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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

Ειζαγωγή: πρλά ε εθεβεία πεξηγξάθεηαη κε όξνπο πνπ ζα ηαίξηαδαλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ελόο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ. Μηιώληαο, γηα απηήλ, αλαθέξνπκε 

απζόξκεηα ην ζπκό, ηε δηέγεξζε, ηε ιύπε, ηελ απηνϋπνηίκεζε θιπ. Σν εξώηεκα είλαη 

πόηε ε θαηάζιηςε απνηειεί κηα θπζηνινγηθή εθδήισζε ηεο εθεβείαο ή εληάζζεηαη 

ζην πιαίζην ηνπ παζνινγηθνύ θαη απνηειεί δηαηαξαρή.     

Σκοπόρ: θνπό ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηειεί ε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο 

θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ζε εθήβνπο καζεηέο θαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ησλ 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο κε δεκνγξαθηθνύο παξάγνληεο.  

Υλικό και μέθοδορ: Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ 222 καζεηέο ηεο Α΄, Β΄ θαη 

Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ, ειηθίαο από 15 έσο 19 εηώλ (κε κέζε ειηθία ηα 17 έηε). Ο 

κειεηώκελνο πιεζπζκόο πξνεξρόηαλ από δύν δεκόζηα Λύθεηα ηεο Μεγαιόπνιεο. Γηα 

ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην απηνζπκπιεξνύκελν Γηαγλσζηηθό 

θαη ηαηηζηηθό Δγρεηξίδην Ψπρηθώλ Γηαηαξαρώλ θαηά DSM – IV ηεο Ακεξηθαληθήο 

Ψπρηαηξηθήο Δηαηξίαο, ην νπνίν ζπκπιεξώζεθε κε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.   

Αποηελέζμαηα: Σν 3,6 % (n=8) ηνπ κειεηώκελνπ πιεζπζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα έμη 

(6) θνξίηζηα θαη δύν (2) αγόξηα εκθάληδε ζπκπηώκαηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ 

επεηζνδίνπ θαηά ηελ πεξίνδν εθπόλεζεο ηεο κειέηεο. Γηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε ηόζν κεηαμύ ηεο άπνςεο ησλ παηδηώλ γηα ηε ζσκαηηθή (p<0,001) 

θαη ςπρηθή ηνπο πγεία (p=0,008) όζν θαη ηεο άπνςεο ησλ παηδηώλ γηα ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ζην ζρνιείν (p=0,02) θαη γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνπο θίινπο ηνπο (p=0,008) 

κε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ.  

Σςμπεπάζμαηα: πκπεξαζκαηηθά ε θαθή πξόγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο έγθαηξεο αλαγλώξηζεο ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ εθδειώζεσλ θαζώο θαη ηεο αληηκεηώπηζήο ηεο θαη απνηειεί 

ζεκαληηθό θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή ελαζρόιεζε κε ην ζέκα απηό.  

Λέξειρ κλειδιά: Adolescence, Adolescence and Depression, Self-esteem, Δθεβηθή 

Καηάζιηςε, Απηνεθηίκεζε θαη Έθεβνο, Μείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, Έιιελεο 

Έθεβνη, Ψπρνπαζνινγία.   

 



ΑBSTRACT 

 

Background: Often adolescence described in terms that would fit the description of a 

depressive episode. Speaking on this, we report spontaneously anger, excitement, 

sadness, low self-esteem, etc. The question is when depression is a normal expression 

adolescence or is part of a pathological and disorder. 

 

Aim: The purpose of this study is to detect the presence of depressive symptoms in 

adolescents at high school to investigate the relationship between depressive 

symptoms and demographic factors. 

 

Material and Method: The sample consisted of 222 students of A, B and C class 

high school, ages 15 to 19 years (mean age 17 years). The population studied were 

derived from two public schools in Megalopolis. For data collection used the self 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders according to DSM - IV of the 

American Psychiatric Association, which was supplemented with demographic data. 

 

Results: 3,6% (n = 8) of the studied population and specifically six (6) girls (2) boys 

showed symptoms of major depressive episode during the period of the study. 

Showed statistically significant relationship between both of the opinion of children's 

physical (p <0,001) and mental health (p = 0,008), as much as the children's views 

about their experiences at school (p = 0,02) and experience with their friends (p = 

0,008) with the incidence of symptoms of major depressive episode. 

 

Conclusions: In conclusion, the bad prognosis of depression in adolescence 

emphasizes the necessity of early recognition of depressive manifestations and 

dealing with the problem is an important motive for further research on this subject. 

 

 

Key words: Adolescence, Self-esteem, Adolescent Depression, Self-Esteem and 

Adolescent, Major Depressive Disorder, Greek Teens, Psychopathology. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΑΗ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ο Jean-Jacques Rousseau ήδε απφ ηνλ 17ν αηψλα, κε ην έξγν ηνπ «Αηκίιηνο», κηα πξαγκαηεία 

γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, πξνηείλεη φηη ε εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο 

απμεκέλεο αζηάζεηαο θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε βηνινγηθή 

σξίκαλζε θαη φηη νη βηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εθεβεία 

ζπλνδεχνληαη απφ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ησλ ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ.  

 

Πιεζψξα κειεηψλ ηεθκεξηψλεη φηη θαηά ηελ εθεβεία ζπληειείηαη κηα εμαηξεηηθά βίαηε θαη 

ζπρλά νδπλεξή αιιαγή γηα παηδηά θαη γνλείο. Οη έθεβνη βηψλνπλ έληνλεο αιιαγέο ζηε 

ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε, ζηε λνεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ζην ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο 

θφζκν. Οη ηξεηο θάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ζσκαηηθή, λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή) δελ 

αλαπηχζζνληαη ηαπηφρξνλα, αιιά ζπρλά άλαξρα, αλαιφγσο κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη επνκέλσο ηα παηδηά ηεο ειηθίαο απηήο πεξλνχλ απφ κηα δχζθνιε πεξίνδν 

πξνζαξκνγήο. Αλαπηχζζνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη απνθηνχλ λέα ελδηαθέξνληα αιιά ν 

ραξαθηήξαο ηνπο γίλεηαη πεξηζζφηεξν αζηαζήο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πνιιέο θνξέο 

αλεμήγεηε (Cicchetti & Rogosch, 2002).  

 

Απηέο νη ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο είλαη πνιχ κεγάιεο θαη δελ ππάξρεη ε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ νκαιή ηνπο εγθαηάζηαζε θαη απνδνρή. Σα πνιιά θαη πνηθίια λέα 

πξνβιήκαηα, ε ππνβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ 

ζπλνκειίθσλ, νη κφιηο αξρφκελεο αιιά πηεζηηθέο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο απφ ηνπο εθήβνπο 

δεκηνπξγνχλ κηα αζηαζή, ξεπζηή θαη δχζθνια ειεγρφκελε θαηάζηαζε.  

 

Σα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο ηεο 

εθεβηθήο ειηθίαο, έσο πξφζθαηα ήηαλ ηδηαίηεξα αλεπαξθή, κε ραξαθηεξηζηηθή απνπζία ή 

ζπαληφηεηα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ. Πξηλ απφ ην 1980 ε θαηάζιηςε ησλ εθήβσλ αλαθεξφηαλ 

ζπάληα, ιφγσ ηεο άηππεο θιηληθήο εηθφλαο, πνπ απζφξκεηα ζπλδεφηαλ κε ηελ θξίζε ηεο 

εθεβείαο. Ζ εμέιημε αλακελφηαλ επλντθή, ελψ ε ίαζε εηνπνζεηείην ζην ηέινο ηεο εθεβείαο. 

 

Ζ αχμεζε ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, δπζιεηηνπξγηθφηεηαο, απηνθηνληψλ 

θαη απνπεηξψλ απηνθηνλίαο ζηελ εθεβεία νδήγεζε ζηελ εθπφλεζε πνιιαπιψλ κειεηψλ, κε 

αληηθείκελν ηελ επηδεκηνινγία, ηελ θιηληθή εηθφλα, ηελ αηηηνπαζνγέλεηα θαη ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο ζε απηήλ ηελ ειηθία. Απηφ απεηέιεζε ην έλαπζκα θαη γηα ηελ 

παξνχζα κειέηε ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε αλίρλεπζε χπαξμεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ 

ζε πιεζπζκφ εθήβσλ ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ, θαη ζε ειηθίεο απφ 16 έσο θαη 19 εηψλ.  

 

Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία έγηλε κε ηελ επίβιεςε ηνπ Παλαγηψηε Πξεδεξάθνπ, Δπίθνπξνπ 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Θεσξψ 

απαξαίηεην λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ γηα ηελ εκπηζηνζχλε κε ηελ νπνία κε 

πεξηέβαιε, ηε ζπλερή ζηήξημε, ηελ ακέξηζηε πξνζνρή ηνπ, ηε ζεκαληηθή θαη πνιχηηκε 

θαζνδήγεζή ηνπ ζε θάζε βήκα κνπ ζε φια ηα δχζθνια ζηάδηα ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο νινθιήξσζεο ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

 

Δπραξηζηψ επίζεο ηε νθία Υαηδεδήκνπ, ςπρνιφγν, Γξα Κιηληθήο Φπρνινγίαο ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηαζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο 

ηεο Γ/λζεο Αγσγήο Τγείαο θαη Πιεξνθφξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ παξαρψξεζε 

ηεο αδείαο ρξήζεο ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο εξγαζίαο.  

 

Δπραξηζηψ ζεξκφηαηα ηνπο καζεηέο ησλ δχν Λπθείσλ ηεο Μεγαιφπνιεο, πνπ πήξαλ κέξνο 

ζε απηήλ ηε κειέηε, θαζψο θαη ηνπο δηεπζπληέο, Κ Γαιάλε θαη Π. Μπνχξα γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηά ηνπο.  

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ αδειθή κνπ Γεσξγία Εαραξνπνχινπ γηα ηελ βνήζεηά 

ηεο ζηελ κεηάθξαζε ησλ μελφγισζζσλ άξζξσλ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ εθεβεία νξίδεηαη σο ε εμειηθηηθή δηεξγαζία, πνπ αξρίδεη βηνινγηθά κε ηηο κεηαβνιέο ηεο 

θπζηνινγίαο ηεο ήβεο θαη ηειεηψλεη ςπρνινγηθά κε ηελ απφθηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ 

θαη ηνπ θχινπ, θαζψο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ζεκαηνδνηεί ηελ ελειηθίσζε 

ηνπ αηφκνπ. 

Δίλαη ηαπηφρξνλα κηα πεξίνδνο έθζηαζεο θαη άγρνπο, επηπρίαο θαη πξνβιεκάησλ, 

εμεξεχλεζεο θαη ςπρηθήο πίεζεο. Μία πεξίνδνο ξήμεο ησλ ζπλδεηηθψλ θξίθσλ κε ην 

παξειζφλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ κε ην κέιινλ, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία επψδπλσλ ζπγθξνχζεσλ ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ. Μηα πεξίνδνο πηζαλήο ζχγρπζεο γηα 

ηνλ ίδην ηνλ έθεβν, γηα ηνπο γνλείο ηνπ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηεο αλαηξνθήο ηνπ, 

αιιά θαη γηα ηνπο άιινπο ελήιηθεο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην έξγν ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο ςπρνθνηλσληθήο ηνπ πξνζαξκνγήο.  

 

πρλά ε εθεβεία πεξηγξάθεηαη κε φξνπο πνπ ζα ηαίξηαδαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Μηιψληαο, γηα απηήλ, αλαθέξνπκε απζφξκεηα ην ζπκφ, ηε 

δηέγεξζε, ηε ιχπε, ηελ απηνυπνηίκεζε, ηνλ πεζηκηζκφ, ηελ ππεξεπαηζζεζία ζηελ θξηηηθή, ηε 

ληξνπή, ηελ ελνρή, αηζζήκαηα πνπ ελαιιάζζνληαη κε εμάξζεηο πάζνπο θαη κεγαινκαλίαο. 

Απηά καο θάλνπλ λα αλαξσηεζνχκε εάλ θαη πφηε ε θαηάζιηςε απνηειεί κία θπζηνινγηθή 

εθδήισζε ηεο εθεβείαο ή εάλ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ παζνινγηθνχ θαη απνηειεί 

ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή. 

 

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε κεηάβαζε απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελήιηθε δσή κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί ζρεηηθά νκαιά, άξα ε εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο παξαπέκπεη ζε 

δηαηαξαρή ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

  

Σα ζεκεξηλά ςπρηαηξηθά δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα πεξηγξάθνπλ ηελ εηθφλα ηεο εθεβηθήο 

θαηάζιηςεο φπσο απηήο ησλ ελειίθσλ, ηνλίδνληαο φκσο θάπνηεο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο. Ζ πην 

βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ν έθεβνο κπνξεί λα παξνπζηάζεη επεξέζηζηε δηάζεζε, αληί ηνπ 

ζπλήζνπο θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Κπξηαξρεί ν αξλεηηζκφο, ε απαηζηνδνμία θαη νη 

ζπγθξνχζεηο, κε ζπλέπεηα λα δηαηαξάζζνληαη νη δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ζην ζρνιείν. Ο έθεβνο απνθεχγεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ άιινηε ηνλ επραξηζηνχζαλ ή πνπ 
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απαηηνχλ απμεκέλα επίπεδα ελεξγεηηθφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ, πξνβάιινληαο σο αηηία ηελ 

ζσκαηηθή θφπσζε, αιιά επηδεηθλχνληαο θαη κία έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη κία πιήμε.  

