
 

 

 

Ναι το ξέρω, το άγχος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που απασχολεί πολύ τους 
νέους, τους  μαθητές και γενικότερα τους  ανθρώπους κάθε ηλικίας.Κάτι όμως στο 
οποίο θα έπρεπε να δοθεί η ανάλογη ΠΡΟΣΟΧΉ είναι οι ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. 

Στο άκουσμα αυτών των λέξεων στους περισσότερους έρχονται στο νου 
συγκεκριμένες σκέψεις και εικόνες για τη νευρική ανορεξία, τη βουλιμία κλπ. Να που 
όμως η φράση αυτή κρύβει πολλές ακόμα μορφές τις οποίες μπορεί κανείς να μην τις 
καταλαβαίνει. Θα μπορούσε εύκολα να παρομοιαστεί με έναν πόλεμο τον οποίον 
άρχισε ο εαυτός μας προς τον εαυτό μας. Τι φταίει όμως; Μήπως η σκέψη μας; Τα 
πρότυπα; Και ποιος τα καθορίζει αυτά; Όπως και στον πόλεμο καταστρέφεται 
γρήγορα μία πόλη που με κόπο και ιδρώτα χτίσαμε, έτσι χτίζουμε μία υγιή σχέση με 
τον εαυτό μας που όμως με όπλο το μυαλό μας και σφαίρες αρνητικές σκέψεις για 
εμάς ισοπεδώνουμε την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής μας. Οι 
λέξεις που ξεστομίζει κάποιος αναφερόμενος στο σώμα του μπορεί να αποβούν 
μοιραίες. Σύμφωνα με τα γενικά στατιστικά στοιχεία για τις διατροφικές διαταραχές 
10.200 θάνατοι κάθε χρόνο είναι το άμεσο αποτέλεσμα μιας διατροφικής 
διαταραχής, δηλαδή ένας  θάνατος κάθε 52  λεπτά.Ακόμη περίπου το 90% του 
παγκόσμιου πληθυσμού έχει υπάρξει θύμα της διατροφικής διαταραχής με το 26% 
να επιχειρεί να αυτοκτονήσει δηλαδή το χειρότερο που μπορεί να συμβεί.  Οι 
αφιλτράριστες  φράσεις που εκφράζονται μεταξύ των ανθρώπων σχετικά με την 
εξωτερική εμφάνιση κάποιου και τον τρόπο ζωής του μπορούν να τον σημαδεύσουν 
για πάντα. 
          Σύνολο 1.800 θερμίδες. Τέλος! Δεν τρώω άλλο, το βάρος μειώνεται και 
ξαφνικά… ανορεξία (anorexianervosa). Τρέχω να βγάλω αυτά που έφαγα, μία φορά, 
πολλές φορές…. βουλιμία( bulimianervosa). Αυτό είναι το τελευταίο που θα φάω…. 
καταναλώνω όλη τη συσκευασία…. Υπερφαγία (bingeeating).Το βάρος αυξάνεται 



χωρίς να γίνεται αντιληπτό… παχυσαρκία (obesity). «Μπράβο, μπορείς και τρως μόνο 
υγιεινά και δεν υποκύπτεις στα ανθυγιεινά, ΠΌΤΕ»… ορθορεξία (orthorexia nervosa). 

Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι… «Όλα καλά!» 
και ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η πραγματικότητα όμως φαίνεται να κρύβει 
πολλά παραπάνω. Θα ήθελε κανείς να βρίσκεται σε αυτή τη θέση; ΌΧΙ. Δεν υπάρχει 
άλλη σωστή απάντηση. Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; Η ενσυναίσθηση, η απουσία 
κριτικής, η στήριξη, η ενημέρωση βοηθούν.  

ΑΠΌΓΝΩΣΗ,  είναι μία λέξη που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το συναίσθημα 
που επικρατεί στους ανθρώπους  με τις διαταραχές αυτές. Πολλές φορές γίνεται 
αναζήτηση αποδοχής από ανθρώπους στο κοντινό περιβάλλον (π.χ. φίλους γονείς 
συγγενείς) αλλά αρκετά συχνά δεν υπάρχει η κατανόηση, μία πολύ συχνή λύση είναι 
φυγή στα Μ.Κ.Δ (socialmedia).  Το να βλέπουμε ανθρώπους που είναι παρόμοιοι με 
εμάς μας απαλύνει τον ψυχικό πόνο και τονώνει την αυτοπεποίθησή μας. Μετά 
όμως; Υπάρχει επιστροφή; Πώς γίνεται να βγει κάνεις από αυτόν τον λαβύρινθο; 

Ακούγοντας από πολλούς ξανά και ξανά τα ίδια: ΑΠΟΔΟΧΉ, ΑΓΆΠΗ, 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΗΘΣΗ. Δεν είναι όμως εύκολο και γι’ αυτό απαιτείται η 
αναζήτηση βοήθειας από κάποιον ειδικό. ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ. Αλήθεια γιατί 
θεωρείται ντροπή; Είναι αδιαμφισβήτητα ένα θέμα το οποίο μπορεί και εγείρει 
πολλούς προβληματισμούς. Και ενώ πολλοί πιστεύουν ότι οι διατροφικές διαταραχές 
είναι μονόδρομος η αλήθεια είναι ότι μπορεί  να αποδειχθεί το αντίθετο. 
 

Πηγή στατιστικών στοιχείων: https://anad.org/eating-disorders-statistics/ 

 


