άλλα δια-
στρεβλώθηκαν. Η δεκαετία του ‘90, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ήρθε να επικυρώσει 
αυτή τη νέα συνθήκη, εφοδιασμένη με νέα δεδομένα και νέες αναλύσεις, με ανανεω-
μένη και εμπλουτισμένη ρητορεία για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα.8 

Έτσι, τα κινηματικά προτάγματα και οι συλλογικές αρνήσεις που αφορούσαν ένα 
ευρύ φάσμα των κοινωνικών δομών και σχέσεων, οι έννοιες της συλλογικότητας, της 
συντροφικότητας και της κοινότητας απορρίπτονται και αντικαθίστανται από την ε-
νεργοποίηση της ατομικότητας, του προσωπικού και του εαυτού. Ο εαυτός εξυμνεί-
ται σαν δεύτερος θεός και οι ρητορείες περί αυτογνωσίας, αυτοσυνείδησης και αυ-
τοβελτίωσης δίνουν και παίρνουν. Το προσωπικό έπαψε να αντιμετωπίζεται συλλο-
γικά ως πολιτικό. Η αλλαγή συνείδησης έπαψε να αποτελεί πρόταγμα που επιτυγχά-
νεται μέσα από συλλογική διαδρομή. Αντίθετα, έφτασε πια να αποτελεί ένα προσω-
πικό στοίχημα. Η ζωή μετατράπηκε σ’ ένα κυνηγητό χρημάτων, διπλωμάτων, καριέ-
ρας, προσωπικής ανέλιξης και επιτυχίας. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτή την αλυσι-
δωτή πορεία, φτάνουμε στο σήμερα. Όπου όλα, μας λένε και ξαναλένε, είναι, λέει, 
«ζήτημα επιλογών». Η ζωή που θα κάνεις, η κοινωνική σου κατάσταση, η ταξική σου 
θέση, οι ικανότητες και η προσωπικότητα σου, ο γάμος ή η εργένικη ζωή, το ντύσι-
μό σου, η μητρότητα, η σεξουαλικότητά σου. Όλα μα όλα παρουσιάζονται ως προϊ-
όντα ελεύθερης επιλογής. Μπορείς να τα έχεις και να τα κάνεις όλα. Αρκεί να το θε-
λήσεις πραγματικά. Η γκάμα των επιλογών ατελείωτη και η ελευθερία της επιλογής 
όλη δική σου. Έτσι λένε. 

Γυναίκες έγκλειστες στο Άσυλο 
Φρενοβλαβών Θεσσαλονίκης 
τη δεκαετία του '20. Πολλές 
από αυτές χαρακτηρίζονταν ως 
δαιμονισμένες, υποβάλλονταν 
σε εξορκισμούς, ενώ 
άλλες αλυσοδένονταν και 
εγκαταλείπονταν για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στην 
εκκλησία του Αγ. Αντωνίου, 
μέχρι ο άγιος να καταστείλει τα 
δαιμόνια και να τις γιατρέψει.
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Αγχος πανικός κατάθλιψη: τι λένε οι ψυχολόγοι για εμάς
Ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, αυτό που ονομάστηκε «ψυχική υγεία»9 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής υγείας του ατόμου, η οποία ορί-
ζεται ως «μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 
και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»10. Αν ανατρέξει καμιά στη βι-
βλιογραφία ή στο διαδίκτυο εύκολα θα βρει διάφορους ορισμούς που δίνουν ε-
πίσημοι διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις σχετικά με το τι εστί ψυχική υγεία. 
Ενδεικτικά:

Η ψυχική υγεία ορίζεται ως η αναζήτηση της ισορροπίας όλων των πτυχών 
της ανθρώπινης ζωής. (...) Η ψυχική υγεία είναι η ικανότητα να απολαμβά-
νουμε τη ζωή και να αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές προκλήσεις.11

Η ψυχική υγεία δεν προϋποθέτει μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διατα-
ραχής, αλλά ορίζεται ως κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας όπου το άτο-
μο μπορεί να ζει και να εργάζεται παραγωγικά και με άνεση, να αντιμετωπί-
ζει το καθημερινό στρες, να συνεισφέρει στην κοινότητά του και να παίρνει ι-
κανοποίηση μέσα από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και επιτεύγματα.12

