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“Τέινο, είλαη θαη θάηη άιιν. Απηό ην πξόβιεκα ηνπ θόβνπ θαη ηνπ "λα πξνζέρεηο". 

Εδώ αλαζηελάδω. Είρα ηηο πξνάιιεο κηα θνπβέληα κε θάηη παηδηά γηα ην αλ έρνπκε 

ηειηθά ειεύζεξε βνύιεζε ή όρη. Εγώ ζέιω λα πηζηεύω όηη έρνπκε, έζηω θαη 

ειάρηζηε, ή ηνπιάρηζηνλ όηη πξνζπαζνύκε κηα δωή λα έξζνπκε όζν γίλεηαη πην 

θνληά ζηελ ειεπζεξία, γηαηί αιιηώο ηη άιιν; Τα πην κηθξά fragments ηεο ειεύζεξεο 

βνύιεζεο πνπ ζεωξώ όηη νθείινπκε λα έρνπκε ωο ππάξμεηο, δπζηπρώο ωο επί ην 

πιείζηνλ εηεξνθαζνξηδόκελεο, ζπλίζηαληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζώκαηόο καο. Τη 

θάλνπκε κ' απηό ην ζώκα πνπ έρνπκε? Θα πεξάζνπκε κηα δωή πξνζπαζώληαο λα 

ην θπιάμνπκε θαη λα ην θξύβνπκε από ηέηνηα θαηλόκελα θαη λα πεξπαηάκε κε ην 

θεθάιη ζθπθηό ή λα ην εμαθαλίδνπκε κεο ζην πιήζνο ληπκέλνη "θαλνληθά", ζε 

δηαζηάζεηο "θαλνληθέο", ζε θύια "θαλνληθά", ζε ρξώκαηα "θαλνληθά", ζε "κε 

πξνθιεηηθέο" εκθαλίζεηο;» 

 

Σπαλνπδάθε Μαξία 
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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

Ζ λεπξηθή αλνξεμία είλαη κηα πεξίπινθε ςπρνινγηθή δηαηαξαρή, ε νπνία έρεη 

πεξίπινθνπο αηηηνγελείο παξάγνληεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη πνιιέο 

δεκνζηεύζεηο ζρεηηθά κε ηνπο θνηλσληθνύο παξάγνληεο. Ζ έξεπλα απηή εζηηάδεη ζην 

λα αλαιύζεη ηηο αθεγήζεηο γπλαηθώλ πνπ έρνπλ παιέςεη κε ηελ αλνξεμία ζην λεζί ηεο 

Κξήηεο. Σξεηο ζπλεληεύμεηο εκη-δνκεκέλεο κνξθήο δηεμήρζεζαλ θαη αλαιύζεθαλ κε 

βάζε ηηο δηαδηθαζίεο αλάιπζεο ιόγνπ. Ζ αλάιπζε ιόγνπ ζηηο ζπλεληεύμεηο καο 

έδσζε ηα εμήο απνηειέζκαηα: ην ιόγν ηνπ ζύκαηνο (πρ. ηα ππνθείκελα θαηαζθεύαδαλ 

ην ιόγν ηνπο από ηε ζέζε ηνπ ζύκαηνο), ην ιόγν ηνπ βνπβνύ ζώκαηνο (πρ. ν πόλνο 

θαη νη ζηεξήζεηο πνπ πθίζηαηαη ην ζώκα, αιιά δε κπνξεί λα ηνπο θσλάμεη), ν 

ςπρηαηξηθόο ιόγνο: κηιώληαο γηα εθείλε ρσξίο εθείλε. ηε ζπδήηεζε αλαιύζεθαλ 

απηνί νη ηξεηο ιόγνη δίλνληαο καο, ηειηθά, κηα αίζζεζε γηα ην πώο αλαθαηαζθεπάδνπλ 

ην βίσκα ηνπο θαηά ηελ αθήγεζε ηνπο νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ εκπεηξία λεπξηθήο 

αλνξεμίαο.  

Anorexia nervosa is a complex psychological disorder whose aitiogenesis is 

multifaceted.  Of recent years much has been published regarding its sociogenic 

courses.  The focus of this research is to analyze women‟s narrations of dealing with 

anorexia on the Crete. Three semi-structures interviews were conducted and analysed 

using discourse analysis procedures.  The analysis yielded the following results: the 

word of the victim: the subjects construct their ground against the position of the 

victim, the language of the silent body: pain and deprivations suffered by a body that 

cannot speak with words, and psychiatric discourse: talking for her without her. 

Discussion focuses on these three overarching themes and how they allow one to 

sense women reconstruct and re-construct their experience of anorexia nervosa. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ λεπξηθή αλνξεμία είλαη κηα ςπρνινγηθή δηαηαξαρή ε νπνία εληνπίδεηαη θαη ζε 

παιαηόηεξνπο αηώλεο.  Απνηειεί, αθόκα θαη ζήκεξα, θνηλή πεπνίζεζε όηη ε λεπξηθή 

αλνξεμία ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο δηαηαξαρέο εθείλεο πνπ είλαη ρξόληεο θαη 

κάιηζηα ζαλαηεθόξεο (Paulson-Karlsson &Nevonen, 2012; Karas, 2014). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά  ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο πνπ θπξηαξρνύλ ζε βηβιία ςπρνινγίαο είλαη 

ηα εμήο: αδηάιιαθηε ζέιεζε γηα αδύλαην ζώκα θαη άξλεζε ηνπ αηόκνπ λα δηαηεξεζεί 

ζε θπζηνινγηθό βάξνο, θόβνο λα πάξεη βάξνο, ππεξβνιηθά πεξηνξηζκέλε ιήςε 

ηξνθήο θαη δηαζηξέβισζε ηεο εηθόλαο γηα ην ζώκα (Office of Mental Health,2014; 

Kaplan, Walsh, Omsted et. al., 2009). 

Ζ αηηηνγέλεζε ηεο αλνξεμίαο έρεη εξεπλεζεί θαη ππάξρεη έληνλνο επηζηεκνληθόο / 

εξεπλεηηθόο δηάινγνο. ε θάπνηεο πεγέο, δηαηππσλόηαλ ε άπνςε όηη νη δηαηξνθηθέο 

δηαηαξαρέο δελ ήηαλ απνηέιεζκα εμσηεξηθώλ επηδξάζεσλ δηαθόξσλ παξαγόλησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο  ηνπ αηόκνπ αιιά ε θύξηα αηηία πξόθιεζήο ηνπο απνδηδόηαλ ζε 

αλσκαιία ηνπ εγθεθάινπ (De Angelis, 2002; Kersting, 2004). Βεβαίσο είραλ 

δηαηππσζεί θαη άιιεο απόςεηο θαηά ηηο νπνίεο, νθείινληαλ θαη ζε άιια αίηηα πέξαλ 

ησλ βηνινγηθώλ παξαγόλησλ. Σν παξόλ θείκελν δηαπλέεηαη από κηα ζθνπηά θξηηηθήο 

θεκηληζηηθήο ηδενινγίαο. Να ζεκεησζεί όηη αλ θαη νη θεκηληζηηθέο ζεσξίεο δε 

ζπλίζηαληαη ζε έλαλ ελνπνηεκέλν ιόγν σο πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ζεσξεηηθή βάζε, ε 

ζπκβνιή ηνπο ήηαλ ζεκαληηθή ζηελ θξηηηθή επαλεμέηαζε θαη επαλαζεώξεζε ησλ 

παγησκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ην ζώκα (Αξώλε, 2008).  

 Ζ Laurie Penny ζην βηβιίν ηεο Meat Market: Female Flesh under 

Capitalism(2011) εθζέηεη κέζα από κηα θνπθσηθή πξνζέγγηζε,  αλαιπηηθά θαη κε 

ζαθήλεηα, ηνλ ηξόπν πνπ ε γπλαηθεία ζάξθα θαηαιήγεη λα ρεηξαγσγείηαη θαη λα 

ειέγρεηαη ζην πιαίζην ηνπ ύζηεξνπ θαπηηαιηζκνύ. ην βηβιίν ηεο παξαηίζεληαη,  

εθηόο ησλ άιισλ, θαη θάπνηεο παξάκεηξνη εκπνξίνπ γπλαηθείαο ζάξθαο σο 

ζεμνπαιηθνύ θαη θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη αλαδεηθλύεη σο απνηέιεζκα ηεο 

επηδίσμεο ηεο γπλαίθαο λα δείρλεη όκνξθε, ηελ ελ ηέιεη απνμέλσζή ηεο από ηελ 

ηδηόηεηα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο ηνπ ζώκαηόο ηεο.  

Γειαδή, πώο ρξεζηκνπνηείηαη ε γπλαηθεία ζάξθα, σο πξντόλ πξνο πώιεζε αιιά 

θαη σο εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε δηαθόξσλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ. Ο 

άλζξσπνο γπλαίθα απνηειεί νπζηαζηηθά έλα πεδίν εθαξκνγήο θνηλσληθνύ ειέγρνπ 

(Foucault, 2004). Απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηελ «απνμέλσζε» ηνπ ππνθεηκέλνπ από ηελ 
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ίδηα ηνπ ηε ζάξθα ηελ νπνία θξνληίδεη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο, νη νπνίνη ηνπ 

ππνδεηθλύνληαη επηηαθηηθά, ώζηε ε ζάξθα θαηαιήγεη λα ππεξεηεί ηα θαζνξηζκέλα 

θπξηαξρηθά θνηλσληθά θαη θαηαλαισηηθά πξόηππα ηα νπνία βεβαίσο αλαπαξάγνληαη 

θαη πξνβάιινληαη ζπλερώο κέζα από ηηο δηαθεκίζεηο αιιά θαη κε ηε ρξήζε θάζε 

πξόζθνξνπ κέζνπ (Tiggeman, 2005). Ζ επηινγή ππαθνήο ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ 

γίλεηαη  ζπλεηδεηά, αθνύ ε ελζσκάησζε απηώλ ησλ πξνηύπσλ ζε κηα θνηλσλία ζηελ 

νπνία ην ππνθείκελν γπλαίθα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα ζεηξά από «πξέπεη» γηα ηελ 

εκθάληζή ηεο θαη ηνπο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο ηεο, είλαη δεδνκέλε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Φνπθώ (2004) επηρεηξεκαηνινγεί όηη ην ζώκα άξρηζε λα γίλεηαη 

ζηόρνο πεηζαξρίαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ, κε ηελ επηθξάηεζε ησλ θνηλνβνπιεπηηθώλ 

ζεζκώλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηθώλ ειεπζεξηώλ. Οη πεηζαξρηθέο πξαθηηθέο πνπ 

επηβάιινληαη ζην ζώκα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο λεσηεξηθέο κνξθέο 

νξγάλσζεο ηνπ ζηξαηνύ, ηνπ ζρνιείνπ, ηεο θπιαθήο. Μέζα από ηελ πεηζαξρία 

θαηαζθεπάδνληαη ζώκαηα πεηζήληα, ππνηαγκέλα. Ζ πνιηηηθή θαηαλαγθαζκώλ, ε 

νπνία ζηνρεύεη ζην ζώκα, έρεη σο ζθνπό ηνλ απόιπην έιεγρν ησλ θηλήζεσλ, ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξώλ ηνπ ώζηε λα ην απνζαξζξώζεη θαη λα ην αλαζπλζέζεη. ην 

πιαίζην ηνπ ύζηεξνπ θαπηηαιηζκνύ, ν νπνίνο αλαπηύζζεηαη παξάιιεια κε ηελ 

εμέιημε ησλ εμνπζηαζηηθώλ πξαθηηθώλ,  αλαπηύζζεηαη  ε ίδηα ε γπλαηθεία 

ζειπθόηεηα, είλαη έλα ηέρλαζκα, κηα επηλόεζε, έλαο ηξόπνο επαλαιακβαλόκελεο 

αλαπαξάζηαζεο επηβεβιεκέλσλ θαλόλσλ ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ θύινπ, πνπ απνηεινύλ 

άιιε κηα επίζηξσζε ηεο ζάξθαο, όπσο ηόζεο άιιεο (Butler, 1993). Καηά ηε Butler, 

δειαδή,  ην εμνπζηαζηηθό πιαίζην θαηαζθεπάδεη ην ζώκα κέζσ ησλ ελεξγεηώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ηηο ζεκαζίεο (Αξώλε, 2008).  Ζ δίαηηα πεηζαξρεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζώκαηνο: ε όξεμε πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπλερώο θαη λα θπξηαξρείηαη από 

κηα αηζαιέληα ζέιεζε. Αθνύ δελ κπνξεί θαλείο λα αξλεζεί ηελ αζώα αλάγθε ηνπ 

νξγαληζκνύ γηα ηξνθή, ην ζώκα γίλεηαη ερζξόο, έλα μέλν ζώκα απνθαζηζκέλν λα 

αλαηξέςεη ην ζρέδην πεηζάξρεζεο. 

Ζ Bordo (1993) ιέεη όηη ήηαλ γηα ηηο γπλαίθεο ζηα ηέιε ηνπ 20
νύ

 αηώλα ό,ηη ήηαλ ε 

πζηεξία γηα ηηο γπλαίθεο παιαηόηεξσλ επνρώλ: ε απνθξπζηάιισζε κηαο δηαδεδνκέλεο 

πνιηηηζκηθήο εκκνλήο ζε κηα παζνινγηθή κνξθή . Γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ «ηπξαλλία 

ηνπ αδύλαηνπ ζώκαηνο» ε νπνία είλαη απόξξνηα ηεο δίαηηαο σο κνξθή πεηζαξρίαο. 

