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Πεπίλητη
Δίλαη γεγνλόο όηη νη ραξηζκαηηθνί καζεηέο παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο
θαη επηδόζεηο, πνπ απέρνπλ παξαζάγγαο από εθείλεο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Η
δηαθνξεηηθόηεηα γίλεηαη αληηιεπηή ηόζν από ην ραξηζκαηηθό άηνκν, όζν θαη από ηνλ
πεξίγπξν ηνπ, γεγνλόο πνπ ζπρλά δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη νδεγεί ζηελ
ζπλαηζζεκαηηθή απνκόλσζε. Λόγσ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο απηήο, ε θνηλσλία ζεσξεί όηη
ε ραξηζκαηηθόηεηα ζπλνδεύεηαη από θαηάζιηςε, απηνθηνληθέο ηάζεηο ή άιιεο
ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Δπηπιένλ, ε άπνςε όηη ηα ραξηζκαηηθά
άηνκα ηείλνπλ λα δηεξσηώληαη γηα ηα ππαξμηαθά, “κεγάια” εξσηήκαηα έρεη νδεγήζεη
ηελ ζύλδεζε ησλ ραξηζκαηηθώλ αηόκσλ κε ηελ ππαξμηαθή θαηάζιηςε.
Η έξεπλα έρεη σο ζηόρν λα δηεξεπλήζεη ηελ ζρέζε κεηαμύ ραξηζκαηηθόηεηαο θαη
ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ θαη θαηά πόζν ε ζπζρέηηζε ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηε
πξαγκαηηθόηεηα. Θέηεη σο εξώηεκα ην αλ ην ραξηζκαηηθό παηδί είλαη πην επηξξεπέο ζηελ
αλάπηπμε ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ζε ζρέζε κε ηα κε ραξηζκαηηθά παηδηά. Τέινο,
εμεηάδεη αλ ηα ραξηζκαηηθά άηνκα είλαη πην επάισηα ζηελ εκθάληζε ηεο ππαξμηαθήο
θαηάζιηςεο.
Τν ζέκα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ππό δηεξεύλεζε θαη νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ
θαηαιήμεη νκόθσλα ζην αλ ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα
εκθαλίζνπλ ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα. Ωζηόζν, όιεο
ζπκθσλνύλ ζην γεγνλόο όηη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλήθεη ην ραξηζκαηηθό
άηνκν παίδεη ίζσο ηνλ πην νπζηαζηηθό ξόιν γηα ηελ νκαιή έληαμε ζην ζύλνιν θαη ηελ
απαξαίηεηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ ην άηνκν ζα ρξεηαζηεί.
Λέξειρ-Κλειδιά: ραξηζκαηηθόηεηα, επθπία, ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, ππαξμηαθή
θαηάζιηςε
Abstract
It is undisputable that gifted students exhibit great abilities and high
performance which cannot be compared to those of their peers. Their difference is
apparent not only to the gifted people themselves, but also to their social environment,
causing loneliness and emotional isolation. Due to this eccentricity, it is widely believed
that giftedness could lead to depression, suicidal thoughts or other psychological
difficulties and disorders. Additionally, gifted people are thought to overanalyze the
“big” questions of life and existential issues and therefore, are frequently associated with
existential depression.
This research paper aims to investigate the relationship between
giftedness and psychological difficulties and whether this relationship corresponds to
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reality. It questions whether a gifted person is more prone to the development of
psychological issues than the non-gifted people. Finally, it examines whether the gifted
people tend to suffer from existential depression.
This issue is still under debate and researchers haven‟t unanimously
reached to a conclusion on whether a gifted person has more possibilities in suffering
from a psychological disorder compared to the general population. Nevertheless, all of
them have highlighted the importance of a supportive environment for a smooth social
integration and psychological assistance that the gifted person will need.
