


 

 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 9 
 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 15 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
 

1. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ 17 
2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 43 
3. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 71 
 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: 85 

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 
 

4. ΤΡΕΧΩ ΝΑ ΣΩΘΩ: Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 87 
5. ΟΙ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 121 
6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 143 
 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: 169 

ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 

7. ΟΤΑΝ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ: ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 171 
8. ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ 201 



6 ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ 

 

 9. ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Η ΑΓΑΠΗ; 221 
10. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΡΑΥΜΑ: Η ΚΡΥΦΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ 243 
 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: 277 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
 

11. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΥΣΤΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 279 
12. ΤΟ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΘΥΜΗΣΗΣ 299 
 

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: 325 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ 
 

13. ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 327 
14. ΓΛΩΣΣΑ: ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΑ 371 
15. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 401 
16. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ: ΓΙΟΓΚΑ 425 
17. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΖΛ: ΑΥΤΟΗΓΕΣΙΑ 447 
18. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΚΗΝΙΚΩΝ 477 
19. ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ:  

ΝΕΥΡΟΑΝΑΔΡΑΣΗ 497 
20. ΒΡΕΣ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ 531 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 557 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 575 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 579 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 579 



  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 

 

ΠΗΓΕΣ 585 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 591 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 597 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 667 

 
 
 





 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 

εν χρειάζεται να είναι κάποιος στρατιώτης στον πόλεμο ή να επι-
σκεφθεί καταυλισμό προσφύγων από τη Συρία ή το Κονγκό, για 

να έρθει σε επαφή με το ψυχικό τραύμα. Ένα τέτοιο τραύμα μπορεί να 
αφορά εμάς τους ίδιους, τους συγγενείς, τους γείτονες ή τους φίλους 
μας. Μελέτες από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
Ηνωμένων Πολιτειών έχουν δείξει ότι ένας στους πέντε Αμερικανούς 
έχει υπάρξει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική του ηλικία, 
ένας στους τέσσερις έχει υποστεί ξυλοδαρμό από γονέα σε βαθμό που 
να αποκτήσει ουλή σε κάποιο σημείο του σώματος του και σε ένα στα 
τρία ζευγάρια εκδηλώνεται άσκηση σωματικής βίας. Ένα 25% του 
πληθυσμού έχει μεγαλώσει με αλκοολικούς συγγενείς, ενώ ένας στους 
οκτώ έχει γίνει μάρτυρας ξυλοδαρμού της μητέρας του1. 

Τα ανθρώπινα όντα συνιστούν ένα εξαιρετικά ανθεκτικό είδος. 
Από τις απαρχές της ύπαρξής μας έχουμε κατορθώσει να ανακάμψου-
με από αδυσώπητους πολέμους, από αναρίθμητες καταστροφές (φυσι-
κές ή ανθρωπογενείς) και από τη βία και προδοσία που μαστίζει τη 
ζωή του καθενός από εμάς. Όμως, κάθε τραυματική εμπειρία αφήνει 
ίχνη, είτε σε μεγάλη κλίμακα (στην Ιστορία και τον πολιτισμό μας)  
είτε σε μικρότερη, στις οικογένειές μας, με σκοτεινά μυστικά που περ-
νούν αδιόρατα από γενιά σε γενιά. Αυτές οι εμπειρίες είναι επίσης ανι-
χνεύσιμες στον νου και τα συναισθήματά μας, στην ικανότητά μας να 
νιώσουμε χαρά και οικειότητα, ακόμα και στη βιολογία του σώματός 
μας, στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. 

Δ 
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Ένα τραυματικό γεγονός δεν αφορά μόνο εκείνον που το βιώνει 
άμεσα αλλά και τα πρόσωπα που τον περιβάλλουν. Στρατιώτες που 
επαναπατρίζονται μετά από μάχες μπορεί να τρομοκρατούν τις οικο-
γένειές τους με εκρήξεις θυμού ή την απουσία συναισθήματος. Οι σύ-
ζυγοι ανδρών που πάσχουν από μετατραυματική αγχώδη διαταραχή 
τείνουν να εμφανίζουν κατάθλιψη, ενώ τα παιδιά μητέρων με κατά-
θλιψη έχουν αυξημένη πιθανότητα να εκδηλώσουν άγχος και ανασφά-
λεια στη μετέπειτα ζωή τους. Η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία κατά 
την παιδική ηλικία συχνά περιορίζει την ικανότητα δημιουργίας στα-
θερών σχέσεων εμπιστοσύνης κατά την ενήλικη ζωή. 

Εξ ορισμού, το ψυχικό τραύμα είναι δυσβάστακτο και αφόρητο. Τα 
περισσότερα θύματα βιασμού, βετεράνοι πολέμου αλλά και παιδιά που 
έχουν υποστεί κακοποίηση αναστατώνονται τόσο έντονα όταν ανα-
λογίζονται την τραυματική εμπειρία τους, ώστε προσπαθούν να την 
απωθήσουν από το μυαλό τους, να συμπεριφερθούν σαν να μη συνέβη 
και να προχωρήσουν παρακάτω. Απαιτούνται τεράστια αποθέματα 
ενέργειας για να συνεχίσει κάποιος να είναι λειτουργικός υπό το κρά-
τος της ανάμνησης του τρόμου αλλά και της ντροπής για το αίσθημα 
απόλυτης αδυναμίας και τρωτότητας που βίωσε. 