Απηή επηβάιιεηαη ζην ζσκαηηθό ππνθείκελν από δηάθνξα εμνπζηαζηηθά κέζα (Cairns 

& Johnson, 2013).  ήκεξα, όζνλ αθνξά ζηε ζάξθα, ζύκθσλα πάιη κε ηε Bordo 

(1993). γίλεηαη ιόγνο γηα ην θόβν ηεο ζάξθαο. Τπάξρεη απνζηξνθή γη‟ απηήλ θαη 
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ηαπηόρξνλα νηθεηόηεηα ζηε ζεμνπαιηθόηεηα. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, νη 

γπλαίθεο πνιιέο θνξέο μεζπνύλ ζην ζώκα ηνπο κε ηε κείσζε ηνπ θαγεηνύ, ε νπνία 

πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηελ πιήξε απνζηξνθή ηνπο από ην θαγεηό, νπόηε νδεγνύληαη  

ζηε λεπξηθή αλνξεμία. 

  ε όηη αθνξά ην βίσκα,  ηξόπνο πνπ βηώλνπλ νη γπλαίθεο ηε λεπξηθή αλνξεμία 

δηαθέξεη από γπλαίθα ζε γπλαίθα. Απηό έρεη σο πξνέθηαζε ην λα δηαθέξνπλ θαη σο 

πξνο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο απέλαληη ζε κηα πξνηεηλόκελε ζεξαπεία (Paulson-Karlsson 

& Nevonen, 2012). Οη ίδηνη ιέλε πσο όζνη επηζπκνύλ λα εκπιαθνύλ ζε ζεξαπεία , ζα 

πξέπεη λα ζπδεηνύλ κε ην ζεξαπεπηή/ ζεξαπεύηξηα ηνπο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηε ζεξαπεία, ηηο ζθέςεηο ηνπο, κηα «θαλνληθή» δσή όπσο ζα ηελ ήζειαλ θηι., 

πξάγκα ην νπνίν βνεζάεη ζην λα ηνπο δεκηνπξγεζνύλ θίλεηξα γηα ζεξαπεία. 

Αλεμάξηεηα, όκσο, από ηε ζεκαζία πνπ έρεη απηό ζε ζεξαπεπηηθό επίπεδν σο πξνο ην 

πώο ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζην ζρεδηαζκό ηεο, θαλεξώλεη θηόιαο ην πόζε 

ζεκαζία έρεη ην βίσκα ηεο θάζε γπλαίθαο. Γηαηί νη πξνζδνθίεο θαη ηα θίλεηξα δελ 

είλαη αλεμάξηεηα από ην βίσκα. 

ην βηβιίν ηεο «Σν ζώκα δελ ςεύδεηαη πνηέ» ε Miller (2009), παξαζέηεη 

αξθεηά παξαδείγκαηα δηάζεκσλ αλζξώπσλ νη νπνίνη ιόγσ ηεο αλαηξνθήο πνπ είραλ 

θαη εμαηηίαο ησλ βησκάησλ ηνπο, αλέπηπμαλ θάπνηα δηαηαξαρή ππνζηεξίδνληαο πσο ε 

νηθνγέλεηα θαη ν ηξόπνο πνπ κεγαιώλεη έλα παηδί αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θνξκί ηνπ. 

Σν ελδηαθέξνλ είλαη ην πώο απηή ε δηαηαξαρή δσγξαθίδεηαη ζηνλ θακβά, πνπ δελ 

είλαη άιινο από ην ζώκα. Ζ Miller (2009) ηζρπξίδεηαη όηη έλα παηδί γελληέηαη θαη 

απηό πνπ απνδεηά ζπλεηδεηά- αζπλείδεηα, δελ είλαη ηίπνηα άιιν πέξα από αγάπε, 

θξνληίδα θαη δεζηαζηά από ηνπο γνλείο. Όηαλ νη γνλείο δελ αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο 

ηηο αλάγθεο, ην παηδί δπζθνξεί θαη θαηαθιύδεηαη από ην θόβν ηνπ ζαλάηνπ. πλ ηνηο 

άιινηο, κεηέπεηηα, θαη αλάινγα πάληα κε ηα βηώκαηα πνπ ζα απνθηήζεη 

κεγαιώλνληαο, όπσο πηζαλόλ ε εγθαηάιεηςε, ε δπζθνξία θαη ην αίζζεκα ηνπ 

θηλδύλνπ πνπ ην θαηέθιπζε ην έθαλαλ λα ληώζεη αβνήζεην ζε κηα ειηθία πνπ είρε 

αλάγθε ηνπο γνλείο ηνπ, πξάγκα πνπ γίλεηαη αηζζεηό (Holter & Goylfoyle, 2013). 

  Σν παηδί κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα ηξώεη επηδηώθνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν λα 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληώλ ηνπ, λα απνθηήζεη κηα ηαπηόηεηα ηελ νπνία δελ 

θαηάθεξε λα απνθηήζεη κέζα από κηα «πγηή» αλαδήηεζε ζην αλζπγηεηλό πεξηβάιινλ 

πνπ κεγάισλε. Σν ζώκα καο ζπγθξαηεί αλακλήζεηο ηεο πξνζσπηθήο καο ηζηνξίαο, 

είηε απηέο είλαη θαιέο είηε όρη. Απηό έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο επηηαγέο ηεο 

Ζζηθήο, γξάθεη ε Miller (2009), όπνπ ζύκθσλα κε απηέο πξέπεη λα αγαπάεη θαη λα 
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ηηκάεη ην παηδί, ηνπο γνλείο ηνπ όηη θη αλ ζπκβεί, αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη 

θάζε ιόγν λα ηνπο απνζηξέθεηαη..   

πλ ηνηο άιινηο, ε ακθηβνιία γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία είλαη θεληξηθό 

δήηεκα ζηε λεπξηθή αλνξεμία (Nordbo, Espeset & Gulliksen, 2006). Οη γπλαίθεο πνπ 

πάζρνπλ από λεπξηθή αλνξεμία ζπάληα αλαδεηνύλ ζεξαπεία κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία, ν βαζκόο θηλεηνπνίεζήο ηνπο γηα αιιαγή είλαη πνιύ ρακειόο, αιιά θαη 

όηαλ απνθαζίζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε ζεξαπεία ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα είλαη 

ζπρλά θησρό θαη κάιηζηα ζρεδόλ νη κηζέο από ηηο αζζελείο ζηακαηάλε ηε ζεξαπεία 

(Nordbo, Espeset & Gulliksen, 2006). Άξα ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη ιόγνη πνπ 

νδήγεζαλ ηηο γπλαίθεο ζην λα «θόςνπλ» ην θαγεηό είλαη νη ίδηνη ζε γεληθέο γξακκέο. 

όπσο επίζεο είλαη θνηλόο θαη ν ηξόπνο πνπ ρεηξίδνληαη κεξηθέο θαηαζηάζεηο ζηε 

ζπλέρεηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζεξαπεία ηνπο Ο δηζηαγκόο γηα ηελ απόθαζε 

αιιαγήο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο, εθηηκάηαη όηη νθείιεηαη ζηα ζπκπηώκαηα 

ηεο αλνξεμίαο. Όπσο αληινύκε από ηελ ίδηα πεγή, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό απηώλ 

ησλ αζζελώλ είλαη όηη  εθηηκνύλ σο ζεηηθά ηα ζπκπηώκαηα ηνπο. Κη απηό ζπκβαίλεη 

γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, όπσο, επεηδή βξίζθνπλ δεζηαζηά ζε όιν απηό, επεηδή ζεσξνύλ 

όηη βξίζθνπλ ηαπηόηεηα θιπ.  

 Ζ λεπξηθή αλνξεμία ινηπόλ, δελ νξηνζεηείηαη – πεξηνξίδεηαη κόλν ζε κηα 

ζεηξά από ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο νπνίεο ην ίδην ην άηνκν έρεη δώζεη 

ηδηαίηεξν λόεκα (Butryn, 1997). Πνιιά από απηά ηα λνήκαηα απνηεινύλ 

θαηαζθεπάζκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θίλεηξν γηα ην άηνκν (αλάγθε γηα έιεγρν, 

αληίζηαζε ζηε ζεμνπαιηθή σξίκαλζε).  

Γηα πνιιά ρξόληα, εξεπλεηέο θαη θιηληθνί ςπρνιόγνη πξνζπαζνύζαλ λα 

θαηαλνήζνπλ ην λόεκα ηεο ζπκπεξηθνξάο αζζελώλ κε λεπξηθή αλνξεμία. ύκθσλα 

κε ηνπο Strodl θαη Anderson (2015) ε λεπξηθή αλνξεμία ζεσξείηαη όηη ιεηηνπξγεί θαη 

σο έλαο ηξόπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ ην νπνίν πηζηεύεη όηη έηζη ζα θαηαθέξεη λα 

θεξδίζεη ηνλ έιεγρν ηεο ςπρν- ζσκαηηθήο σξίκαλζήο ηνπ ή ζε άιιεο πεξηπηώζεηο 

επηιέγεηαη σο απην-ηηκσξεηηθή άκπλα όηαλ θάπνην άηνκν θαηαιεθζεί από θόβν όηη 

ράλεη ή όηη ζα ράζεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ.  

Με βάζε ηελ πιεζώξα βησκάησλ αιιά θαη ησλ ηξόπσλ ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

αλνξεμίαο νη ελδνζθνπήζεηο πνπ επηηειεί ην ππνθείκελν είλαη ζεκαληηθέο ζηε κειέηε 

γηα ηελ αξρή, ηελ αλάπηπμε,  ηε δηαηήξεζε θαη θπξίσο γηα ηελ επηινγή ηεο 
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θαηάιιειεο ζεξαπείαο (Espindola & Blay,2009. Paulson- Karlsson,& Nevonen, 

2012).  

ύκθσλα κε ηε Selvini- Palazzoli (1986), ε νπνία πεξηγξάθεη ηε ζεξαπεία πνπ 

εθάξκνζε γηα πεξίπνπ εμήληα γπλαίθεο κε λεπξηθή αλνξεμία, ε δηαηαξαρή γηλόηαλ 

αληηιεπηή σο απνηέιεζκα ησλ αληηθαηηθώλ ξόισλ πνπ είρε ε κνληέξλα γπλαίθα. 

Όκσο νη αζζελείο δελ ζεξαπεύνληαλ απζόξκεηα αηνκηθά θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ 

αζζελώλ θαηά ηε ζεξαπεία ήηαλ θεληξηθόο παξάγνληαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

βάξνπο ηνπο. Ζ ίδηα ζπλέζηεζε ηελ νηθνγελεηαθή ςπρνζεξαπεία σο έλα λέν 

πξνζαλαηνιηζκό γηα λα δηαρεηξηζηεί ηε λεπξηθή αλνξεμία.  

Από ηελ άιιε ε Obrach (n.d) πίζηεπε όηη ε ζρέζε κεηέξαο- θόξεο έπξεπε λα 

δηεξεπλεζεί πεξηζζόηεξν ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη πξόηεηλε όπσο ε δηρνηνκία 

κίζνπο- αγάπεο ήηαλ δπλαηό λα κεηαθεξζνύλ ζην ππνζπλείδεην ηεο γπλαίθαο θαη λα 

επεξεάζνπλ θαη‟ επέθηαζε ηα ππνζπλείδεηα λνήκαηα πνπ δίλεη ζε ζρέζε κε ην 

θαγεηό. πκπέξαλε πεξαηηέξσ, όηη νη κπεξδεκέλεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο πνπ 

επηβάιινληαη ζηηο γπλαίθεο είλαη ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαηαξαρήο απηήο. 

εκαληηθό ζηε ζεξαπεία είλαη νη αζζελείο λα αλνίμνπλ μαλά ηελ πόξηα  ή 

απιά λα ηελ αλαθαιύςνπλ. Σν μεθιείδσκα ηεο πόξηαο απηήο είλαη κηα ελδηαθέξνπζα 

κεηαθνξά, αιιά πξέπεη λα δνπιέςεη ε ζεξαπεύηξηα κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελώλ 

ώζηε λα αλαθαιύςεη απηό πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη θαη πνηα κέζα ζα επηιέμνπλ 

γηα λα ην θαηαθέξνπλ, παξά λα «επηβιεζεί απηή ε πόξηα» πάλσ ζηηο αζζελείο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο από νπνηνδήπνηε εμσηεξηθό παξαηεξεηή (Whitney, 

Murray, Gavan, Todd, Whitakeret &Treasure, 2005).  