Key words: giftedness, intelligence, psychological disorders, existential depression
Ειζαγυγή
Δίλαη γεγνλόο όηη ε πςειή επθπία θαη ραξηζκαηηθόηεηα έρεη θαηά θαηξνύο
ζπζρεηηζηεί κε θάπνηνπ είδνπο ςπρνινγηθή δηαηαξαρή. Η θξάζε ηνπ Αξηζηνηέιε “δελ
ππάξρεη θακία κεγάιε ηδηνθπΐα ρσξίο θάπνηα δόζε παξάλνηαο” αληαλαθιά ηελ άπνςε
πνπ επηθξαηεί ζηε θνηλσλία γηα ηα ραξηζκαηηθά άηνκα. Παξαδείγκαηα ραξηζκαηηθώλ
αλζξώπσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο εμ ‟αηηίαο θάπνηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο έξρνληαη λα
εληζρύζνπλ θαη λα δηαησλίζνπλ ηελ άπνςε όηη νη ραξηζκαηηθνί θαη επθπείο άλζξσπνη
είλαη πην επηξξεπείο ζε απηέο (Goertzel, Goertzel, Goertzel, & Hanson, 2004; Piirto,
2004). Η Βηξηδίληα Γνπιθ ην 1941 γξάθεη ζην ηειεπηαίν γηα πνιινύο γξάκκα πξηλ ηελ
απηνθηνλία ηεο “Αηζζάλνκαη ζίγνπξα πσο ηξειαίλνκαη πάιη. Καη δελ ζα ζπλέιζσ μαλά
ηνύηε ηε θνξά. Αξρίδσ λ' αθνύσ θσλέο θαη δε κπνξώ λα ζπγθεληξσζώ. Έηζη θάλσ
θείλν πνπ κνπ θαίλεηαη θαιύηεξν γηα όινπο καο” (ζ. 87) . Παξνκνίσο, ν Έληγθαξ Άιαλ
Πόε, πνπ ζεσξείηαη πσο έπαζρε από καληνθαηάζιηςε, είρε γξάςεη θάπνηε: “Οη
άλζξσπνη κε απνθάιεζαλ ηξειό, αιιά ην εξώηεκα δελ έρεη αθόκα δηεπζεηεζεί, αλ
πξόθεηηαη γηα παξάλνηα ή γηα πςειόηαηε επθπΐα” (ζ. 513). Έηζη, γελλάηαη ην εξώηεκα
θαηά πόζνo ε πςειή επθπία απνηειεί επρή ή θαηάξα.
Η θύζε θαη ηδηνζπγθξαζία ελόο επθπή θαη ραξηζκαηηθνύ αλζξώπνπ είλαη
ηδηαίηεξα μερσξηζηή θαη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ απηώλ ζα κπνξνύζαλ λα
ηνπο δπζθνιέςνπλ ζπλαηζζεκαηηθά κέζα ζηελ θνηλσλία. Τα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ
αζύγρξνλε αλάπηπμε κεηαμύ ηεο λόεζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο (Kreger-Silverman, 1997)
θαη βηώλνπλ αθξαία θαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα (Tiller, 2002, Webb, 2014) θαζώο
δηέπνληαη από ζπλαηζζεκαηηθή ππεξεπαηζζεηνπνίεζε (overexcitability) (Dabrowski,
1970) (Mendaglio, 2008; Tucker & Hafenstein, 1997). Χαξαθηεξίδνληαη από νμπκέλε
αληίιεςε θαη ππεξαλάιπζε γηα ηα πξάγκαηα, επεμεξγάδνληαο κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνζιακβάλνπλ από ην πεξηβάιινλ ηνπο. Τνπο
δηαθξίλεη ην «κεηαγηγλώζθεηλ» (metacognition), δειαδή νη ζθέςεηο, ε επίγλσζε θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ελόο αηόκνπ γηα ηηο γλσζηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο (Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε,
2011), ή απιντθά, ε ζθέςε γηα ηελ ζθέςε. Σθέπηνληαη ην πσο ζα ήηαλ ή ζα έπξεπε λα
ήηαλ ηα πξάγκαηα, θνηηνύλ ηελ «κεγαιύηεξε εηθόλα» θαη είλαη ηδεαιηζηέο. Ακθηζβεηνύλ
θαλόλεο θαη αμίεο (Daniels & Piechowski, 2009) θαη δνπλ πνιύ κέζα ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα παξαηεξώληαο ηνπο απζαίξεηνπο θαλόλεο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ηελ
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δηέπνπλ. Έρνπλ ζπρλά απμεκέλε ελζπλαίζζεζε, δηθαηνζύλε θαη αιιειεγγύε γηα ηνπο
γύξσ ηνπο (Jackson, Moyle & Piechowski, 2009). Αθόκε, έρνπλ ππεξβνιηθό άγρνο ην
νπνίν ζπρλά νδεγεί ζηελ θαηάζιηςε ιόγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο (Silverman, 1993). Οη απαληήζεηο ζε πνιιά εξσηήκαηα γηα ηελ
αλζξώπηλε θύζε ή ην πσο δνκνύληαη νη θνηλσλίεο θαη ζρέζεηο κπνξεί λα απνγνεηεύζνπλ
έλαλ ραξηζκαηηθό άλζξσπν πνπ είλαη θαηά βάζε ηδεαιηζηήο θαη ππεξεπαίζζεηνο, θαζώο
ε πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη έηζη όπσο “ζα έπξεπε” ζύκθσλα κε απηνύο. Η
δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο θαη ε αδπλακία ηνπ πεξίγπξνύ ηνπο λα ηα θαηαλνήζνπλ, ζπρλά ηα
νδεγεί ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή απνκόλσζε θαη ηελ κνλαμηά (Piechowski,
2009), ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ζπκπηώκαηα θαη αίηηα ηεο
θαηάζιηςεο.
Έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θαηάζιηςεο, απηό ηεο ππαξμηαθήο ζεσξείηαη πσο
εκθαλίδεηαη ζε πςειά επθπή άηνκα. Τν είδνο ηεο ππαξμηαθήο θαηάζιηςεο ζίγεη ζέκαηα
δσήο, ζαλάηνπ θαη ηελ απνπζία λνήκαηνο ζε απηά, θαζώο θαη κνλαμηάο παξνδηθόηεηαο
θαη ιήζεο (Yalom, 1980). Θέκαηα ηέηνηαο θύζεσο, πνπ μεθεύγνπλ από ην θάζκα ηεο
ξνπηίλαο θαη θαζεκεξηλόηεηαο, ηα ιεγόκελα «κεγάια εξσηήκαηα», ζπρλά ζεσξνύληαη
ελδείμεηο πςειήο επθπΐαο. Δπνκέλσο, ζεσξείηαη πσο νη πςειά επθπείο άλζξσπνη
ζεσξνύληαη πσο είλαη απηνί πνπ ζπλήζσο ζέηνπλ ηέηνηα εξσηήκαηα θαη ζα κπνξνύζαλ
λα έρνπλ πξνδηάζεζε γηα ηελ εκθάληζε απηνύ ηνπ είδνπο θαηάζιηςεο. Δπηπιένλ, ε
ππαξμηαθή θαηάζιηςε πεξηθιείεη ηα “δύζιπηα” ζέκαηα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, θαζώο ν
θόβνο ηεο αλππαξμίαο θαη ηνπ ζαλάηνπ είλαη από ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη πην δύζθνια
δηαρεηξίζηκνπο θόβνπο ησλ αλζξώπσλ θαη ζεσξεηηθά ζεξαπεύεηαη πην δύζθνια, δηόηη ν
ζάλαηνο θαη ε παξνδηθόηεηα απνηεινύλ ηελ ίδηα ηελ θύζε ηεο δσήο. Έηζη, όζνη πάζρνπλ
από απηή ζπρλά κέλνπλ παγηδεπκέλνη ζηελ ςπρηθή δηαηαξαρή θαη είηε απνκνλώλνληαη,
γηαηί δελ κπνξνύλ νη γύξσ ηνπο λα ζπιιάβνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, είηε ζπρλά
επηιέγνπλ ηνλ ζάλαην.
Ωζηόζν όιεο απηέο νη ππνζέζεηο κπνξεί λα είλαη εύινγεο, αιιά θαηά πόζν
αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; Θα κπνξνύζαλ ε ραξηζκαηηθόηεηα θαη ε
πςειή επθπία λα απνηειέζνπλ αηηίεο πνπ ζα θαζηζηνύζαλ έλα άηνκν πην επηξξεπέο ζε
δηαηαξαρέο ςπρνινγηθήο θύζεσο ή θαη ηελ απηνθηνλία; Τείλνπλ ηα επθπή θαη
ραξηζκαηηθά άηνκα λα πιήηηνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ηελ ππαξμηαθή θαηάζιηςε;
Τέινο, ηη θαζνξίδεη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ελόο επθπή θαη ραξηζκαηηθνύ αλζξώπνπ
θαη πώο κπνξεί λα επηηεπρζεί πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε πηζαλώλ ςπρνινγηθώλ
δηαηαξαρώλ;

Εςθςία και Χαπιζμαηικόηηηα: Εςσή ή Καηάπα;
Η ζύλδεζε ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο θαη πςειήο επθπίαο κε ηελ επηξξέπεηα ζηηο
ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο απνηειεί έλα ακθηιεγόκελν δήηεκα γηα ηνπο εξεπλεηέο, θαζώο
ππάξρεη αζπκθσλία ζηα επξήκαηα ησλ εξεπλώλ. Πξάγκαηη, νξηζκέλεο έξεπλεο
επηβεβαηώλνπλ ηα ζηεξεόηππα πνπ ζέινπλ ηνπο επθπείο θαη ραξηζκαηηθνύο αλζξώπνπο
λα έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ θάπνηα ςπρνινγηθή δηαηαξαρή από
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ην κέζν όξν ηνπ ππόινηπνπ πιεζπζκνύ (Altman, 1983; Delisle, 2005; Hayes & Sloat,
1989; Lovecky, 2003; Silverman, 1991). Kαηά ηελ Silverman (1993) ηα άηνκα απηά
έρνπλ κεγαιύηεξν ξίζθν απηνθηνλίαο ή πεξηζζόηεξεο απηνθηνληθέο ηάζεηο (Hayes and
Sloat, 1989) θαη νη ςειά απνδνηηθνί απηνθηνλνύλ ζπρλόηεξα (Delisle, 1989, 1990;
Farrell, 1989; Hayes and Sloat, 1989; Kerr, 1991; Leroyx, 1986). Αληίζεηα, άιιεο
έξεπλεο δείρλνπλ όηη ηα ραξηζκαηηθά άηνκα δελ βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν
εκθάληζεο θαηάζιηςεο (Baker, 1995; Bartell & Reynolds, 1986; Berndt, Kaiser & Van
Aalst, 1982; Kaiser & Berndt, 1985; Kaiser, Berndt, & Stanley, 1987; Neihart, 1991;
Parker, 1996) ή απηνθηνλίαο (Desisle, 1986) από ηνλ ππόινηπν πιεζπζκό. Ωζηόζν,
εμαίξεζε απνηεινύλ ηα δεκηνπξγηθά ραξηζκαηηθά άηνκα ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηελ
γξαθή, θαζώο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ από ςπρνινγηθέο
αζζέλεηεο (Neihart & Olenchak, 2002). Πξάγκαηη, Ο Jamison ζηελ έξεπλα ηνπ (1993)
θαηέιεμε ζην όηη νη δεκηνπξγηθνί, έμππλνη θαη ραξηζκαηηθνί άλζξσπνη έρνπλ 10-30
πηζαλόηεηεο παξαπάλσ λα λνζήζνπλ από καλία ή κείδνλα θαηάζιηςε. Παξνκνίσο,
έξεπλεο (Piirto, 2004; Andreason, 2008; Ludwig, 1995) δείρλνπλ όηη ππάξρεη έληνλε
ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηελ δηπνιηθήο δηαηαξαρήο ή άιινπο ηύπνπο
θαηάζιηςεο.
Η ςπρνζύλζεζε ελόο επθπή θαη ραξηζκαηηθνύ αλζξώπνπ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε
ςπρνινγηθώλ δπζθνιηώλ απνηειεί επίζεο ακθηιεγόκελν δήηεκα. Πξάγκαηη, έρεη
παξαηεξεζεί όηη νη επθπείο θαη ραξηζκαηηθνί άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία, ελώ ζεσξεηηθά είλαη ζεηηθά, ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ην
άηνκν ζε ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Η ππεξεπαηζζεζία, ε εζσζηξέθεηα ζε νξηζκέλνπο, ν
ηδεαιηζκόο πνπ αθνινπζείηαη από ηελ απνγνήηεπζε γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαη νη
έληνλεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο ζα κπνξνύζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζην άηνκν πηζαλέο
ςπρώζεηο ή θαηάζιηςε (Webb, 2013). Αθόκε θη αλ δελ εκθαληζηνύλ ζνβαξέο
ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, ην άηνκν απνκνλώλεηαη, αλαπηύζζνληαο ζιίςε, έληνλα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη κνλαμηά θαζώο, όπσο θαη ην ίδην, έηζη θαη ν πεξίγπξόο ηνπ
αηζζάλνληαη ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη εθθεληξηθόηεηα ηνπ.
Από ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλεο έξεπλεο νδεγνύλ ζην αθξηβώο αληίζεην
ζπκπέξαζκα. Σπγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα δείρλνπλ όηη ε πςειή επθπία θαη
ραξηζκαηηθόηεηα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζηαηεύνπλ ην άηνκν θαη ιεηηνπξγνύλ σο
θαηαιύηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ, θαζώο ην άηνκν εκθαλίδεη
κεραληζκνύο θαη ζπκπεξηθέξεηαη “έμππλα” ζηηο δπζθνιίεο απηέο (Merrell, Gill,
McFarland & McFarland, 1996. Garland & Zigler, 1999. Terman, 1925; Terman &
Oden, 1947, Janos & Robinson, 1985; Neihart, Reis, Robinson, & Moon, 2002;
Robinson, Shore & Enerson, 2006)). Πξάγκαηη, ην ραξηζκαηηθό άηνκν έρεη απόιπηε
επίγλσζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ δπζθνιίαο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ
λνεκνζύλε ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηεξεπλήζεη ηα αίηηα θαη λα ηε δηαρεηξηζηεί
επηηπρώο (Jackson & Peterson, 2004).