Μολονότι όλοι επιθυμούμε να αφήσουμε πίσω μας ένα τραυματι-
κό γεγονός, το κέντρο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την επι-
βίωσή μας (βαθιά κάτω από το κέντρο της ορθολογικής σκέψης) δεν 
αποδέχεται εύκολα την άρνηση. Ακόμα και πολύ μετά το πέρας μιας 
τραυματικής εμπειρίας, μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά με την παραμι-
κρή ένδειξη κινδύνου, κινητοποιώντας διαταραγμένα εγκεφαλικά κυ-
κλώματα και οδηγώντας στην έκκριση υπέρμετρων ποσοτήτων ορμο-
νών του στρες. Ακολουθούν έντονες σωματικές εκδηλώσεις δυσάρε-
στων συναισθημάτων και, στη συνέχεια, παρορμητικές και επιθετικές 
πράξεις. Τέτοιες μετατραυματικές αντιδράσεις φαντάζουν υπερβολι-
κές και αδικαιολόγητες. Όμως, όσοι επιβιώνουν από ένα τραυματικό 
βίωμα συχνά αισθάνονται ότι έχουν απωλέσει τον έλεγχο των πραγ-
μάτων και έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον πυρήνα της ύ-
παρξής τους. 

* * * 
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Η πρώτη φορά που θυμάμαι να με ελκύουν οι σπουδές Ιατρικής ήταν 
σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση, στην ηλικία των δεκατεσσάρων 
ετών. Ο ξάδερφός μου ο Μάικλ με είχε κρατήσει ξάγρυπνο όλο εκείνο 
το βράδυ, εξηγώντας μου τον περίπλοκο τρόπο που λειτουργούν οι 
νεφροί, πώς απεκκρίνουν τα άχρηστα προϊόντα του σώματος και μετά 
επαναπορροφούν χρήσιμα συστατικά, κρατώντας τον οργανισμό σε 
ισορροπία. Είχα μαγευτεί από την περιγραφή του θαυμαστού τρόπου 
με τον οποίο δουλεύει το σώμα. Αργότερα, σε κάθε στάδιο της ιατρι-
κής μου εκπαίδευσης, είτε μελετούσα χειρουργική, είτε καρδιολογία, 
είτε παιδιατρική, ήταν προφανές πως σε κάθε περίπτωση το κλειδί της 
θεραπείας ήταν η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του οργανι-
σμού. Όταν, όμως, ξεκίνησα την ειδίκευσή μου στην ψυχιατρική, μου 
έκανε εντύπωση η ζωηρή αντίθεση μεταξύ, από τη μια πλευρά, της  
απίστευτης πολυπλοκότητας του ανθρώπινου μυαλού και των τρόπων 
με τους οποίους τα ανθρώπινα όντα συνδέονται και αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, και από την άλλη, του πόσα λίγα γνωρίζουν οι ψυχίατροι 
για την προέλευση των προβλημάτων που επιχειρούν να θεραπεύ-
σουν. Είναι άραγε πιθανό κάποια στιγμή στο μέλλον να γνωρίζουμε 
για τον εγκέφαλο, τον νου και την αγάπη όσα και για τα άλλα συστή-
ματα που απαρτίζουν τον οργανισμό μας; 

Προφανώς, απέχουμε έτη φωτός από την πλήρη κατανόησή τους· 
ωστόσο, η γέννηση τριών νέων επιστημονικών πεδίων έχει επιτρέψει 
μια εκρηκτική αύξηση των γνώσεών μας για τα αποτελέσματα του ψυ-
χικού τραύματος, της κακοποίησης και παραμέλησης. Αυτοί οι και-
νούριοι επιστημονικοί κλάδοι είναι η νευροεπιστήμη –η μελέτη του 
πώς ο εγκέφαλος εκτελεί τις πνευματικές διεργασίες–, η αναπτυξιακή 
ψυχοπαθολογία –η μελέτη της επίδρασης των αρνητικών εμπειριών 
στην ανάπτυξη του νου και του εγκεφάλου– και η διαπροσωπική νευ-
ροβιολογία – η μελέτη του πώς η συμπεριφορά μας επηρεάζει τα συ-
ναισθήματα, τις σωματικές λειτουργίες και τη νοοτροπία όσων μας 
περιβάλλουν. 

Έρευνες σε αυτούς τους νέους τομείς έχουν αποκαλύψει ότι ένα 
ψυχοτραυματικό γεγονός προκαλεί πραγματικές αλλαγές στη φυσιο-
λογία του οργανισμού, μεταξύ άλλων αναπροσαρμογή του συστήμα-
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τος συναγερμού του εγκεφάλου, αύξηση των επιπέδων ορμονών του 
στρες και μεταβολές στο σύστημα που διακρίνει τις σημαντικές πλη-
ροφορίες από τις ασήμαντες. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το τραυματικό 
γεγονός αλλοιώνει την περιοχή του εγκεφάλου που ευθύνεται για την 
αληθινή, σωματική αίσθηση του να είναι κανείς ζωντανός. Αυτές οι 
μεταβολές εξηγούν την αυξημένη εγρήγορση των ατόμων που έχουν 
υποστεί ένα τέτοιο τραύμα, με αποτέλεσμα να χάνουν τον αυθορμητι-
σμό στην καθημερινή ζωή τους. Παράλληλα, αυτές οι αλλαγές μάς βοη-
θούν να καταλάβουμε γιατί αυτά τα άτομα έχουν την τάση να ανα-
παράγουν τα ίδια προβλήματα ενώ δυσκολεύονται να μάθουν εκ 
πείρας. Γνωρίζουμε σήμερα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι απο-
τέλεσμα ηθικής αδυναμίας, ή ανίσχυρης βούλησης, ή «κακού χαρα-
κτήρα», αλλά οφείλονται σε πραγματικές αλλαγές της εγκεφαλικής 
λειτουργίας.  