 

Ζ θαηάζιηςε δελ νθείιεηαη ζε πξνζσπηθή αδπλακία ηνπ αηφκνπ, αιιά πξφθεηηαη γηα ςπρηθή 

δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη φιν ην ζψκα θαη έρεη αληίθηππν ζηνλ ηξφπν πνπ έλα άηνκν 

αηζζάλεηαη, ζθέθηεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη. Ζ εθεβηθή θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη 

καθξφρξνλε θαη επαλαιακβαλφκελε. Απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ ςπρνπαζνινγίαο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο δπζπξνζαξκνγήο ζηε κεηέπεηηα ελήιηθε δσή. Όηαλ δελ αληηκεησπίδεηαη, 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζρνιηθή απνηπρία, ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ θαη αιθνφι ελψ 

κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηελ απηνθηνλία.  

 

Ζ θαηάζιηςε είλαη λφζνο πνιππαξαγνληηθή, δειαδή πνιινί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ 

θάλνληαο έλαλ έθεβν επάισην. Μειέηεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, ηεο γελεηηθήο, ηεο 

επηδεκηνινγίαο, ηεο λεπξνβηνινγίαο, ηεο ςπρνθπζηνινγίαο θαη ηεο ςπρνθαξκαθνινγίαο ηεο 

θαηάζιηςεο έρνπλ πξνζθέξεη πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηε θχζε απηήο ηεο δηαηαξαρήο.  

 

Δπηπιένλ ν ζεκεξηλφο έθεβνο θαιείηαη κέζα ζε κία ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή θνηλσλία, λα 

αληηκεησπίζεη ηελ ηεξάζηηα ςπρνινγηθή θφξηηζε πνπ ζπλνδεχεη ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο θαη ηα 

πξνβαιιφκελα θνηλσληθά πξφηππα, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

επηιχζεη ηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ ηδεαηφ ηνπ εαπηφ 

ελψ παξνπζηάδεη αληθαλφηεηα επηξξνήο ζε γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε δσή ηνπ.  

 

Ζ πξψηκε αλίρλεπζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηνλ έθεβν πξνζηαηεχεη απφ ηηο 

δπζκελείο επηπηψζεηο ζηα ζρνιηθά επηηεχγκαηα, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, ε εθεβηθή θαηάζιηςε είλαη πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο επαλεκθάληζεο θαηάζιηςεο θαη απνπεηξψλ απηνθηνλίαο, θαζψο θαη άιισλ 

δηαηαξαρψλ, φπσο είλαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ε καληνθαηάζιηςε, ε ρξήζε νπζηψλ θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή. εκαληηθφ είλαη λα εθπαηδεπηνχλ ηα ίδηα ηα παηδηά, νη γνλείο θαη νη δάζθαινη 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξψηκσλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο, ψζηε λα δεηήζνπλ έγθαηξα  

βνήζεηα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

Σα επφκελα ρξφληα ε θαηάζιηςε ζα είλαη ε ζπρλφηεξε λφζνο ζην δπηηθφ θφζκν - ζπρλφηεξε 

απφ ηα θαξδηαγγεηαθά, ηνλ θαξθίλν ή ην AIDS θαη, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο, ζα είλαη ε πξψηε αζζέλεηα ζηε ιίζηα ησλ δαπαλψλ γηα ηε δεκφζηα πγεία. ήκεξα ε 

θαηάζιηςε είλαη ε δεχηεξε αηηία αλαπεξίαο θαη θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο γηα ηηο ειηθίεο 15-

44 εηψλ θαη κέρξη ην 2020 ζα είλαη ε δεχηεξε γηα φινπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, ελψ 

παξαηεξείηαη ξαγδαία αχμεζε ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη ζηελ πξψηκε ελήιηθε δσή (ΔΠΗΦΤ, 

2010). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, κάιηζηα, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

ηιηγγηψδε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαηάζιηςεο.  

 

Δίλαη ε λφζνο πνπ, πέξα απφ ην δπζβάζηαθην ςπρηθφ πφλν πνπ πξνθαιεί, δηαηαξάζζεη 

ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ, επεξεάδνληαο 

πνιππνίθηια ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Andrews, 2001).  

Παξά ηηο βηνινγηθέο ζπληζηψζεο ζηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο θαη ηηο νξκνληθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, πηζηεχεηαη φηη νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο θαη ηα 

δηαθνξεηηθά ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα δσήο, ζηα νπνία εθηίζεληαη ηα άηνκα, δηακνξθψλνπλ ηα 

πνζνζηά εκθάληζεο ηεο λφζνπ (Rickards, 2005).  

 

 

Οξηζκφο Καηάζιηςεο 

 

Ζ θαηάζιηςε, σο ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ εθθξάδεηαη κε κειαγρνιηθή δηάζεζε, 

ζιηκκέλν ζπλαίζζεκα ή έληνλε δπζθνξία, απνηειεί έλα απφ ηα πην θνηλά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλεη ην αλζξψπηλν νλ απφ ηελ πνιχ λεαξή σο ηελ πνιχ πξνρσξεκέλε ειηθία. Απηή ε 

παλαλζξψπηλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί σο κηα θπζηνινγηθή 

αληίδξαζε ζε έλα ηζρπξφ ςπρνηξαπκαηηθφ γεγνλφο, φπσο είλαη ε απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ ή απιά ζε θάπνην δπζάξεζην γεγνλφο θαη απνηειεί κία ζπλαηζζεκαηηθή απάληεζε, 

ε νπνία δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά θαη καθξνπξφζεζκα ηε γεληθή πξνζαξκνγή θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε φκσο ζηελ θαηάζιηςε ζαλ ςπρνινγηθή 

δηαηαξαρή, ελλννχκε κία παζνινγηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία εθηφο απφ ηελ ππεξβνιηθά 

έληνλε θαη παξαηεηακέλε ζιίςε ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη άιια ζπκπηψκαηα κε πην 
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ραξαθηεξηζηηθά ηελ απψιεηα ελδηαθεξφλησλ θαη επραξίζηεζεο ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηε κεησκέλε ελεξγεηηθφηεηα ή δξαζηεξηφηεηα, ηε κεησκέλε ζπγθέληξσζε 

θαη πξνζνρή, ηελ έληνλε θφπσζε κεηά απφ ειαθξά πξνζπάζεηα, ηε κεησκέλε απηνεθηίκεζε 

θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, ηδέεο αλαμηφηεηαο θαη ελνρήο, δνθεξέο θαη απαηζηφδνμεο 

πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ, ηδέεο ή πξάμεηο απηνθαηαζηξνθήο, δηαηαξαγκέλν χπλν θαζψο θαη 

κεησκέλε φξεμε (APA, 2000).   

 

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε θαηάζιηςε, σο ςπρηθή δηαηαξαρή, απέρεη πάξα πνιχ απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή κειαγρνιηθή δηάζεζε θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Δίλαη κία θαηάζηαζε παζνινγηθήο ζιίςεο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο αμίαο θαη απφ ηελ επψδπλε ζπλείδεζε ηεο 

επηβξάδπλζεο ησλ λνεηηθψλ, ςπρνθηλεηηθψλ θαη νξγαληθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

 

Σχπνη Καηάζιηςεο  

 

Ζ θαηάζιηςε κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο. χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε DSM-IV (APA, 1994) νη 

θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ κέξνο ησλ δηαηαξαρψλ δηάζεζεο (Δηθφλα 1).  

 

Ζ Μείδσλ Καηαζιηπηηθή Γηαηαξαρή (νλνκάδεηαη θαη θιηληθή ή κνλνπνιηθή θαηάζιηςε), 

εθδειψλεηαη κε έλα ζπλδπαζκφ ζπκπησκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

εξγαζηεί, λα κειεηήζεη, λα θνηκεζεί, λα θάεη θαη λα απνιαχζεη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο έθαλε ζην παξειζφλ. Ζ δηάγλσζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο γίλεηαη φηαλ έλα άηνκν 

ππνθέξεη απφ ζιίςε θαη έρεη πέληε άιια ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα, γηα δχν ηνπιάρηζηνλ 

εβδνκάδεο. Κάπνηα απφ ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη απψιεηα ελδηαθέξνληνο ή επραξίζηεζεο, 

ππλειία ή ππεξππλία, απμεκέλε φξεμε γηα θαγεηφ, απαηζηνδνμία, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 

κεησκέλε ηθαλφηεηα ζθέςεο, ζθέςεηο αλαμηφηεηαο θιπ. Σν θαηαζιηπηηθφ άηνκν δελ 

ρξεηάδεηαη λα έρεη φια απηά ηα ζπκπηψκαηα, αιιά ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρεη λα δηαξθνχλ γηα 

εβδνκάδεο, φρη εκέξεο θαη λα εκπνδίδνπλ ζεκαληηθά ηε δσή θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ. 

Μεξηθά άηνκα κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ έλα επεηζφδην κείδνλνο θαηάζιηςεο, αιιά ηα 
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πεξηζζφηεξα παξνπζηάδνπλ πνιιά επεηζφδηα ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ηδίσο εάλ δελ 

ιάβνπλ ζεξαπεία (Susan, 2008).   

 

 

 

 

Δηθφλα 1: Γηαηαξαρέο δηάζεζεο 

Πεγή: American Psychiatric Association, 1994 

 

 

 

Καζέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί θπζηνινγηθά 

ζηελ εθεβεία, δίρσο λα ππνδειψλεη κία θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Ζ ζπρλή εκθάληζε θαη ε 

έληνλε παξακνλή απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ, ε δπζρέξεηα ηεο εμέιημεο ηνπ εθήβνπ πξνο ηελ 

σξηκφηεηα, ε παξεκπφδηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ελήιηθεο, νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καξηπξνχλ ηελ εθεβηθή θαηάζιηςε (Μαθξή-Μπφηζαξε, 

2008).  

Γηαηαξαρέο 

Γηάζεζεο 

Καηαζιηπηηθέο 

Γηαηαξαρέο 
Γηπνιηθέο  

Γηαηαξαρέο 

Μείδνλ 

Καηαζιηπηηθή  

Γηαηαξαρή  

(Μνλνπνιηθή) 

Γπζζπκηθή  

Γηαηαξαρή  

Καηαζιηπηηθή 

Γηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηδφκε

λε αιιηψο  

Γηπνιηθή  

Γηαηαξαρή 

Η 

Γηπνιηθή 

Γηαηαξαρή 

ΗΗ 

Κπθινζπκηθή  

Γηαηαξαρή  

Γηπνιηθή 

Γηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηδφκε

λε αιιηψο 
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Ζ Γπζζπκηθή Γηαηαξαρή (ήπηα θαηάζιηςε ή δπζζπκία), είλαη «κία ιαλζάλνπζα κείδσλ 

θαηάζιηςε», κε ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε ηεο πξνεγνχκελεο. Σα ζπκπηψκαηα δε απηά είλαη 

ελνριεηηθά θαη δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα, ζε ήπηα έληαζε αιιά ζπλήζσο δελ 

πξνθαινχλ αληθαλφηεηα ζην άηνκν. Χζηφζν ην πξνζβεβιεκέλν άηνκν δελ αηζζάλεηαη θαιά 

θαη δελ κπνξεί λα απνιαχζεη πιήξσο ηε δσή ηνπ, ελψ κε ήπηα θαηάζιηςε έρεη έμη θνξέο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη έλα ή πεξηζζφηεξα πιήξε επεηζφδηα κείδνλνο 

θαηάζιηςεο (Paolucci & Paolucci, 2008; Sadock, 2002).  

 

ηηο Γηπνιηθέο Γηαηαξαρέο (Η θαη ΗΗ), ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ δηαζηήκαηα θαηάζιηςεο θαη 

δηαζηήκαηα επθνξηθήο δηάζεζεο πνπ νλνκάδεηαη καλία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ππεξθηλεηηθφηεηα, δηέγεξζε θαη επηηαρπκέλν ξπζκφ νκηιίαο- ζπρλά κε δηαηαξαγκέλε ζθέςε ή 

δηαζηήκαηα ππνκαλίαο (ζχλδξνκν παξφκνην κε ηελ καλία, αιιά φρη ηφζν βαξχ ή έληνλν θαη 

δελ επεξεάδεη ηφζν ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ππνκαλία 

απμάλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε θάζε ηεο βηψλεηαη απφ ην άηνκν σο ζεηηθή 

εκπεηξία. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο Η (πνπ παιαηφηεξα ιεγφηαλ 

καληνθαηαζιηπηηθή λφζνο), είλαη ε παξνπζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ καληαθψλ ή κεηθηψλ 

επεηζνδίσλ (ην κεηθηφ επεηζφδην είλαη ζπλδπαζκφο καληαθνχ θαη θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ). 

Σα άηνκα κε δηπνιηθή δηαηαξαρή Η έρνπλ θαη έλα ή πεξηζζφηεξα κείδνλα θαηαζιηπηηθά 

επεηζφδηα. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή ΗΗ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

κεηδφλσλ θαηαζιηπηηθψλ επεηζνδίσλ, πνπ ζπλνδεχνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ έλα ππνκαληαθφ 

επεηζφδην. 

 

ε αληίζεζε κε ην καληαθφ, έλα ππνκαληαθφ επεηζφδην δελ είλαη αξθεηά ζνβαξφ γηα λα 

πξνθαιέζεη έληνλε έθπησζε ηεο θνηλσληθήο ή επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ απηψλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο 

άιινπο σο πξνβιεκαηηθή, αληίζεηα απηά κπνξεί λα ζεσξνχληαη άηνκα ηδηαίηεξα δσληαλά θαη 

ελεξγεηηθά (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ 

Καηάζιηςε, 2008-2012). 