Οη εξκελείεο πνπ δίλεη ε θάζε γπλαίθα ζηε δηαηαξαρή ηεο θαη ν ηξόπνο πνπ ηε 

λνεκαηνδνηεί πξέπεη πάληα λα ηνπνζεηνύληαη ζην πιαίζην ζην νπνίν δεη θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε γπλαίθα όπνπ θαη λα ιακβάλνπλ ρώξα. ύκθσλα κε ην 

θνλζηξνπμηνληζηηθό κνληέιν, νη πνιηηηζκηθνί-ηζηνξηθνί  παξάγνληεο θαηαζθεπάδνπλ 

ην ιόγν καο θαη άξα ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο λνεκαηνδνηήζεηο καο (Anderson & Gehart, 

2014).Τπό απηό ην πξίζκα, ην ζώκα ζεσξείηαη πεδίν εθαξκνγήο ησλ πνιηηηζκηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ ηεο εθάζηνηε επνρήο. Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο 

ζεκεησηηθήο ηνπ ζώκαηνο είλαη ην δέξκα, ην νπνίν ζε κεηακνληεξληθνύο ή 

κεηαδνκηζηηθνύο όξνπο κπνξεί λα ηδσζεί σο liminal space. (Shadrack, 2013). Ο όξνο 

liminal space είλαη ρώξνο ύπαξμεο δηαηξηβώλ πνιηηηζκηθήο επηηειεζηηθόηεηαο, 

πβξηδηθόηεηαο θαη κεηνλόηεηαο. ηνρεύνληαο ζην λα ζπδεηεζνύλ πξνδηαγεγξακκέλεο 
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πηπρέο ζσκαηηθήο αηζζεηηθήο, νκνξθηάο θαη ηδεώλ ζειπθόηεηαο, ην δέξκα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ώζηε λα ζπληειέζεη ζην λα πξαγκαηνπνηεζεί ν επαλαπξνζδηνξηζκόο 

ησλ ελζσκαησκέλσλ, ζηαζεξώλ παξαδόζεσλ ηνπ ζώκαηνο (Malson, 1998).  

Όπσο γξάθνπλ νη Ashcroft θαη Ahluwalia (1999), «ε ηαπηόηεηα, ην πνηνη 

είκαζηε, από πνύ εξρόκαζηε είλαη δύζθνιν λα ηα δηαηεξήζεη θαλείο ζε κηα 

θαηάζηαζε απόζβεζεο …. είκαζηε ην άιιν, έλαο ξπζκόο από ηε γεσκεηξία ηεο 

επαλαηνπνζέηεζεο. Ζ εζπρία απιώο θάλεη πην γιπθό ηνλ ήρν ηεο απώιεηαο. Οη 

πνιεκηθέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε κηα αίζζεζε εμνξίαο θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ 

αλήθεηλ δειώλνπλ κηα πξνβιεκαηηθή γη‟ απηνύο πνπ ληώζνπλ άβνια ζην ζώκα ηνπο. 

Κη έηζη μεθηλάεη έλα ηαμίδη πξνο αλαδήηεζε. Σν πξώην θαη πην ζεκαληηθό ζπίηη είλαη 

ην ίδην καο ην ζώκα. Γηα ηηο γπλαίθεο ζεκαίλεη όηη μεθηλάεη κηα κάρε γηα επηβνιή 

ειέγρνπ ζην ζώκα. ε δύν έξεπλεο πνπ κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ πιηζκνύ θαη ε 

εζσηεξίθεπζε ηνπ ηδαληθνύ ζώκαηνο ζηε κε ηθαλνπνίεζε κε ην ζώκα θαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο- ηύπν ζώκαηνο ζε γπλαίθεο θαη άληξεο 

θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο από ηελ Ηζιαλδία, έδεημε όηη νη γπλαίθεο εζσηεξηθεύνπλ ην 

ηδαληθό ιεπηό ζώκα ελώ νη άληξεο ην κπώδεο (Gudnadotir & Gardasdottir, 2014). Σα 

επξήκαηα απηώλ ησλ εξεπλώλ ππνζηεξίδνπλ ην κνληέιν επηξξνήο ηεο θνπιηνύξαο 

ηνπ θαηαλαισηή (Consumer Culture Impact Model)  ηεο Dittmar (2009), ην νπνίν 

πξνηείλεη όηη ηα ηδαληθά ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο θαη ηεο θαιήο δσήο πνπ εμηδαληθεύεη ηα 

πιηθά αγαζά,  επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία. Σν επηρείξεκα ηεο Dittmar (2009) όηη ην 

ηδαληθό ηνπ ηέιεηνπ ζώκαηνο θαη ηεο θαιήο δσήο πνπ ζέηεη σο πξώην ζηόρν ηελ 

απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ, βαζίδεηαη ζε κηα βηβιηνγξαθία πνπ ζπλδέεη ηελ απόθηεζε 

πνιιώλ ρξεκάησλ θαη νηθνλνκηθή επηηπρία κε κηα ειθπζηηθή εκθάληζε. ε όηη αθνξά 

ηηο γπλαίθεο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε κε ηθαλνπνίεζε κε ην ζώκα ηνπο, είλαη έλα 

θνηλό πξόβιεκα. Ζ κε ηθαλνπνίεζε κε ην ζώκα, ζε όιεο ηνπ ηηο πξνεθηάζεηο (ζήκα, 

κέγεζνο, ρξώκα δέξκαηνο θιπ.) έρεη νξηζηεί σο ην ζύλνιν ησλ αξλεηηθώλ ζθέςεσλ 

θαη ζπλαηζζεκάησλ ελόο αλζξώπνπ γηα ην ζώκα ηνπ. Χζηόζν, ε απνμέλσζε από ην 

ίδην ην ζώκα, πνπ ζπλεπάγεηαη ζπλαίζζεκα κνλαμηάο όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, 

κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ άκεζα, αθνύ ζε θάζε πεξίπησζε έρνπκε κηα θαθή εηθόλα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ γηα ην ζώκα ηνπ. Ζ πεγή ηεο κε ηθαλνπνίεζεο γηα ην ζώκα νπζηαζηηθά 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο επηηαγέο γηα ην ηδαληθό ζώκα πνπ νθείιεη λα έρεη κηα γπλαίθα θαη 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ. Γε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε κε ηθαλνπνίεζε γηα ην 

ζώκα θαη ηελ εηθόλα εάλ δελ γίλεη αληηιεπηό από θάπνηα, από πνύ πεγάδεη όιν απηό. 

Σν ηδαληθό ζώκα είλαη ην ιεπηό, θαιιίγξακκν θνξκί. Οη εηθόλεο ηνπ ηδαληθνύ 
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ζώκαηνο πνπ πξνβάιινληαη θαη επηβάιινληαη κε δηάθνξα κέζα ζην δπηηθό θόζκν, 

δελ είλαη άιιεο από εηθόλεο γπλαηθώλ, θαηά θύξην ιόγν ιεπθώλ, κε αςεγάδηαζηε 

επηδεξκίδα, έλα αδύλαην θνξκί πνπ δε ζα κπνξνύζε λα δηαζέηεη κηα γπλαίθα ε νπνία 

έρεη επηιέμεη ηε θπζηνινγηθή δηαηξνθή θαη ρσξίο ζρεδόλ θακία «θακπύιε» (ζηήζνο, 

γνθνί, κέζε), αθνύ έηζη βαδίδεη ελάληηα ζην πξόηππν ηνπ αδύλαηνπ. Απηή ε εηθόλα, 

γηα λα απνθηεζεί από κηα γπλαίθα, ζα πξέπεη λα θαηαπνλεζεί ην ζώκα θαη λα ππνζηεί 

ζηεξήζεηο (Malson & Burns,2009).  

  Τγηεηλή, ρακειή ζε ιηπαξά δηαηξνθή ζα πξέπεη λα ηεξείηαη θαη λα 

ζπλνδεύεηαη ελίνηε από άιια ιηπνδηαιπηηθά ή ράπηα αδπλαηίζκαηνο. Κξέκεο θαη άιια 

θαιιπληηθά «επηβάιινληαη» γηα λα δηαζθαιηζηεί ην αςεγάδηαζην, καιαθό δέξκα, 

όπσο επίζεο θαη ζηαζεξέο επηζθέςεηο ζην γπκλαζηήξην. Σν αζθπθηηθό θαη αγρσηηθό 

πξόγξακκα γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηδαληθνύ ζώκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ππνβάιινληαη πνιιέο γπλαίθεο ζην δπηηθό θόζκν ρσξίο λα ην επεμεξγαζηνύλ 

πεξαηηέξσ ζην κπαιό ηνπο. Γηα παξάδεηγκα: «Γηαηί πξέπεη λα ην θάλσ απηό;», «Γηαηί 

λα κελ είκαη όκνξθε γηα απηό πνπ είκαη;», « Γηαηί λα ηαιαηπσξεζώ ζην όλνκα κηαο 

θαιήο εηθόλαο;». Γηα πνιιά ρξόληα νη γπλαίθεο ήηαλ «ππνρξεσκέλεο» λα ηεξνύλ ηνπο 

θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα πξνζέρνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο αλάινγα κε ην πώο ε 

θνηλσλία όξηδε ηελ θαιή εκθάληζε . (Malson, Bailey, Clarke, Treasure, Anderson, G., 

& Kohn, 2010). Χζηόζν, ε λεπξηθή αλνξεμία σο δηαηαξαρή εθηνμεύηεθε θαηαθόξπθα 

ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη απηό γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Μηα γπλαίθα 

ζην ζήκεξα, είλαη πνιύ πηζαλό λα είλαη δπζαξεζηεκέλε κε ηελ εηθόλα ηεο αθξηβώο 

γηαηί ε ίδηα είλαη πην ελεξγή θνηλσληθά, επηδηώθεη λα πεηύρεη επαγγεικαηηθά θαη λα 

θαηαθηήζεη κηα θαιή εξγαζηαθή ζέζε θαη, άξα, επηδηώθεη λα ηειεηνπνηήζεη ην 

αμηνζαύκαζην απηό πξόηππν κε ηελ «ηδαληθή εηθόλα».  

Σν παξόλ άξζξν παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα κηαο πνηνηηθήο κειέηεο γηα ηε 

βησκέλε εκπεηξία ηξηώλ γπλαηθώλ πνπ κε αθνξκή ην βίσκα ηεο αλνξεμίαο 

ππνβιήζεθαλ ζε ρξόληεο ζεξαπείεο . Με αθνξκή  δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε λεπξηθή 

αλνξεμία θαζώο επίζεο θαη ηελ θξηηηθή θεκηληζηηθή ζεσξία πνπ ηα έρεη ζέζεη ππό 

αλάιπζε θαη αλαζεώξεζε, γελληέηαη ην εξώηεκα καο: ηη ιέλε γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

βηώζεη απηή ηε δηαηαξαρή. Πνηα είλαη ηα βηώκαηα ηνπο.  .  

 

 



12 
 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο απηήο αθνξνύλ πνιύπινθεο 

θαηαζθεπέο νη νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνύλ ζε πνιπεπίπεδε αλάιπζε δηακέζνπ 

ηεο αλάιπζεο ησλ εκπεηξηώλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Γη‟ απηό ην ιόγν εθαξκόζακε 

κεζόδνπο έξεπλαο πνπ δηεξεπλνύλ απηή ηελ πνιππινθόηεηα κέζσ ησλ βησκάησλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, κειεηώληαο ηε δειαδή από ηα κέζα (Σζηώιεο, 2014). Ζ παξαδνρή όηη ε 

πξαγκαηηθόηεηα ζπλίζηαηαη ζε δπλακηθέο πνιιώλ θαη δηαθόξσλ επηπέδσλ, νδήγεζε 

ηελ εξεπλήηξηα ζηελ απόθαζε λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη απηέο ηηο δπλακηθέο 

κέζα από ηηο νπηηθέο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, δίλνληαο ηνπο πεξηζώξην 

λα αλαπαξάγνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Σα 

ππνθείκελα θαηαζθεύαδαλ ηε βηνγξαθία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, 

πξάγκα ην νπνίν απνηειεί είδνο θνηλσληθήο πξαθηηθήο ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

ηδησηηθόηεηα ηεο αηνκηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ απηνζηνραζηηθνύ δηαιόγνπ  από ηα 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο βηνγξαθηθήο αθήγεζεο (Σζηώιεο, 2014). Σν 

εζηηαζκέλν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ πάλσ ζηνπο ιόγνπο ησλ ππνθεηκέλσλ, 

ζπλέπιεπζε κε ην ελδηαθέξνλ ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηηο ηαπηόηεηεο πνπ επηηεινύζαλ ηα 

ππνθείκελα ελώ ηνπνζεηνύληαλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε ιόγνπ. 