Ταυτόχρονα, η εκπληκτική διεύρυνση της γνώσης μας για τις βα-
σικές διεργασίες που διέπουν το ψυχικό τραύμα έχει ανοίξει νέους ορί-
ζοντες για την αντιμετώπιση, ανακούφιση, ακόμα και αναστροφή της 
βλάβης. Είμαστε πλέον σε θέση να αναπτύξουμε μεθόδους και να προα-
γάγουμε εμπειρίες που αξιοποιούν την έμφυτη πλαστικότητα του  
εγκεφάλου, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να αισθαν-
θούν απολύτως ζωντανά στο παρόν τους και να μπορέσουν να συνε-
χίσουν τη ζωή τους. Υπάρχουν τρεις βασικοί δρόμοι: 1) «από πάνω 
προς τα κάτω» – μέσω της συζήτησης, της (επανα)σύνδεσης με τους 
άλλους, της αναγνώρισης και κατανόησης των εσωτερικών μας διερ-
γασιών, με επεξεργασία των αναμνήσεων που σχετίζονται με το ψυχι-
κό τραύμα· 2) η λήψη φαρμακευτικής αγωγής που αποκλείει τις οδούς 
απρόσφορων συναισθηματικών αντιδράσεων συναγερμού ή η χρήση 
τεχνολογικών λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο επεξεργασίας της 
πληροφορίας από τον εγκέφαλο· 3) «από κάτω προς τα πάνω», με  
διαδικασίες που επιτρέπουν στο σώμα να βιώσει εμπειρίες, οι οποίες, 
με βαθύ και ουσιαστικό τρόπο, αναιρούν την αίσθηση αβοηθησίας, 
τον θυμό ή την κατάρρευση που επήλθε κατά τον ψυχικό τραυματι-
σμό. Η επιλογή της καλύτερης στρατηγικής σε κάθε ξεχωριστή περί-
πτωση ασθενούς είναι ένα ερώτημα που μόνο εμπειρικά μπορεί να  
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απαντηθεί. Στους περισσότερους από τους δικούς μου ασθενείς χρειά-
στηκε συνδυασμός και των τριών δρόμων. 

Αυτό ακριβώς αποτέλεσε για μένα έργο ζωής. Αρωγοί σε αυτή 
την προσπάθεια υπήρξαν οι συνάδελφοι και οι φοιτητές στο Κέντρο 
Ψυχικού Τραύματος, το οποίο ίδρυσα πριν από τριάντα χρόνια. Μαζί 
ασχοληθήκαμε με χιλιάδες τραυματισμένα παιδιά και ενήλικες: θύματα 
παιδικής κακοποίησης, φυσικών καταστροφών, πολέμων, δυστυχημά-
των, ακόμα και εμπορίας ανθρώπων – άτομα που επλήγησαν από κο-
ντινά τους πρόσωπα ή από αγνώστους. Στο Κέντρο Ψυχικού Τραύμα-
τος έχουμε μια μακρά παράδοση στην αναλυτική συζήτηση με όλους 
τους ασθενείς μας στα πλαίσια εβδομαδιαίων ομαδικών συναντήσεων, 
και στην προσεκτική καταγραφή της ανταπόκρισης κάθε ατόμου στις 
διαφορετικές μορφές θεραπείας. 

Μολονότι η πρωταρχική αποστολή μας ήταν πάντοτε η φροντίδα 
των παιδιών και ενηλίκων που έφταναν σε εμάς για θεραπεία, αποφα-
σίσαμε ευθύς εξαρχής, παράλληλα με το κλινικό μας έργο, να μελετή-
σουμε τις επιδράσεις του τραυματικού στρες στους διάφορους πληθυ-
σμούς και να καθορίσουμε το είδος θεραπείας που ωφελεί τον καθένα 
από αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε δεχτεί ερευνητικές επιχορη-
γήσεις από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας των Η.Π.Α., το Αμε-
ρικανικό Κέντρο Συμπληρωματικής και Εναλλακτικής Ιατρικής, το 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, καθώς και πολυάριθμους 
ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να μελετήσουμε την αποτελεσματικό-
τητα πολλών διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, από τη χο-
ρήγηση φαρμακευτικής αγωγής και την ψυχανάλυση μέχρι τη γιόγκα, 
την οφθαλμοκινητική απευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία, τη 
νευροανάδραση και το θέατρο. 

Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η εξής: Πώς 
μπορούν οι ασθενείς να ξεπεράσουν τα κατάλοιπα του παλιού ψυχικού 
τραυματισμού τους και να ξαναγίνουν κύριοι του εαυτού τους, ανα-
κτώντας τον έλεγχο της ζωής τους; Η συζήτηση, η κατανόηση, και οι 
υγιείς ανθρώπινες σχέσεις βοηθούν, ενώ τα φάρμακα μειώνουν την 
υπερευαισθησία των συστημάτων συναγερμού. Παράλληλα, όμως, θα 
δούμε ότι το αποτύπωμα του παρελθόντος μπορεί να μετασχηματιστεί 
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επιστρατεύοντας σωματικά βιώματα τα οποία αντικρούουν ευθέως το 
αίσθημα αδυναμίας, τον θυμό και την κατάρρευση που αποτελούν συ-
στατικά του ψυχικού τραύματος, επαναφέροντας έτσι το χαμένο αυτε-
ξούσιο. Δεν έχω προτίμηση σε συγκεκριμένη θεραπευτική μεθοδολο-
γία, διότι καμιά πρακτική δεν ταιριάζει σε όλους ανεξαιρέτως, για  
αυτό και στην καθ’ ημέρα πράξη εφαρμόζω όλες τις μορφές θεραπείας 
που εξετάζω σε αυτό το βιβλίο. Καθεμιά είναι ικανή να επιφέρει ριζικές 
αλλαγές, ανάλογα με τη φύση του συγκεκριμένου προβλήματος και 
την ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε προσώπου. 

Συνέγραψα, λοιπόν, το παρόν έργο ως οδηγό αλλά και ως πρό-
σκληση – μια πρόσκληση να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα 
του ψυχικού τραύματος, να διερευνήσουμε τις οδούς βέλτιστης θερα-
πείας του και να δεσμευτούμε ως κοινωνία για την αποτροπή του, με 
κάθε μέσο.  