 

Ζ θαηάζιηςε κπνξεί λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, δειαδή λα 

απνηειεί κέξνο ηεο κηθηήο εηθφλαο ηεο καληνθαηάζιηςεο. Μέρξη ην 1970, ε καληνθαηάζιηςε 

δελ αλαγλσξηδφηαλ σο ςπρηαηξηθή δηάγλσζε ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο. ήκεξα είλαη 
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πιένλ γλσζηή ε απμεκέλε ζπρλφηεηα έλαξμεο ηεο λφζνπ ζηελ εθεβεία (4,7%) θαη ε 

ζπλέρηζή ηεο ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή ζπλήζσο μεθηλάεη κε θαηάζιηςε ζηελ 

πξνεθεβεία θαη θαηά ηελ εθεβεία εκθαλίδεηαη ππνκαλία ή καλία. Ζ θιηληθή εηθφλα 

παξνπζηάδεη κηθηά ζπκπηψκαηα θαη απφ ηνπο δχν πφινπο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Καηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη αλακεκηγκέλα ή ελαιιάζζνληαη ηαρχηαηα θάζε ιίγεο εκέξεο 

ή κέζα ζηελ ίδηα εκέξα. Δμαηξεηηθά κεγάιε επεξεζηζηφηεηα, ηδηαίηεξα ην πξσί, θαη 

μεζπάζκαηα ζπκνχ πνπ δηαξθνχλ εκέξεο είλαη ζπρλφηεξα ζηνπο εθήβνπο, αληί γηα ηελ 

θιαζηθή επθνξία. Τπάξρεη επηβάξπλζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο θαη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ρξήζε νπζηψλ θαη απηνθηνλία (Lofthouse, 2004; 

Huberty, 2004). 

 

Ζ δηπνιηθή λφζνο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο έρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν θαθήο έθβαζεο απφ 

αληίζηνηρε λφζν κεγαιχηεξεο ειηθίαο, επεηδή παξεκβαίλεη ζε ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο 

δηαδηθαζίεο, φπσο ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε απφθηεζε ηθαλνηήησλ θαη ε επίηεπμε 

θαη δηαηήξεζε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. χγρξνλεο έξεπλεο δείρλνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζε νηθνγέλεηεο εθήβσλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, εχξεκα πνπ 

ππαηλίζζεηαη γελεηηθή βάζε ηεο λφζνπ, ε νπνία, ιφγσ ηεο πξψηκεο έλαξμήο ηεο, απνηειεί 

εμαηξεηηθά ζνβαξή θαηάζηαζε ( Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001 ). 

 

1.3 Πηζαλά Αίηηα ηεο Καηάζιηςεο 

 

Γελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο ιφγνο πνπ λα εμεγεί ηε δηαηαξαρή απηή. Έξεπλεο, δηάξθεηαο 

εηψλ, έρνπλ επηζεκάλεη κεξηθνχο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα ζπκβάινπλ ζε δηαθνξεηηθφ 

θάζε θνξά βαζκφ ζηε λφζεζε. Μπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη ηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή σο 

ην ηειηθφ θνηλφ απνηέιεζκα κηαο πνηθηιίαο παξαγφλησλ πνπ δξνπλ πάλσ ζηελ ηδηνζπζηαζία 

θάζε αηφκνπ θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην. Δάλ δνχκε ηελ θαηάζιηςε κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε νη δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηελ αηηηνινγία ηεο, είηε θαζαξά βηνινγηθέο 

είηε θαζαξά ςπρνθνηλσληθέο, παχνπλ λα θαίλνληαη φηη αληηθξνχνπλ ε κία ηελ άιιε, αιιά 

κάιινλ φηη ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε. 

 

Οη ηξέρνπζεο ζεσξίεο σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηεο Κιηληθήο Καηάζιηςεο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε θπζηνινγηθέο αηηηνινγίεο θαη ζε Φπρνθνηλσληθέο. 
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Γελεηηθνί παξάγνληεο: Σν πην παξαδεθηφ κνληέιν ζήκεξα είλαη φηη δηάθνξα γνλίδηα 

κεηαβηβάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα ζηε λφζν, ε νπνία ζα 

εθδεισζεί εάλ επηδξάζνπλ θαη άιινη παξάγνληεο (βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί) 

(Διιεληθή Δηαηξία Γηαηαξαρψλ Γηάζεζεο, 2012; Clarke, 2001). 

   

Βηνινγηθνί παξάγνληεο: Απφ ηε δεθαεηία ηνπ '50, ήδε, έρνπλ πξνθχςεη ηζρπξέο ελδείμεηο, πνπ 

θαηνρπξψλνπλ ην ξφιν νπζηψλ, ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο 

θαηάζιηςεο. Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη εζηηαζζεί ζηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο ζεξνηνλίλε 

θαη λνξαδξελαιίλε θαη δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ θαηάζιηςε ηα λεπξνδηαβηβαζηηθά απηά 

ζπζηήκαηα ππνιεηηνπξγνχλ. Ο κεραληζκφο δξάζεο, άιισζηε, ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, ηα νπνία δξνπλ εληζρχνληαο ηελ λεπξνδηαβίβαζε, πνπ 

επηηειείηαη κέζσ ηεο ζεξνηνλίλεο θαη ηεο λνξαδξελαιίλεο, έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε ηελ 

ππφζεζε απηή. Δπηπιένλ αξθεηέο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη θάξκαθα κπνξεί επίζεο λα 

πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε (Υαηδάθε, 2007; Nemeroff & Vale, 2005). 

 

Ψπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο: Απηνί κπνξεί λα είλαη: α) παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πξψηκεο εκπεηξίεο δσήο, β) παξάγνληεο πνπ δξνπλ αξγφηεξα ζηε δσή (αξλεηηθά γεγνλφηα 

δσήο), γ) ηξφπνο ζθέςεο (αξλεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπο, βαζηδφκελνη ζε θάπνηεο παξαδνρέο πνπ δελ είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα λα "παξακνξθψλνπλ" ηειηθά ηελ εηθφλα ηνπ γχξσ θφζκνπ αληί λα ηελ 

εξκελεχνπλ) (Δπζπκίνπ θαη ζπλ., 2006). 

 

1.4 Υξφλνο εκθάληζεο θαηάζιηςεο θαη επηδεκηνινγηθέο ηάζεηο  

 

Δκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, αθφκε θαη ζε κηθξά παηδηά, εθήβνπο, ή λένπο αλζξψπνπο. Ζ 

πνξεία ηεο ππνηξνπηάδνπζαο κείδνλνο θαηάζιηςεο πνηθίιιεη. Κάπνηνη αζζελείο έρνπλ 

κεκνλσκέλα επεηζφδηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεζνιαβνχλ πνιιά ρξφληα, άιινη βηψλνπλ νκάδεο 

επεηζνδίσλ θαη άιινη έρνπλ έλα πξννδεπηηθά απμαλφκελν αξηζκφ επεηζνδίσλ, κεγαιψλνληαο. 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο αζζελείο κε έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην έρνπλ θαη έλα 

δεχηεξν. Σα άηνκα πνπ έρνπλ δχν επεηζφδηα έρνπλ 70% πηζαλφηεηα λα έρνπλ θαη ηξίην. 
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Δπηπιένλ, 5% έσο 10% ησλ αζζελψλ κε κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ζηελ πνξεία 

εκθαλίδνπλ καληαθφ επεηζφδην (πρ δηπνιηθή ή καληνθαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή). 

 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζε 

εκέξεο ε εβδνκάδεο, ελψ ηα πξφδξνκα ζπκπηψκαηα φπσο ην άγρνο θαη ηα ήπηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα κπνξεί λα δηαξθέζνπλ εβδνκάδεο ή θαη κήλεο. Έλα επεηζφδην πνπ δελ έρεη 

αληηκεησπηζηεί ζπλήζσο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο αλεμάξηεηα κε ηελ ειηθία έλαξμεο 

(Andrews, 2001). Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο παξνπζηάδνπλ πιήξε χθεζε. ην 20% έσο 30% 

ησλ πεξηπηψζεσλ ε χθεζε είλαη κφλν κεξηθή θαη ζην 5% έσο 10% ην κείδνλ θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα 2 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα. ην γεληθφ πιεζπζκφ, 2% ησλ 

παηδηψλ θαη 4%-8% ησλ εθήβσλ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε. ηηο ειηθίεο 12-17 εηψλ, πεξίπνπ 

ην 4% παξνπζηάδεη κείδνλα θαηάζιηςε, ελψ ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ πάζρεη πεξίπνπ ην 9 % 

(ΠΟΤ, 2008).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΔΦΖΒΔΗΑ  

 

Ζ εθεβεία ζπρλά πεξηγξάθεηαη κε φξνπο πνπ ζα ηαίξηαδαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Μηιψληαο γηα απηή καο έξρεηαη απζφξκεηα ζην λνπ ε ιχπε, ε 

δηέγεξζε θαη ν ζπκφο. Ζ ζπλερήο παξαηήξεζε πξνζθέξεη πνιιά παξαδείγκαηα εθήβσλ πνπ 

ζπαηαινχλ αηειείσηεο ψξεο απνκνλσκέλνη, δείρλνληαο ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηελ 

πιήξε αδηαθνξία γηα ν,ηηδήπνηε αθνξά ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Δπηπιένλ, αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα φπσο ελνρή, ρακειή απηνεθηίκεζε, απνγνήηεπζε ελαιιάζζνληαη κε εθξήμεηο 

πάζνπο θαη κεγαινκαλίαο. Δίλαη γλσζηή ε απφηνκε αιιαγή ηεο ςπρνινγηθήο δηάζεζεο ησλ 

εθήβσλ, φκσο πνιινί απφ απηνχο παξνπζηάδνπλ πνιχ ζπρλά ζπκπηψκαηα ζηαζεξνχ 

θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε απηή θαηάζηαζε καο παξαπέκπεη ζην λα 

αλαξσηεζνχκε αλ θαη πφηε ε θαηάζιηςε απνηειεί κηα θπζηνινγηθή εθδήισζε ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο ή εληάζζεηαη ζηo πιαίζηo ηνπ παζνινγηθνχ θαη απνηειεί ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή 

(Λαδαξάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). 

 

Ζ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηαπηίδεη έλα κέξνο ησλ δηεξγαζηψλ ηεο εθεβείαο κε εθείλεο ηνπ 

πέλζνπο. Ο έθεβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνρσξηζηεί ζπκβνιηθά ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηνλ παξάδεηζν ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αληηκεησπίζεη κφλνο ηνπ κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε απηή δηεξγαζία δηαθνπήο 

ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο απψιεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ έρεη αθξηβψο ηα ίδηα ζηάδηα κε εθείλα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ελφο ζαλάηνπ αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ. Παξάιιεια, ελψ ν έθεβνο 

απνκαθξχλεηαη απφ ηα αγαπεκέλα αληηθείκελα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπ, πεξλάεη κηα πεξίνδν 

φπνπ ε απαζρφιεζή ηνπ είλαη ζηξακκέλε θπξίσο πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Δίλαη θαλεξφ 

ινηπφλ, φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα κηα λαξθηζζηζηηθή παιηλδξφκεζε, φπνπ νη 

ηθαλνπνηήζεηο αλαδεηνχληαη φρη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, 

αιιά ζηηο θαληαζηψζεηο θαη ζηα πξνζσπηθά ζελάξηα ελφο εθήβνπ. Απφ εδψ αλαβιχδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο, θαησηεξφηεηαο, ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο θαη 

εθθξάδνπλ ηελ απφζηαζε κεηαμχ απηνχ πνπ ζα ήζειε πξαγκαηηθά θαη απηνχ πνπ είλαη. 

Αλακθηζβήηεηα, ζηελ εθεβεία παξνπζηάδνληαη πξάμεηο εηεξφ- θαη απηφ-επηζεηηθφηεηαο. Σν 

λα κεγαιψλεηο ζεκαίλεη φηη παίξλεηο ηε ζέζε ηνπ γνλέα θαη είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ζπκβαίλεη. Σν λα κεγαιψλεηο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ κηα πξάμε επηζεηηθή (Lau, 2012).  
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Παξφιεο φκσο ηηο νκνηφηεηεο, ε εθεβεία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε δηεξγαζία ηνπ πέλζνπο, 

δηφηη ππάξρεη κηα πνξεία δπλακηθή. Ο έθεβνο πεξλάεη ζηαδηαθά ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζα ηνλ 

απνκαθξχλνπλ απφ ηελ επψδπλε θαηάζηαζε (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).  

 

ε αληίζεζε πάιη, κε ηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ππάξρεη κηα άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη 

ε εθεβεία δελ είλαη κηα πεξίνδνο κεγάισλ αιιαγψλ γηα φιν ην ζχλνιν ησλ εθήβσλ. Έξεπλεο 

ζε κε θιηληθφ πιεζπζκφ, έδεημαλ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ εθήβσλ (80%) λα έρνπλ θαιέο 

ζρέζεηο κε ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο θαη λα κνηξάδνληαη 

ηηο ίδηεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αμίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

εθεβεία είλαη κηα πεξίνδνο αλάπηπμεο, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεπεξαζηεί ρσξίο 

αλαηαξαρέο θαη φηη ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε πιένλ δσή θιείλεη ηνλ θχθιν ηεο πξννδεπηηθά 

θαη κε ηελ απνθπγή κεγάισλ αλαθαηαηάμεσλ. χκθσλα ινηπφλ, κε απηή ηε ζεσξεηηθή 

άπνςε, ε εκθάληζε θαηάζιηςεο δε κπνξεί παξά λα ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε παζνινγίαο θαη 

λα ρξήδεη αλάγθε ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2011).  

