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Η πρώτη μου εμπειρία με 
την ψυχογενή ανορεξία 

ως ψυχίατρος, ήταν αρκετά α
νορθόδοξη. Επρόκειτο για έναν 
νέο άνδρα και όχι κοπέλα, όπως θα 
περίμενε κανείς. Ο νέος αυτός ήταν 
εξαιρετικά αδύνατος, θυμίζοντας 
εικόνες εγκλείστων σε ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το 
βάρος του ήταν πολύ κάτω του 
80% του ιδανικού για το ύψος 
του, αλλά το εντυπωσιακό για τον 
άπειρο ψυχίατρο που ήμουν τότε, 
ήταν η αδυναμία του ασθενούς 
να αντιληφθεί το πόσο αδύνατος 
ήταν. 

Ενώ ήταν ένας έξυπνος νεαρός, 
με εξαιρετική κρίση και αντίληψη, 
που μπορούσε να συζητήσει ευχά-
ριστα για διάφορα θέματα γενικού 
ενδιαφέροντος, εντούτοις, όταν γι-
νόταν αναφορά για το βάρος του, 
είχε κανείς την εντύπωση ότι μιλού-
σε σε τοίχο. Σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν α-
δύνατος. και έτσι, ενώ όλοι δίπλα 
του είχαν καταληφθεί από την α-
γωνία για το μέλλον της σωματικής 
του υγείας, φοβούμενοι το χειρότε-
ρο, εκείνος αντιμετώπιζε την κατά-
σταση με μια μακαριότητα, η οποία, 
αν μη τι άλλο, ήταν «ψυχοπροφυ-
λακτική» για τον ίδιο.

Θυμάμαι ότι περιμέναμε τα μεση-
μέρια με ανυπομονησία τα αποτε-
λέσματα των βιοχημικών εξετάσε-
ων και ιδιαίτερα των επιπέδων των 
ηλεκτρολυτών, προκειμένου να α-
ποφασίσουμε αν θα του βάζαμε εν-
δοφλέβιους ορούς και παρεντερική 
σίτιση. Εκείνος, αντίθετα, ήταν νηφά-
λιος, απορούσε μάλιστα με την α-
γωνία μας και μας απέδιδε προθέ-
σεις υπερπροστασίας. γι’ αυτό άλ-
λωστε και αρνιόταν πεισματικά να 
αποδεχθεί να λάβει ορούς και το 
ενδεχόμενο αυτό μας απέμενε σαν 
τελευταία θεραπευτική λύση, με α-
κούσιο εννοείται χαρακτήρα.

Όπως ήταν έτσι αδύνατος, θα πε-
ρίμενε κανείς ότι όταν έβλεπε οτιδή-
ποτε φαγώσιμο, θα προσέτρεχε, με 
ιδιαίτερη βουλιμία. αντ’ αυτού ο α-
σθενής μας, μόλις έτρωγε μια μπου-
κιά από οποιοδήποτε φαγητό, αισθα-
νόταν κορεσμένος. Χαρακτηριστικά 
λέγαμε ότι γέμιζε το στομάχι του και 
είχε το αίσθημα του κορεσμού κα-
ταπίνοντας ένα μόνο ρεβίθι!

Εκείνη την εποχή, αρχές δεκαετί-

ας του ’80, ο τομέας της ψυχοενδο-
κρινολογίας περνούσε μεγάλη άν-
θιση. Στην Ψυχιατρική κλινική του 
αιγινητείου πραγματοποιούσαμε ό-
λες τις γνωστές ενδοκρινολογικές δο-
κιμασίες, που μπορούσαν να απο-
καλύψουν ακόμα και λανθάνουσες 
ενδοκρινολογικές διαταραχές. Έτσι, 
ήταν επόμενο και στην περίπτωση 
αυτή να επιβεβαιώσουμε ό,τι ανέ-
φερε η διεθνής βιβλιογραφία για την 
ψυχογενή ανορεξία: η ενδοκρινική 
εικόνα του ασθενούς ήταν εικόνα 
άρρενος σε προεφηβική ηλικία, ενώ 
η πραγματική ηλικία του ασθενούς 
μας είχε ξεπεράσει πριν από πολλά 
χρόνια την εφηβεία. ανάλογα απο-
τελέσματα βρίσκαμε αργότερα και 
σε γυναίκες που έπασχαν από ψυ-
χογενή ανορεξία. Όχι μόνο υπήρ-
χε αναστολή της εμμήνου ρύσεως, 
αλλά το ορμονικό προφίλ της γυ-
ναίκας, επέστρεφε σε προεφηβικό 
επίπεδο. αποτέλεσμα αυτής της ορ-
μονικής παλινδρόμησης είναι η α-
ναστολή κάθε σεξουαλικής επιθυ-
μίας των ασθενών.

