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Α π ο σ τ ο λ Η  υ λ Η σ

Είναι ευπρόσδεκτο κάθε σχόλιο και συνεργασία συ να δέλ φου. O 
συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας 
του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για 
την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η 
έννοια του κειμένου.Οι εργασίες μπορούν να αποσταλούν στη 
διεύθυνση του περιοδικού ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
κ. Π. Σακκά: psakkas@med.uoa.gr

Η συναισθηματική διαταραχή 
ενός υπολογιστή

Οι συνεπείς αναγνώστες του περιοδικού, θα έχουν αντιληφθεί την 

προσπάθειά μου, να βρω αναλογίες μεταξύ του ανθρώπινου εγκε-

φάλου και ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όσο λοιπόν χρησιμο-

ποιώ τον υπολογιστή μου, τόσο βρίσκομαι μπροστά σε αναλογί-

ες που παραπέμπουν στη λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά και της 

ψυχοπαθολογίας. Έτσι, μια μέρα που έψαχνα ένα επιστημονικό άρ-

θρο, σε μια «μηχανή αναζήτησης» ιατρικής βιβλιογραφίας, συνει-

δητοποίησα ότι αν δεν χρησιμοποιήσεις φίλτρα αναζήτησης, «τρε-

λαίνεσαι» από το πλήθος των άρθρων που έρχονται μπροστά σου. 

Η αναζήτηση μετατρέπεται σε ιδεόρροια, με σημεία μάλιστα ιδε-

οφυγής. Πλήθος θεμάτων, μπλεγμένων, με παραπλήσιο ή ακό-

μα και με αρκετά διαφορετικό περιεχόμενο. Η αναζήτηση καταλή-

γει σε σπατάλη χρόνου, φλυαρία, χωρίς ουσιαστικό σκοπό. Όπως 

ο λόγος ενός ασθενούς που βρίσκεται σε μανιακή φάση συναισθη-

ματικής διαταραχής.

Η αντίθετη διεργασία υποθέτω ότι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό 

ενός ασθενούς που βρίσκεται σε κατάθλιψη. Όσο και να προσπα-

θεί να σκεφτεί κάτι ευχάριστο, το μυαλό του φέρνει συνεχώς στη 

σκέψη του, το ίδιο ψυχοτραυματικό θέμα. Τα φίλτρα της αναζήτη-

σης δεν μπορούν να ανοίξουν ώστε η αναζήτηση να επεκταθεί πέ-

ραν του συγκεκριμένου, αρνητικού περιστατικού. Το μυαλό όσων 

πενθούν είναι παγιδευμένο στο ίδιο θέμα. Προφανώς τα αντικατα-

θλιπτικά διευρύνουν τα φίλτρα αναζήτησης του υπολογιστή που έ-

χουμε στο κρανίο μας.

Παύλος Σακκάς
psakkas@med.uoa.gr

Σημείωμα Σύνταξης