 

 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 





 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ 
ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ 

Το γεγονός που με έκανε αυτό που είμαι σήμερα συνέβη στα 

δώδεκά μου χρόνια, κάποια παγερή, συννεφιασμένη ημέρα 

το χειμώνα του 1975... Αυτό έγινε πριν από πολλά χρόνια, 

αλλά η ζωή μ’ έχει διδάξει πως όσοι λένε ότι μπορούν να θά-

ψουν το παρελθόν, κάνουν λάθος... Τώρα που ξανακοιτάζω 

τα πράγματα, έχω συνειδητοποιήσει πως το δρομάκι που  

ανέφερα, το ατένιζα ακατάπαυστα τα τελευταία είκοσι έξι 

χρόνια.* 

– Κάλεντ Χοσεϊνί, Χαρταετοί πάνω από την Πόλη 

 

Για κάποιους ανθρώπους, η ζωή κυλάει απρόσκοπτα· η δική 

μου σταμάτησε και ξεκίνησε πολλές φορές. Αυτό κάνει το 

ψυχικό τραύμα – διακόπτει τη ροή των πραγμάτων... Απλώς 

συμβαίνει, και μετά η ζωή συνεχίζεται. Και κανείς δεν σε 

προετοιμάζει για κάτι τέτοιο.†  

– Τζέσικα Στερν, Άρνηση: Ένα χρονικό του τρόμου 

 

                                                             
*
  Σ.τ.Μ.: Khaled Hosseini, The Kite Runner, (μτφρ.) Βαγγέλης Κατσάνης. Αθήνα: 

Εκδόσεις Ψυχογιός, 2005. 
†
  Σ.τ.Μ.: Jessica Stern, Denial: A Memoir of Terror. Νέα Υόρκη: Ecco Press, 

HarperCollins, 2010. 
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Τρίτη μετά το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου του 1978 ήταν η 

πρώτη μέρα μου ως μέλους του ψυχιατρικού προσωπικού στην 

Κλινική Υποδοχής Βετεράνων της Βοστόνης. Την ώρα που κρεμούσα 

μια ανατύπωση του αγαπημένου μου πίνακα του Μπρέγκελ «Τυφλός 

που οδηγεί τυφλούς» στον τοίχο του καινούριου μου γραφείου, άκου-

σα φασαρία από τον χώρο της υποδοχής στο τέρμα του διαδρόμου. 

Την επόμενη στιγμή, ένας μεγαλόσωμος, απεριποίητος άνδρας με 

βρόμικο κουστούμι, με το περιοδικό Soldier of Fortune* υπό μάλης, όρ-

μησε στο γραφείο μου. Ήταν τόσο ταραγμένος, φανερά υπό την  

επήρεια αλκοόλ από το προηγούμενο βράδυ, που αναρωτήθηκα τι  

ακριβώς θα μπορούσα να προσφέρω σε αυτόν τον γίγαντα. Του ζήτησα, 

λοιπόν, να καθίσει και να μου πει πώς θα μπορούσα να τον βοηθήσω. 

Το όνομά του ήταν Τομ. Πριν από δέκα χρόνια, ανήκε στους Πε-

ζοναύτες και υπηρετούσε στο Βιετνάμ. Όλο εκείνο το Σαββατοκύριακο 

της αργίας, αντί να βρίσκεται με την οικογένειά του, το είχε περάσει 

κλεισμένος στο δικηγορικό γραφείο του, στο κέντρο της Βοστόνης, πί-

νοντας και κοιτώντας παλιές φωτογραφίες. Η εμπειρία των προηγούμε-

νων χρόνων τού είχε διδάξει ότι ο έντονος θόρυβος, τα πυροτεχνήματα, 

η ζέστη, ακόμα και το πικ νικ στην αυλή της αδερφής του, με φόντο το 

πυκνό καλοκαιρινό φύλλωμα του κήπου, θα του θύμιζαν το Βιετνάμ και 

θα τον τρέλαιναν. Όταν αισθανόταν αναστατωμένος, φοβόταν να βρί-

σκεται κοντά στους δικούς του, γιατί συμπεριφερόταν σαν τέρας προς 

τη γυναίκα του και τους δύο μικρούς του γιους. Η φασαρία που έκαναν 

τα παιδιά τον εκνεύριζε σε τέτοιο βαθμό, που έφευγε τρέχοντας από το 

σπίτι για να μην τους κάνει κακό. Μπορούσε να ηρεμήσει μόνο πίνο-

ντας μέχρι τελικής πτώσεως ή οδηγώντας τη Harley-Davidson μηχανή 

του με επικίνδυνα υψηλές ταχύτητες.  

Τη νύχτα δεν έβρισκε ανάπαυση – τον ύπνο του διέκοπταν συνε-

χώς εφιάλτες με μια ενέδρα σε έναν ορυζώνα του Βιετνάμ, όπου όλα 

τα μέλη της διμοιρίας του σκοτώνονταν ή τραυματίζονταν. Είχε, επί-

σης, τρομακτικές αναλαμπές, στις οποίες έβλεπε νεκρά παιδιά από το 

Βιετνάμ. Τα όνειρα ήταν τόσο φρικτά, ώστε τρόμαζε και μόνο στην  

                                                             
*
  Σ.τ.Μ.: Soldier of Fortune, Omega Group Ltd., Boulder, Colorado, 1975-2016. 

Η 



  ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ 19 

 

ιδέα του ύπνου, ενώ συχνά έμενε ξάγρυπνος το μεγαλύτερο μέρος της 
νύχτας, πίνοντας. Το επόμενο πρωί, η γυναίκα του τον έβρισκε αναί-
σθητο στον καναπέ του σαλονιού, και φρόντιζε εκείνη και τα παιδιά 
να πατούν στις μύτες των ποδιών, καθώς ετοίμαζαν το πρωινό, προ-
τού φύγουν για το σχολείο. 