Το φαινόμενο αυτό περιγραφόταν 
σαν «περίεργο» από τους ενδοκρι-
νολόγους. Μια ιδιοτροπία της πε-
ρίεργης αυτής αρρώστιας. Όμως, 
όποιος έχει κλινική εμπειρία με α-
σθενείς που πάσχουν από ψυχο-
γενή ανορεξία, αντιλαμβάνεται ότι 
η κατάργηση κάθε σεξουαλικότη-
τας, αποτελεί μάλλον «πρόνοια» 
της φύσης, γι’ αυτούς τους ασθε-
νείς και όχι παθολογικό σύμπτωμα 
νόσου. Δηλαδή η φύση, προνοώ-
ντας ουσιαστικά για αυτούς τους αν-
θρώπους, που βρίσκονται με ελά-
χιστα αποθέματα θερμίδων στο ό-
ριο του βιολογικού θανάτου, ανα-
στέλλει κάθε επιθυμία για σεξουα-
λική πράξη, που φυσιολογικά οδη-
γεί σε τεκνοποίηση.

και πρέπει να έχουμε υπόψη μας 
ότι η σεξουαλική πράξη και η τε-
κνοποίηση, αποτελεί εξαιρετικά ση-
μαντική και μάλιστα επιβιωτική λει-
τουργία για τα ζώα. Παρατηρούμε 
δηλαδή ότι όταν ένα ζώο κινδυ-
νεύει, αντιλαμβάνεται την παρου-
σία του θανάτου στο περιβάλλον 
του, αυξάνεται η σεξουαλικότητά 
του και η προσπάθειά του να αφή-
σει απογόνους. Στον άνθρωπο αυ-
τό το καταγράφουμε σε περιόδους 
πολέμου, λιμού, φυσικών κατα-
στροφών, ακόμα και μεγάλων επι-
δημιών. Εντούτοις στην περίπτωση 

της ανορεξίας, φαίνεται ότι η φύση 
λαμβάνει ειδική μέριμνα.

Οι παρατηρήσεις αυτές με οδήγη-
σαν στο συμπέρασμα ότι, στους α-
σθενείς με ψυχογενή ανορεξία, τί-
θεται σε λειτουργία κάποιο ειδικό 
σύστημα «ανάγκης». Ένα σύστημα 
που προσπαθεί να διασφαλίσει την 
επιβίωση του ή της ασθενούς, μει-
ώνοντας στο ελάχιστο τις θερμιδι-
κές απώλειες. Έτσι, όχι μόνο ανα-
στέλλεται η σεξουαλική λειτουρ-
γία, αλλά ουσιαστικά και η ίδια η 
σεξουαλικότητα, προκαλώντας πα-
λινδρόμηση ολόκληρου του μηχα-
νισμού των ορμονών της υπόφυσης, 
που καθορίζουν τη λειτουργικότη-
τα των γονάδων. Στην ψυχογενή α-
νορεξία, η αναστολή της σεξουαλι-
κότητας γίνεται κεντρικά από τον υ-
ποθάλαμο και την υπόφυση. Η α-
ναστολή αυτή είναι ριζική και δεν 
μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Δεν 
μπορεί να την ανατρέψει ένα σε-
ξουαλικό μήνυμα, όσο ισχυρό και 
αν είναι. Είναι, δηλαδή, ανώφελο 
να προσπαθούμε να διεγείρουμε 
μια ασθενή με ψυχογενή ανορεξία, 
ή να προσπαθούμε να κινητοποιή-
σουμε την επιθυμία της για το άλ-
λο φύλο. Πρέπει πρώτα να αυξήσει 
το βάρος της πάνω από ένα κρίσι-
μο σημείο, ώστε να ξεκινήσει η υ-
πόφυσή της να λειτουργεί σε ρυθ-
μούς ώριμης γυναίκας. Τότε και μό-
νο τότε θα αποκτήσει και πάλι την ι-
κανότητα να προκαλείται σεξουαλι-
κά από το άλλο φύλο.

αλλά και η «μακαριότητα» που 
δείχνουν οι ασθενείς με ψυχογενή 
ανορεξία, μπροστά στον κίνδυνο για 
την ζωή τους, καθώς και η παντελής 
έλλειψη του εξαιρετικά δυσάρεστου 
αισθήματος της πείνας, προφανώς 
αποτελούν συμπτώματα ενός προ-
στατευτικού βιολογικού μηχανισμού, 
που τίθεται σε λειτουργία σε αυτές 
τις καταστάσεις. Δηλαδή, πιστεύω 
ότι πρέπει να υπάρχει στον εγκέ-
φαλό μας ένας μηχανισμός ανά-
γκης, ο οποίος τίθεται σε λειτουρ-
γία, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί 
βρει τροφή και βρίσκεται σε κατά-
σταση υποθρεψίας για μακρό διά-
στημα. Όταν μετά από μια παρατε-
ταμένη περίοδο που ο οργανισμός 
λαμβάνει λιγότερες θερμίδες από 
αυτές που χρειάζεται, και το αίσθη-
μα της πείνας δεν οδηγεί σε αύξη-
ση των προσλαμβανομένων θερ-
μίδων, δηλαδή πρακτικά είναι πε-
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6 ριττό και απλά «βασανίζει» τον άνθρω-
πο, τότε αυτό το αίσθημα καταργείται. 
Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος που 
δεν τρώει όσο απαιτεί η βιολογική του 
διατήρηση, παύει να βασανίζεται από 
την πείνα, αφού προφανώς δεν υπάρ-
χει διαθέσιμη τροφή στο περιβάλλον. 
αυτό τουλάχιστον ίσχυε μέχρι πρόσφα-
τα. Το να υπάρχει διαθέσιμη τροφή, αλ-
λά ο άνθρωπος να μην την καταναλώ-
νει, παρά την πείνα που τον βασανίζει, 
είναι μια «διαστροφή», που ως γνωστό 
οφείλεται σε κοινωνικούς και ψυχολο-
γικούς λόγους.