Ο νέος κλάδος της θετικής ψυχολογίας έχει διευρύνει τον παραπάνω ορισμό 
συμπεριλαμβάνοντας: 

την ικανότητα του ατόμου να λαμβάνει ευχαρίστηση και ικανοποίηση από τη 
ζωή, να διατηρεί τα συναισθήματά του σε ισορροπία και να διαθέτει ευελιξία.13

Να μας το κάνουν πιο λιανά, μάλλον, δε γίνεται! Ανάμεσα σε προτάσεις και ατο-
μικές οδηγίες για αρμονία, παραγωγικότητα και κατανάλωση, ισορροπία, γέλιο και 
χαρά, στοιχεία που συνιστούν την «ψυχική υγεία», έρχεται και κατοχυρώνεται ο σύγ-
χρονος πια ρόλος της επιστήμης του ατόμου: οι ψυχολόγοι/ψυχίατροι είναι οι πλέον 
ειδικοί όχι μόνο να πουν ποιο άτομο είναι διαταραγμένο, νευρωτικό, καταθλιπτικό, 
σχιζοφρενές, άρα ψυχικά άρρωστο. Παράλληλα, έχουν όλη την εξουσία να παρουσι-
άζονται και να μιλούν ως οι μόνοι που μπορούν να δώσουν στο μη εναρμονισμένο, 
μη ισορροπημένο, μη παραγωγικό άτομο τη δυνατότητα να (ξανα)γίνει λειτουργικό 
και παραγωγικό, έτοιμο να μπει στην ατομική του τροχιά. Ή με άλλα λόγια να μάθουν 
στο άτομο πώς να αντέχει τη μοναξιά και τον φόβο...

Σήμερα, μιλώντας για την «επιδημία του 21ου αιώνα», ο σύγχρονος ψυχιατρι-
κός λόγος αναφέρεται σε αγχώδεις διαταραχές, σύνδρομα, αλλά και σε διαταραχές 
της διάθεσης, όπως η κατάθλιψη. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία 
(ΑΡΑ), οι αγχώδεις διαταραχές μαζί με την κατάθλιψη αποτελούν «τις συνηθέστερες 
ψυχικές διαταραχές, επηρεάζοντας περίπου το 13,6% έως το 28,8% των ενηλίκων 
κατά τη διάρκεια της ζωής τους»14. Φυσικά, οι γυναίκες και η «ιδιάζουσα, πολυποίκι-
λη ψυχοσύνθεσή μας» (η οποία όλο και κάπως βαπτίζεται ανά περιόδους) δε θα μπο-
ρούσαν να μην βρίσκονται στο επίκεντρο στοχοποίησης. Αρκεί να αναφέρουμε πως 
ανάμεσα στους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση διαταραχών άγχους 
και διάθεσης, μεταξύ άλλων, αναφέρονται πρώτα-πρώτα το φύλο, η ηλικία, όπως και 
η ενασχόληση με τα οικιακά!

Μιλώντας λίγο πιο συγκεκριμένα, οι αγχώδεις διαταραχές περιλαμβάνουν ένα φά-
σμα κλινικών συνδρόμων που χαρακτηρίζονται από νευρικότητα, ανησυχία, ένταση 
και διάφορα σωματικά συμπτώματα.15 Όσον αφορά την κατάθλιψη, αυτή καθιερώ-
θηκε ως κλινική διάγνωση το 1952, με την έκδοση του Διαγνωστικού Ψυχιατρικού 
Κώδικα.16 Σήμερα, η κατάθλιψη ορίζεται στην ψυχιατρική ως «ψυχική διαταραχή δι-
άθεσης με κυρίαρχα συμπτώματα την επικράτηση αρνητικών συναισθημάτων (απο-
γοήτευση, ματαιότητα, έντονη θλίψη, απελπισία), την απώλεια ενδιαφέροντος και ό-

Φυσικά η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές δε θα μπορούσαν να ξεφύγουν 
από τη νέα τάση της ιατρικής, που δεν είναι άλλη από την “πρόληψη”. Μέσα σ' 
όλα τα υπόλοιπα η σωστή, ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή είναι προσωπική 

ευθύνη κάθε γυναίκας που σέβεται και αγαπά τον εαυτό της και θέλει να αποφύγει 
τα καταθλιπτικά επεισόδια, λένε. “Νιώθεις κατάθλιψη ή έντονο στρες; Έλεγξε τις 

διατροφικές ελλείψεις σου”, μας παροτρύνει ιατρική ιστοσελίδα.