Περιγράφοντάς μου το παρελθόν του, ο Τομ είπε ότι είχε τελειώ-
σει το λύκειο το 1965, πρώτος στην τάξη του. Ακολουθώντας τη 
στρατιωτική παράδοση της οικογένειάς του, είχε καταταγεί στους Πε-
ζοναύτες αμέσως μετά την αποφοίτηση. Ο πατέρας του είχε υπηρετή-
σει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπό τις διαταγές του στρατηγού Πά-
τον, και ο Τομ ποτέ δεν αμφισβήτησε τις προσδοκίες που είχε ο πατέ-
ρας του από τον ίδιο. Αθλητικός, ευφυής, με εμφανώς ηγετικές τάσεις, 
μετά το πέρας της βασικής του εκπαίδευσης, ο Τομ αισθανόταν ικανός 
και αποτελεσματικός, μέλος μιας ομάδας έτοιμης για όλα. Στο Βιετ-
νάμ, γρήγορα προήχθη σε διμοιρίτη, υπεύθυνο για άλλους οκτώ πεζο-
ναύτες. Κατάφερε να επιβιώσει στις μάχες, έρποντας μέσα στη λάσπη, 
με τα εχθρικά πυρά να σφυροκοπούν γύρω του, και αυτός ήταν ένας 
λόγος να αισθάνεται αρκετά υπερήφανος – για τον εαυτό του και για 
τους συντρόφους του. 

Στο τέλος της θητείας του, ο Τομ απολύθηκε με τιμητική διάκρι-
ση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να αφήσει πίσω του το Βιετνάμ. 
Και, κατά τα φαινόμενα, αυτό έκανε. Πήγε στο πανεπιστήμιο με Υπο-
τροφία Βετεράνων,* τελείωσε τη Νομική, παντρεύτηκε την αγαπημένη 
του από το σχολείο και έκανε δύο γιους. Αλλά τον τάραζε η δυσκολία 
που είχε να αισθανθεί αληθινή στοργή για τη γυναίκα του, παρόλο που 
τα γράμματά της ήταν εκείνα που τον είχαν κρατήσει ζωντανό μέσα 
στην τρέλα της ζούγκλας. Περνούσε τις διάφορες φάσεις της ζωής του 
ελπίζοντας ότι, μέσα από την προσποίηση, θα κατόρθωνε να ξαναβρεί 

                                                             
*
  Σ.τ.Μ.: G.I. Bill (ή Νόμος για την Επανένταξη των επαναπατριζόμενων στρατιω-

τών): συνοπτική ονομασία νομοθετημάτων και προγραμμάτων της Ομοσπονδι-
ακής Κυβέρνησης των Η.Π.Α., τα οποία βρίσκονται σε ισχύ από το 1944, υπό 
διάφορες μορφές, και εξασφαλίζουν στους βετεράνους των αμερικανικών πολέ-
μων και τους απογόνους τους σειρά προνομίων – μεταξύ άλλων, υποτροφίες σε 
δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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τον παλιό του εαυτό. Τώρα, είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη δουλειά ως 
δικηγόρος και μια φαινομενικά τέλεια οικογένεια· και όμως, διαισθανό-
ταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά – μέσα του, ένιωθε νεκρός. 

Ο Τομ ήταν ο πρώτος βετεράνος που γνώρισα σε επαγγελματικό 
επίπεδο, αλλά αρκετές πτυχές της προσωπικής του ιστορίας μου ήταν 
γνώριμες. Μεγάλωσα στη μεταπολεμική Ολλανδία, παίζοντας ανάμε-
σα σε βομβαρδισμένα κτίρια, με έναν πατέρα που εκφραζόταν εναντίον 
των ναζί τόσο ανοικτά, ώστε κατάληξε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. 
Ο πατέρας μου ποτέ δεν συζητούσε τις εμπειρίες του από τον πόλεμο, 
αλλά συχνά είχε εκρήξεις θυμού που με συγκλόνιζαν ως παιδί. Πώς 
ήταν δυνατόν να είναι τόσο τρομακτικά οξύθυμος ένας άνθρωπος τον 
οποίο άκουγα κάθε πρωί να κατεβαίνει ήσυχα τις σκάλες για να προ-
σευχηθεί και να διαβάσει τη Βίβλο ενώ η υπόλοιπη οικογένεια ακόμα 
κοιμόταν; Πώς ήταν δυνατόν κάποιος που είχε αφιερώσει τη ζωή του 
στην επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης να έχει μέσα του τόση 
οργή; Ήμουν μάρτυρας της ίδιας παράδοξης συμπεριφοράς και από 
την πλευρά του θείου μου, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε από τους Ιάπωνες 
στις ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες (σημερινή Ινδονησία) και στάλθη-
κε ως σκλάβος στη Βιρμανία, για να δουλέψει στην περίφημη γέφυρα 
του ποταμού Κβάι.* Κι εκείνος μιλούσε σπάνια για τον πόλεμο· κι ε-
κείνος είχε συχνά ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού. 