 

 

2.1. Οξηζκφο, ρξνληθή δηάξθεηα θαη ζηάδηα εθεβείαο  

 

Ζ εθεβεία νξίδεηαη σο ε εμειηθηηθή δηεξγαζία ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, πνπ μεθηλά βηνινγηθά 

κε ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηνινγίαο ηεο ήβεο θαη ηειηθά ζηακαηάεη κε ηελ απφθηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θχινπ, θαζψο θαη ηνπ αηζζήκαηνο ηεο αλεμαξηεζίαο φπνπ θαη 

ζεκαηνδνηεί ηελ ελειηθίσζε (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).   

 

Απφ θνηλσληνινγηθή άπνςε ε εθεβεία είλαη έλα θαηλφκελν πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαζνιηθφηεηα θαη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Γηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

σο πξνο ηε δηάξθεηά ηεο θαη σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ εθήβσλ ζηελ θνηλσλία ησλ 

ελειίθσλ. Όζν πην πνιχπινθε είλαη κία θνηλσλία ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο εθεβείαο θαη ηφζν εληνλφηεξεο νη ζπγθξνχζεηο ηεο. Αιιά αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα 

θνηλσλία θαη εηδηθφηεξα ζηηο δπηηθέο, ε εθεβεία πνηθίιεη αλάινγα κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζε απηφ (Μαθξή-

Μπφηζαξε, 2008 ).   
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Ζ εθεβεία αλαθέξεηαη ζε κία καθξφρξνλε αλαπηπμηαθή πεξίνδν θαη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο: βηνζσκαηηθφ, 

γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, θαη θνηλσληθφ (Cicchetti & Rogosch, 2002; ΑΡΑ, 2002). Οη 

αιιαγέο απηέο πξνζδηνξίδνπλ αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πνπ ν έθεβνο νθείιεη λα επηδηψμεη θαη 

λα θαηαθηήζεη.  

 

Παξφηη ε έλαξμε ηεο εθεβείαο ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο ήβεο, ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα 

δελ είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε, δειαδή δελ είλαη γλσζηή ε αθξηβήο ειηθία έλαξμεο θαη 

ιήμεο ηεο (Μηρνπνχινπ, 2003; Tucker, 1999). πρλά, ζεσξείηαη φηη είλαη ην δηάζηεκα κεηαμχ 

12 θαη 18 εηψλ (Spear, 2000). χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο ε εθεβεία 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ 10 έσο 20 ρξνλψλ. Οη εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθεβεία 

απνδέρνληαη κηα θαηάηκεζή ηεο ζε επηκέξνπο αλαπηπμηαθά ζηάδηα: πξν-εθεβεία (10-12 

εηψλ), πξψηε εθεβεία (11-14 εηψλ), κέζε εθεβεία (14-17), φςηκε εθεβεία (17-20) θαη κεηα-

εθεβεία (>20 εηψλ). Σα ζηάδηα απηά έρνπλ, θπξίσο, πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα, θαζψο ε 

αλάπηπμε είλαη ζπλερήο. Βέβαηα, έρεη βξεζεί φηη ζε θαζέλα απφ απηά ηα ζηάδηα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή αλαπηπμηαθέο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη (Chown et al., 

2008; Christie & Viner, 2005). 

 

 

2.2. Αλαπηπμηαθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη ζηφρνη – ρέζεηο κε ηνπο άιινπο  

 

Ζ εθεβεία, είλαη κία πεξίνδνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην λέν άηνκν ρξεηάδεηαη λα 

δηαρεηξηζηεί κηα πνηθηιία ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζε 

πνιινχο ηνκείο θαη ζπρλά αλαθέξνληαη σο ηα «αλαπηπμηαθά θαζήθνληα» ηεο εθεβείαο 

(Chown et al., 2008; Christie & Viner, 2005; Cicchetti & Rogosch, 2002). 

 

2.2.1. Βηνζσκαηηθέο αιιαγέο 

Ο φξνο «ήβε» αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην παηδί κεηαηξέπεηαη 

ζε έλα άηνκν ηθαλφ γηα ζεμνπαιηθή αλαπαξαγσγή. πρλά, φκσο, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ην ζχλνιν ησλ βηνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ εθεβεία 

(Krapp & Wilson, 2005). Απηέο αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ χςνπο, ηνπ βάξνπο θαη ηεο 

δχλακεο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζεμνπαιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Martin, 1999; Tucker, 
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1999). ηα θνξίηζηα νη πξψηεο αιιαγέο (πρ αχμεζε ζηήζνπο, έκκελνο ξχζε) μεθηλνχλ 

πεξίπνπ δχν ρξφληα λσξίηεξα απ‟ φ,ηη ζηα αγφξηα (πρ αχμεζε φξρεσλ, εθζπεξκαηίζεηο ζηνλ 

χπλν). Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο ήβεο ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο νξκνληθέο αιιαγέο (Cobb, 

2010; ΑΡΑ, 2002) θαη αιιαγέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, φπνπ, κάιηζηα, νξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο νινθιεξψλνληαη ζε απηήλ ηε θάζε (Casey et al., 2010; Cobb, 2010). 

 

Σν ζψκα γίλεηαη πιένλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ηνπ εθήβνπ, θαζψο ζπκβαίλνπλ ηφζεο 

αιιαγέο ζε απηφ. Ο έθεβνο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο 

ξαγδαίεο ζσκαηηθέο αιιαγέο γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο. Απηέο 

νη αιιαγέο πξνθαινχλ ζην λεαξφ άηνκν έληνλεο ςπρηθέο εληάζεηο. πρλά νη έθεβνη 

ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ζηελ παιηά εηθφλα γηα ην ίδην 

ηνπο ην ζψκα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ρακειφ απηνζπλαίζζεκα, αλαζθάιεηα, αβεβαηφηεηα. 

 

2.2.2. Γλσζηηθέο αιιαγέο 

Καηά ηελ εθεβεία αλαπηχζζνληαη θαηλνχξγηεο γλσζηηθέο δνκέο, δειαδή αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη νη έθεβνη (πρ ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ηνπ «δπλαηνχ ή ηνπ πηζαλνχ»), 

κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη θαη ε κεηάβαζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηελ αθαηξεηηθή ζθέςε 

(Christie & Viner, 2005). 

 

Οη έθεβνη αθήλνπλ πηα ηελ εκπεηξηθή θαη πξαγκαηηζηηθή ζθέςε θαη κπνξνχλ λα επηιχνπλ 

γλσζηηθά πξνβιήκαηα, ζπιιακβάλνληαο θαη δηαηππψλνληαο πηζαλφηεηεο θαη ππνζέζεηο, 

ζπιινγηζκνχο θα. Απφ «πξαγκαηηζηέο» γίλνληαη «ζθεπηηθηζηέο» θαη ζπλερψο ξσηνχλ «γηαηί 

λα είλαη έηζη ηα πξάγκαηα θαη φρη αιιηψο» θαη ελαληηψλνληαη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ δεκηνπξγψληαο δηθνχο ηνπο θαλφλεο θαη θψδηθεο επηθνηλσλίαο. 

Δίλαη ηθαλνί λα δνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, λα ζθεθηνχλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο θαη λα 

αλαιχζνπλ ζε έλλνηεο αηηίνπ-απνηειέζκαηνο (ΑΡΑ, 2002). Μπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ ή λα 

απνκνλψλνπλ κεηαβιεηέο, λα αλαζεσξνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα ζθέθηνληαη αθφκα θαη γηα 

ηελ ίδηα ηνπο ηε ζθέςε (κεηαγλψζε) (Cobb, 2010). ηα ρξφληα ηεο εθεβείαο, ε βξαρχρξνλε 

θαη ε καθξφρξνλε κλήκε βειηηψλνληαη, ελψ ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απμάλεηαη ζπλερψο. 
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Οη λέεο απηέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο επηηξέπνπλ λα θάλνπλ ζρέδηα γηα ην κέιινλ, λα 

παίξλνπλ πην ψξηκεο απνθάζεηο, λα θξίλνπλ (Cobb, 2010; ΑΡΑ, 2002), θαη ηνπο βνεζνχλ 

ζηελ αλάπηπμε αλψηεξνπ εζηθνχ ζπιινγηζκνχ.  

 

Έρνληαο θαηαθηήζεη απηέο ηηο πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη γλσξίδνληαο ήδε πνιιά πξάγκαηα 

γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, αζθνχλ έληνλε θξηηηθή, ακθηζβεηνχλ κνξθέο εμνπζίαο, πνιιέο 

θνξέο κάιηζηα ακθηζβεηνχλ θαη πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο ηα νπνία θαηά βάζνο έρνπλ αλάγθε 

γηα λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε. Αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εζηθέο 

αμίεο, αλαιακβάλνπλ πην ζπρλά ηηο επζχλεο ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο (Chown et al., 2008; APA, 2002).  

 

Παξάιιεια, ζε απηφ ην ζηάδην ζθέθηνληαη πνιχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αλαιχνληαο δηαξθψο ηηο 

ζθέςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηφ ην ζηνηρείν ηνπο νδεγεί ζε επηπιένλ άγρνο θαη 

εθλεπξηζκφ επεηδή νπζηαζηηθά δελ κπνξνχλ αθφκα λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε φια ηα 

εξσηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ έληνλα: «πνηνο είκαη;», «πψο κε βιέπνπλ νη άιινη;», «ηη ζα 

θάλσ ζην κέιινλ;». Παξάιιεια, επεηδή νη ίδηνη αζρνινχληαη δηαξθψο κε ζθέςεηο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη είλαη νπζηαζηηθά επηθεληξσκέλνη ζε απηφλ, κπνξεί εχθνια λα ζεσξήζνπλ φηη 

θαη νη άιινη γχξσ ηνπο ηνπο παξαηεξνχλ ζπλέρεηα θαη έρνπλ δηάζεζε θξηηηθήο απέλαληί ηνπο. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα αλαθεξζεί φηη δελ θηάλνπλ φινη νη έθεβνη ζην επίπεδν ηεο ηππηθήο 

αθαηξεηηθήο ζθέςεο. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην αλψηεξν επίπεδν γλσζηηθψλ δνκψλ, 

ην νπνίν θαηαθηά ην αλαπηπζζφκελν άηνκν είλαη ηφζν αηνκηθνί (φπσο γελεηηθή λνεκνζχλε, 

ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ εθήβνπ ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη ελδνπξνζσπηθφο έιεγρνο) φζν 

θαη θνηλσληθνί (κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ δεη ν 

έθεβνο) (Υαηδεδήκνπ, 1997).  

 

2.2.3. Σπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο  

Απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ζηελ εθεβεία είλαη ε δηακφξθσζε 

νινθιεξσκέλεο θαη ζηαζεξήο ηαπηφηεηαο, δειαδή κηαο αίζζεζεο γηα ηνλ εαπηφ, φηη είλαη 

άηνκν ψξηκν θαη κνλαδηθφ θη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πην ζηελέο θαη πην νπζηαζηηθέο 

ζρέζεηο (Cobb, 2010; Martin, 1999). 
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Ζ ηαπηφηεηα απνηειεί ζηφρν θαη πξφθιεζε γηα ηνλ έθεβν, είλαη ν ηξφπνο πνπ 

αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ θαη ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Κάζε έθεβνο δηέξρεηαη απφ κία θξίζε ηαπηφηεηαο κέρξη λα 

αλαθαιχςεη ην πνηνο είλαη. Τπάξρεη ζχγρπζε ξφισλ, πηνζέηεζε αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ πνπ 

επηβάιινληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο. Οη έθεβνη πεηξακαηίδνληαη πνιχ ζπρλά κε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο κέρξη λα θαηαθηήζνπλ ηελ αίζζεζε κηαο 

εληαίαο ηαπηφηεηαο.  

Ζ δηαδηθαζία απηή πξνυπνζέηεη ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ηαπηνηήησλ (ζεμνπαιηθή, εζληθή θα) 

θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ κέρξη ηψξα ζρέζεσλ θαη δεδνκέλσλ (Cobb, 2010; Tucker, 

1999). Ζ δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν λένο αληηιακβάλεηαη 

(απηναληίιεςε) θαη αμηνινγεί (απηνεθηίκεζε) ηνλ εαπηφ ηνπ (APA, 2002). Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ εθήβσλ γηα ζπλαηζζεκαηηθή απηνλνκία απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία φζνλ αθνξά ζηηο επηινγέο, ηηο απφςεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο 

(Cobb, 2010; Martin, 1999). 

 

Ζ εθεβεία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ χπαξμε πνιιψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία βηψλνληαη 

έληνλα θαη ελαιιάζζνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Παξφιν, φκσο, πνπ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πην ζπρλά ζηελ πεξίνδν απηή ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηφδνπο, δελ 

ππεξηεξνχλ ησλ ζεηηθψλ αηζζεκάησλ (Spear, 2000; Arnett, 1999). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθήβσλ αθνξά ζηελ απμεκέλε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, 

πεξηζζφηεξε ελζπλαίζζεζε, κεγαιχηεξε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηδίσλ ζπλαηζζεκάησλ (APA, 2002; Martin, 1999). Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο ηνπ λένπ αλζξψπνπ (απμεκέλε επζπγθηλεζία, λεπξηθφηεηα, 

αλεζπρία, ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, λσζξφηεηα, θαθνθεθηά) νθείινληαη θαηά έλα κέξνο, 

ζηηο νξκνληθέο αιιαγέο (παξαγσγή απμεκέλσλ πνζνηήησλ λέσλ νξκνλψλ).  