ρεξης για ζωή, την ανηδονία, την ανορεξία».17

Η καταγραφή των συμπτωμάτων και η ταξινόμηση των διαταραχών βάσει συγκε-
κριμένων κριτηρίων έχει πραγματοποιηθεί (και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναδι-
αμορφώνεται) από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία (ΑΡΑ) και τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Τα δυο αυτά συστήματα ταξινόμησης (DSM-IV και ICD-10) ταυ-
τοποιούν 12 κατηγορίες αγχωδών διαταραχών, με κυριότερες την διαταραχή πανικού, 
την αγοραφοβία και τη γενικευμένη διαταραχή άγχους (ΓΔΑ).18 Αν ανατρέξει καμιά στα 
δύο αυτά συστήματα ταξινόμησης μπορεί εύκολα να διαπιστώσει το εξής μαγικό: δεν 
υπάρχει μάλλον άνθρωπος που να μην ταυτιστεί με κάποια από τα συμπτώματα που 
παρατίθενται στην κάθε κατηγορία ψυχικής διαταραχής! Πρόκειται για κατηγοριοποι-
ήσεις που χωράνε τους πάντες και τα πάντα. Ο επιστημονικός αυτός λόγος ουσιαστικά 
επιτυγχάνει την ψυχολογικοποίηση διαφόρων χαρακτηριστικών και συμπεριφορών α-
τόμων ή και ομάδων, προσπαθώντας να ορίσει μια αιτιακή σχέση ανάμεσα στην ψυ-
χική αρρώστια και τα χαρακτηριστικά αυτά. Χαρακτηριστικά που μπορεί να αφορούν 
τον τρόπο εκφοράς της ομιλίας, τη σεξουαλική διάθεση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις 
κ.α.  Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως έως και το 1973 η ομοφυλοφιλία συμπερι-
λαμβανόταν ως διαταραχή στο διαγνωστικό εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών.19

Κάπως έτσι η καθημερινή συμπεριφορά των γυναικών μπαίνει στο στόχαστρο της 
επιστήμης για άλλη μια φορά. Μελαγχολία, ντροπή, γέλιο, σεξουαλική διάθεση, δι-
άθεση για φαγητό ή για ψώνια καταγράφονται, μετριούνται, ελέγχονται και ταξινο-
μούνται. Σε κάθε έκφραση και συμπεριφορά μας, η ψυχολογία και η ψυχιατρική α-
παντούν και με μια διαταραχή: διατροφικές διαταραχές, ανορεξία, βουλιμία, ακόμα 
και διαταραχή ψυχαναγκαστικής γυναικείας μανίας για ψώνια! Με αυτόν τον τρόπο, 
οι επιστήμες αυτές διαχειρίζονται πρακτικά και ιδεολογικά τον κοινωνικά κατασκευ-
ασμένο γυναικείο ρόλο όσον αφορά τη σεξουαλικότητα, τη μητρότητα, την εργασία, 
την ομορφιά και τα πρότυπά τους.

Κι εμείς τι κάνουμε;
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ βασικό. Ο λόγος για τον οποίο γράφου-
με αυτό το άρθρο και μιλάμε για αυτό το ζήτημα δεν είναι ούτε για να δαιμονοποι-
ήσουμε τους ψυχολόγους και τους ψυχίατρους ή την ψυχοθεραπεία και τα φάρ-
μακα, ούτε για να πούμε πως εμείς είμαστε αυτές που έχουμε βρει τη δύναμη, τον 
τρόπο και το μαγικό βοτάνι να απαλλαχτούμε από τα ψυχολογικά μας. Ίσα-ίσα. 
Γράφουμε αυτό το άρθρο γιατί, μέσα από την εμπειρία και τις συναναστροφές μας 
θεωρούμε πως το ζήτημα των ψυχολογικών διαταραχών, της εύρεσης ενός ειδι-
κού, της κατανάλωσης φαρμάκων, όπως και ο στιγματισμός από τον οικογενεια-
κό ή/και κοινωνικό περίγυρο είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολλές γυναίκες. 
Αρκεί να αναφέρουμε πως πολλές από εμάς και τις φίλες μας έχουμε πάει ή συ-
νεχίζουμε να πηγαίνουμε σε ψυχολόγους/ ψυχίατρους, κάποιες έχουμε χρειαστεί 
φαρμακευτική βοήθεια, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε νοιώσει α-
μηχανία, ντροπή και ενοχές για την «ψυχολογική μας αδυναμία».