 

ςμμεηέσοςζερ 

 ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηξεηο γπλαίθεο νη νπνίεο παξαπέκθζεθαλ κέζσ εηδηθώλ 

ςπρηθήο πγείαο. Οη ηξεηο γπλαίθεο θάλνπλ ςπρνζεξαπεία αξθεηά ρξόληα θη έηζη ζε 

θάπνηα από ηηο ζπλεδξίεο ηνπο κπόξεζε ε εξεπλήηξηα λα ηηο ζπλαληήζεη θαη λα ηεο 

παξαρσξήζνπλ ηε ζπλέληεπμε. Οη ειηθίεο ηνπο ήηαλ από 23-38. Ζ Διπηλίθε είλαη κηα 

γπλαίθα 38 εηώλ ε νπνία δηακέλεη ζηνλ Άγην Νηθόιαν Κξήηεο κε ην ζύδπγν θαη ηα 

παηδηά ηεο. Γελ έρεη θάπνηα εξγαζία θαη ν ζύδπγνο είλαη απηόο πνπ ζηεξίδεη 

νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ίδηα δηαγλώζηεθε κε αλνξεμία ζηελ ειηθία ησλ 23, ελώ 

δηέκελε ζηελ Αζήλα γηα ζπνπδέο, ελώ ζήκεξα έξρεηαη ζην Ζξάθιεην γηα 

ςπρνζεξαπείεο.  Ζ Καιιηξόε, ε νπνία είλαη 32 εηώλ κέλεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο ζην 

Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο. Γελ έρεη, επίζεο θάπνηα εξγαζία θαη ν ειεύζεξνο ηεο ρξόλνο 

πεξηνξίδεηαη ζε αηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην λα θάλεη πνδήιαην θαη ε 
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ζπλαλαζηξνθή κε γλσζηνύο ηεο γηα θαθέ ζην ζπίηη ή έμσ. Ζ ίδηα παιεύεη κε ηελ 

αλνξεμία από ηα 12 ηεο. Σέινο, ε εκέιε, 23 εηώλ, είλαη θάηνηθνο Υαλίσλ Κξήηεο 

όπνπ θαη εξγάδεηαη σο θνκκώηξηα. Δίλαη πξόζθαηα αξξαβσληαζκέλε θαη βξίζθεηαη 

ζηε θάζε πνπ θηηάρλεη καδί κε ην ζύληξνθό ηεο ην ζπίηη ηνπο. Ζ θάζε ζπλέληεπμε 

έιαβε κέξνο ζε δηαθνξεηηθή δνκή ςπρηθήο πγείαο κε ηηο δύν λα είλαη ζην Ζξάθιεην 

θαη ε ηξίηε ζηα Υαληά. 

 

Γιαδικαζία ζςλλογήρ επεςνηηικού ςλικού και δεονηολογία 

 

Οη ζπλεληεύμεηο έιαβαλ ρώξα ζηε δνκή ςπρηθήο πγείαο όπνπ ε θάζε 

ζπκκεηέρνπζα θάλεη ηελ ςπρνζεξαπεία ηεο, αθόηνπ έγηλε ελήκεξε ζπγθαηάζεζε. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο, ηα νθέιε θαζώο θαη γηα 

ην απόξξεην ησλ πιεξνθνξηώλ. ηε γλσξηκία ηεο εξεπλήηξηαο κε ηε ζπκκεηέρνπζα 

ήηαλ παξώλ- νύζα ν ςπρνζεξαπεπηήο- ηξηα ηεο. Οη ζπλεληεύμεηο ήηαλ εκηδνκεκέλεο 

κνξθήο θαη νη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ θπξίσο αλνηρηνύ 

ηύπνπ ώζηε λα ηνπο δώζνπλ ην πεξηζώξην λα κηιήζνπλ όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν γηα 

ην βίσκα ηνπο. Ζ κεζνδνινγία ήηαλ εμ νινθιήξνπ βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο θαζώο επίζεο νληνινγηθά θαη επηζηεκνινγηθά. Γηήξθεζαλ από 25- 

70 ιεπηά. Σα πεξηζζόηεξα εξσηήκαηα θαιύθζεθαλ ελώ  ηέζεθαλ πεξαηηέξσ 

επεμεγεκαηηθά εξσηήκαηα, δηαθνξεηηθά ζε θαζεκηά ζπλέληεπμε πάληα κε βάζε ηα 

ιεγόκελα ησλ γπλαηθώλ. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δόζεθε άδεηα από ηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλεηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Κξήηεο.  

Ανάλςζη  δεδομένυν  ή Ανάλςζη αθηγημαηικού ςλικού  

 

 Οη ζπλεληεύμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. Καηόπηλ 

έγηλε ζεκαηηθή αλάιπζε ιόγνπ από όπνπ πξνέθπςαλ νη εμήο ζεκαηηθέο: Ο ιόγνο ηνπ 

ζύκαηνο, ν ιόγνο ηνπ βνπβνύ ζώκαηνο θαη ν ςπρηαηξηθόο ιόγνο: κηιώληαο γηα εθείλε 

ρσξίο εθείλε. Καηά ηελ αλάιπζε ιήθζεθαλ ππόςε γξακκαηηθν-ζπληαθηηθά ζηνηρεία, 

ζεκεία ζηίμεο, ζε ηη αλαθέξζεθε ε ζπκκεηέρνπζα πξώηα θαη ζε ηη ύζηεξα, νη 

επαλαιήςεηο, νη εκθάζεηο, νη παύζεηο θαζώο θαη ν ηόλνο ηεο θσλήο από ην ερεηηθό 

ληνθνπκέλην. Ζ αλάιπζε έγηλε κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεζόδνπο πνπ αλαιύνληαη 
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ζηα βηβιία ησλ James Paul Gee (Gee, 2011) θαη  Teun A.Van Dijk (2009). 

Δηδηθόηεξα, ζην βηβιίν ηνπ Gee ήξζακε ζε επαθή κε κηα γθάκα εξγαιείσλ ηα νπνία 

καο έδσζαλ ηδέεο γηα ην πώο λα «ζπάκε ζε θνκκάηηα» ην θείκελν θαη λα αλαιύνπκε 

ην λόεκα ηνπ. Δπίζεο, εκπλεπζηήθακε θαη από ηε ζεσξία ηνπ πιαηζίνπ ηνπ van Dijk, 

όπνπ πεξηγξάθεη ην πώο ιεηηνπξγεί ε γιώζζα ζηελ αιιειεπίδξαζε ιόγνπ θαη 

πεξηβάιινληνο. Αθνύ απνθηήζακε ηα ζεσξεηηθά καο εθόδηα σο πξνο ηε ζεσξία 

πξνρσξήζακε ζην πην πξαθηηθό θνκκάηη. Αθνύ «ζπάζακε» ην θείκελν ζε 

αθεγεκαηηθέο ελόηεηεο, μεθίλεζε ε αλάιπζε καδί ζρόιηα ζην πιάη ηα νπνία καο 

βνήζεζαλ σο κηθξνί ππόηηηινη. Αξγόηεξα, όηαλ «εληνπίζηεθαλ» νη θώδηθεο μεθίλεζε 

ε νκαδνπνίεζε ηνπο, δηαδηθαζία ε νπνία καο έδσζε ηηο ζεκαηηθέο.    
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οη ιόγνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζπκκεηέρνπζεο γηα λα αθεγεζνύλ ην βίσκα 

ηνπο είλαη ηξεηο: ν ιόγνο ηνπ ζύκαηνο, ν ιόγνο ηνπ βνπβνύ ζώκαηνο θαη ν 

αθνκνησκέλνο ιόγνο ηνπ Φ εηδηθνύ.   

Ο λόγορ ηος θύμαηορ 

Από όηη θάλεθε θαη νη ηξεηο ζπκκεηέρνπζεο: ε Διπηλίθε (38), ε Καιιηξόε 

(32) θαη ε εκέιε (23) απνδίδνπλ ηηο επζύλεο γηα ηηο ςπρνινγηθέο αηηίεο ηεο 

αλνξεμίαο πνπ πέξαζαλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο ή ζε άιια θνληηλά πξόζσπα. Οη ηξεηο 

γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνύλ εθθξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ δειώλνπλ παξάπνλν, απνγνήηεπζε 

θαη απνξία απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα. Σα βηώκαηα πνπ είραλ σο παηδηά θαη σο έθεβνη 

ηηο έρνπλ ζηηγκαηίζεη θαη απηό δειώλεηαη κέζα από ηα ζπκπηώκαηα ηεο αλνξεμίαο. 

Διπηλίθε (38): «Οη γνλείο κνπ δελ είραλ θαηαιάβεη θάηη. Γεληθώο απείραλ από 

ηε δσή κνπ νη γνλείο κνπ, ε κακά κνπ κάιηζηα κνπ είρε πεη κηα θνξά όηη πάρπλα. Άζην, 

κελ ην ςάρλεηο δελ ππήξραλ γνλείο. Η αδεξθή κνπ ε νπνία είλαη 9 ρξόληα κεγαιύηεξε 

ήηαλ ιίγν..ε..ηο ν ξόινο ηεο ήηαλε, ν ξόινο ηεο λα κνπ δείμεη όηη έρσ πξόβιεκα, αιιά 

κνπ ην έδεηρλε κε άζρεκν ηξόπν. Γηαηί θνβόηαλ. Φνβόηαλ όηη ζα πεζάλσ. Με ην λα κνπ 

ξίρλεη θσηνγξαθίεο θάησ από ηελ πόξηα ηνπ ζπηηηνύ κε αλόξεθηα κνληέια. Με ην λα 

κνπ ιέεη δελ ηξσο θαη θάηη πξέπεη λα θάλεηο θη έρεηο πξόβιεκα. Κη εγώ όζν κνπ ην 

έιεγε, ηόζν ηε κηζνύζα γη‟ απηό, δελ μέξσ». 

Ζ Διπηλίθε (38) δειώλεη όηη νη γνλείο ηεο δελ είραλ θαηαιάβεη πσο 

αληηκεηώπηδε πξόβιεκα δηαηξνθήο. Οη θξάζεηο «Οη γνλείο κνπ δελ είραλ θαηαιάβεη 

θάηη .Γεληθώο απείραλ από ηε δσή κνπ νη γνλείο κνπ» «Άζην κελ ην ςάρλεηο δελ 

ππήξραλ γνλείο»  θαλεξώλνπλ ηελ απνπζία ησλ γνληώλ ηεο από ηε δσή ηεο ή, 

ηνπιάρηζηνλ, εθείλε ηνπο έλησζε απόληεο. Έηζη δε κπόξεζαλ λα θαηαλνήζνπλ θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο.  

«Πνιύ αδηάθνξε (ε κακά). Δελ ήζειε παηδηά, ην έιεγε ζπλέρεηα άιισζηε δελ ήζειε 

παηδηά.   

Ο κπακπάο ήηαλ πάιη θη απηόο αιινύ. Δελ ηνπο έλνηαδε, δε κνπ έδηλαλ ζεκαζία, είρα 

θύγεη θη απ‟ ην ζπίηη σζηόζν. Με έβιεπαλ, αιιά δελ» 
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Καιιηξόε (32): «Μκ..ν κπακπάο δε ζέιεζε πνηέ λα θαηαιάβεη ην πξόβιεκα 

κνπ. Ννκίδεη όηη ην παηδί κνπ.. ήμεξε έλα παηδί πνπ δελ είρε πξόβιεκα. Εεε δελ ην έρεη 

απνδερηεί αθόκα. Καλ. Λέεη  ηη είλαη απηό, ηη είλαη απηό ην πξάγκα; Καλ. Απηό» 

«.. Σσλ γνληώλ κνπ. Εθεί, αθόκα ην „ρσ κέζα κνπ ιίγν. Γηαηί ζπκβήθαλε πάξα πνιιά. 

Σζαθσκνί αλάκεζα ηνπο, ηα άθνπγα εγώ. Σα έιεγαλ ηεο λύθεο λα ηα‟ αθνύεη ε πεζεξά. 

Με ιίγα ιόγηα. Κη έρσ αθνύζεη πνιιά. Απηό. 

« Σο.. ηη λα πσ. Δειαδή ν κπακπάο έβξηδε ηε κακά γηα εε πνπ ηνύην πνπ „θείλν. 

Πνπ πήγε θαη μαλαπαληξεύηεθε, πνπ είπεο όηη ζα ηα μαλαθηηάρλακε, κόλν θαη κόλν γηα 

„ζέλα. Εε δε ζα ζην ζπγρσξήζσ πνηέ. Εθεί θαηέβεθε από ηα θαξάβηα ηόηε πνπ ΄ρε  

θάλεη ην ηειεπηαίν εκπάξγθν θαη ήηαλ ε κακά κνπ ήδε παληξεκέλε, ήηαλ ήδε έγθπνο. 