 

2.2.4. Χπρνθνηλσληθέο αιιαγέο  

Οη ςπρνθνηλσληθέο αιιαγέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηάζε ηνπ εθήβνπ γηα απηνλνκία ζε 

φινπο ηνπ ηνκείο, γηα αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνπο ελήιηθνπο θαη γηα απνδνρή απφ ηελ νκάδα 

ησλ ζπλνκειίθσλ. Αθνξνχλ δειαδή ζηηο ζρέζεηο ηνπ εθήβνπ κε ηνπο άιινπο (γνλείο, άιινπο 

ελήιηθεο, ζπλνκήιηθνπο) φζν θαη κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.  
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Σρέζεηο Δθήβσλ – Γνλέσλ: ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ γνλέσλ ζηε δφκεζε κηαο 

πγηνχο θαη δεκηνπξγηθήο ζρέζεο κε ηνλ επαλαζηαηεκέλν θαη ζαζηηζκέλν έθεβν, πνπ αλαδεηά 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Ζ αλάγθε ηνπ εθήβνπ γηα απηνπξνζδηνξηζκφ θαη απηνλφκεζε νδεγνχλ ζε 

ζπγθξνχζεηο κε ην άκεζν νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Steinberg, 2001). Ζ νξζή ή φρη 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ν επαλαθαζνξηζκφο θαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε γνλέσλ – 

εθήβνπ, απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (Maughan & Coghill, 2011).  

 

Σν πέξαζκα ηνπ εθήβνπ απφ ηελ θιεηζηή εμάξηεζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ απηνλνκία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη απφ ηελ 

παξάιιειε αχμεζε ηεο δηαπξνζσπηθήο ζχγθξνπζεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Έρεη ηελ ηάζε δε λα αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηνπο γνλείο, λα ηνπο απντδαληθνπνηεί θαη ζπρλά 

νδεγείηαη ζε δηάζηαζε κε απηνχο θαζψο ηνλ ζπγθξαηνχλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

νλείξσλ ηνπ, ελψ ληψζεη φηη απέρνπλ πνιχ απφ ηα δηθά ηνπ ηδαληθά ζεσξεηηθά πξφηππα 

(Chown et al., 2008).  

 

Παξφηη, ζπρλά αλαθέξεηαη φηη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα κεηαμχ γνλέσλ θαη εθήβσλ 

απμάλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, απηφ αθνξά θπξίσο ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη, κεηαμχ 

άιισλ, δπζθνιεχνληαη λα δερηνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο ηνπο απντδαληθνπνηνχλ. Γηα ηνπο 

εθήβνπο, νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ ζεσξνχλ φηη έρεη ππάξμεη 

„απνζχλδεζε‟, αιιά εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ σο ζεηηθή ηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο 

(Scharf & Mayseless, 2007; Allen et al., 2004; Steinberg, 2001; Steinberg & Morris, 2001). 

 

Ζ γνληθή ζηήξημε θαη ν ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο, έρνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε 

ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Οη ζεηηθέο ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο ηνπο 

πξνάγνπλ ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή θαη ην ςπρνινγηθφ ηνπο επ δήλ. Αληηζέησο, ε 

έιιεηςε γνλετθήο ζηήξημεο θαη ε κε ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο απμάλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα εθδήισζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθεβεία (ζηξέο, επηζεηηθφηεηα 

θηι), πνπ κπνξεί λα ηα νδεγήζεη ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (πρ θαηαλάισζε 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ) (Σδακαινχθα θαη ζπλ., 2006).  
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Οη γνλείο απνηεινχλ ηνλ θνηλσληθφ θαζξέπηε ηνπ παηδηνχ. Αλ ν έθεβνο αηζζάλεηαη φηη απηνί 

ηνλ πεξηβάιινπλ κε ζηνξγή, ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε, ηφηε κπνξεί λα ζθεθηεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο άμην ζηνξγήο, ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο. Ζ αλάγθε ηνπ εθήβνπ γηα ειεπζεξία, 

απηνλνκία θαη απηνέθθξαζε, ζπρλά νδεγεί ηνπο γνλείο ζε ζπκπεξηθνξέο κε αλάινγε 

δεθηηθφηεηα θαη ειαζηηθφηεηα, νη νπνίεο θαη σζνχλ ηνπο εθήβνπο ζε νκαιή πξνζαξκνγή 

ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Ζ αίζζεζε ησλ εθήβσλ φηη ηνπο εκπηζηεχνληαη θαη ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ σο ππεχζπλα θαη ψξηκα άηνκα απνηειεί κία κεηαβιεηή πνπ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. Ζ απηνεθηίκεζε απνηειεί έλα βαζηθφ θαη 

θπξίαξρν ζηνηρείν, θαηά ηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Άιινη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθήβνπ είλαη ε αίζζεζε 

απνδνρήο απφ ηνπο γνλείο, ην επίπεδν ηεο νηθνγελεηαθήο ελδνεπηθνηλσλίαο, ε νηθνγελεηαθή 

ζπλνρή θαη ηζνξξνπία, θαη ν δεκηνπξγηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο γνληθφο έιεγρνο 

(Giannakopoulos et al., 2009).  

 

Δλδνγνλετθή βία θαη νη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο εθήβνπο: Οη άζρεκεο ζρέζεηο ησλ 

εθήβσλ κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη νη απμεκέλεο καξηπξίεο πεξηζηαηηθψλ ςπρνινγηθήο βίαο απφ 

ηνλ παηέξα ελαληίνλ ηεο κεηέξαο ζπλδέζεθαλ κε πςεινχο δείθηεο πξνβιεκάησλ 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ βίσζε πνιιψλ πεξηζηαηηθψλ ςπρνινγηθήο βίαο απφ ηε κεηέξα 

ελαληίνλ ηνπ παηέξα είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιεί αηζζήκαηα απειπηζίαο ζηνπο εθήβνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, νη ελδνγνλετθέο ζπγθξνχζεηο πνπ νη έθεβνη βηψλνπλ ελδέρεηαη λα 

επηθέξνπλ δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη είλαη δπλαηφλ λα ζρεηίδνληαη κε πνηθίια 

πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο θχζεο, φπσο ρακειή απηνεθηίκεζε, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο θαη ζπλαηζζήκαηα απειπηζίαο (Haj-Yhia, 2001).  

 

Δκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη ζπλεζέζηεξεο  αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο βίσζεο 

ελδνγνλετθήο βίαο ζηνπο εθήβνπο είλαη ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη ε ακθηζπκία, ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε, ε θαηάζιηςε, νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο, ε απφζπξζε, ην ςπρνινγηθφ ηξαχκα 

θαη νη αληηδξάζεηο stress, ηα αηζζήκαηα απψιεηαο, ζπκνχ, ιχπεο, αλεζπρίαο, πξνβιεκαηηζκνχ 

θα. Δπηπιένλ, νη έθεβνη πνπ είλαη ζεαηέο ζθελψλ ελδνγνλετθήο βίαο έρνπλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θνηλσληθά αλεπαξθείο, έρνπλ 

κηθξφηεξε εκπάζεηα, κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ, φπσο θαη κεγαιχηεξε αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ελψ παξάιιεια εκθαλίδνπλ 
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απνδνρή απέλαληη ζηε βία. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά, νη έθεβνη 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά επηζεηηθφηεηαο, ελψ είλαη δπλαηφλ λα ζηξαθνχλ ζηελ 

θαηαλάισζε αιθνφι ή εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (Σδακαινχθα θαη ζπλ., 2006). 

 

Κνηλσληνινγηθό Πξνθίι Γνλέσλ: χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Σδακαινχθα θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο (2006), ζε Έιιελεο εθήβνπο, ε απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ ζρεηίδεηαη 

έκκεζα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα (εθφζνλ βέβαηα ζπλδέεηαη θαη κε άιινπο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην «θιίκα» ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ). Οη καζεηέο ησλ 

νπνίσλ ν παηέξαο ήηαλ απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

πςειφηεξε απηνεθηίκεζε ζε ζρέζεηο κε ηνπο εθήβνπο ησλ νπνίσλ ήηαλ απφθνηηνο 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ ήηαλ αλακελφκελν, αθνχ 

ε θαηάθηεζε θάπνηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ απηφκαηα έρεη σο απνηέιεζκα πςειφηεξε 

απηνεθηίκεζε, ιφγσ εχξεζεο αλάινγνπ επαγγέικαηνο, πςειφηεξσλ νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ 

θαη θνηλσληθήο απνδνρήο, πνπ ζπληεινχλ ζε έλα ζαθψο θαιχηεξν επίπεδν δηαβίσζεο 

(Maughan & Coghill, 2011). Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα είλαη ζπλπθαζκέλν θαη κε 

άιινπο παξάγνληεο, φπσο ην επάγγεικα, ην εηζφδεκα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην επάγγεικα ηεο 

ζπδχγνπ (άλδξεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζπλήζσο επηιέγνπλ ζπδχγνπο κε αλάινγν 

επίπεδν κφξθσζεο) ((Σδακαινχθα θαη ζπλ, 2006; Hagquist, 2007).  

 

ε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνλ Magklara θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2010) βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ 

ζηελ νηθνγέλεηα. Βξέζεθε φηη έλαο ζηνπο ηξεηο (32%) εθήβνπο δελ έρεη θαιή ςπρνινγηθή 

πγεία, φηαλ ε νηθνγέλεηα έρεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Δλψ ε αλεξγία ηνπ παηέξα 

ζπζρεηίζηεθε κε ρεηξφηεξε ςπρηθή πγεία ησλ θνξηηζηψλ. 

 

Σρέζεηο εθήβνπ – ζπλνκειίθσλ ηνπ: Μεηαμχ ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ησλ εθήβσλ είλαη λα 

κπνξνχλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ζπλνκειίθνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζηελέο θηιίεο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ δεζκνχο, λα αλαδεηήζνπλ ζηήξημε θαη θαηαλφεζε (Cobb, 2010; Scharf & 

Mayseless, 2007; Nickerson & Nagle, 2005; APA, 2002). Ζ επαθή κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δπαδηθέο ζρέζεηο, ζπκκεηνρή ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο, κε 

νξγαλσκέλεο ή κε δξαζηεξηφηεηεο, ζε πνηθίια πιαίζηα, φπνπ είλαη ζεκαληηθφ ηo θαηά πφζν 

θάπνηνο γίλεηαη ή φρη απνδεθηφο ή είλαη δεκνθηιήο (Krapp & Wilson, 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hagquist%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16777839
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Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ νκαιή 

ςπρνινγηθή αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ εθήβνπ θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο εθεβείαο. 

Ζ επηξξνή ησλ ζπλνκειίθσλ απνηειεί ζχλζεην θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο αιιά 

θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ έθεβν. Οη πγηείο ζρέζεηο βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε κηαο πην 

αληηθεηκεληθήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ έθεβν λα αληαπεμέξρεηαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη λα ληψζεη απνδεθηφο. 

ε άιιεο πεξηπηψζεηο, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

πηνζέηεζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πγεία ηνπ. Δίλαη θπξίσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππννκάδαο 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ 

εθήβνπ, θαζνξίδνπλ ην ξφιν ηεο νκάδαο, σο πξνζηαηεπηηθνχ παξάγνληα ή σο παξάγνληα 

θηλδχλνπ (APA, 2002). Ζ ζπλαλαζηξνθή ησλ εθήβσλ κε άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ (πρ επηζεηηθφηεηα, ρξήζε νπζηψλ) ζπλδέεηαη κε ηελ 

πηνζέηεζε παξφκνησλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο ίδηνπο, αλ θαη έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη νη 

ίδηεο νη ζπκπεξηθνξέο ζπρλά απνηεινχλ θξηηήξην επηινγήο ηεο παξέαο (Ferguson et al., 2009; 

Kerr et al., 2011).  

 

Μειέηε, ησλ Κνθθέβε θαη ζπλ (2010), έδεημε φηη ε ρξήζε θαπλνχ, αιθνφι θαη θάλλαβεο είλαη 

ζπρλφηεξε κεηαμχ ησλ εθήβσλ ζησλ νπνίσλ ηελ παξέα γίλεηαη ρξήζε λφκηκσλ ή παξάλνκσλ 

νπζηψλ. Μάιηζηα, φπσο επηζεκαίλεηαη ζε άιιε κειέηε, νη έθεβνη ειηθίαο 17 εηψλ 

επεξεάδνληαη απφ ηνπο θίινπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε νπζηψλ, εηδηθά φηαλ βγαίλνπλ έμσ 

ηα βξάδηα ζε ρψξνπο δηαζθέδαζεο (Mayet et al., 2010). Γεγνλφο φκσο είλαη φηη ε απνκφλσζε 

απφ ην θηιηθφ πεξίγπξν θαη νη ςπρνινγηθέο ηεο επηπηψζεηο δηαηαξάζζνπλ ηελ νκαιή 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ εθήβνπ θαη ηε δηακφξθσζε κίαο νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο ((La Greca & Harrison, 2005).  

 

Δμάιινπ, ππάξρνπλ θαη ζρεηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηα νπνία, απφ ηε κέζε 

εθεβηθή ειηθία θη έπεηηα, θάπνηνη εθ ησλ ζπλνκειίθσλ απνηεινχλ πεγή ζηήξημεο θαη βάζε 

αζθάιεηαο, ελψ ν απνρσξηζκφο ή ε απψιεηά ηνπο πξνθαιεί έληνλε δπζθνξία (Nickerson & 

Nagle, 2005; Hazan & Zeifman, 1999). Αθφκε, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη εκπεηξίεο πνπ 

απνθνκίδεη θάπνηνο κέζα απφ ηηο θηιηθέο ηνπ ζρέζεηο είλαη αλάινγεο ζεκαζίαο κε εθείλεο 

πνπ απνθηά κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Giordano, 2003; Schneider, 2000). 
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 Ζ χπαξμε κίαο ηνπιάρηζηνλ ζηελήο θηιηθήο ζρέζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ςπρνθνηλσληθή πγεία ησλ εθήβσλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε θαζψο θαη ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή, ελψ επηπιένλ ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνπζία ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Laftman & Ostberg, 2006;  Hamm & Faircloth, 

2005). 