Συζητώντας, καταλήξαμε πως αν θέλουμε να δούμε το θέμα των ψυχολογικών δι-
αταραχών από μια κριτική οπτική και να αναζητήσουμε τις αιτίες που μας οδηγούν 
σ’ αυτές ως γυναίκες, αυτό που οφείλουμε είναι να μην προσεγγίσουμε το ζήτημα α-
τομοκεντρικά, ως ένα προσωπικό πρόβλημα, ένα ατομικό αδιέξοδο, μια κληρονο-
μημένη νευρική ευαισθησία, αλλά ως ένα ζήτημα με κοινωνικές αφετηρίες και συνι-
στώσες. Η εξήγηση των κρίσεων άγχους, των κρίσεων πανικού και της κατάθλιψης 
και των τόσο μεγάλων ποσοστών εκδήλωσης σε εμάς τις γυναίκες μπορεί να εντο-
πιστεί στις κοινωνικές συνθήκες, στους τόπους και τους χρόνους που μεγαλώνουμε, 
κοινωνικοποιούμαστε, δουλεύουμε και ζούμε ως γυναίκες. Πώς να μην διαταραχθεί 
η διάθεσή σου, πώς να μην τσακιστούν τα νεύρα σου όταν βρίσκεσαι από τη μια συ-
νέντευξη στην άλλη ψάχνοντας για δουλειά, με το νοίκι να τρέχει, ενώ έρχεσαι αντι-
μέτωπη με τον κάθε μαλάκα; Πώς να αντέξεις όταν αφού βρίσκεις δουλειά βρίσκε-
σαι σε μια συνεχόμενη διαδικασία συναγερμού και επιτήρησης; Πώς να μην λυγίσεις 
όταν μετά τη δουλειά σε περιμένουν πολλοί και διάφοροι ρόλοι και αρμοδιότητες 
που μπορεί να αφορούν από την εμφάνιση μέχρι τη συμπεριφορά;  

Όσο και να το θέλαμε, λοιπόν, δεν καταφέραμε να αποφύγουμε το λάκκο και έχου-
με πέσει «θύματα της επέλασης της νέας μάστιγας» των αγχωδών διαταραχών και της 
κατάθλιψης. Οι εμπειρίες πολλές. Οι διηγήσεις άλλες τόσες. Αξίζει να αναφέρουμε πως 
μια από τις συνηθέστερες διαπιστώσεις της κοινής μας εμπειρίας αποτελεί η παραδο-
χή πως αν δεν ανήκεις στο «κλαμπ των διαταραγμένων» και παρουσιάζεις αυτό που 
λένε οι ψυχολόγοι «φυσιολογική αντίδραση στις στρεσογόνες ή δυσάρεστες καταστά-
σεις», αν δεν έχεις πάθει ποτέ κρίση πανικού ή δεν έχεις αντιμετωπίσει ποτέ ένα κατα-
θλιπτικό επεισόδιο κλπ, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσεις το μέ-
γεθος του πόνου, της αγωνίας και του φόβου του ατόμου που έχει υποφέρει από όλα 
ή κάποια από αυτά.