Καηά ηνπο Jackson θαη Peterson (2004), ην άηνκν άιινηε απνθεύγεη ηελ έθζεζε ζε
ηνμηθά πεξηβάιινληα θαη άιινηε είλαη θξπςίλνπο πξνζπαζώληαο λα εμαιείςεη ηελ
ηδηαηηεξόηεηα ηνπ σο πξνο ην ζύλνιν θαη ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ ληώζεη όηη δεκηνπξγεί
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ζηνλ πεξίγπξν ηνπ εμαηηίαο ηεο. “Κιείλσ ην δηαθόπηε ζ‟ απηό ην ηκήκα ηνπ εαπηνύ κνπ”
αλαθέξεη έλαο επθπήο έθεβνο, “αζθώ πεηζαξρία ζηνλ εαπηό κνπ, ώζηε λα κελ
αηζζάλεηαη απηά ηα πξάγκαηα”, “Γελ έρσ ηελ πνιπηέιεηα λα αλνίγσ ηελ πόξηα ζ‟ απηέο
ηηο ζθέςεηο” ζπλερίδεη έλαο άιινο (Jackson & Peterson, 2004). Ωζηόζν, ν ηειεπηαίνο
κεραληζκόο ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη μαλά ζηελ απνκόλσζε θαη ηελ θαηάζιηςε θαη όρη
ζηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε ηνπο, θαζώο δελ απνηειεί πξαγκαηηθή δηαρείξηζε ησλ
αξλεηηθώλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, αιιά ηελ απνθπγή ηεο δηαρείξηζεο θαη ην
πξνζσξηλό “πάγσκα” ηνπο.
Σην ζεκείν απηό, ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ε επηηπρή αληηκεηώπηζε
ζπλαηζζεκαηηθώλ δπζθνιηώλ, αιιά θαη ε αλαδήηεζε πγηώλ κεραληζκώλ αληηκεηώπηζεο
απνηειεί γηα πνιινύο θαη κία από ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμύ επθπίαο θαη
ραξηζκαηηθόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, ε πςειή επθπία από κόλε ηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά
πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο όπιν ελάληηνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ
άηνκνπ. Αληίζεηα, ε ραξηζκαηηθόηεηα ζα κπνξνύζε λα είλαη αθξηβώο ε ζεηηθή
δηαρείξηζε απηήο ηεο πςειήο επθπίαο, ώζηε λα απνβιέπεη ζηελ πγηή ςπρνθνηλσληθή
αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ. Δπνκέλσο, έλα βαζηθό εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη, θαη ην νπνίν
πξόθεηηαη λα απαληεζεί αξγόηεξα, είλαη ηη παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ απνηξνπή ηεο
αλάπηπμεο κηα ςπρνινγηθήο θύζεσο δπζθνιίαο θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πςειήο
επθπίαο γηα ηελ επεκεξία ηνπ αηόκνπ.
Υπαπξιακή Καηάθλιτη και Χαπιζμαηικόηηηα
Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε θνηλσλία ζέιεη ηνπο πςειά επθπείο αλζξώπνπο λα
θαηαπηάλνληαη κε ηα “κεγάια” εξσηήκαηα γηα ηε δσή θαη ζπρλά λα “ράλνληαη” κέζα ζε
απηέο ηηο ζθέςεηο, νδεγνύκελνη ζηελ ππαξμηαθή θαηάζιηςε. Όπσο ν Webb (2011)
αλαθέξεη, ην είδνο ηεο ππαξμηαθήο θαηάζιηςεο ζπλάδεη κε ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζία
ελόο ραξηζκαηηθνύ αλζξώπνπ. Η εγγελήο πεξηέξγεηα θαη αλαιπηηθή ζθέςε νδεγεί
αλαπόθεπθηα ζηελ δηεξεύλεζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, ζέηνληαο εξσηήκαηα θαη
αγλνώληαο ηα “κηθξά” ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, πνπ κνηάδνπλ απιντθά ή αδηάθνξα.
Η ιήζε, ε ζλεζηκόηεηα θαη παξνδηθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο, αιιά θαη ην γεγνλόο
όηη ν ρξόλνο είλαη αλεμέιεγθηνο θαη πεξηνξηζκέλνο, δεκηνπξγνύλ ζπλαηζζήκαηα
δπζθνξίαο θαη πίεζεο ζηα ραξηζκαηηθά άηνκα, θαζώο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη δελ κπνξνύλ
λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη αλαπηύμνπλ όιεο ηηο πηπρέο ηνπ πνιύπιεπξνπ ραξαθηήξα ηνπο.