 

Σρέζεηο εθήβσλ κε ην άιιν θύιιν: Δλψ ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο παξαηεξείηαη αλνηθηή 

ερζξφηεηα κε ζπλερείο επηθξίζεηο θαη δπζκελή ζρφιηα, βαζκηαία αλαπηχζζεηαη ε εξσηηθή 

έιμε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηεξφθπιε ζπλαλαζηξνθή, πνπ άιινηε παίξλεη ηε κνξθή ηνπ 

πιαησληθνχ έξσηα θαη άιινηε ηεο πξνγακηαίαο ζεμνπαιηθήο ζρέζεο (Cobb, 2010; Smetana et 

al., 2006; Christie & Viner, 2005). 

 

Σρέζεηο εθήβσλ – θαζεγεηώλ: ε κειέηε ηεο Σδακαινχθα θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2006) 

βξέζεθε φηη φζνη απφ ηνπο εθήβνπο καζεηέο αλέθεξαλ φηη δελ δηαηεξνχζαλ θαιέο ζρέζεηο κε 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζεκείσζαλ πςειφηεξν βαζκφ λεαληθήο απειπηζίαο θαη είραλ, 

παξάιιεια, ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο νη νπνίνη δήισζαλ ην 

αληίζεην. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ Davis (2003), ηνλίδεηαη ε επηξξνή πνπ αζθείηαη απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ζηνπο εθήβνπο αλαθνξηθά κε ηελ πςειή ζρνιηθή επίδνζε θαη ηα κεησκέλα 

πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο. Γηαπηζηψζεθε δε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο 

απνηεινχλ πεγή ππνζηήξημεο γηα ηνπο εθήβνπο καζεηέο. Δπηπξφζζεηα, ζεσξείηαη φηη είλαη 

πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα πξνο κίκεζε, θάηη πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ εθηίκεζε φηη νη ίδηνη νη θαζεγεηέο ιεηηνπξγνχλ αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν 

φπσο νη γνλείο.  

 

Ζ αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ κε καζεηή δηακνξθψλεη ζρήκαηα θνηλσληθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κάζεζε, αθφκε θαη φηαλ ε δηδαζθαιία γίλεηαη ζηελ νκάδα, 

απνηειεί έλα μερσξηζηφ αηνκηθφ γεγνλφο γηα ηνλ θάζε καζεηή. Ζ δχλακε απηήο ηεο ζρέζεο 

είλαη θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ ζρεκαηνπνίεζε θαη πεξηράξαμε ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη αξρηθά ζηελ ηάμε σο 

απνηέιεζκα ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, επηζπκίαο θαη ήζνπο ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο.  
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Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο εμαξηάηαη απφ ηελ ακνηβαία επηξξνή, ηε δξάζε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Σα δπλακηθά ηεο νκάδαο βαζίδνληαη ζε κηα 

ζεζκνπνηεκέλε νξγάλσζε θαη ηεξαξρία, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη απνηέιεζκα 

επηινγήο ηεο νκάδαο.   

 

Ζ ζρνιηθή ηάμε, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρνπλ σο θχξην έξγν 

λα πξνάγνπλ ηε γλψζε, ηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη λα θαζνξίδνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο, πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θάζε καζεηή, 

ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο αμίαο απηνχ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

είλαη νκαδηθφ θαηλφκελν
.
 ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία απηήο, είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζπλήζσο ην πξφζσπν-θιεηδί ζηε 

δεκηνπξγία ελφο πγηνχο ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη θαη ε ζπκβνιή 

ησλ καζεηψλ ζε απηφ.    

 

Σρνιηθό πεξηβάιινλ θαη έθεβνη: Έλα ζπνπδαίν ζέκα εδψ είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε 

εθήβνπ καζεηή πνπ απνηειεί κέινο ηεο νκάδαο κηαο ηάμεο. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ 

καζεηψλ θαίλνληαη κέζα απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθήβσλ κηαο ζρνιηθήο ηάμεο. 

ε θάζε νκάδα καζεηψλ πνπ είλαη κέιε ηεο ίδηα ηάμεο ππάξρνπλ εθείλνη πνπ έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη εθείλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηεξεηηθφ ή 

δηαηαξαγκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Οη πξψηνη έξρνληαη ζην ζρνιείν γηα λα πξνζζέζνπλ 

θάηη ζηε δσή ηνπο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γλψζεο θαη κάζεζεο. Οη δεχηεξνη 

έξρνληαη κε ηελ ειπίδα ην ζρνιείν λα ηνπο πξνζθέξεη απηφ πνπ ηνπο ζηέξεζε ε νηθνγέλεηα, 

γηα λα αλαπιεξψζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ειιείςεηο απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαδεηνχλ κηα ζηαζεξή ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα, ε 

νπνία ζα κπνξεί λα πεξηέρεη ηε δηθή ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, κηα νκάδα ζηελ νπνία 

ζα κπνξνχλ λα είλαη κέιε θαη λα ηνπο απνδέρνληαη.  

 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην ζέκα ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ γίλεηαη πην 

ζχλζεην. Μέζα ζε έλα πνιχπινθν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ δχζθνια δίλεη 
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εμαηνκηθεπκέλεο επθαηξίεο ζηα κέηξα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, ν ρψξνο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο κπνξεί λα γίλεη ρψξνο ήηηαο θαη δπζηπρίαο, ρσξίο ηε ραξά ηεο επηηπρίαο. Ζ 

έλαξμε ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νπζηαζηηθά ζπκπίπηεη θαη κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ 

ζηελ εθεβεία, είλαη ε πεξίνδνο ησλ γξήγνξσλ ζσκαηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

γλσζηηθψλ αιιαγψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαη κφλν δεκηνπξγεί απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φηαλ απηφ ζέιεη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

ηδξχζεθε, δειαδή ηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο κάζεζεο κέζα ζην νπνίν νη 

καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα νινθιεξσζνχλ φρη κφλν ζε καζεζηαθφ επίπεδν, αιιά θαη σο 

απηφλνκεο θαη πγηείο πξνζσπηθφηεηεο θαη γεληθφηεξα σο πγηείο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο κέζα 

ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ λα δήζνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ (Νηθνιφπνπινο, 2007; Μπακπάιεο, 

θαη ζπλ. 2007).  

 

Σρέζε εθήβνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ 

ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αμίεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

θηινδνμίεο ηνπ.  Μηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θαη 

βαζηθέο ζχκθσλα κε ηε γλψκε πνιιψλ εξεπλεηψλ, είλαη ε άπνςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, κε βαζηθέο ζπληζηψζεο ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνεθηίκεζε, ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

 

Ζ απηναληίιεςε είλαη ε γλσζηηθή πιεπξά ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη αληηπξνζσπεχεη κία 

δήισζε, κία πεξηγξαθή ή κηα πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Μαθξή-Μπφηζαξε, 

2008). Ζ απηνεθηίκεζε αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεπξά θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ζθαηξηθή άπνςε πνπ έρεη θάπνηνο γηα ηελ αμία ηνπ σο άηνκν. Αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο», θαζψο ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

ηελ απφξξηςε, λα πεηχρνπλ απνδνρή θαη λα βξνπλ ηθαλνπνίεζε θαη αζθάιεηα. Γειαδή, 

πξνζπαζνχλ λα εθηηκήζνπλ ηε γλψκε ή ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη «ζεκαληηθνί άιινη» πξνο 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κεηά εζσηεξηθνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο απηέο ζηε δηθή ηνπο απηνεθηίκεζε. 

Σειηθά ε θνηλσλία είλαη απηή πνπ δίλεη κνξθή θαη λφεκα ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Οη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ σο βαζηθέο θαηεγνξίεο «ζεκαληηθψλ άιισλ» ηνπο 

γνλείο, ηνπο θαζεγεηέο, ηελ επξχηεξε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ θαη ηνπο ζηελνχο θίινπο 

(Giordano, 2003). ε γεληθέο γξακκέο, είλαη εθείλα ηα άηνκα, ησλ νπνίσλ νη γλψκε ζεσξείηαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ έθεβν αμηφινγε θαη έγθπξε.  Ζ επίδξαζε πνπ αζθνχλ ζηελ απηνεθηίκεζε 
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ηνπ εθήβνπ νη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο άιινπο, εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζνλ νη αμηνινγήζεηο 

απηέο είλαη επλντθέο, απφ ηε ζπλέπεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, απφ ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ αμηνινγεηψλ θαζψο θαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ ην άηνκν ζρεκαηίδεη γηα ηα 

θίλεηξά ηνπο. Σα άηνκα κε ηελ πςειφηεξε απηνεθηίκεζε είλαη εθείλα πνπ ζπλδπάδνπλ έλα 

πςειφ επίπεδν απηναληίιεςεο, κε κία ηζρπξή θνηλσληθή ζηήξημε. Σα άηνκα κε ηε 

ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε είλαη εθείλα πνπ αλαθέξνπλ ηαπηφρξνλα ρακειή απηναληίιεςε 

θαη αζζελή θνηλσληθή ζηήξημε (ΔΚΠΑ, 2004).   

 

Όηαλ έλαο έθεβνο βιέπεη ηνπο άιινπο σο θαινχο θαη ππνζηεξηθηηθνχο, θαη αηζζάλεηαη φηη 

ηνλ αγαπνχλ θαη ηνλ θξνληίδνπλ άλζξσπνη πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνλ ίδην, ηφηε, απνθηά 

κηα ζηαζεξή αίζζεζε απηνεθηίκεζεο θαη εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη πηνζεηεί 

ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο, κε απνηέιεζκα λα δηαηεξεί ηελ ςπρηθή 

ηνπ πγεία. ηνλ αληίπνδα, ν αλαζθαιήο δεζκφο κεηψλεη ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε θαηαζηάζεηο 

άγρνπο εμαηηίαο κε ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, ζπληεξεί ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαη γεληθά απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα εκθάληζε δπζθνιηψλ πξνζαξκνγήο 

(ζπκπεξηθνξηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο), αθφκα θαη γηα ςπρνπαζνινγία (Cassidy, 

1999). 

 

Η απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε: Όζνλ αθνξά ζην 

θχιν, ππάξρεη κεγάιν πιήζνο κειεηψλ νη νπνίεο ζηαζεξά βξίζθνπλ φηη ηα αγφξηα ζηελ 

εθεβεία έρνπλ πςειφηεξε απηνεθηίκεζε ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα (Hoffmann et al., 2004; 

McMullin & Cairney, 2004; Frost, 2004; Robins et al., 2002). Σν εχξεκα απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε κεηαλάιπζε κεγάινπ αξηζκνχ κειεηψλ θαη κεγάισλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ησλ Kling θαη ζπλεξγαηψλ (1999) θαζψο θαη απφ ειιεληθά 

δεδνκέλα (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008).  

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ δελ πθίζηαηαη πξηλ ηελ εθεβεία θαη νη ιφγνη πνπ 

πξνηείλνληαη γηα απηήλ είλαη πνηθίινη θαη αθνξνχλ ζηνπο ξφινπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θχινπ, ζηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζεο κέζσ ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηελ 

απμεκέλε αιιειεπίδξαζε θαη ελδπλάκσζε πνπ παξέρνπλ ζηα αγφξηα, ηφζν νη δάζθαινη ζην 

ζρνιείν φζν θαη γεληθφηεξα νη ελήιηθεο, ηελ ήβε, ηελ έκθαζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηα πξφηππα 

αλαθνξηθά κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ησλ γπλαηθψλ, ηε ζπρλφηεξε βία δηαθφξσλ κνξθψλ 



29 

 

πνπ πθίζηαληαη ηα θνξίηζηα θαη νη γπλαίθεο θαη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ αγνξηψλ ζε 

αζιεηηθέο θαη άιιεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Mc Mullin & Cairney, 2004). 

 

Χο πξνο ηε ζρνιηθή επίδνζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηελ χπαξμε 

ηζρπξήο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο θαη επίηεπμεο 

ζηελ εθεβεία (Ross & Broh, 2000; Bowles, 1999). Μάιηζηα, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε ζρνιηθή 

επίδνζε έρεη αηηηαθφ ξφιν ζηελ απηνεθηίκεζε θαζψο νη βαζκνί ηνπ ζρνιείνπ γεληθά 

γλσζηνπνηνχληαη ζε επξχηεξν θνηλφ θαη ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ δείθηε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

καζεηή, ζε κηα θνηλσλία ε νπνία πξνζδίδεη κεγάιε αμία ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία (Ross & 

Broh, 2000; Leondari & Gialamas, 2000). 

 

Η ηαπηόηεηα ηνπ «Δγώ»: Όινη νη παξαπάλσ αλαθεξζέληεο παξάγνληεο επίδξαζεο ζηελ πνξεία 

ηνπ εθήβνπ πξνο ηε ελειηθίσζε ζπλαξηνχλ έλα παδι πνπ πξέπεη κε επηηπρία λα ζπκπιεξσζεί 

γηα λα απνθηεζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ Δγψ, πνπ απνηειεί ηε βαζηθφηεξε αλαπηπμηαθή απαίηεζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαηά ηελ εθεβεία. Ζ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «εγψ» 

αλαθέξεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ραξαθηήξα ή ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζεσξείηαη νπζηψδεο 

πξνυπφζεζε γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν ζηε ζπλέρεηα λα δηακνξθψζεη νπζηαζηηθέο θαη ζε 

βάζνο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Cobb, 2010).   