Κατά συνέπεια, πολλές είμαστε κι αυτές που, αφού πρώτα παλέψαμε με θεούς και 
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δαίμονες, αναζητήσαμε σωτηρία, λύση ή έστω κάποια ανακούφιση μέσω της επαφής 
μας με κάποιον ειδικό, είτε ψυχολόγο είτε ψυχίατρο. Η απόφαση δύσκολη. Κι αυτό 
γιατί αναπόφευκτα έρχεσαι αντιμέτωπη με ένα σωρό ζητήματα. Πρώτα απ’ όλα, η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Νιώθεις κουρέλι. Συνεχόμενο άγχος και ανησυχία 
που σου τσακίζει κυριολεκτικά τα νεύρα, αγωνία αναζήτησης του «τι στο διάλο μου 
συμβαίνει», ματαιότητα κι απελπισία. Επίσης, σκέψεις και ενοχές για το αν είσαι σε 
θέση να διαθέσεις τα χρήματα για να μπορέσεις να πληρώσεις τον ψυχολόγο. Το βα-
σικότερο όλων, ωστόσο, είναι η κοινωνική πίεση του στιγματισμού. Ξαφνικά γίνεσαι 
αυτό που φοβόσουν. Η ανήμπορη, η προβληματική, η άρρωστη, η υστερική, η τρε-
λή. Κι όλα αυτά χωρίς να μπορείς, τις περισσότερες φορές, να προσδιορίσεις το πώς 
και το γιατί έφτασες σε αυτή την κατάσταση. Ψάχνεις μέσα σου. Ρίχνεις ευθύνες στον 
εαυτό σου. Μα καλά πώς λύγισες;  Πώς έφτασες εσύ στο σημείο να θες βοήθεια από 
κάποιον ξένο; Από κάποιον ειδικό; Κι αν τυχόν η ψυχική σου κατάσταση είναι τέτοια 
που είναι ανάγκη να πάρεις κάποιο φάρμακο, τότε οι σκέψεις, η ντροπή και οι ενοχές 
διπλασιάζονται, αφού οι αντιδράσεις πολλαπλασιάζονται. 

Από την άλλη, δεν πρέπει να παραβλέπεται και η άλλη όψη του νομίσματος. Καλά 
και ξεπερνάς τον εαυτό σου και τις κοινωνικές πιέσεις. Καλά και βρίσκεις κάποια χρή-
ματα να διαθέσεις (έστω με μισή καρδιά). Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Στο γραφείο 
του ψυχολόγου θα έρθεις συχνά αντιμέτωπη με σεξιστικές, μισογύνικες προσεγγί-
σεις, ατομοκεντρικές, εγωκεντρικές στρατηγικές, απλουστεύσεις, γενετικές, βιολογι-
κές εξηγήσεις και γενικώς ψυχολογικοποίηση και παθολογικοποίηση σκέψεων, συ-
ναισθημάτων και συμπεριφορών. Αξίζει να αναφέρουμε πως κάποιες από εμάς έχου-
με φύγει από συνεδρίες κλαίγοντας, άλλες έχουμε αναρωτηθεί για τον κλειτοριδικό 
οργασμό μας, ενώ άλλες έχουμε πάει σπίτι για να μαλώσουμε με τη μάνα μας που δεν 
λέει να «μαραθεί» ώστε να επιτρέψει σε εμάς να «ανθίσουμε» (όντως έτσι έχει ειπω-
θεί!). Κάποια μαγική συνταγή εξεύρεσης του ιδανικού ψυχολόγου και της ιδανικής 
ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης σίγουρα δεν υπάρχει. Ωστόσο το να ακούμε και να 
εμπιστευόμαστε το συναίσθημα και την εντύπωση που μας γεννά κάποιος ειδικός, 
όπως και το να μη διστάζουμε να «δοκιμάσουμε» αρκετούς μέχρι να βρούμε κάποιον 
που να μας κάνει κάπως περισσότερο είναι μια πιο ασφαλής προσέγγιση.