Σπλήζσο, κία ππαξμηαθή θξίζε ή θαηάζιηςε κπνξεί είηε λα εκθαληζηεί θαηά ηελ
ηξίηε ειηθία όπνπ ν άλζξσπνο αλαγθάδεηαη λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηνλ θόβν ηνπ
ζαλάηνπ, είηε λα πξνθιεζεί από ην ζάλαην θάπνηνπ θνληηλνύ αηόκνπ ή θάπνην ζνβαξό,
ζρεδόλ ζαλαηεθόξν, αηύρεκα. Σηα ραξηζκαηηθά άηνκα ε ππαξμηαθή θξίζε ζα κπνξνύζε
λα εκθαληζηεί ζε λεαξή ειηθία εμαηηίαο ηεο αζύγρξνλεο αλάπηπμεο ειηθίαο θαη
λνεκνζύλεο, δεκηνπξγώληαο εζσηεξηθέο εληάζεηο θαη ππεξεπαηζζεζία (Hayes & Sloat,
1989; Webb, Meckstroth & Tolan, 1982). Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ην άηνκν απηό λα
κελ είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο κηαο ηέηνηαο θξίζεο ώζηε λα
ηελ μεπεξάζεη επηηπρώο. Ωζηόζν, νη Penney, Miedema θαη Mazmanian, (2015)
δηαπίζησζαλ όηη ε άπνςε πνπ ζέιεη ηνπο επθπείο θαη ραξηζκαηηθνύο αλζξώπνπο λα
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ππεξαλαιύνπλ ηα “κεγάια” εξσηήκαηα ηεο ύπαξμεο δελ είλαη νξζή. Αληίζεηα, ε έξεπλά
ηνπο έδεημε όηη όλησο απηά ηα άηνκα έρνπλ πςειόηεξα επίπεδα ζηξεο, θάηη πνπ ζπλάδεη
θαη κε ηελ έξεπλα ηεο Silverman (1993), γηα πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη
δηαρείξηζεο ρξόλνπ θαη όρη ηόζν γηα ππαξμηαθά δεηήκαηα. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη
απόδεημε όηη ηα ραξηζκαηηθά άηνκα έρνπλ πξνδηάζεζε ζηελ ππαξμηαθή θαηάζιηςε.
Ωζηόζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ραξηζκαηηθό άηνκν ηδηνζπγθξαζηαθά ηείλεη
ζηελ ππεξαλάιπζε ηέηνησλ ζεκάησλ, ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο ζπλήζσο αδηαθνξεί,
αγλνεί ή απαληά επηζεηηθά ζε ππαξμηαθά δεηήκαηα. Δπνκέλσο, αλ ηειηθά ν
ραξηζκαηηθόο άλζξσπνο ζειήζεη λα κνηξαζηεί ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ, δελ ζα βξεη
αληαπόθξηζε ή θαηαλόεζε, θαη νδεγείηαη ζηε κνλαμηά. Τν ραξηζκαηηθό άηνκν πνπ
πεξλάεη κία ππαξμηαθή θξίζε ή θαηάζιηςε, όρη κόλν βηώλεη ηελ θνηλσληθή κνλαμηά θαη
απνκόλσζε εθόζνλ ληώζεη όηη δελ ηνλ ζπλδέεη ηίπνηα κε ηνπο γύξσ ηνπ, αιιά
αηζζάλεηαη θαη ηελ ππαξμηαθή κνλαμηά, δειαδή ην όηη θάλεηο πνηέ δελ κπνξεί λα
γλσξίδεη ηνλ άιινλ εμ „νινθιήξνπ θαη όηη γελληόκαζηε θαη πεζαίλνπκε κόλνη. Η
θνηλσληθή κνλαμηά θαη απνκόλσζε είλαη αξθεηά επηθίλδπλε αθόκα θαη γηα ηελ ίδηα ηε
δσή ηνπ αηόκνπ, θαζώο έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη ην γεγνλόο όηη ηειηθά όλησο ε
αλζξώπηλε ύπαξμε εθ θύζεσο δηαθαηέρεηαη από κνλαμηά. Δπνκέλσο, ζα κπνξνύζακε λα
ηζρπξηζηνύκε όηη κία ππαξμηαθή θξίζε ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
κνλαμηά, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αλάγεηαη ζηελ ππαξμηαθή, δεκηνπξγώληαο έλαλ θαύιν
θύθιν κνλαρηθόηεηαο.