Εθεί ηνπ ζηνίρηζε. Επί ηόπνπ μαλάθπγε νύηε πνπ κε ραηξέηεζε. Καη μαλαγύξηζε πίζσ 

γηαηί δελ είραλε δνπιεηά ηα θαξάβηα θαη θάζηζε πεξίπνπ δύν ρξόληα, αγαλάθηεζε λα ην 

απνδερηεί. Γύξηζε, ήηαλ ήδε άξξσζηνο γηαηί ηνπ κπήθε από ην άγρνο ηνπ δάραξν βαξηάο 

κνξθήο.. εθεί είδα έλαλ άιιν παηέξα. Πνιύ αδπλαηηζκέλν, δελ ην πίζηεπα. Πνιιά 

λεύξα. Σελ πιήξσζα εγώ ηε λύθε. Απηά»  

«Γε ζέιεζε πνηέ λα θαηαιάβεη ην πξόβιεκα κνπ», «Ννκίδεη», «Γελ ην έρεη 

απνδερηεί αθόκα. Καλ… ηη είλαη απηό ην πξάγκα;». Ζ Καιιηξόε ζην ιόγν ηεο γηα ην 

πώο αληηδξάεη ν παηέξαο ηεο ζην πξόβιεκα ηεο ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο πνπ δειώλνπλ 

αδπλακία θαηαλόεζεο, αβεβαηόηεηα θαη άξλεζε. Παξαθάησ, όπνπ πεξηγξάθεη ηε 

ζρέζε ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ηεο (νη ίδηνη ήηαλ ήδε ρσξηζκέλνη) κεηά πνπ 

επέζηξεςε ν παηέξαο ηεο από ηα θαξάβηα, πεξηγξάθεη κε ζιίςε ηη αληίθηππν είρε ζηελ 

ίδηα, νπζηαζηηθά, ην ράζκα κεηαμύ ησλ γνληώλ ηεο. Σν ράζκα ζηε ζρέζε ησλ γνληώλ 

ηεο θαη ε ν δηαβήηεο ηνπ παηέξα ηεο θαίλεηαη λα επεξέαζε αξλεηηθά θαη ηε δηθή ηνπο 

ζρέζε. ύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ηεο, όιε ε πξνζνρή ηνπ παηέξα ηεο ήηαλ ζηξακκέλε 

ζην όηη ε κεηέξα ηεο μαλαπαληξεύηεθε θη έκεηλε έγθπνο. Απηή ε ηζηνξία κνλνπώιεζε 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηέξα, ν νπνίνο ήδε ήηαλ απώλ από ηε δσή ηεο Κ. ιόγσ ηεο 

δνπιεηάο ηνπ. πλ ηνηο άιινηο, θαη πέξα από ηελ απώιεηα ηνπ παηέξα, ε Κ. ήηαλ ην 

άηνκν ζην νπνίν ζα μεζπνύζε ηα λεύξα ηνπ θαη όρη ε κεηέξα ηεο. Οπόηε ε ίδηα 

απνγνεηεπόηαλ ζε θάζε ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ παηέξα ηεο. 

εκέιε (23):  «Η ηζηνξία κνπ μεθίλεζε από πνιύ κηθξή. Από θάπνηα 

πξνβιήκαηα κέζα από ηελ νηθνγέλεηα κνπ. Όηαλ ήκνπλα έμη ρξνλώλ νη γνλείο κνπ 

ρσξίζαλε κε πνιύ άζρεκν ηξόπν. Σνπο αγαπνύζα θαη ηνπο δύν θαη ήηαλ πνιύ δύζθνιν 

γηα „κέλα. Ήκνπλα θαη πνιύ κηθξή κε απνηέιεζκα λα πάζσ πνιύ κεγάιν ζνθ. Πίζηεπαλ 

όηη δε ζα θαηαιάβαηλα επεηδή είκαη έμη ρξνλώλ θαη όηη δελ θαηαιαβαίλσ. Αιιά ηειηθά 
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ηα ζπκάκαη όια. Σν θαθό είλαη όηη δε ζπκάκαη ηίπνηα καδί ηνπο. Ούηε κηα αλάκλεζε. 

Μόλν θάπνηεο εηθόλεο πνπ κνπ έξρνληαη πνπ θαη πνπ ζην κπαιό όηη ήκαζηαλ ζε κηα 

θσηνγξαθία όηη είκαζηε θάπνηα ζηηγκή καδί ζε έλα δσκάηην θαη ήκνπλα θη εγώ. Δειαδή 

είλαη ε κόλε εηθόλα πνπ έρσ από ηνπο γνλείο κνπ. Χσξίζαλε κε πνιύ άζρεκν ηξόπν. Με 

αζηπλνκίεο..» 

«Άξρηζα, κε ην πνπ πήγα 43 θηιά θαλείο δελ ην „βιεπε, θαληάζνπ νύηε νη ίδηνη 

κνπ νη γνλείο δελ ην είραλ θαηαιάβεη όηη είρα θηάζεη 43 θηιά. Δελ θαηαιάβαηλαλ όηη 

είρα ζέκα. Δειαδή αλ δελ ην έβιεπε κηα ζεία κνπ, εγώ ζα πέζαηλα. Όηαλ είρα έξζεη εδώ 

πέξα ήκνπλ ζε άζρεκε θαηάζηαζε, κέρξη θαη ε πεξίνδνο κνπ είρε ζηακαηήζεη, είρε 

ζηακαηήζεη, δειαδή δελ είρα νύηε κηα κέξα πεξίνδν. Καλείο ηνπο όκσο δελ ην, νη γνλείο 

κνπ δελ ην βιέπαλε. Λέσ θαιά πνύ είλαη ε αγάπε ηνπο; Δελ είδαλ όηη εγώ πέζαηλα, δελ 

είδαλ όηη ην παηδί ηνπο ήηαλ άξξσζην; Δελ ην θαηαιάβαηλαλ;» 

Ζ εκέιε μεθηλάεη κε ην ζέκα ηεο νηθνγέλεηαο ήδε από ηελ αξρή ηεο 

ζπδήηεζεο. Ζ θξάζε: «Ζ ηζηνξία κνπ μεθίλεζε από πνιύ κηθξή. Από θάπνηα 

πξνβιήκαηα κέζα από ηελ νηθνγέλεηα κνπ» είλαη ε θξάζε κε ηελ νπνία κπαίλεη ζηε 

ζπδήηεζε θάλνληαο έηζη θαλεξό όηη ηνλ πξώην θαη θπξηόηεξν ξόιν ζην πξόβιεκα 

ηεο έπαημε ε νηθνγέλεηα. Ζ . αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο ρξεζηκνπνηώληαο 

παξειζνληηθό ρξόλν θαηά βάζε, ελώ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ηεο ν 

ελεζηώηαο έξρεηαη ζε «δεύηεξε κνίξα». Γελ είρε θάπνην «θόιιεκα» ζην λα κηιήζεη 

ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δύν ζπκκεηέρνπζεο πνπ ήηαλ πεξηζζόηεξν «καγθσκέλεο». 

Τπάξρεη, σζηόζν, κηα ζαθήο αληίθαζε ζην απόζπαζκα πνπ είλαη ε εμήο: «Αιιά 

ηειηθά ηα ζπκάκαη όια. Σν θαθό είλαη όηη δε ζπκάκαη ηίπνηα καδί ηνπο. Ούηε κηα 

αλάκλεζε». Από ηε κηα ιέεη πσο ζπκάηαη ηα πάληα θαη από ηελ άιιε ιέεη πσο δελ 

έρεη θακία αλάκλεζε καδί ηνπο. Μάιηζηα ην ηνλίδεη θηόιαο κε ην «νύηε κηα 

αλάκλεζε». Γλσξίδνπκε όηη πνιιέο κλήκεο πνπ έρνπκε είλαη ςεπδείο. ίγνπξα απηό 

ην κηθξό παηδί έρεη αξθεηέο ιόγσ ησλ ηξαπκαηηθώλ βησκάησλ πνπ έδεζε . Μάιινλ, ε 

θξάζε όηη ηα ζπκάηαη όια, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, αλαθέξεηαη ζην ηξαύκα κε ην 

νπνίν παιεύεη θαη ζήκεξα ε .  Ζ εκέιε, ινηπόλ, μεθηλάεη ηελ αθήγεζε ηεο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηεο. Καζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο ε ίδηα εκκέλεη ζην δήηεκα ηεο νηθνγέλεηαο, αλαιύνληαο πόζν ηελ έρεη 

επεξεάζεη όιν απηό θαη ηη αληίθηππν είρε ζηηο ζρέζεηο ηεο κεηέπεηηα.  

Οπόηε θαηαιήγνπλ λα απνδίδνπλ ηηο επζύλεο γηα ηελ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε 

ζηελ νηθνγέλεηα  ηνπο. 



18 
 

 

εκέιε: «Σέινο πάλησλ θαη ν παηξηόο κνπ κνπ έπαηξλε πξάγκαηα θαη λα έρνπλ 

αληαγσληζκό κε απνηέιεζκα λα έρσ κεγαιώζεη ζηα πεξηζζόηεξα παηρλίδηα θαη ζηα 

πεξηζζόηεξα πξάγκαηα, αιιά εγώ δελ ην „ζεια πνηέ απηό. Εγώ δελ είρα ην 

ζεκαληηθόηεξν. Σελ αγάπε ηνπο. Πίζηεπαλ όηη κε ηα δώξα θαη ηα παηρλίδηα ζα κε 

γεκίζνπλε, ζα είκαη επηπρηζκέλε, αιιά δελ ήκνπλα πνηέ. Δελ ην θαηάιαβαλ όκσο νύηε 

ηόηε. Δελ ην είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε . δελ ήζειε δώξα θαη παηρλίδηα. Ήζειε κόλν 

ηελ αγθαιηά ηεο κακάο θαη ηνπ κπακπά. Καη έλα θηιάθη λα ηεο πνύλε λα εδώ είκαη γηα 

„ζέλα. Δελ ππήξμε απηό πνηέ ζηε δσή κνπ, κε απνηέιεζκα όζν κεγάισλα μεθίλεζα λα 

δειεύσ ηε κάλα κνπ πνπ αγθαιηάδεη ηνλ παηξηό κνπ. Ξεθίλεζα λα δειεύσ ηνλ παηέξα 

κνπ γηαηί δε κνπ έδηλε ζεκαζία θαη ηνπ έιεγα κπακπά δε ζέισ ιεθηά, ζέισ εζέλα. Δελ 

ην θαηαιάβαηλαλ όκσο. Είραλε ηξειαζεί, είραλε κπεη ζε έλα ινύθη όηη νθ ρσξίζακε, εγώ 

ζα θάλσ ηε δσή κνπ, ζα θάλσ όηη ζέισ. Κη ε . .. πνπζελά!»  

Ζ . δεηνύζε απεγλσζκέλα ηελ αγάπε ησλ γνληώλ ηεο, νη νπνίνη δελ 

αληαπνθξίλνληαλ θαηά ηα ιεγόκελα ηεο. Ζ κε αληαπόθξηζε ησλ γνληώλ ηεο ζηηο 

αλάγθεο ηεο κηθξήο πεγάδεη πξσηίζησο από ηελ παξαλόεζε ή ηελ αδπλακία 

θαηαλόεζεο σο πξνο ην ηη ρξεηαδόηαλ ηόηε ην παηδί: «Πίζηεπαλ όηη κε ηα δώξα θαη ηα 

παηρλίδηα ζα κε γεκίζνπλε. Γελ ην θαηάιαβαλ όκσο νύηε ηόηε.. Γελ ην είραλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη.  Γελ ην θαηαιάβαηλαλ όκσο. Δίραλε ηξειαζεί.»  ε απηό ην κηθξό 

απόζπαζκα, ινηπόλ, δειώλεηαη ην παξάπνλν ηεο θνπέιαο, ε νπνία ζε ειηθία πνπ ην 

ρξεηαδόηαλ δελ έιαβε ηελ αγάπε πνπ ήζειε, όρη επεηδή δελ ην δεηνύζε, αιιά επεηδή 

νη γνλείο ηεο δε κπνξνύζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο.   

εκέιε (23): «Με ην πνπ μεθίλεζα λα κελ ηξώσ, ην έβιεπε. Έιεγε  (ην αγόξη 

ηεο) . δελ ηξσο! Γηαηί δελ ηξσο;! Λέσ δελ ηξώσ γηαηί δελ πεηλάσ. Ξεθίλεζα λα κελ 

πεηλάσ. Με ην πνπ ρώξηζα θαη είπα ην ηέξκα μεθίλεζα λα κελ πεηλάσ. Η δσή κνπ 

ζπλέρηζε έηζη, ζπλέρηζε, ζπλέρηζε κέρξη πνπ είρα θαη ηε θίιε κνπ καδί. Μνπ έιεγε . 

γηαηί δελ ηξσο θη εζύ; Άξρηζα θη έραλα, έραλα, έραλα. Λέσ «παηδηά δελ πεηλάσ, δελ έρσ 

θάηη, αιιά δελ πεηλάσ». Δελ είρα θαλ ηελ αίζζεζε πείλαο. Πεξλνύζαλ δπν κέξεο λα 

θάσ θαη δελ πεηλνύζα. Δελ έλησζα ηίπνηα. Ούηε πείλα. Είρα ηόζε ζηελαρώξηα κέζα 

κνπ, ηόζν πλίμηκν πνπ δελ έλησζα ηίπνηα.» 

