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Αλεξιθυµία: Σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδοµένα 
 
Η έννοια της αλεξιθυµίας είχε προταθεί από τον Πέτρο Σιφναίο και τον John 

Nemiah στη δεκαετία του '70, για να περιγράψει τις δυσκολίες ορισµένων 
ασθενών, οι οποίοι έπασχαν από τις κλασσικές ψυχοσωµατικές νόσους, να 
εκφράζουν µε λέξεις τα συναισθήµατά τους, να διαχωρίζουν τις συγκινήσεις από 
τη σωµατική αίσθηση και να έχουν φαντασιωσική ψυχική δραστηριότητα. Ο 
Σιφναίος µάλιστα προχώρησε στη δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου, που γρήγορα 
έγινε δηµοφιλές στους ερευνητές της ψυχοσωµατικής. Τριάντα χρόνια µετά το 
ερώτηµα είναι αν η έρευνα έχει οδηγήσει σε συµπεράσµατα για την 
αιτιοπαθογένειά της, τη σχέση της αλεξιθυµίας µε τις ψυχοσωµατικές νόσους ή και 
άλλες ψυχικές διαταραχές και, τέλος, για τις θεραπευτικές επιπτώσεις. 
Για το πρώτο, τις έρευνες και τις υποθέσεις πού αφορούν στην αιτιολογική 

διασαφήνισή της. Η ψυχαναλυτική έρευνα υποστηρίζει δύο συµπληρωµατικές 
υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση αποδίδει την αλεξιθυµία σε µια πρώιµη 
συναισθηµατική καθήλωση της συναισθηµατικής ανάπτυξης και της 
διαφοροποίησης των αναπαραστάσεων εαυτού, που κατά την Joyce McDougall 
εξισούται µε τη ναρκισσιστική παθολογία (θεωρία της αλεξιθυµίας ως 
ναρκισσιστικού χαρακτηριστικού). Κατ' άλλους, η αλεξιθυµία εκφράζει τη µαζική 
χρήση ανώριµων µηχανισµών άµυνας (θεωρία της αλεξιθυµίας ως άµυνας). Πιο 
πρόσφατα, η Bucci παρουσίασε ένα σύνθετο µοντέλο βασισµένο σε γνωσιακές και 
ψυχαναλυτικές αρχές, σύµφωνα µε το οποίο το αλεξιθυµικό άτοµο δεν διαθέτει 
σύµβολα (λεκτικά και εξωλεκτικά) για σωµατικά συµπτώµατα. Η αποσύνδεση αυτή 
έχει ως αποτέλεσµα την παθοφυσιολογική απάντηση, όταν υπάρχει ένα 
συναισθηµατικό ερέθισµα, χωρίς όµως να ενεργοποιείται το γνωσιακό σύστηµα. Η 
θεωρία αυτή υποστηρίζεται από εµπειρικές έρευνες πού δείχνουν ότι υφίστανται 
ελλείµµατα στη γνωσιακή διαδικασία και στη ρύθµιση του συναισθήµατος. 
Από την πλευρά της νευροβιολογικής έρευνας διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η 

αλεξιθυµία µπορεί να έχει σχέση µε τη λειτουργική αποσύνδεση των δύο 
ηµισφαιρίων. 
Για το δεύτερο, τη σχέση των αλεξιθυµικών χαρακτηριστικών µε την εµφάνιση 

ψυχοσωµατικών νόσων, οι ενδείξεις πού υπάρχουν σήµερα υποστηρίζουν την 
ισχυρή συσχέτιση µε την υπέρταση και τις φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου. Έχει 
βέβαια διατυπωθεί η υπόθεση ότι ασθενείς µε κατάθλιψη, κρίσεις πανικού ή 
σωµατοποιητική διαταραχή εµφανίζουν υψηλές βαθµολογίες αλεξιθυµίας, αλλά οι 
έρευνες δεν οδηγούν σε ασφαλή συµπεράσµατα. Αντιθέτως, οι ασθενείς µε 
διαταραχές διατροφής, σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες, παρουσιάζουν σε υψηλό 
βαθµό αλεξιθυµία. Το εύρηµα αυτό ίσως να εξηγεί τη δυσχέρεια που έχουν αρκετοί 
ανορεκτικοί / βουλιµικοί ασθενείς να εκφράσουν και να αντιληφθούν ρεαλιστικά 
τις εικόνες του σωµατικού εαυτού και των συναισθηµατικών συγκρούσεών τους. 
Τέλος, αν και γενικώς συνεχίζει να είναι αποδεκτό ότι η αλεξιθυµία είναι ένα 

χαρακτηριστικό που δύσκολα τροποποιείται θεραπευτικά, ένα νεώτερο δεδοµένο 
αφορά στην οµαδική ψυχοθεραπεία, στην οποία ενσωµατώνονται τεχνικές πού 
ευοδώνουν τη συναισθηµατική εκφραστικότητα, την εστίαση σε φαντασίες και 
όνειρα και την εξωλεκτική εκφραστικότητα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τέτοιες 
θεραπείες έχουν θετικά αποτελέσµατα στην αλεξιθυµία και στα σωµατικά 
συµπτώµατα ή νοσήµατα των θεραπευοµένων. 
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