Δπνκέλσο, ζην ζεκείν απηό, επηζηξέθνπκε ζε έλα ζεκαληηθό εξώηεκα πνπ ήδε
έρεη ηεζεί: Τειηθά, ηη παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε κίαο
ςπρνινγηθήο δπζθνιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο ππαξμηαθήο θξίζεο;

Υποζηηπικηικό Πεπιβάλλον και Ψςσολογία Χαπιζμαηικού Αηόμος
Η επηξξέπεηα ζηηο ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ησλ επθπή θαη ραξηζκαηηθώλ αηόκσλ,
αιιά θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ην πεξηβάιινλ ζην
νπνίν αλήθεη ην ραξηζκαηηθό άηνκν. Η ζεκαζία πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ αηόκνπ
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θνηλόηεηα θ.ιπ.) θαη ην πώο δηαρεηξίδεηαη ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ
αληηθξνύεη θαη ην ζηεξεόηππν όηη “νη ραξηζκαηηθνί άλζξσπνη κπνξνύλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο κόλνη ηνπο”. Παξόιν πνπ ζπρλά ππάξρνπλ εγγελή
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνύλ ην άηνκν πην επάισην ζε ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο νη δπζθνιίεο πξνθύπηνπλ από εμσγελείο παξάγνληεο ηνπ
πεξηβάιινληνο (Webb, 2013). Δπνκέλσο, άιινηε γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά άιινηε
θνηλσληθνί παξάγνληεο (Webb, 2014), όπσο έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη νπζηαζηηθήο
επηθνηλσλίαο θαη θαηαλόεζεο, (ή θαη ν ζπλδπαζκόο ηνπο) απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ
πξνθαινύλ αηζζήκαηα απόξξηςεο θαη απνμέλσζεο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζπρλά
πξνθαινύλ ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο, όπσο θαηάζιηςε (Jackson & Peterson, 2004). Τν αλ
ζα απνθύγνπλ ή αληηκεησπίζνπλ επηηπρώο κία ςπρνινγηθή δηαηαξαρή εμαξηάηαη κε ην
πσο ην πεξηβάιινλ είλαη έηνηκν θαη πξνεηνηκαζκέλν γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηζκαηηθνύ αηόκνπ ππέξ ηνπ θαη όρη θαηά ηνπ. Καηά ηνπο Webb
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(2013) θαη Harrison (2005), ην αλ ε πνξεία ζα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή εμαξηάηαη από ην
πόζν ππνζηεξηθηηθό είλαη ην θνηλσληθό, νηθνγελεηαθό θαη εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ
θαη δελ νθείιεηαη ηόζν ζε γελεηηθνύο ιόγνπο. Πξάγκαηη, ν Webb (1993) δηαπίζησζε όηη
ηα ραξηζκαηηθά άηνκα ησλ νηθνγελεηώλ κε ρακειό βηνηηθό επίπεδν παξνπζηάδνπλ
πεξηζζόηεξεο ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο, θαζώο ε νηθνγέλεηα αδπλαηεί λα ππνζηεξίμεη ηηο
αλάγθεο ελόο ραξηζκαηηθνύ αλζξώπνπ. Παξνκνίσο, ζηελ έξεπλά ηνπ ν Freeman (2001)
παξαηήξεζε πσο ε εκθάληζε κίαο ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο ζε έλα ραξηζκαηηθό παηδί
εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ην πόζν δπζρεξείο είλαη νη ζπλζήθεο θαη πόζν δπζαξεζηεκέλα
ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. Ωζηόζν, δηαπίζησζε όηη ε ηάζε αλάπηπμεο ςπρνινγηθώλ
δηαηαξαρώλ αθνξά θπξίσο ηνπο δεκηνπξγηθά ραξηζκαηηθνύο θαη όρη όια ηα ραξηζκαηηθά
άηνκα. Δπνκέλσο, ε πνξεία ελόο ραξηζκαηηθνύ αηόκνπ είλαη ζπλδπαζκόο ηεο ηδηαίηεξεο
ςπρνζύλζεζεο ηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγαιώλεη. Απαηηείηαη
εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε ώζηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
αηόκσλ απηώλ λα θαιιηεξγεζνύλ θαη αμηνπνηεζνύλ θαηαιιήισο κε ζηόρν ηελ επεκεξία
ηνπ αηόκνπ. Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θαηάιιειν γηα ηέηνηα άηνκα ζα πξέπεη λα
δίλεη θίλεηξα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ηδεαιηζκό ηνπο κε ην λα κελ εκπεξηέρεη
πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεόηππα θαη λα είλαη επέιηθην, δεκηνπξγηθό θαη κε πνηθίιεο
δξαζηεξηόηεηεο ώζηε λα κελ δεκηνπξγεί αηζζήκαηα βαξεκάξαο θαη απνζηξνθήο
(Sternberg & Lubart, 1993).