 

Ο λόγορ ηος βοςβού ζώμαηορ 

Οη ηξεηο ζπκκεηέρνπζεο ζπγθιίλνπλ ζην όηη βηώλνπλ δπζαξέζθεηα κε ηελ 

εκθάληζε ηνπο. Σν „ζύκπησκα‟ πνπ δελ είλαη άιιν από ηελ αλνξεμία, πξνθαλώο, δε 

καξηπξεί όηη έλησζαλ άζρεκα απνθιεηζηηθά ζε ζρέζε κε ην βάξνο ή ην ζρήκα ηνπ 
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ζώκαηνο ηνπο. Όρη απαξαίηεηα. Από ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηελ πξνεγνύκελε 

ζεκαηηθή, θάλεθε όηη ην έδαθνο γηα ηε δηαηαξαρή ηνπο δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ 

πξώηκε παηδηθή ηνπο ειηθία κέζα ζην νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ. Αξγόηεξα, 

κεγαιώλνληαο, ελώ αλαδεηνύζαλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπο, δεκηνπξγνύζαλ ζρέζεηο, 

θάλεθε κηα δπζθνιία ζην λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο. Ζ ρακειή 

απηνπεπνίζεζε πνπ δηαζέηνπλ , ζε ζπλδπαζκό κε ην άγρνο πνπ έπαζαλ όηαλ άξρηζαλ 

λα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε άιια άηνκα- είηε εξσηηθνύο ζπληξόθνπο είηε απιώο θίινπο- 

ηνπο ελδπλάκσζαλ ην ζηξεο ζην νπνίν ήδε βξίζθνληαλ. ηξάθεθαλ ζηνλ εαπηό ηνπο 

θαη ηνλ πιήγσζαλ κε ην λα θόςνπλ ην θαγεηό. Σελ ίδηα ζηηγκή θαζώο ιέλε 

θνηηνύζαλ κνληέια ζε πεξηνδηθά, αθνινπζώληαο έηζη έλα πξόηππν νκνξθηάο ην νπνίν 

θπξηαξρεί παληνύ απνηππώλνληαο έηζη ζην κπαιό ησλ γπλαηθώλ όηη έηζη είλαη κηα 

ηδαληθή γπλαίθα. (Καιιηξόε, 32). Δπίζεο, νη εξσηηθνί ηνπο ζύληξνθνη νη νπνίνη ηηο 

κείσλαλ γηα ην ζώκα ηνπο θαη ηελ εκθάληζε ηνπο ηνπο δεκηνύξγεζαλ έληνλε 

αλαζθάιεηα «Ο Μ. ζηε ζπλέρεηα κε κείσζε θαη κε ην ζώκα κνπ δελ ην αλέθεξα απηό, 

δηόηη ήκνπλ πην γεκάηε, πνιύ πην γεκάηε θαη θνηηνύζε αδύλαηεο» (εκέιε, 23). 

Διπηλίθε: «Ααα δελ είρα απηνπεπνίζεζε. Δελ είρα απηνπεπνίζεζε, λόκηδα όηη 

ήκνπλα πνιύ άζρεκε. Πνιιέο θνξέο ζπκάκαη όηη έβγαηλα έμσ ηα βξάδηα θαη πήγαηλα 

ζπίηη κνπ γηαηί λόκηδα όηη ήκνπλα πνιύ άζρεκε. Δελ ήζεια λα κε βιέπεη θαλέλαο. Είρα 

θόκπιεμ πνιύ κεγάιν (γέιηα) λαη… Δειαδή από άπνςε εκθάληζεο ζρεηηθά κε ηε 

λεπξηθή αλνξεμία εγώ δελ είρα πξόβιεκα πάρνπο, είρα όκσο πξόβιεκα εκθάληζεο, 

αηζζαλόκνπλα άζρεκε λαη. Πνπ ιέλε όηη απηέο νη θνπέιεο ληώζνπλ άζρεκεο ρνληξέο, 

εγώ δελ έλησζα ρνληξή αιιά άζρεκε έλησζα». 

Καιιηξόε 32: «Όρη ην κόλν πνπ ζα ζαο πσ είλαη όηη θη έρσ ηε εξσηεύνκαη πάξα 

πνιύ εύθνια. Κάπνηνλ πνπ ζα δσ ζηελ ηειεόξαζε ή θάπνηνλ πνπ ζα δσ ζην δξόκν ή 

θάπνην θίιν ηνπ μαδέξθνπ κνπ. Απηό ην παηδί κ‟ αξέζεη.. πάξα πνιύ. Καη ζπγρξόλσο 

θξύβνκαη, δε ζέισ λα παξνπζηάδνκαη κπξνζηά ηνπ γηαηί μέξσ όηη ε εηθόλα κνπ δελ 

είλαη θαη ηόζν ζειπθή. Δελ είκαη από ηα θνξίηζηα πνπ είλαη πην πεξηπνηεκέλα.. ηνλ 

βιέπσ θξπθά, δειαδή απηόο κνπ αξέζεη πάξα πνιύ. Πάξα πνιύ, ζα κ‟ άξεζε λα ήκνπλ 

δηαθνξεηηθά, λα ζηαζώ κπξνζηά ηνπ.     

 «Κνίηαμε λα δεηο, δελ είλαη σξαίν λα. Όηαλ θάλεηο κηα ζρέζε, έρεηο έλα θίιν δε 

κπνξείο λα είζαη έηζη αθξηβώο. Πξέπεη λα είζαη πην πεξηπνηεκέλε, πην ζειπθή, 

βακκέλε. Δηαθνξεηηθά. Γηαηί όπσο εγώ έρσ ζην κπαιό κνπ ην ζώκα ελόο άληξα, δελ 

έρσ ην ζώκα ελόο παηδηνύ άληξα. Εγώ είκαη, ώξεο ώξεο ληώζσ θαη ζαλ παηδί. Καη ιέσ, 

κπαίλσ ζηε θαληαζίσζε ηνπ παηδηνύ πνπ κνπ αξέζεη, έρεη ζην κπαιό ηνπ έλα γπλαηθείν 
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ζώκα θαη όρη ζαλ ην δηθό κνπ. Κη έηζη είλαη. Δελ ην απαηηώ απηό, γηαηί έηζη είλαη ην 

ζσζηό. Δελ απαηηώ λα ηνπ αξέζσ. Σν μέξσ πνιύ θαιά. Απηό».  

Ζ Διπηλίθε θαη ε Καιιηξόε ιέλε πσο δελ είλαη επραξηζηεκέλεο κε ηελ 

εκθάληζε ηνπο. Χζηόζν ε κηα ιέεη πσο δελ  έλησζε πνηέ άβνια κε ηα θηιά ηεο, ελώ 

ζεσξνύζε πσο είρε άζρεκν πξόζσπν. Κάπνηα ζηηγκή ηεο δόζεθε ην πεξηζώξην ζηελ 

πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο λα πεη γηαηί μεζπνύζε ζην ζώκα ηεο εθόζνλ δελ έλησζε 

άβνια κε απηό αιιά δελ ην αλαιύεη πεξηζζόηεξν. Ζ ίδηα ιέεη πσο δελ ήζειε λα ηε 

βιέπεη θαλέλαο θαη πνιιέο θνξέο επέζηξεθε ζπίηη ελώ ήηαλ έηνηκε λα βγεη γηα βόιηα. 

Ζ δπζαξέζθεηα κε ηνλ εαπηό ηεο σο ζύλνιν ήηαλ θάηη πνπ ηελ έθαλε λα ληώζεη άβνια 

θαη λα ληξέπεηαη λα ηνλ εθζέζεη ζηνλ επξύηεξν πεξίγπξν. Ζ Καιιηξόε από ηελ άιιε 

πιεπξά εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζην ζώκα ηεο θαη ηελ επξύηεξε πεξηπνίεζε. ε απηό ην 

θνκκάηη εγείξνληαη δεηήκαηα πεξί ζεμηζκνύ: ε γπλαίθα νθείιεη λα είλαη πεξηπνηεκέλε 

θαη όκνξθε γηα λα αξέζεη ζε έλαλ άληξα. Γειαδή εμαξηάηαη από ηελ εθηίκεζε ηνπ 

άληξα. «Δελ απαηηώ λα ηνπ αξέζσ». Απηή ε θξάζε έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη ηε 

καηαίσζε πνπ ληώζεη ε Κ. Έρεη απνδερηεί όηη ιόγσ ηεο παηδηθήο ηεο, όπσο ιέεη, 

εκθάληζεο, είλαη δύζθνιν έσο απίζαλν λα ειθύζεη θάπνηνλ εξσηηθά. 

εκέιε: « Εγώ όκσο έπαζα έλα ζνθ εθεί πέξα, μεθίλεζα λα κελ ηξώσ ηίπνηα. 

Να θιαίσ. Ο Ρ. ζηε ζπλέρεηα κε κείσζε θαη κε ην ζώκα κνπ δελ ην αλέθεξα απηό, δηόηηη 

ήκνπλ πην γεκάηε, πνιύ πην γεκάηε θαη θνηηνύζα αδύλαηεο, μεθίλεζα λα ληύλνκαη ζαλ 

ην ζνύξγειν λα πνύκε θη έηζη γηα λα θνηηάεη εκέλα θαη λα κελ θνηηάεη άιιεο. Ξεθίλεζα 

λα πίλσ. Δελ ην αλέθεξα θη απηό, μεθίλεζα λα πίλσ πνιύ. Γηα λα κε ζθέθηνκαη, γηα κελ 

ηνλ βιέπσ όηη θνηηνύζε άιιεο. Ξεθίλεζα λα ληύλνκαη έμαιια θαη λα θάλσ ηα όζα γηα λα 

κελ θνηηάεη άιιεο. Είρα θύγεη, είρα μεθύγεη γεληθώο. Μαδί ηνπ , κεηά έγηλε απηό πνπ 

έγηλε κε ηελ Χ. κεηά ζπλέρηζε ε δσή κνπ λα είλαη έηζη, γηαηί πίζηεπα όηη αλ είκαη έηζη ν 

Ρ.  ζα κε ζέιεη. Θα ζπλερίζεη λα κε ζέιεη, λα κε αγαπάεη». 

ε απηό ην ζεκείν, εγείξνληαη, επίζεο δεηήκαηα ζεμηζκνύ. Ζ . ράλεη θηιά γηα 

λα αξέζεη ζην ζύληξνθν ηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή θάλεη θαηάρξεζε αιθνόι θαη αιιάδεη 

ηελ εκθάληζε ηεο κε ην λα γίλεηαη πην ειθπζηηθή, λα ληύλεηαη «έμαιια» όπσο ιέεη. 

Λέεη « γηαηί πίζηεπα όηη αλ είκαη έηζη ν Ρ. ζα κε ζέιεη. Θα ζπλερίζεη λα κε ζέιεη, λα κε 

αγαπάεη». Σν λα είλαη αδύλαηε θαη ληπκέλε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζα 

εμαζθάιηδε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε εθείλε. Θα εμαζθάιηδε ηελ αγάπε ηνπ. 
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Ο τςσιαηπικόρ λόγορ: μιλώνηαρ για εκείνη συπίρ εκείνη 

ην εξώηεκα ηη είλαη γηα ηηο ίδηεο ε λεπξηθή αλνξεμία, θαη νη ηξεηο ηνπο 

θαίλεηαη λα  κηιάλε κέζα από ην ιόγν άιισλ γηα ηηο ίδηεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο, 

ζπγθεθξηκέλα κέζα από ην ιόγν ηνπ εηδηθνύ. 

Διπηλίθε: «Πηζηεύσ όηη είλαη κηα κάζηηγα όπσο ηα λαξθσηηθά Είλαη κηα 

δηέμνδν, είλαη δειαδή δελ είζαη θαιά. Έρεηο πεξάζεη άζρεκα ρξόληα  θαη είλαη κηα 

δηέμνδν γηα λα κε ζθέθηεζαη.. Α! Είλαη ίζσο, όρη ίζσο, είλαη θη έλαο ηξόπνο εεκκ είλαη 

κηα δηακαξηπξία. Είλαη «θνηηάμηε κε. Αζρνιεζείηε καδί κνπ, γηαηί δελ αζρνιείηαη θαλείο 

καδί κνπ. Νηώζσ πνιύ παξακειεκέλε, ληώζσ πνιύ άρξεζηε, ληώζσ πνιύ παξάζηην. 

Καηη ζαο πξνθαιώ λα κε πξνζέμεηε. Ληώλσ. Εκκ είλαη κηα απηνηηκσξία. Εε θαη είλαη 

πνιιά πξάγκαηα. Γηα ηνλ θαζέλα δελ μέξσ ηη είλαη πην πνιύ ή πην ιίγν. Δε κπνξώ λα 

μέξσ. Ννκίδσ όηη είλαη όια καδί. Καη είλαη θαη κάζηηγα, είλαη όπσο ηα λαξθσηηθά. Σν 

πηζηεύσ απηό ην πξάγκα. Όζν δύζθνιν είλαη λα θύγεηο από ηα λαξθσηηθά, ηόζν 

δύζθνιν είλαη λα θύγεηο θη απ‟ απηό. Πνιύ δύζθνιν. Η δόζε ζνπ είλαη ην λα κε θαο θαη 

λα ιηώζεηο. Να θηλείζαη πνιύ θαη λα ιηώζεηο, απηό. Απηή είλαη ε δόζε ζνπ. Όηαλ ηα 

θαηαθέξλεηο, κεηά ληώζεηο πνιύ θαιά. Ναη.. θαη είλαη βαζηθό  «θνηηάμηε κε» «πξνζέμηε 

κε». Είκαη εδώ. Όπσο ζνπ είπα δελ είρα θακία επαθή κε ηνπο γνλείο κνπ. Ήκνπλ  κόλε 

κνπ. Κνηηάμηε κε».  

Καιιηξόε: « Όρη.. ιίγν έρσ θνκπιάξεη.. ηώξα.. ήζεια, μέξεηε γηαηί θνκπιάξσ; 

Γηαηί ζέισ λα είλαη ηέιεηα ε εηθόλα κνπ θαη δε ζέισ λα ζαο θάλσ άιιε εληύπσζε. Να 

ζνπ θάλσ άιιε εληύπσζε. Κη εθεί θνκπιάξσ. Νηξέπνκαη ιίγν.. γηαηί ζέισ ε εηθόλα κνπ 

λα ζνπ βγεη θαιή, ηέιεηα! Απ‟ όηη κε ξσηάο, ζέισ λα ζε θάλσ λα κε απνδερηείο θαιά. 