Καθώς άκουγα τον Τομ, αναρωτιόμουν αν ο θείος μου και ο πα-
τέρας μου είχαν κι εκείνοι εφιάλτες και αιφνίδιες αναλαμπές της μνή-
μης – αν αισθάνονταν κι εκείνοι αποκομμένοι από τους αγαπημένους 
τους και ανίκανοι να βρουν κάποιο ίχνος ικανοποίησης στη ζωή τους. 
Κάπου, στο βάθος του μυαλού μου, πρέπει να υπήρχε και η ανάμνηση 

                                                             
*
  Σ.τ.Μ.: Γέφυρα του ποταμού Μάε Γλονγκ ή Κβάϊ Γιάι, στα σύνορα Ταϋλάνδης  

– Μιανμάρ (πρώην Βιρμανίας), η οποία κατασκευάστηκε ως τμήμα της λεγόμε-
νης «Σιδηροδρομικής Γραμμής του Θανάτου» – σιδηροδρομικής οδού ανεφοδι-
ασμού των δυνάμεων του Άξονα. Σχεδιάστηκε από τους Ιάπωνες και ολοκλη-
ρώθηκε τον Οκτώβριο του 1943. Πάνω από 200.000 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 
60.000 αιχμάλωτοι πολέμου, εργάστηκαν για την κατασκευή της σε συνθήκες 
απόλυτης εξαθλίωσης, σε ένα από τα πιο στυγερά εγκλήματα πολέμου της συ-
γκεκριμένης περιόδου. 
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της τρομοκρατημένης –και συχνά, τρομακτικής– μητέρας μου, της 
οποίας το προσωπικό παιδικό τραύμα υπέβοσκε και, είμαι πλέον πε-
πεισμένος, πολλές φορές αναδυόταν. Η μητέρα μου είχε την ανατριχια-
στική συνήθεια να λιποθυμά κάθε φορά που τη ρωτούσα για την παιδική 
της ηλικία, και μετά να κατηγορεί εμένα για την αναστάτωσή της.  

Πίσω στο ιατρείο, το έκδηλο ενδιαφέρον μου φάνηκε να καθησυ-
χάζει τον Τομ, που άρχισε να μου αναλύει πόσο φοβισμένος και μπερ-
δεμένος αισθανόταν. Τον τρομοκρατούσε η ιδέα ότι μετατρεπόταν 
σταδιακά σε κάποιον σαν τον πατέρα του, ο οποίος ήταν πάντοτε θυ-
μωμένος και δεν μιλούσε στα παιδιά του, παρά μόνο επικριτικά για τα 
συγκρίνει με τους συμπολεμιστές του που χάθηκαν τα Χριστούγεννα 
του 1944, στη Μάχη των Αρδεννών.* 

Καθώς η πρώτη συνεδρία μας πλησίαζε στο τέλος, έκανα ό,τι κά-
νουν συνήθως οι γιατροί: Εστίασα στο τμήμα της ιστορίας του Τομ 
που θεωρούσα ότι κατανοούσα καλύτερα – τους εφιάλτες του. Ως 
φοιτητής Ιατρικής είχα εργαστεί σε εργαστήριο μελέτης ύπνου, όπου 
παρατηρούσα τους κύκλους ύπνου/ονείρων των συμμετεχόντων, και 
είχα συμβάλει στη συγγραφή άρθρων σχετικών με τους εφιάλτες. Επί-
σης, είχα λάβει μέρος σε κάποιες από τις αρχικές μελέτες πάνω στα  
ευεργετικά αποτελέσματα των ψυχοτρόπων φαρμάκων, που μόλις άρ-
χισαν να χρησιμοποιούνται κατά τη δεκαετία του 1970. Έτσι, μολονότι 
δεν μπορούσα να κατανοήσω την αληθινή φύση των προβλημάτων 
του Τομ, οι εφιάλτες του αποτελούσαν για μένα γνώριμο πεδίο. Κα-
θώς, λοιπόν, ήμουν ένθερμος οπαδός της βελτίωσης της ζωής με τη 
βοήθεια των επιτευγμάτων της Χημείας, του συνταγογράφησα ένα 
φάρμακο το οποίο είχαμε διαπιστώσει ότι μπορούσε να μειώσει τη συ-
χνότητα και τη βαρύτητα των εφιαλτών, και προγραμμάτισα μια επί-
σκεψη για επανεκτίμηση μετά από δύο εβδομάδες.  

                                                             
*
  Σ.τ.Μ.: Η τελευταία μεγάλης κλίμακας επίθεση των Δυνάμεων του Άξονα ενα-

ντίον των Συμμάχων, η οποία, παρά τη φαινομενική αρχική επιτυχία της, κατέ-
ληξε σε πανωλεθρία του γερμανικού στρατού και άνοιξε τον δρόμο για τη συν-
θηκολόγηση της Γερμανίας. Εξαιτίας του αρχικού αιφνιδιασμού τους σε αυτή 
την επιχείρηση, οι συμμαχικές απώλειες των Αμερικανών ξεπέρασαν τις 80.000. 
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Όταν εμφανίστηκε στο ραντεβού του, ρώτησα όλος προσμονή 
τον Τομ αν τα φάρμακα είχαν αποτέλεσμα. Με πληροφόρησε ότι δεν 
είχε πάρει κανένα από αυτά. Προσπαθώντας να κρύψω τον εκνευρι-
σμό μου, τον ρώτησα γιατί. «Κατάλαβα ότι αν έπαιρνα τα φάρμακα 
και έφευγαν οι εφιάλτες», μου απάντησε, «θα ήταν σαν να εγκαταλεί-
πω τους φίλους μου, και ο θάνατός τους θα ήταν μάταιος. Πρέπει να 
μείνω ένα ζωντανό μνημείο για τους φίλους μου που χάθηκαν στο  
Βιετνάμ». 

Είχα μείνει εμβρόντητος: Η πίστη του Τομ στους νεκρούς τον  
εμπόδιζε να ζήσει τη δική του ζωή, ακριβώς όπως η αφοσίωση του πα-
τέρα του στους δικούς του φίλους είχε εμποδίσει εκείνον να ζήσει. Οι 
εμπειρίες πατέρα και γιου στα πεδία της μάχης είχαν ακυρώσει ολό-
κληρη την υπόλοιπη ζωή τους. Πώς είχε συμβεί κάτι τέτοιο, και τι 
μπορούσαμε εμείς να κάνουμε για αυτό; Εκείνο το πρωί συνειδητοποίη-
σα ότι μάλλον αποδώ και πέρα θα προσπαθούσα, ως επαγγελματίας, 
να διαλευκάνω το μυστήριο του ψυχικού τραύματος. Με ποιο τρόπο 
οι φρικτές εμπειρίες ζωής οδηγούν τους ανθρώπους σε μια απελπισμέ-
νη προσκόλληση στο παρελθόν; Τι συμβαίνει στον νου και τον εγκέ-
φαλο των ανθρώπων ώστε να παραμένουν «παγωμένοι», παγιδευμένοι 
σε ένα μέρος από όπου θέλουν διακαώς να ξεφύγουν; Γιατί για τον 
συγκεκριμένο άνδρα ο πόλεμος δεν τελείωσε τον Φεβρουάριο του 
1969, όταν τον αγκάλιασαν οι γονείς του στον Διεθνή Αερολιμένα 
Λόγκαν της Βοστόνης, μετά από τη μεγάλη πτήση της επιστροφής του 
από το Ντα Ναγκ; 