Δεν θέλουμε να παραλείψουμε κάτι ακόμα που θεωρούμε καίριο για το θέμα μας. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η σύγχρονη ψυχο – φαρμακοβιομηχανία αποτελεί έναν 
από τους επικερδέστερους κλάδους της φαρμακοβιομηχανίας στο σύνολό της. Η χο-
ρήγηση και η χρήση αγχολυτικών και αντικαταθλιπτικών έχει εκτιναχτεί στην κυριολε-
ξία στα ύψη στον δυτικό κόσμο την τελευταία εικοσαετία. Επιπλέον, με μια απλή ενα-
σχόληση επί του θέματος, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει καμιά πως οι διάφορες έρευ-
νες της ψυχο – φαρμακολογίας συνάδουν με και μοιάζει να κατευθύνουν τα περιεχό-
μενα και τον προοδευτικό εμπλουτισμό των πινάκων ταξινόμησης των ψυχικών διατα-
ραχών. Οκ. Νομίζουμε πως ο ρόλος των φαρμακοβιομηχανιών και τα τεράστια κέρδη 
τους μέσω της ενασχόλησης με κάτι τόσο σημαντικό σήμερα, όπως είναι το μονοπώ-
λιο στη «δυνατότητα αποκατάστασης ή πρόληψης της υγείας του ατόμου», καθώς και 
η ειδική μνεία που επιφυλάσσει για εμάς τις γυναίκες είναι κομβικός και δεδομένος. Ω-
στόσο, είναι γεγονός. Η χρήση φαρμάκων για την θεραπεία ή την (προσωρινή έστω) α-
νακούφιση συμπτωμάτων θεωρείται φυσιολογική και αναμενόμενη για την αντιμετώ-
πιση οποιασδήποτε ασθένειας, εκτός της ψυχικής. Όταν κάποιες από εμάς ή κοντινά 
μας άτομα έχουμε βρεθεί σε τέτοια ψυχική κατάσταση που σκεφτόμαστε να πάρου-
με ή έχουμε πάρει κάποιο ψυχοφάρμακο, οι νουθετήσεις και οι συμβουλές όσων είναι 
έξω απ’ τον χορό δίνουν και παίρνουν: «Αν πέσεις στην παγίδα και πάρεις ψυχοφάρμα-
κα, μια ζωή θα είσαι εξαρτημένη από αυτά», «Τα προβλήματα πρέπει να μάθεις να τα α-
ντιμετωπίζεις μόνη σου κι όχι παίρνοντας ψυχοφάρμακα», «Ο ψυχίατρος σου έγραψε 
ψυχοφάρμακα με στόχο να καταστείλει την επαναστατικότητά σου και τις φυσικές α-
ντιστάσεις σου στον καπιταλισμό». Οι συνέπειες τέτοιων παροτρύνσεων έχουν υπάρξει 
καταστροφικές για τις ζωές πολλών από εμάς που έχουμε κατά καιρούς υπάρξει «αδύ-
ναμες, επιρρεπείς, φυγόπονες ή ευκολόπιστες»...

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαρες. Δεν φυτρώσαμε, ούτε γεννηθήκαμε και κοινωνικο-
ποιηθήκαμε σε κάποια ουτοπία. Είμαστε γέννημα θρέμμα αυτής της κοινωνίας, φέρο-
ντας τα βάρη, τους ρόλους και τις πιέσεις της. Οι ρητορείες της παντογνώστριας ελλη-
νικής οικογένειας για τον «ψυχολόγο που δεν τον χρειάζεσαι γιατί δεν έχεις τίποτα κι αν 
έχεις θα το πεις στη μαμά και θα περάσει», η αγανάκτηση του συζύγου, γκόμενου ή φί-
λου για την «αχαριστία σου και τον μαγικό τρόπο που έχεις να φτιάχνεις προβλήματα, 
ενώ όλα είναι τέλεια», μέχρι και τα «σοφά λόγια» του «χώρου» σχετικά με «τις πρωτο-
ποριακές σχέσεις» και τη «μαχητικότητα και αγωνιστικότητα» που μας προφυλάσσουν 
από τα ψυχολογικά προβλήματα και τα ψυχοφάρμακα που αφορούν μόνο τους κοι-
νούς θνητούς, εντοπίζεται μια κοινή συνισταμένη: το να έχει κάποια κάποιο ψυχολογι-
κό θέμα που δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη ή με τους κοντινούς της και η αναζήτηση 
λύσης σε κάποιον ψυχολόγο/ψυχίατρο είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ταμπού. 

Ωστόσο, θα το λέμε μέχρι να το χωνέψουμε κι εμείς οι ίδιες: 
Το προσωπικό είναι πολιτικό, το ψυχολογικό είναι κοινωνικό. 