Ο «διακόπτης» της αναστολής του αι-
σθήματος της πείνας, προφανώς, βρί-
σκεται στον εγκέφαλο του ανθρώπου, 
για να του χρησιμεύσει σε εκείνες τις ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, που ενώ προ-
σπαθεί να βρει τροφή, παρακινούμενος 
από την πείνα του, δεν μπορεί να βρει 
και οδηγείται μοιραία στο θάνατο από 
ασιτία. Τότε λοιπόν «γυρίζει» ο διακό-
πτης και ο άνθρωπος παύει να υπο-
φέρει. καταργείται η πείνα, δεν αισθά-
νεται πλέον αδύνατος, αλλοιώνεται η 
σωματική του εικόνα και δεν αντιλαμ-
βάνεται πόσο αδύνατος είναι. Έτσι, δεν 
μπορεί να αντιληφθεί και το πρόβλη-
μα της υποθρεψίας του και το αναμε-
νόμενο μοιραίο τέλος του.

αυτός ακριβώς ο μηχανισμός πιστεύω 
ότι είναι πιθανό να χαρίζει και τη μακα-
ριότητα που έχουν οι ασθενείς αυτοί, 
ακόμα και ένα βήμα πριν από το θά-
νατο. Είναι μηχανισμός προστατευτι-
κός. Μηχανισμός που προσφέρει ανα-
κούφιση, σε ανθρώπους που βρίσκο-
νται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, όταν 
η υποθρεψία βρίσκεται σε κριτικό και ί-
σως μη αναστρέψιμο σημείο. 

Η αναστολή της πείνας και η αλλοίω-

ση της εικόνας του σωματικού εγώ, προ-
σφέρει αγαλλίαση στον άνθρωπο, που 
η φύση νομίζει ότι πρόκειται να πεθά-
νει. Του προσφέρει ένα αβασάνιστο τέ-
λος, αφήνοντάς του μια ψευδαίσθηση 
χορτάσματος, αφού αισθάνεται χορτα-
σμένος, ακόμα τρώγοντας και «ένα ρε-
βίθι», όπως ο πρώτος μου ασθενής με 
ψυχογενή ανορεξία.

Η «επάνοδος» του διακόπτη στο φυ-
σιολογικό σημείο, δηλαδή στο να μπο-
ρεί να αισθάνεται ο άνθρωπος και πάλι 
την πείνα, προφανώς απαιτεί να κερδίσει 
προηγουμένως κάποιο βάρος. απαιτεί 
δηλαδή να φάει ο άνθρωπος και να 
αποκτήσει θετικό ισοζύγιο θερμίδων. 
Πρέπει ο άνθρωπος που υπέφερε από 
υποθρεψία να βρει αρκετή τροφή, ώ-
στε να μπορεί και πάλι να συντηρηθεί 
και να αρχίζει να παχαίνει, προκειμένου 
να ξαναρχίσει να αισθάνεται πείνα και 
να μπορεί να συνειδητοποιήσει το μέ-
γεθος της αδυναμίας του.

για το λόγο αυτό, είναι απόλυτα ανώ-
φελο να προσπαθούμε να πείσουμε μια 
ασθενή με ψυχογενή ανορεξία να φά-
ει. Το μόνο που πρέπει να επιδιώκου-
με είναι φάει και να αυξήσει το βάρος 
της, ώστε να ξαναρχίσει να αισθάνεται 
πείνα και να φύγει από την προθανά-
τια μακαριότητά της.

Η υπόθεση που διατυπώνεται παραπά-
νω δεν ξέρω αν είναι πρωτότυπη, δίνει 
όμως μια διαφορετική και τελείως «βι-
ολογική» εξήγηση για την παθοφυσιο-
λογία της «ψυχογενούς» ανορεξίας. και 
πάλι πάντως θέλω να τονίσω την απο-
φασιστική συμβολή που αναμένω από 
τους προβληματιζόμενους αναγνώστες. 
Οι παρατηρήσεις σας είναι καλοδεχού-
μενες και πιστεύω ότι θα συμβάλουν 
στην πρόοδο της τέχνης μας.