Κη εθεί θνκπιάξσ.. Θέισ λα είκαη ιέεη    ηέιεηα. Απηό ην ηέιεην κε έθαγε. «Σ40: Πνηνο 

ζην έρεη πεη απηό;» Σο εγώ κόλε κνπ. Γηαηί θαη ζσκαηηθά ζέισ λα είλαη ηέιεηα ε 

εηθόλα κνπ, απηό ην ηέιεην κε έθαγε. Εε ν άιινο λα κε απνδερηεί, λα είκαη θαη ην θαιό 

παηδί ηεο νηθνγέλεηαο, θακηά θνξά θαη ην άξξσζην ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα κε 

πξνζέμνπλε θαιύηεξα, λα κε πεξηπνηεζνύλε πην θαιά. Να είκαη ην θηιάζζελν ηεο 

νηθνγέλεηαο. Όρη ηώξα, πην παιηά. Ήζεια λα „καη ην θηιάζζελν ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα λα 

κ‟ έρνπλ εδώ. Να κε πξνζέμνπλε θαιύηεξα. Απηά» 

Οη δύν γπλαίθεο αλαπαξάγνπλ θξάζεηο θαη ιέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

θαηά βάζε νη εηδηθνί ώζηε λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκό. Ζ 

ηειεηνκαλία, ην όηη δειαδή επηδηώθνπλ λα δείρλνπλ «ηέιεηεο» ή όηη θάλνπλ λα ην 

θάλνπλ ηέιεηα είλαη βαζηθό ζηνηρείν. Έπεηηα ιέλε πσο ε αλνξεμία είλαη έλα κέζν 

ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζνρή ησλ γύξσ ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη όηη ην ιέλε 
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ζάκπσο ην ήζειαλ, άξα ην επεδίσθαλ λα είλαη έηζη: «Ήζεια λα „καη ην θηιάζζελν ηεο 

νηθνγέλεηαο. Γηα λα κ‟ έρνπλ εδώ. Να κε πξνζέμνπλε θαιύηεξα». Σν δεηνύκελν 

σζηόζν είλαη λα εζηηάζνπκε θαη ζην πσο δνκνύλ ην ιόγν ηνπο. Σα κηθξά 

επηθσλήκαηα «εε» πξηλ από ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο πνπ είλαη ηεο αθξηβώο ηεο 

ηάμεσο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, δειαδή ηνπ ςπρηαηξηθνύ ιόγνπ, δείρλνπλ όηη 

πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηη άιιν πξέπεη λα πνπλ ηώξα γηα λα δώζνπλ κηα απάληεζε 

ρσξίο λα κηιάλε απιά γηα ην πώο ληώζνπλ εθείλεο. Υξεζηκνπνηνύλ θνθηέο θξάζεηο, 

μύιηλεο πνπ δείρλεη ιόγν ηππνπνηεκέλν πνπ δελ πεγάδεη από ην πξνζσπηθό ηνπο 

βίσκα. Δπίζεο ην ξήκα «ιέεη» ζηε θξάζε «Θέισ λα είκαη ιέεη    ηέιεηα» καξηπξάεη 

πσο απηά ηα ιόγηα πεγάδνπλ από έλαλ «ηξίην». Με άιια ιόγηα, θαίλεηαη πσο ηα 

ιόγηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα εμεγήζνπλ ην βίσκα ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

είλαη ιόγηα εηδηθνύ, πνιύ θαιά αθνκνησκέλα. Φπζηθά, ηα ιεγόκελα πνπ αθνξνύλ 

θαζαξά νηθνγελεηαθά θαη άιια πξόζσπα θαη θαηαζηάζεηο δε κπνξνύλ παξά λα είλαη 

ηα δεδνκέλα καο γηα λα πξνζπαζήζνπκε θαηαλνήζνπκε ηη ζπκβαίλεη. Όηαλ όκσο 

κεηαβαίλνπλ ζην θνκκάηη ηεο απηναλαθνξάο δηαθαίλεηαη έληνλα ν 

εηεξνθαζνξηδόκελνο ιόγνο ηνπο. Κη απηό γίλεηαη αληηιεπηό γηαηί δπζθνιεύνληαη λα 

αλαιύζνπλ ην πξνζσπηθό βίσκα ζε ζρέζε κε ηε δηαηαξαρή αθελόο θαη αθεηέξνπ, 

όηαλ πάλε λα ην αλαιύζνπλ, ην θάλνπλ ηόζν πεξηγξαθηθά θαη επηθαλεηαθά πνπ 

αλαξσηηόκαζηε αλ ην βίσκα πνπ αθνύκε είλαη όλησο δηθό ηνπο. Αλαξσηηόκαζηε, 

επίζεο, αλ δηάθνξα ζεκεία ηνπ βηώκαηνο ζα κπνξνύζαλ λα εηπσζνύλ ιεθηηθά. Γε 

κπνξνύκε λα μέξνπκε πνύ κπνξεί, ίζσο, λα μεθηλάεη θάπνηα ςύρσζε, σζηόζν αο 

αθήζνπκε ηηο ππνςίεο λα ππάξρνπλ θαζώο ηα νη ςπρώζεηο θαη νη δηαηαξαρέο ιόγνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα (Roy, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

ΤΕΖΣΖΖ 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ ηα βηώκαηα ησλ 

γπλαηθώλ πνπ έρνπλ πεξάζεη λεπξηθή αλνξεμία. Μέζα από ηελ αλάιπζε ιόγνπ πνπ 

θάλακε ζηηο ηξεηο ζπλεληεύμεηο θαη θαηαλνώληαο ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα 

λα αθεγεζνύλ ην βίσκα ηνπο, δηαπηζηώζακε ηε ζεκαζία ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ 

ιόγσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. ύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ησλ ηξηώλ ζπκκεηερνπζώλ, 

έλαο βαζηθόο ιόγνο πνπ νδεγεί ζηελ αλνξεμία είλαη ε απώιεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηεο 

αγάπεο ησλ ζεκαληηθώλ άιισλ. Οη ζπκκεηέρνπζεο ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην ιόγν ηνπο 

θξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ θαλέξσλαλ πώο ζπλαηζζήκαηα απόξξηςεο, απώιεηαο, 

παξακέιεζεο ,πνπ βίσζαλ από  ηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο, δόκεζαλ κε ηέηνην ηελ 

ςπρνζύλζεζε ηνπο ώζηε λα θαηαιήμνπλ κεηέπεηηα ζηελ αλνξεμία. Δπίζεο, θαη νη 

ηξεηο ζπκκεηέρνπζεο θαίλεηαη πσο  έρνπλ αθνκνηώζεη ηνλ θπξίαξρν ςπρνινγηθό ιόγν 

θαη άξα ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα κηιήζνπλ γηα ηελ αλνξεμία θαη ην βίσκα ηνπο κε 

απνηέιεζκα ην βίσκα λα εθθξάδεηαη κε απνζηαζηνπνηεκέλν ηξόπν από έλα «ηξίην 

πξόζσπν» θαη όρη από ηηο ίδηεο πνπ ην βίσζαλ. Αθόκε ε αλνξεμία θαίλεηαη πσο είλαη 

θάηη πεξηζσξηνπνηεκέλν, θάηη «θαθό», θάηη ην νπνίν πξέπεη λα δηώμεη θαλείο γηα  λα 

είλαη άλζξσπνο (Brooks, LeCouteur & Hepworth, 1997). Σν πξνεγνύκελν 

ζπκπέξαζκα  ζέιεη λα πεη πσο ε αλνξεμία είλαη θάηη ελνρνπνηεκέλν, θάηη πνπ πξέπεη 

λα απνβιεζεί γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο-α θπζηνινγηθόο. Απηό, ελλνείηαη, πσο κπνξεί 

λα εηπσζεί γηα νπνηαδήπνηε ςπρνινγηθή-ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, σζηόζν,  ε αλνξεμία 

δηαπεξλάεη εκθαλώο θαη κε ην αλζξώπηλν νλ θαη απηό ην θαζηζηά πην επάισην ζηελ 

απηνθξηηηθή θαη απηόηακπεινπνίεζε «δελ είκαη άλζξσπνο!» πλ ηνηο άιινηο, ζην 

ιόγν ησλ ζπκκεηερνπζώλ άιινηε εθθξαδόηαλ κε άκεζν θαη άιινηε κε έκκεζν ηξόπν 

ε αλάγθε λα ληώζνπλ αγάπε θαη θαηαλόεζε από ηνπο άιινπο θαη, εθόζνλ γηλόηαλ 

απηό, σο απνηέιεζκα ζα ιπλόηαλ ην πξόβιεκα. Απηή ε αλάγθε πνπ δελ 

εθπιεξώζεθε θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπο ειηθία ζπκβαίλεη λα αλαδεηείηαη 

ζησπειά αιιά θαη ηόζν ερεξά ηαπηόρξνλα δηα κέζνπ ηνπ ζώκαηνο (Claremond de 

Castillejo, 1997).  

Ζ αλάιπζε πνπ έγηλε ζηηο ζπλεληεύμεηο ησλ ηξηώλ γπλαηθώλ έδεημε όηη κέζα 

από ην ιόγν ηνπο «μεπεδάεη» βαζύ παξάπνλν, απνξία θαη καηαίσζε πξνο ηελ πιεπξά 

ησλ γνλέσλ ηνπο. Φαίλεηαη πσο ππάξρεη παληνύ έλα, «Πνηέ δελ θαηαλόεζαλ ηε ζέζε 

κνπ», «Πνηέ δελ θαηάιαβαλ». Σν πιέγκα ησλ ζρέζεσλ θαη νη δπλακηθέο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα ήηαλ ηέηνηεο ώζηε νη γνλείο δελ έδσζαλ ζεκαζία ζηηο πξαγκαηηθέο 
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αλάγθεο ηνπ παηδηνύ ηνπο όηαλ απηό δεηνύζε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνζνρή ηνπο. 

Σν δήηεκα είλαη όηη δελ ζπλέβε απηό όηαλ νη θνπέιεο αλέπηπμαλ αλνξεμία. Από όηη 

θαίλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπο ήηαλ αλέθαζελ αζζεληθό θαη απηό γίλεηαη θαλεξό κέζα 

από ηελ θξηηηθή καηηά πνπ κπνξνύκε λα ξίμνπκε ζηα ιεγόκελα ηνπο. Τπήξρε ράζκα 

ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θόξε θαη ζηε κεηέξα από πνιύ κηθξή ειηθία. Οπόηε νη 

γπλαίθεο απηέο έγηλαλ αλαζθαιή άηνκα κεηέπεηηα ζηε δσή ηνπο σο ζπλέπεηα θαη ηνπ 

αδύλακνπ δεζκνύ πνπ δεκηνύξγεζαλ κε ηε κεηέξα ηνπο. Δπίζεο θαη νη ηξεηο 

κεγάισζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ όπνπ νη γνλείο ήηαλ είηε ρσξηζκέλνη είηε απιώο ε 

ζρέζε ηνπο ήηαλ ζπγθξνπζηαθή. Ο ζπιινγηζκόο απηόο, κπνξεί λα ληπζεί ζεσξεηηθά 

κε ην κνληέιν ησλ Conger θαη ζπλ. (1992) θαη Davies & Cumming (1998) ην νπνίν 

δείρλεη ζρεκαηηθά πώο νδεγείηαη ε νηθνγέλεηα από κηα θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, 

ζε ζύγθξνπζε κέζα ζην γάκν θαη αθνινύζσο ζε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα ε 

νπνία θαιιηεξγείηαη ζηα παηδηά. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα πνπ αλαπηύζζνπλ, 

έρεη σο απνηέιεζκα αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Σν 

κνληέιν  απηό δελ εμεγεί ην πώο αλαπηύζζνληαη νη ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

ζηε βάζε αηηίνπ- απνηειέζκαηνο, αιιά θάλεη ιόγν γηα δπλακηθέο. Σν πιαίζην ην 

νπνίν έρεη σο θεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηελ εληαηηθνπνίεζε, ε νπνία νδεγεί ζε 

θαηαζηάζεηο ζηξεο ζρεηηθά κε ηε δνπιεηά θαη ην επαξθέο εηζόδεκα πνπ ρξεηάδεηαη 

κηα νηθνγέλεηα γηα λα ζξέςεη ηα παηδηά ηεο, γελλά πξνβιήκαηα ζηε ζπδπγηθή ζρέζε 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ. Έηζη, νηθνγελεηαθά πιαίζηα ζηα 

νπνία γελλώληαη ηέηνηα δεηήκαηα ηα νπνία πεγάδνπλ από ην θνηλσληθό γίγλεζζαη 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαηξνθή παηδηώλ πνπ πζηεξνύλ ζε βαζηθά δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ςπρηζκνύ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία, άξα θαη ζηε δεκηνπξγία πγηώλ ζρέζεσλ. Ζ αλάγθε ησλ θνξηηζηώλ απηώλ 

γηα αγάπε θαη γηα ιίγε πξνζνρή ε νπνία πιένλ αληαλαθιάηαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο εξσηηθνύο ζπληξόθνπο ή ηηο παξέεο ηνπο, πξώηα απ‟ όια μεθίλεζε από ηε ζρέζε 

ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο.  Χζηόζν νη ηειεπηαίνη αδπλαηνύζαλ λα ηνπο παξέρνπλ 