1 Η γέννηση της ιατρικής, όπως και η εγκαθίδρυσή της ως μηχανισμού 
παραγωγής σεξιστικής ιδεολογίας περιγράφονται αναλυτικά από τις 
φεμινίστριες B. Ehrenreich και D. English στο «Παθήσεις και διαταραχές: φύλο, 
ιατρική και ασθένεια”»(Σεπτέμβρης 2016).
2  Αυτά αναφέρει ο M. Fouceaut στο «Η ιστορία της τρέλας». Όποια έχει όρεξη 
μπορεί να βρει αναλυτικά ιστορικά στοιχεία που αφορούν την ψυχιατρική, τον 
εγκλεισμό και τους ορισμούς της τρέλας ανά τους αιώνες.
3 Εισηγήσεις των ανοικτών συνελεύσεων των μητροπολιτικών συμβουλίων, «Η 
ψυχολογικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων» (χειμώνας 2003-καλοκαίρι 2004) 
(σελ.54-71)
4 B. Ehrenreich, D. English, «Παθήσεις και Διαταραχές: Φύλο, Ιατρική και 
Ασθένεια”»(Σεπτέμβριος 2016)
5 delirium-απόπειρες παρέκκλισης, «Ψυχική ασθένεια, ευγονική και σωματικές 
θεραπείες» (Μάιος 2012)
6 στο ίδιο
7   Εισηγήσεις των ανοικτών συνελεύσεων των μητροπολιτικών συμβουλίων, «Η 
ψυχολογικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων» (χειμώνας 2003-καλοκαίρι 2004)
8 στο ίδιο
9 Περισσότερα για την ψυχική υγεία και ασθένεια, όπως και για τα 
ψυχοφάρμακα και τη χρήση τους σήμερα δες «Η Αλίκη στη χώρα των 
φαρμάκων», delirium-απόπειρες παρέκκλισης (φθινόπωρο 2011)
10 Έτσι ορίζεται η συνολική σωματική υγεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ)
11 Στην ιστοσελίδα ψυχιάτρου http://www.askitis.gr/psychichealth/view/
psichiki_igeia_ti_einai, Τι είναι ψυχική υγεία
12 Στην ιστοσελίδα ψυχολόγου https://www.mavroeidi-psychologos.gr/index.
php/, Ψυχική υγεία και ψυχικές διαταραχές
13 Στην ίδια ιστοσελίδα.
14 Στην ιστοσελίδα http://www.pfizer.gr/sites/g/files, Τι είναι οι αγχώδεις 
διαταραχές – Πώς ταξινομούνται
15 Περισσότερα για τις αγχώδεις διαταραχές και τις κρίσεις πανικού δες «σε 
καιρούς... κρίσης πανικού», delirium – απόπειρες παρέκκλισης (Σεπτέμβρης 
2013)
16 Στην ιστοσελίδα https://entropia.syspirosiatakton.org, Η ιστορία της 
κατάθλιψης
17 Στην ιστοσελίδα www.katathlipsi.gr
18 Στην ιστοσελίδα http://www.pfizer.gr/sites/g/files, Τι είναι οι αγχώδεις 
διαταραχές – Πώς ταξινομούνται
19 Στην ιστοσελίδα www.mixanitouxronou.gr, Η ομοφυλοφιλία αφαιρείται από 
τον κατάλογο ψυχικών διαταραχών στις Η.Π.Α.

Η φωτό είναι μια από τις πολλές που φιγουράρουν σε διάφορα σάιτ 
ψυχολόγων, ψυχιάτρων και οργανώσεων που ασχολούνται με τη 
“μάστιγα” της επιλόχειου κατάθλιψης. Ως κύρια αιτία της “γυναικείας, 
μητρικής αυτής κατάθλιψης” αναφέρεται μια ορμόνη, λέει, που 
συνδέεται με το στρες και εκκρίνεται από τον πλακούντα!

“Το στοματικό σεξ διώχνει τη γυναικεία κατάθλιψη”, λένε οι ειδικοί. 
Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό “Archives 
of sexual behaviour”, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
γυναίκες που έκαναν στοματικό σεξ στους ερωτικούς τους παρτενέρ 
ένιωθαν πιο ικανοποιημένες και με όρεξη για ζωή, γλιτώνοντας από 
την κατάθλιψη. Μάλιστα. Προτείνουμε να διερευνηθεί η ισχύς της 
έρευνας και στην περίπτωση των αντρών που κάνουν στοματικό. Όχι 
τίποτα άλλο. Μην μείνουν παραπονεμένοι, δεν επωφεληθούν από τις 
ευεργετικές επιδράσεις και πέσουν σε καμιά βαριά κατάθλιψη!