Η ανάγκη του Τομ να ζήσει ως ζωντανό μνημείο των χαμένων 
συντρόφων του μου δίδαξε ότι η πάθησή του ήταν πολύ βαθύτερη από 
τους απλούς εφιάλτες ή από μια βλάβη στη χημεία του εγκεφάλου του 
– από τις μεταβολές στα εγκεφαλικά κυκλώματα του φόβου. Πριν από 
εκείνη την επιδρομή στον ορυζώνα, ο Τομ είχε υπάρξει ένας αφοσιω-
μένος, πιστός φίλος, ικανός να χαρεί τη ζωή, με τα ενδιαφέροντα και 
τις απολαύσεις της. Σε μία και μόνη φοβερή στιγμή, το ψυχικό τραύμα 
άλλαξε τα πάντα.  

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Κλινική Υποδοχής Βετε-
ράνων, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς ασθενείς με παρόμοιες 
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εκδηλώσεις. Συχνά, ακόμα και με ασήμαντες συναισθηματικές αφορ-
μές, οι βετεράνοι κατέφευγαν αστραπιαία σε ακραίες εκδηλώσεις ορ-
γής. Οι εξωτερικοί τοίχοι της κλινικής ήταν γεμάτοι από σημάδια που 
είχαν αφήσει οι γροθιές τους, ενώ το προσωπικό ασφαλείας ήταν  
διαρκώς απασχολημένο με την προστασία των υπαλλήλων στην Υπο-
δοχή και το Γραφείο Αιτημάτων, από εξαγριωμένους βετεράνους. Φυ-
σικά, αυτή η συμπεριφορά μάς τρόμαζε, ταυτόχρονα όμως μου κινούσε 
την περιέργεια.  

Η γυναίκα μου και εγώ αντιμετωπίζαμε παρόμοια θέματα με τα 
δύο μας νήπια στο σπίτι, τα οποία είχαν τέτοια ξεσπάσματα κάθε φορά 
που τους λέγαμε να φάνε τη σαλάτα τους ή να φορέσουν ζεστές κάλ-
τσες. Γιατί, όμως, δεν με απασχολούσε καθόλου η ανώριμη συμπερι-
φορά των παιδιών μου ενώ με προβλημάτιζε τρομερά η κατάσταση 
των βετεράνων (εννοείται, πέρα από τη σωματική τους διάπλαση, που 
τους καθιστούσε ικανούς να προξενήσουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από 
τα μισού μέτρου ζιζάνια στο σπίτι μου); Ο λόγος είναι ότι ήμουν από-
λυτα βέβαιος πως με την κατάλληλη καθοδήγηση τα παιδιά μου θα 
μάθαιναν σταδιακά να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και απογοητεύ-
σεις που τους επιφυλάσσει η ζωή, αλλά δεν ήμουν τόσο σίγουρος ότι 
μπορούσα να βοηθήσω τους βετεράνους να ανακτήσουν τις δεξιότη-
τες αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης που είχαν χάσει στον πόλεμο. 

Δυστυχώς, τίποτα στην ψυχιατρική μου εκπαίδευση δεν με είχε 
προετοιμάσει για τις προκλήσεις που παρουσίαζαν ο Τομ και οι συνά-
δελφοί του. Πήγα, λοιπόν, στη βιβλιοθήκη της κλινικής για να αναζη-
τήσω βιβλία που αφορούσαν τη νεύρωση του πολέμου, το «σύνδρομο 
της οβίδας», την κόπωση της μάχης, ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή διά-
γνωση μπορούσα να σκεφτώ που ίσως είχε σχέση με τους ασθενείς 
μου. Προς μεγάλη μου έκπληξη, δεν βρήκα ούτε ένα σύγγραμμα που 
να αφορά τις συγκεκριμένες παθήσεις. Πέντε χρόνια μετά τον επανα-
πατρισμό και του τελευταίου Αμερικανού στρατιώτη από το Βιετνάμ, 
κανείς ακόμα δεν είχε ασχοληθεί με το ζήτημα του ψυχικού τραύματος 
του πολέμου. Τελικά, στη Βιβλιοθήκη Countway της Ιατρικής Σχολής 
του Χάρβαρντ ανακάλυψα το βιβλίο Η τραυματική νεύρωση του πολέ-

μου, που είχε εκπονήσει ο Αμερικανός ψυχίατρος Έιμπραμ Κάρντινερ 
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(Abram Kardiner) το 1941. Περιέγραφε σε αυτό τις παρατηρήσεις του 
από τους βετεράνους του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και το είχε δημο-
σιεύσει εν αναμονή του πλήθους των στρατιωτών με «σύνδρομο της 
οβίδας» που θεωρούσε ότι αναμφίβολα θα περιλαμβάνονταν στους 
τραυματίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.1 