 

Ο έθεβνο απνθηά απηνγλσζία κε κηα ζπλερή, δπλακηθή θαη ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα λα 

γλσξίζεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ακθηζβήηεζε ηνπ 

κέρξη ηφηε εαπηνχ ηνπ θαη απηνθξηηηθή κε βάζε ηελ απηναληίιεςή ηνπ, δειαδή ηελ εηθφλα 

πνπ έρεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γη‟ απηφλ νη «ζεκαληηθνί 

άιινη» (Scharf & Mayseless, 2007). 

 

Ο έθεβνο ζα πξέπεη λα ζπλελψζεη ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο, ζρέζεηο, ελδηαθέξνληα, ζηάζεηο 

θαη εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο πνπ βίσζε καδί κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, ζπλνκειίθνπο ή 

θαη κφλνο ηνπ, ζε κηα εληαία ιεηηνπξγηθή εηθφλα. Θα πξέπεη λα απνθηήζεη κηα ζαθή ηδέα γηα 

ην ξφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη κέζα ζηελ θνηλσλία, λα δηακνξθψζεη κηα θηινζνθία γηα ηε 

δσή θαη λα απνζαθελίζεη έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ επηινγψλ 

(εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, ζρέζεσο, εζηθήο, ηδενινγίαο).  
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πρλά φκσο ζηελ παξαπάλσ ελεξγεηηθή πνξεία πξνο ηελ απηνγλσζία, ππάξρεη ζχγθξνπζε 

κεηαμχ απηνχ πνπ ν έθεβνο ζεσξεί ηδαληθφ εαπηφ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ εαπηνχ ηνπ, πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνηθίιεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Όηαλ ε ζχγθξνπζε είλαη 

κεγάιε, ε αλάγθε γηα απνδνρή θαη επηδνθηκαζία ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ» ηνλ νδεγεί ζηελ 

δεκηνπξγία ζπρλά εθηφο ηνπ αιεζηλνχ θαη ελφο «ςεχηηθνπ» εαπηνχ, ή θαη κεξηθέο θνξέο 

πνιιαπιψλ θαη αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο εαπηψλ. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ζχγθξνπζε, ηφζν ε 

απηνεθηίκεζε κεγαιψλεη θαη ε εζσηεξηθή ηνπ ζπλνρή ηζρπξνπνηείηαη, ζπληειψληαο ζε κηα 

επηηπρεκέλε πνξεία θαηά ηελ εθεβεία. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ πνπ ζα θαζνξίδεη ζην εμήο ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

πηνζεηεί ν έθεβνο απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ, είλαη αηνκηθνί θαη θνηλσληθνί. 

Κπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, ζπλνκήιηθνη) αιιά θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαιείηαη ν 

έθεβνο λα δήζεη ζην άκεζν κέιινλ. Δηδηθά ζηηο θνηλσλίεο πνπ έρνπλ ηαρχηαηνπο ξπζκνχο 

θνηλσληθήο αιιαγήο φπσο είλαη νη ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο, νη ξφινη ησλ ελειίθσλ είλαη 

πνιχπινθνη, ηα παξερφκελα πξφηππα αζαθή θαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο, νη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο είλαη πνιιέο θαη κε αζθαιείο θαη ε πξνεηνηκαζία γηα 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη νηθνλνκηθή απηάξθεηα είλαη αλεπαξθήο. ην πεξηβάιινλ 

απηφ ε ηεξάξρεζε αμηψλ θαη ζθνπψλ θαη ν θαζνξηζκφο ελφο ζπλεπνχο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζηαζεξήο πξνζσπηθφηεηαο γίλεηαη έξγν δχζθνιν θαη 

ρξνλνβφξν θαη ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ φινπο ηνπο θνηλσληθνχο 

(θνηλσληθνπνηεηηθνχο) θνξείο. Απφ ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ ηεο εθεβείαο γηα 

ηελ θαηάθηεζε κηαο ζηαζεξήο θαη δπλακηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ εμαξηάηαη θαη ε επίηεπμε 

ςπρηθήο ηζνξξνπίαο, ελψ ε απνηπρία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε εζσηεξηθψλ 

εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, απψιεηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, ζπλαηζζεκαηηθήο αζηάζεηαο 

θαη πνηθίισλ ςπρνπαζνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (Cole & Cole, 2002).  

 

2.3. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο Δθήβνπο  

 

Σν θάζε θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, έρεη δηθνχο ηνπ θαλφλεο, θνηλσληθνχο ζεζκνχο, 

αληηιήςεηο θαη εξκελείεο ηνπ θφζκνπ, δηθέο ηνπ αμίεο, ηδέεο, ηέρλε. Όια απηά κεηαβηβάδνληαη 

κεζνδεπκέλα θαη αλεπαίζζεηα ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε ζπζηεκαηηθή κεηάδνζε ησλ 
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πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθαιεί ζην θάζε άηνκν μερσξηζηά, 

δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ. 

 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ εθήβνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε απνηπρία ή ε επηηπρία πξνζαξκνγήο ηνπ, 

δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο αιιά θαη απφ ηηο αηνκηθέο ηνπ 

δηεξγαζίεο. Παξφιν πνπ ε ζπκπεξηθνξά ελφο εθήβνπ θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, ζπλδένληαη κε 

ην ξφιν ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ δνκψλ θαη αιιαγψλ, δελ πξέπεη λα μερλάκε ην ξφιν πνπ 

παίδεη ην αηνκηθφ – ςπρνινγηθφ ππφβαζξν, ε παηδηθή ειηθία θαη ηα πξφηππα πνπ 

δηακνξθψλνληαη θαη ηξνθνδνηνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (Lau, 2012). 

 

Ζ δεκηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ εθήβνπ αιιά θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία 

εθδειψλνληαη, θαζνξίδνληαη θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα, κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: 

απφ ηελ θνηλσλία ζηνπο θφιπνπο ηεο νπνίαο δνπλ, αλαπηχζζνληαη θαη δξνπλ νη λένη, θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξίγπξν (Connor, 2002).  

 

Ζ θνηλφηεηα ζηελ νπνία δνπλ νη έθεβνη, ν θφζκνο πνπ ζπλαλαζηξέθνληαη, νη πνιηηηζκηθέο 

αμίεο, ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν κεγαιψλνπλ, γεληθφηεξα νη θνηλσληθνί 

ζεζκνί πνπ επηθξαηνχλ, είλαη ζνβαξνί ιφγνη γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο εθδειψζεηο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο, απφ ηελ επηζεηηθφηεηα έσο ηελ κειαγρνιία. Μαδί κε ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ έθεβν, ππάξρνπλ θαη εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ε θνηλσλία απφ ηνλ ίδην. Ζ ζηάζε ηεο φκσο δελ ελζαξξχλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ έθεβνπ ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη γηα απηφ ην ιφγν αληηκεησπίδεη ηνπο 

ζθνπνχο ησλ ελειίθσλ κε δπζπηζηία ή ηνπο απνξξίπηεη. Οη θνηλσληθνπνιηηηθέο θηινδνμίεο 

ηεο επνρήο, δελ παξνπζηάδνπλ ειθπζηηθέο θαη θαηάιιειεο ηδέεο, νη νπνίεο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

πλεπκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ελφο εθήβνπ. Ζ κάρε ησλ εθήβσλ δίλεηαη ζε δχν 

επίπεδα:  

α) ζηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, θαη ζηηο ζπγθξνύζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ. Δδψ, ν 

έθεβνο θαιείηαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα ή λα δηαρεηξηζηεί θάπνηεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, 

γηα απηφ πξέπεη λα έρεη πάξεη ηα θαηάιιεια εθφδηα απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ 

θνηλσλία, ψζηε λα κελ εθδειψζεη ζπκπεξηθνξά βίαηε, επηζεηηθή, δηεθδηθεηηθή, ρσξίο εζηθνχο 

θαλφλεο θαη θξαγκνχο αιιά νχηε θαη ζπκπεξηθνξά παζεηηθή, αλήκπνξε, εζσζηξεθή ή 

κειαγρνιηθή.  
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β) ζηηο ζρέζεηο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ζπλερή κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ 

παξάηαζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ 

εθήβνπ, ν πεξηνξηζκφο ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ε έιιεηςε ηεο απηνλνκίαο, ηνλ αλαγθάδνπλ λα 

ζπγθξνχεηαη κε ηνλ έμσ θφζκν.  

 

Γηα πνιινχο λένπο ζήκεξα ινηπφλ, είλαη αηζζεηή ε αλεζπρία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

πξννπηηθή, γηα ην ελδερφκελν λα κείλνπλ άλεξγνη ή λα δήζνπλ ζην πεξηζψξην. Ζ παξάηαζε 

ησλ ζπνπδψλ, εμάιινπ, νδεγεί ζηελ παξάηαζε ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο θαη ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο ςπρνινγηθήο σξίκαλζεο. Ο λένο ζήκεξα, ππεξπξνζηαηεπφκελνο απφ ηνπο 

γνλείο, είλαη πην εχζξαπζηνο. Ζ αγσληζηηθφηεηά ηνπ γηα ηε δσή είλαη κεησκέλε. Δπηπιένλ, ν 

γξήγνξνο ξπζκφο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο επηηείλεη ηελ αληζφηεηα ζηηο γλψζεηο θαη 

δπζθνιεχεη ηελ επηθνηλσλία γνληνχ-παηδηνχ, κεγαιψλνληαο ην ράζκα αλάκεζα ζηηο γεληέο. 

Όια ηα πξναλαθεξζέληα επνδσηνχλ ηε δπζιεηηνπξγία ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη ζπληεινχλ ζηελ πξνζρψξεζε ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε δηθηά ηνπο 

“θνπιηνχξα” πνπ, πνιχ ζπρλά, ελψ πξνβάιιεηαη σο αληίδξαζε ζηνλ θαηεζηεκέλν ηξφπν 

δσήο, γίλεηαη αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Όιεο νη ηερληθέο ηνπ ζχγρξνλνπ 

κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Σα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ε απμεκέλε δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ, εληζρχνπλ ηε 

δηάδνζε ηεο “θνπιηνχξαο ησλ λέσλ” θαη ηε δηεζλνπνηνχλ σο θνηλσληθφ θαηλφκελν 

(Καςάιεο, 2003; Πεηξφπνπινο θαη Παπαζηπιηαλνχ, 2001).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΔΦΖΒΗΚΖ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ 

 

Οη ξαγδαίεο θαη δξακαηηθέο εμειίμεηο ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ εθήβνπ, νη 

απφηνκεο θαζνιηθέο αιιαγέο ηεο ήβεο, ε αθαηξεηηθή ζθέςε, ε «θξίζε ηεο εθεβηθήο 

πξσηνηππίαο»
1
, ε αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο θαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ πξνζθέξνπλ ζηνλ έθεβν λέεο πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο. πγρξφλσο, φκσο, 

βηψλνληαη έληνλα θαη επηθέξνπλ stress ζηνλ έθεβν, θαζψο θακία κεηαβνιή δελ γίλεηαη ρσξίο 

έληαζε. Δπηπιένλ ην ςπρνινγηθφ stress πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εθεβεία εμαηηίαο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ επηηείλεηαη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία απφ ηηο νινέλα θαη κεγαιχηεξεο 

πηέζεηο πνπ δέρεηαη ην λεαξφ άηνκν απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Πηέζεηο πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο ζθέςεηο γηα κειινληηθή 

ζηαδηνδξνκία, ηηο δπζθνιίεο ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ 

ηδεψλ θαη ησλ ηξφπσλ δσήο (Chown et al., 2008). Παιαηφηεξεο έξεπλεο ζε γεληθφ πιεζπζκφ 

εθήβσλ έδεημαλ φηη ην 80% ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο θαη ηηο 

ςπρνπηεζηηθέο ζπλζήθεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, παξνπζηάδνπλ ήπηαο κνξθήο εζσηεξηθή 

έληαζε (Cook et al., 2009).  

  

Δπηπιένλ ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «Δγψ» δειαδή ηεο αίζζεζεο ηεο δηαρξνληθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ζπλέρεηαο θαη κνλαδηθφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ζπλεηδεηήο επηινγήο γηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα δσήο θαη ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπο, απνηειεί ηε 

βαζηθφηεξε αλαπηπμηαθή απαίηεζε θαη κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηελ εθεβηθή πεξίνδν. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

πεξηιακβάλεη επεηζφδηα θξίζεο ηαπηφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ εθήβνπ λα δηακνξθψζεη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ πξνθαινχλ ςπρνινγηθή έληαζε θαη αλαηαξαρή, ψζηε ε αλαζηάησζε θαη ε 

ςπρνπαζνινγία λα εκθαλίδνληαη σο θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβηθήο αλάπηπμεο 

(Cobb, 2010).  