Σςμπέπαζμα
Ο ζπζρεηηζκόο ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο θαη πςειήο επθπίαο απαηηεί πεξηζζόηεξεο
έξεπλεο θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί. Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο έξεπλαο απηήο,
παξαηεξήζεθε πσο ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ θαη ζηηο ήδε
ππάξρνπζεο έξεπλεο ηα απνηειέζκαηα είλαη αληηθξνπόκελα. Σπγθεθξηκέλα, ζε θάπνηεο
έξεπλεο ε πςειή επθπία θαη ραξηζκαηηθόηεηα θαίλνληαη λα νδεγνύλ ζπρλά ζε
ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, ελώ ζε άιιεο, ε ραξηζκαηηθόηεηα δελ επηηξέπεη ζην άηνκν λα
λνζήζεη, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο όθεινο ηνπ. Ωζηόζν,
θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, νη έξεπλεο ηόληδαλ ηε ζεκαζία ελόο ππνζηεξηθηηθνύ
πεξηβάιινληνο γηα ηα ραξηζκαηηθά άηνκα θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο. Έρεη
γίλεη ζαθέο όηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επθπώλ θαη ραξηζκαηηθώλ αηόκσλ ζα
κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά. Απηό εμαξηάηαη θαη
από ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαζελόο, αιιά θαη από ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
βξίζθεηαη θαη κε ην νπνίν αιιεινεπηδξά. Θα ήηαλ επνκέλσο ιάζνο λα είκαζηε απόιπηνη
γηα ην αλ ηα ραξηζκαηηθά άηνκα έρνπλ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα λνζήζνπλ από
θάπνηα ςπρνινγηθή δηαηαξαρή. Παξ ‟όια απηά, κπνξνύκε λα πνύκε κε ζηγνπξηά όηη νη
δεκηνπξγηθά ραξηζκαηηθνί είλαη πξάγκαηη επηξξεπείο ζηηο ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο θαη
δηαηαξαρέο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη έξεπλεο δελ παξέρνπλ νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα κία
πηζαλή επηξξέπεηα ησλ ραξηζκαηηθώλ αηόκσλ ζηηο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο εμ ‟αηηίαο
ηνπ δείγκαηνο ησλ αηόκσλ απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Αξρηθά, ηα επθπή θαη ραξηζκαηηθά
άηνκα δελ απνηεινύλ έλα νκνηνγελέο ζύλνιν (Probst & Piechowski, 2011). Κάπνηα
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ραξαθηεξηζηηθά εμαξηώληαη από ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θάζε επθπή θαη ραξηζκαηηθνύ
αηόκνπ. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη είλαη ππεξβνιηθά εζσζηξεθείο, ελώ άιινη είλαη
ηδηαίηεξα θνηλσληθνί θαη αλαιακβάλνπλ αθόκα θαη εγεηηθά θαζήθνληα ζε ζρέζε κε ηνπο
γύξσ ηνπο. Αθόκα, ην δείγκα ησλ επθπώλ θαη ραξηζκαηηθώλ παηδηώλ ή εθήβσλ δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθό γηα όια ηα ραξηζκαηηθά άηνκα, θαζώο ζπρλά ε
επηινγή ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ πςειή αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ραξηζκαηηθά άηνκα, γεγνλόο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε
πξαγκαηηθόηεηα (Webb,2014), δηόηη πνιινί είλαη απηνί πνπ είλαη αθαδεκατθά αδύλακνη
ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηα εηδηθά πξνγξάκκαηα. Τέινο, νη πην πνιιέο έξεπλεο
αθνξνύλ παηδηά θαη εθήβνπο θαη όρη ελήιηθεο θαη δηεμάγνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα, ρσξίο επνκέλσο λα καο πξνζθέξνπλ κηα ζθαηξηθή εηθόλα γηα ηελ εμέιημε
ελόο ραξηζκαηηθνύ αηόκνπ. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή κειινληηθώλ
εξεπλώλ κε κεγαιύηεξν εύξνο σο πξνο ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλώλ, αιιά θαη ην δείγκα
ησλ ραξηζκαηηθώλ αηόκσλ.
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