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Μοναξιά και φοιτητική ζωή 
 

  ‘Η μοναξιά είναι για το πνεύμα ό,τι η δίαιτα για το σώμα’ 
Φρίντριχ, Νίτσε 

 
Η μοναξιά αποτελεί ένα συναίσθημα που όλοι μας έχουμε βιώσει κατά 

καιρούς, είτε είμαστε μόνοι μας, είτε βρισκόμαστε παρέα με άλλους ανθρώπους. Η 

μοναξιά δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή, αλλά περισσότερο ένα δυσφορικό 

συναίσθημα, που προέρχεται από την αίσθηση του ανθρώπου ότι δεν έχει 

ικανοποιητικές διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. 

Στην διάρκεια της φοιτητικής ζωής είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να 

βιώνουν αρκετοί νέοι, παρόλο που βρίσκονται ανάμεσα σε άτομα της ίδιας ηλικίας. 

Λόγοι που νιώθετε μοναξιά κατά την διάρκεια των σπουδών σας: 
 

 Ίσως είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε ένα νέο περιβάλλον μακριά από την 

οικογένεια και τους φίλους που είχατε ως τώρα. 

 Μπορεί να υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για το πανεπιστήμιο και την φοιτητική 

ζωή, όπως ότι θα αποκτήσετε φίλους για μια ζωή ή ότι θα περνάτε  ξένοιαστα με 

λίγες υποχρεώσεις. 

 Το άγχος για τα μαθήματα και τις εξετάσεις δεν αφήνει χρόνο για κοινωνικές 

δραστηριότητες.  

 Μπορεί να συνειδητοποιείτε ότι είστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή δεν  

 ανήκετε πλέον στους εφήβους, αλλά δεν νιώθετε και αυτόνομος ενήλικας, 

       είστε κάπου στη μέση.  



 

                                                                                      

                                                                           

Συναισθήματα που συνοδεύουν την μοναξιά: 

 
 Λύπη και στεναχώρια 

 Μειωμένη διάθεση και ανία να ξεκινήσετε καινούργια πράγματα 

 Ντροπή ή αμηχανία να συμμετέχετε, για παράδειγμα σε μια συζήτηση 

 Αποφυγή ομαδικών δραστηριοτήτων και εργασιών 

 Θυμός με τον εαυτό ή και τους άλλους 

 Απογοήτευση από τον εαυτό μας που δεν τα πήγε καλά και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

Τρόποι αντιμετώπισης της μοναξιάς: 
 

 Αρχικά, υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι δεν είστε μόνοι, πολλοί άνθρωποι 

νιώθουν έτσι, είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα που δεν θα κρατήσει για πάντα, 

απλά μας δείχνει ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες αλλαγές ώστε να νιώσουμε 

καλύτερα  

 Μην ξεχνάτε ότι η συνθήκη της πανδημίας ενισχύει ακόμα περισσότερο την 

αίσθηση ότι είμαστε μόνοι μας. 

 Ξεκινήστε με το να επικοινωνείτε περισσότερο με φίλους, συμφοιτητές και κοντινά 

σας πρόσωπα, είτε μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, αν δεν είναι εύκολη η διά 

ζώσης επαφή. 

 Εξασκηθείτε στις κοινωνικές σας δεξιότητες! Μιλήστε, χαμογελάστε, κρατήστε 

σταθερή τη βλεμματική σας επαφή, ώστε να φαίνεται ότι  ενδιαφέρεστε για αυτά 

που λέει ο συνομιλητής σας. Μην απογοητεύεστε αν δεν τα καταφέρετε με την 

πρώτη φορά, σίγουρα και άλλοι συμφοιτητές σας νιώθουν όπως εσείς και έχουν 

παρόμοιες δυσκολίες. 

 Ενισχύστε την αυτοπεποίθησή σας και σκεφτείτε ότι δεν χρειάζεται να συγκρίνεστε 

με τους άλλους, ο καθένας έχει τα δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά που τον 



 

                                                                                   

                                                                                                                                                       

κάνουν μοναδικό! Μπορείτε να φτιάξετε μια λίστα με τα προτερήματα σας και να 

τα υπενθυμίζετε στον εαυτό σας, όταν νιώθετε μόνοι. 

 Βρείτε τρόπους να περνάτε ευχάριστα ακόμα και όταν είστε μόνοι, διαβάστε το 

αγαπημένο σας βιβλίο, ακούστε την μουσική που σας αρέσει, κάντε ένα χαλαρό 

περίπατο! 

 Μην ξεχνάτε ότι τα κοινωνικά δίκτυα και γενικά τα ΜΜΕ, μας παρουσιάζουν έναν 

ιδεατό τρόπο ζωής, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Κανείς δεν μπορεί 

πάντα να είναι χαρούμενος ή να περνάει τέλεια! 

 

Αν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε μόνοι σας και χρειάζεστε 

βοήθεια,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τηλεφωνικά ή μέσω email. 
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