Ο Κάρντινερ περιέγραφε τα ίδια συμπτώματα που έβλεπα και στη 
δική μου κλινική πράξη: Μετά τον πόλεμο, οι ασθενείς του κατακλύ-
ζονταν από ένα αίσθημα ματαιότητας· αποξενώνονταν από τον εαυτό 
τους και τους άλλους, μολονότι στο παρελθόν μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν απολύτως φυσιολογικά. Αυτό που ο Κάρντινερ αποκαλούσε 
«τραυματική νεύρωση» σήμερα το ονομάζουμε μετατραυματική αγ-
χώδη διαταραχή (διαταραχή συνδρόμου μετατραυματικού στρες, 
posttraumatic stress disorder, PTSD). Ο Κάρντινερ επεσήμανε ότι οι 
πάσχοντες από τραυματική νεύρωση βρίσκονται συνεχώς σε επαγρύ-
πνηση, αναπτύσσοντας μια χρόνια υπερευαισθησία σε κάθε μορφή  
απειλής. Στάθηκα κυρίως στο περιεκτικό του συμπέρασμα: «Στον πυ-
ρήνα της νεύρωσης υπάρχει μια φυσιονεύρωση».2 Με άλλα λόγια, το 
μετατραυματικό στρες δεν βρίσκεται “απλώς στη φαντασία του ατό-
μου”, όπως υποθέτουν ορισμένοι, αλλά έχει οργανική βάση. Ακόμα και 
τότε, ο Κάρντινερ είχε συνειδητοποιήσει ότι τα όποια συμπτώματα  
είναι αποτέλεσμα αντίδρασης ολόκληρου του οργανισμού στο αρχικό 
τραυματικό γεγονός. 

Η περιγραφή του επιβεβαίωνε τις δικές μου παρατηρήσεις, γεγο-
νός που με καθησύχαζε μεν, αλλά δεν με βοηθούσε ιδιαίτερα στην  
αντιμετώπιση του ζητήματος. Η έλλειψη βιβλιογραφίας πάνω στο συ-
γκεκριμένο θέμα ήταν οπωσδήποτε πρόβλημα, όμως ο μεγάλος δά-
σκαλός μας Έλβιν Σέμραντ (Elvin Semrad), μας είχε μάθει να είμαστε 
επιφυλακτικοί απέναντι στα εγχειρίδια Ψυχιατρικής. Έλεγε ότι το μό-
νο πραγματικό εγχειρίδιο που χρειαζόμαστε είναι ένα: οι ασθενείς μας. 
Θα έπρεπε να εμπιστευόμαστε μόνο ότι μπορούμε να μάθουμε από 
αυτούς – και από την προσωπική μας εμπειρία. Κάτι τέτοιο φαντάζει 
απλό, αλλά ο ίδιος ο Σέμραντ, όσο και αν μας ωθούσε να βασιζόμαστε 
στην εμπειρική γνώση, μας προειδοποιούσε για τις δυσκολίες αυτής 
της διαδικασίας, διότι οι ευσεβείς πόθοι και η παρανόηση της αληθινής 
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διάστασης των πραγμάτων είναι στοιχεία συνυφασμένα με την αν-
θρώπινη φύση. Τον θυμάμαι να λέει: «Η μεγαλύτερη πηγή δεινών της 
ανθρωπότητας είναι τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας». Κατά τη 
θητεία μου στην Κλινική Υποδοχής Βετεράνων κατάλαβα πόσο αφό-
ρητα οδυνηρή μπορεί να γίνει η διαχείριση της πραγματικότητας, κάτι 
που ίσχυε τόσο για τους ασθενείς μου όσο και για εμένα. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τι βιώνουν οι 
στρατιώτες στη μάχη. Δεν θέλουμε να ξέρουμε πόσα παιδιά στην κοι-
νωνία μας υφίστανται σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση ούτε πόσα 
ζευγάρια –σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου, όπως αποδείχθηκε– κα-
ταφεύγουν σε πρακτικές βίας κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της 
σχέσης τους. Μας αρέσει να βλέπουμε την οικογένειά μας ως ασφαλές 
καταφύγιο μέσα σε έναν άκαρδο κόσμο, και τη χώρα μας ως ένα σύνο-
λο πεφωτισμένων, πολιτισμένων ανθρώπων. Προτιμούμε να πιστεύουμε 
ότι η βαρβαρότητα απαντά μόνο σε μακρινούς τόπους, όπως το Σου-
δάν ή το Κονγκό. Είναι πολύ δύσκολο για τον εξωτερικό παρατηρητή 
να γίνεται μάρτυρας του ανθρώπινου πόνου. Γιατί, λοιπόν, μας εκ-
πλήσσει το γεγονός ότι τα άτομα που έχουν υποστεί ψυχικό τραυμα-
τισμό δεν αντέχουν την ανάμνηση του τραυματικού βιώματος και συ-
χνά καταφεύγουν στη χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ ή του αυτοτραυμα-
τισμού, προκειμένου να αποκλείσουν αυτή την αβάστακτη γνώση; 

Ο Τομ και οι συνάδελφοί του βετεράνοι έγιναν οι πρώτοι μου δά-
σκαλοι σε αυτή την προσπάθειά μου να κατανοήσω την καταστροφική 
επίδραση συντριπτικών εμπειριών στη ζωή των ατόμων, και να ανα-
καλύψω τρόπους για να τα βοηθήσουν να αισθανθούν και πάλι κύριοι 
του εαυτού τους. 

 

ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
Κατά την πρώτη μελέτη μου στην Κλινική Υποδοχής Βετεράνων, άρ-
χισα να ρωτάω συστηματικά τους παλαίμαχους για τα βιώματα στο 
Βιετνάμ. Ήθελα να μάθω τι τους είχε εξωθήσει στα άκρα, και γιατί  
αυτή η εμπειρία είχε οδηγήσει κάποιους στην ψυχική κατάρρευση ενώ 
κάποιοι άλλοι είχαν κατορθώσει να συνεχίσουν τη ζωή τους3. Οι πε-
ρισσότεροι από τους άνδρες που εξέτασα είχαν πάει στον πόλεμο κα-