επαξθώο απηά πνπ είραλ αλάγθε θαζώο νη ίδηνη ήηαλ «ζηνλ θόζκν ηνπο» όπσο είπαλ 

θαη νη ηξεηο θνπέιεο. Σν όηη αδηαθνξνύζαλ ή ελέηεηλαλ κε ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληη ηνπο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα πνπ βίσλαλ ήδε είλαη γεγνλόο, όκσο 

γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο/ θακία απηή ηε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα ηε δεη ζπλνιηθά ζην 

πιαίζην ηεο θαη όρη επηθαλεηαθά. ε όηη αθνξά ην ιόγν ηνπο ν νπνίνο ππάξρεη κέζα 

από ηνπο άιινπο, ζε κηα από ηηο εθθνξέο  ηνπ ιόγνπ πνπ κνηάδεη κε κία δηαβεβαίσζε 

αιιά πνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηξνπηθή, ππαξμηαθή, ν Εαθ Λαθάλ είρε πεη «ό,ηη 
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θη αλ πεηο κέλεη μεραζκέλν πίζσ από απηό πνπ ιέγεηαη κέζα ζε απηό πνπ αθνύγεηαη» 

(Roy, 2016).  Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ςπραλαιπηήο/-ηξηα γηα παξάδεηγκα, 

αληηιακβάλεηαη κηα πεξίεξγε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εθθνξά θαη ην εθθεξόκελν πνπ 

θαίλεηαη λα κε ζπλδέεηαη κε ην ίδην ην ππνθείκελν ή ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Σν 

αληηιακβάλεηαη απηό από ηηο εθθνξέο, ηελ έκθαζε πνπ ηνπο δίλεη, κηα ζησπή πνπ 

ηνλίδεηαη από ην ππνθείκελν κε αζπλήζηζηε δηαηύπσζε, ώζηε είλαη θαλεξό πσο δε 

κηιάεη ην ίδην. Δίλαη ζαλ έλαο πεξίεξγνο ρεηξηζηήο λα έρεη θαηαιάβεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο νκηιίαο θαη λα έρεη εγθαηαζηαζεί  απιά θαη εύθνια ζην πεδίν ηεο γιώζζαο. 

Γειαδή ην νκηινύλ ππνθείκελν θαίλεηαη λα είλαη «μέλν» σο πξνο απηό πνπ ιέγεηαη, 

είηε απηό πνπ ιέγεηαη κνηάδεη λα θαθνπνηεί ην ππνθείκελν. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξηώλ γπλαηθώλ αλαδύεηαη από ην ιόγν ηνπο έλα πεξηερόκελν ην νπνίν δελ ην δίλνπλ 

νη ίδηεο, αιιά θάπνηνο άιινο. Δλ πξνθεηκέλσ είλαη έλαο γηαηξόο-ςπρνζεξαπεπηήο. Ο 

θπξίαξρνο ςπρνινγηθόο ιόγνο, σζηόζν, δελ αλαπαξάγεηαη κόλν ζην πιαίζην κηαο 

ζπλεδξίαο. Έρεη εηζρσξήζεη ζε πνιιά θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο κε απνηέιεζκα ην 

ππνθείκελν ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ λα ηνλ  ρξεζηκνπνηεί θαηεμνρήλ. Οη ηξεηο γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνηνύλ θξάζεηο θαη ιέμεηο (αλαιύζεθαλ ζηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή) νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζηνλ ςπρνζεξαπεπηηθό ιόγν ή ζε αληίζηνηρα εγρεηξίδηα κε 

ζθνπό λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζζελώλ. Σν γεγνλόο όηη ηηο 

ρξεζηκνπνηνύλ ινηπόλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ην βίσκα ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα δηαρέεηαη 

ζην ιόγν ηνπο ην «μύιηλν» απηό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ μέλνπ ρεηξηζηή. Σν ππνθείκελν 

ινηπόλ δε δηαζέηεη «έιεγρν» ζην ηη ιέεη πόζν κάιινλ ζηα ζεκαίλνληα πνπ δηαπεξλνύλ 

ην ιόγν ηνπ. Δίλαη βαζηά ξηδσκέλνο ν ιόγνο ηνπ εηδηθνύ, ν ιόγνο ησλ άιισλ ή ηνπ 

Άιινπ θαζηζηώληαο ηεο επάισηεο. Να ζεκεησζεί εδώ όηη ην γεγνλόο όηη θαη νη ηξεηο 

γπλαίθεο θάλεθαλ αδύλακεο ζην λα δηαρεηξηζηνύλ θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

κέζα ζηηο ζρέζεηο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε απηό πνπ ηζρύεη θαη γηα ην ιόγν πνπ 

παξάγνπλ. Δλώ νη ζπκκεηέρνπζεο επαλέζεηαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο, ινηπόλ, αλαδύζεθε ν 

ιόγνο ηνπ εηδηθνύ, εθείλνπ πνπ ζα ιέγακε όηη θαηέρεη θαη θάπνηνπ ηύπνπ εμνπζία. Οη 

ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δνκήζνπλ ην ζεξαπεπηηθό ιόγν θαη λα δώζνπλ 

ζπλνρή ζηα λνήκαηα, είλαη ιέμεηο πνπ αλαπαξάγνληαη θαηεμνρήλ όρη κόλν από 

αζζελείο, αιιά θαη από άιινπο αλζξώπνπο. Θα κπνξνύζε θαλείο/ θακία λα πεη όηη ζε 

πνιύ ιίγα ζεκεία ηνπ ιόγνπ ησλ ζπκκεηερνπζώλ, κπνξεί λα αληιήζεη ζαθή εηθόλα 

ηνπ γεγνλόηνο πνπ πεξηγξάθνπλ είηε γηαηί είλαη ζαλ λα κε κηιάλε απηέο, είηε γηαηί  

δελ ππάξρεη ζπλνρή ζηα γεγνλόηα θαη ζηε ζθέςε ηνπο κε ζεκάδηα παξαιεξήκαηνο. 

 ηνλ ηνκέα Φ ζπλαληά θαλείο ιόγνπο όπνπ είλαη ζαλ θαη νη ζεκαζίεο ηνπο λα 
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ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από εθείλα ηα ππνθείκελα πνπ ηνπο παξάγνπλ ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή. Παξαηεξείηαη, αθόκε όηη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κηα ζεκαζία αληερεί κε έλα 

πνιύ πεξίεξγν ηξόπν. Τπάξρεη έλα κεγάιν θελό θαη βεβαηόηεηα καδί. Όπσο ιέεη θαη ν 

ςπρίαηξνο Roy (2016), όηαλ δίλεηαη ε ζεκαζία κηαο έλλνηαο θαίλεηαη λα ππάξρεη 

δηραζκόο ζην ππνθείκελν θαη λα εθθξάδεηαη πνιύ δηαθνξεηηθά από όηαλ  βηώλεη ην 

ίδην απηή ηελ έλλνηα ή βξίζθεηαη ζσκαηηθά απέλαληη ηεο. Καη θέξλεη ηελ έλλνηα ηεο 

παηξόηεηαο. Σν ππνθείκελν βξίζθεηαη ζε δηραζκό, ε γιώζζα πηα είλαη ν θπξίαξρνο 

(ζύκθσλα κε κηα ιαθαληθή νπηηθή). 

ε όηη αθνξά ηo ζεξαπεπηηθό ηνπο πιαίζην δελ έγηλε θακία αλαθνξά από ηηο 

ίδηεο. Μόλν ε Καιιηξόε (32) έθαλε θάπνηεο λύμεηο γηα ηα ρξόληα πνπ λνζειεπόηαλ 

ζην λνζνθνκείν θαη γηα ηηο ζπλζήθεο λνζειείαο ηεο εθεί. Χζηόζν, από ην κηθξό 

ηζηνξηθό πνπ θξαηήζακε πξηλ ηηο ζπλεληεύμεηο, θάλεθε όηη θαη νη ηξεηο έρνπλ 

επελδύζεη πνιύ ρξόλν θαη ρξήκαηα ζηηο ζεξαπείεο ηνπο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ηόζν 

ζε ςπρνζεξαπεία όζν θαη ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Γεληθώο, έρεη θαλεί όηη άηνκα πνπ 

βηώλνπλ δηαηαξαρέο δηαηξνθήο είλαη ζε ρεηξόηεξε θαηάζηαζε σο πξνο ην HRQoL 

(Health Related Quality of Life) ζε ζρέζε κε ηνλ πγηή πιεζπζκό (Kovács, Supina, 

Pawaskar, Herman, Vokó &Sheehan, 2016). 

Δπηπξνζζέησο, ην γεγνλόο όηη νη ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ κόλν ηξεηο θαη 

Διιελίδεο Κξεηηθέο ακέζσο καο απνηξέπεη από ην λα νδεγεζνύκε ζε νπνηνπδήπνηε 

ηύπνπ γελίθεπζε. Απηό πξέπεη λα γίλεη ζαθέο. Ζ κηθξή απηή έξεπλα δελ απνζθνπεί 

ζην λα γεληθεύζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο. Γε ζα κπνξνύζε, άιισζηε, ιόγσ ηεο θύζεσο 

ηεο. Ο ζθνπόο, σζηόζν, ήηαλ λα εληξπθήζεη ζηα ιεγόκελα ησλ ηξηώλ γπλαηθώλ θαη 

λα ηα ληύζεη κε ζεσξία ζπλδένληαο ηα έηζη κε ηε βηβιηνγξαθία. H ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε, ζεσξνύκε, πσο ππξνδνηεί ηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζώκαηνο ελ γέλεη, νη νπνίεο 

πηνζεηνύληαη από ηηο γπλαίθεο. Ζ αλάγθε άιισζηε γηα πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηνπ 

δεηήκαηνο είλαη ππαξθηή, εηδηθά κεηαμύ λεαξώλ αλζξώπσλ (Walsh & Malson, 2010). 

Ζ δπζαξέζθεηα κε ην ζώκα είλαη έλα ζπλδεόκελν δήηεκα κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο 

πνπ έρεη θαλείο/ θακηά θαη απηή γίλεηαη εκθαλήο ζε κε ξεαιηζηηθέο ζθέςεηο θαη 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Springer & Levitt, n.d.).   Δίρε αλαθεξζεί θαη 

ζηελ αλάιπζε όηη ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ ελζσκαηώζεη ππεξβνιηθό άγρνο ζε πνιύ 

λεαξή ειηθία ζε όηη αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο ζηε ζπλέρεηα είλαη 

πνιύ πηζαλό λα αλαπηύμνπλ δηαηξνθηθή δηαηαξαρή ιόγνπ ηεο δπζθνιίαο ηνπο ζηε 

ζύλαςε ζρέζεσλ κε άιινπο (Zeigler-Hill& Amy Noser, 2015). Οη ζπκκεηέρνπζεο 
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κέζα από ην ιόγν ηνπο θαηαζθεύαζαλ ηηο εαπηέο ηνπο σο αδύλακα ζύκαηα ηεο 

δηαηαξαρήο ηνπο. Δδώ, όπσο θαη αιινύ (Brook, LeCouteur et.al,1997) έλαο 

ζεκαληηθόο αξηζκόο θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ ηδενινγηώλ κπόξεζαλ λα αληιεζνύλ από 

ην ιόγν ησλ ζπκκεηερνπζώλ. Απηέο ζπκπεξηιάκβαλαλ , εθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, 

ηελ θαηαζθεπή ηεο αλνξεμίαο σο δηαηαξαρή, ηελ αμία ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ηεο απηό-θπξηαξρίαο ηνπ, ηε ζπλερή πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δίλεηαη 

ζηε γπλαηθεία εκθάληζε. Ζ ςπρνινγία ησλ ππνθεηκέλσλ δελ είλαη αλεμάξηεηε από ην 

θνηλσληθν- πνιηηηζκηθό πιαίζην θαη απηό γίλεηαη αληηιεπηό κέζα από ηελ έξεπλα.  

 Κιείλνληαο, θαιό ζα ήηαλ λα επηζεκαλζεί όηη ε αλάιπζε ιόγνπ ζρεηηθά κε ην 

πώο νη ίδηεο νη γπλαίθεο θαηαζθεπάδνπλ ην βίσκα ηνπο κηιώληαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαηαξαρή είλαη έλα βαζηθό εξγαιείν ώζηε λα θαηαιάβεη ν θόζκνο  όρη κόλν ην ηη 

ιέλε απηέο νη γπλαίθεο αιιά θαη, σο έλα „βαζκό‟,  πνηεο δπλακηθέο θαζνξίδνπλ 

απηνύο ηνπο ιόγνπο. Σν ζεκαληηθό είλαη, πάξαπηα, λα κπνξεί λα αθνύγεηαη ε θσλή 

ηνπ βνπβνύ ζώκαηνο. 
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καηά ηην 

οποία 

έγινε η 

διάγνυζη 

Διπηλίθε 38 Θήιπ Άγηνο 

Νηθόιανο, 

Κξήηε 

Οηθηαθά 

  

Παληξεκέλε 23 

Καιιηξόε 32 Θήιπ Ζξάθιεην, 

Κξήηε 

Οηθηαθά  Άγακε  12 

εκέιε 23 Θήιπ Υαληά, 

Κξήηε 

Κνκκώηξηα Αξξαβσληαζκέλε  
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