 

 

                                                 
1
 Ζ θξίζε ηεο εθεβηθήο πξσηνηππίαο δείρλεη ηελ αλάγθε ησλ εθήβσλ λα βγνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα θαινχπηα 

πνπ ηνπο είραλ επηβάιιεη, λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν εαπηφ ηνπο, απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ην 

άκεζν πεξηβάιινλ. Ο έθεβνο αηζζάλεηαη, αιιά θαη ζέιεη, λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο. Ηδηαίηεξα 

ζέιεη λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο ελήιηθνπο πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, γηαηί ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπ, ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά. Ζ αλαδήηεζε ηεο πξσηνηππίαο εκθαλίδεηαη επίζεο ζηελ νκηιία θαη 

ζηε γξαπηή έθθξαζε.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Cook%20MN%5Bauth%5D
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Μέρξη ην 1960 ππήξρε ζεκαληηθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ ή φρη ε θαηάζιηςε 

παξνπζηάδεηαη πξηλ ηελ ελειηθίσζε. ηε ζπλέρεηα, ππήξμαλ κειέηεο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε 

θαηάζιηςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο είλαη "θπζηνινγηθή" γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην 

ηεο αλάπηπμεο. Απφ ην 1980, ε εθεβηθή θαηάζιηςε ζεσξείηαη παξφκνηα κε ηελ θαηάζιηςε 

ησλ ελειίθσλ. Ζ δηάγλσζή ηεο δε ζε εθήβνπο βαζίδεηαη κεξηθψο ζε δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

ελειίθσλ. Χζηφζν, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο, νη έθεβνη κε θαηάζιηςε δείρλνπλ κηα πην 

κεηαβιεηή πνξεία. (Greszta, 2004).  

 

3.1. Ζ Φπρνθνηλσληθή Πξνζαξκνγή ησλ Δθήβσλ – Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο  

 

Ζ εθεβεία ζεσξείηαη απφ πνιινχο κηα δχζθνιε πεξίνδνο κε κεγάιεο αλαηαξαρέο (Larson et 

al., 2002; Spear, 2000). Ο Hall (1904) ηελ είρε ραξαθηεξίζεη σο πεξίνδν «ζχειιαο θαη 

εληάζεσλ» θαη ε άπνςή ηνπ θπξηάξρεζε γηα πνιιά ρξφληα. Ζ εθεβηθή αλαζηάησζε θαη 

δπζθνξία ιφγσ ησλ αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ, εμειίζζεηαη ζε κία ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο 

θπζηνινγηθήο εθεβηθήο αλάπηπμεο κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ αζπλέρεηα θαη δηάιπζε, ηελ 

αζηάζεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε θαη ηελ θξίζε ηαπηφηεηαο, πνπ παχνπλ λα 

ππάξρνπλ κε ηελ είζνδν ηνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή. Ο Hall αλέθεξε πνιιά θαη αληηζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηά απηφλ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθεβεία: «ελζνπζηαζκόο θαη πεξηέξγεηα 

καδί κε απάζεηα, αδξάλεηα θαη αδηαθνξία· ηαιάληεπζε αλάκεζα ζηελ επραξίζηεζε θαη ηνλ πόλν, 

ζηελ επθνξία θαη ηε κειαγρνιία· πεξίνδνο ππεξβνιηθνύ εγσηζκνύ θαη ηέιεηαο ηαπεηλνθξνζύλεο· 

ελαιιαγέο αλάκεζα ζηνλ εγσηζκό θαη ηνλ αιηξνπτζκό, ζην ζπληεξεηηζκό θαη ηε 

ξηδνζπαζηηθόηεηα, ζηελ θνηλσληθόηεηα θαη ηελ απνκόλσζε· αιιαγέο από ηελ ππεξβνιηθή 

επαηζζεζία ζηε ζθιεξόηεηα· ηαιαληεύζεηο αλάκεζα ζηε γλώζε θαη ηελ πξάμε θαη αλάκεζα ζηελ 

αίζζεζε θαη ηε λόεζε θαη αληηπαξάζεζε ζνθίαο θαη αλνεζίαο». ήκεξα επηθξαηεί, κηα 

ηξνπνπνηεκέλε ζεψξεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πνηθίια πξνβιήκαηα είλαη πηζαλφηεξν 

λα εκθαληζηνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο παξά ζε άιιεο πεξηφδνπο ηεο αλζξψπηλεο 

αλάπηπμεο (Cicchetti & Rogosch, 2002). 

 

Απηή ε αλαζεσξεκέλε άπνςε εληζρχεηαη επηπιένλ απφ απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ 

φηη, ζε ζρέζε κε άιιεο ειηθηαθέο πεξηφδνπο, θαηά ηελ εθεβεία παξαηεξείηαη ζεκαληηθά 

απμεκέλε ζπρλφηεηα έλαξμεο πνιιψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ (Bansal & Barman, 2011; Knopf 

et al., 2008; Kessler et al., 2005), θαζψο θαη απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνιιψλ ρσξψλ γηα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Greszta%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15951611
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ηελ πηνζέηεζε εθ κέξνπο ησλ εθήβσλ επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπλεζεηψλ, ηηο 

δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ηνπο θαη ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηάο ηνπο (Eaton et al., 2010; 

Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008; APA, 2002). 

 

3.1.1. Δμσηεξηθεπκέλα θαη Δζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ηεο Δθεβείαο   

Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ εθεβεία δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθεπκέλα θαη 

εζσηεξηθεπκέλα. Δμσηεξηθεπκέλα είλαη ηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία ε ζπκπεξηθνξά είλαη 

πεξηζζφηεξν έθδειε θαη έρεη πεξηζζφηεξεο άκεζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ην άηνκν θαη γηα 

ηελ θνηλσλία. Σέηνηαο κνξθήο πξνβιήκαηα είλαη ε ρξήζε νπζηψλ (αιθνφι, λαξθσηηθά), ε 

θαηαζηξνθηθφηεηα, νη δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ε ζρνιηθή απνηπρία θαη ε επηζεηηθφηεηα, ε 

παξαβαηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά (Merrell, 2008; Bongers et al., 

2003; Crick & Zahn-Waxler, 2003; Zahn-Waxler et al., 2000). ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ νπνίσλ είλαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, 

φπσο θαηάζιηςε θαη άγρνο, θνηλσληθή απφζπξζε, ζσκαηηθά ελνριήκαηα, αηζζήκαηα 

αλαμηφηεηαο, θαησηεξφηεηαο θαη αηνικίαο, θπθινζπκηθή δηάζεζε, δεηιία, απφζπξζε, 

απνηπρία πξνζαξκνγήο, επηζεηηθφηεηα (θαηά άιισλ ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ηνπο), ε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπγθαιχπηεηαη θαη λα κε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή. Πνιιά απφ ηα 

ζπκπηψκαηα ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ είλαη δπλαηφλ λα εθιεθζνχλ σο θπζηνινγηθέο 

εθδειψζεηο ησλ πνιιψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη θαηά ηελ εθεβεία.  

 

Απφ πιεζψξα εξεπλψλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ζηελ εθεβεία ηα θνξίηζηα εθδειψλνπλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα, ηα νπνία 

εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα (Sarra et al., 2008; Rescorla et al., 

2007; Bongers et al., 2003; Crick & Zahn-Waxler, 2003; Verhulst et al., 2003; Roussos et al., 

2001).  

 

Αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα απηά, νη εξεπλεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαιήμεη ζε νξηζκέλα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2008):  

- Δίλαη αλάγθε λα γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πεξηζηαζηαθή θαη ηε δηαξθή έθζεζε ζε 

θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ έρνπλ βηψζεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ αιθνφι πξηλ απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε κέζε εθπαίδεπζε θαη θάπνηνη απφ 

απηνχο έρνπλ βξεζεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θαηάζηαζε κέζεο, ζρεηηθά ιίγνη είλαη νη λένη 
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πνπ ζα εκθαλίζνπλ πξφβιεκα αιθννιηζκνχ ή πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην αιθνφι λα επεξεάζεη 

δπζκελψο ηελ πνξεία ηνπο ζην ζρνιείν ή ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο.  

 

- Πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε ξίδα θαη ε απαξρή 

βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε ξίδα ηνπνζεηείηαη ζε 

πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπ εθήβνπ. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κεξηθνί έθεβνη 

επηδεηθλχνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, πνιινί έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπζρεηίδνπλ ηελ 

παξαβαηηθφηεηα κε ηελ εθεβεία. Χζηφζν, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαλεξψλνπλ φηη νη έθεβνη 

κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά αληηκεηψπηδαλ απφ λεαξφηεξε ειηθία πξνβιήκαηα ζηελ 

νηθνγέλεηα ή θαη ζην ζρνιείν, ζε νξηζκέλνπο κάιηζηα απφ απηνχο ηα πξνβιήκαηα ήηαλ 

έθδεια απφ ηελ πξνζρνιηθή αθφκα ειηθία. Γηαρξνληθέο κειέηεο έρνπλ επίζεο δείμεη φηη 

πνιιά άηνκα πνπ εθδειψλνπλ θαηάζιηςε θαη δηάθνξεο άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαηά ηελ εθεβεία είραλ εκθαλίζεη θάπνηαο κνξθήο ςπρηθή δηαηαξαρή, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ππεξβνιηθφ άγρνο ζηελ παηδηθή ειηθία (Beesdo et al., 2009; Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003). 

Όιεο απηέο νη κειέηεο θαλεξψλνπλ φηη ε εκθάληζε ελφο πξνβιήκαηνο θαηά ηελ εθεβεία δελ 

ζεκαίλεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεηα έλα πξφβιεκα ηεο εθεβείαο.  

 

- Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ είλαη ζρεηηθά παξνδηθά σο πξνο ηε 

θχζεο ηνπο θαη εμνκαιχλνληαη κε ηελ ελειηθίσζε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ε ρξήζε νπζηψλ θαη ε παξαβαηηθφηεηα, ηα πνζνζηά ησλ νπνίσλ είλαη 

πςειφηεξα ζηνπο εθήβνπο απφ φ,ηη ζηνπο ελήιηθεο. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα άηνκα, 

ηα νπνία σο έθεβνη έθαλαλ θαηάρξεζε αιθνφι ή άιισλ νπζηψλ ή είραλ επηδείμεη παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, εμειίζζνληαη ζε εγθξαηείο θαη λνκνηαγείο ελήιηθεο.  

 

Αληίζεηα κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία θαίλεηαη λα 

θνξπθψλνληαη ζηε κέζε εθεβηθή ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα λα θζίλνπλ, ε εμειηθηηθή πνξεία 

ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ δελ θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζπρλφηεηα θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο αξρίδεη λα απμάλεη ζηελ πξψηε 

εθεβηθή ειηθία, ζπλερίδνληαο φκσο ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία θαη ζηελ ελήιηθε δσή, αλ θαη φρη 

κε ηφζν δξακαηηθνχο ξπζκνχο. Αθφκα πην ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη δηαθνξέο 

θχινπ, πνπ έρνπλ ηεθκεξησζεί ζηε ζπρλφηεηα ηεο θαηάζιηςεο κεηαμχ ησλ ελειίθσλ, κε ηηο 
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γπλαίθεο λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο απφ φ,ηη νη άλδξεο, έρνπλ σο 

απαξρή ηελ εθεβεία.  

 

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ εθδήισζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο θαη νη παξάγνληεο 

πξνζηαζίαο απφ ηέηνηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθεβεία ηνπνζεηνχληαη ηφζν ζην επίπεδν ηνπ 

αηφκνπ φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ. ην αηνκηθφ επίπεδν, έρνπλ 

ζπζηεκαηηθά αλαδεηρζεί σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο νη ζεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ εαπηνχ, ε 

δηακφξθσζε ηζρπξήο ηαπηφηεηαο, ε ζρνιηθή επηηπρία θαη νη πςειέο εθπαηδεπηηθέο θηινδνμίεο 

(Μαθξή-Μπφηζαξε, 2008).  

 

3.2. Αμηνιφγεζε-Γηάγλσζε ηεο Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο ζηνπο Δθήβνπο  

 

Οη κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο ιεπηέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εθεβηθήο ςπρνπαζνινγίαο (Κιεθηάξαο, 

2000). Οη πξψηκνη έθεβνη ζπρλά παξνπζηάδνπλ θαηάζιηςε κε ζπκπηψκαηα άγρνπο 

απνρσξηζκνχ, θνβίαο θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. ε αληίζεζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

εθήβνπο πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνπλ δπζθνξηθφ ζπλαίζζεκα, αλεδνλία, απηνθηνληθφ ηδεαζκφ 

θαη γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα (Haskin, 2008).   

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ κεηαμχ παζνινγηθήο θαη θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί 

δίιεκκα ζηε δηάγλσζε, επεηδή νη γλσζηηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο επηδξνχλ θαη ζην 

ζπλαίζζεκα θαηά ην δηάζηεκα ηεο εθεβείαο. Απηφ δπζθνιεχεη ην δηαρσξηζκφ ησλ 

θπζηνινγηθψλ εζσηεξηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ ηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. 

Οη αηνκηθέο δηαθνξέο ζην επίπεδν ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηελ εθεβεία πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, δηαθνξεηηθά κεηψλεηαη ε θιηληθή ηνπο 

αμία ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο (Keenan et al., 2004).  

 

Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θιηληθήο δηαρείξηζεο ηεο 

θαηάζιηςεο, πξνηνχ λα πξνηαζεί νπνηαδήπνηε ζεξαπεία. Ζ δηαγλσζηηθή εθηίκεζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα ιεπηνκεξή εθηίκεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, ησλ ζπκπησκάησλ 

ζπλ-λνζεξφηεηαο θαζψο θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θαη ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη έθεβνη (Encarnação et al., 2011).  
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Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν έθεβνη είλαη νη θαιχηεξνη πιεξνθνξηνδφηεο γηα ηα ζπκπηψκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζε ππνθεηκεληθέο ή εζσηεξηθέο εκπεηξίεο, φπσο νη θαηαζιηπηηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Renou et al., 2004). ε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηδέεο 

απηνθηνλίαο, νη νπνίεο ζπρλά δελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, νη έθεβνη αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα, πνπ είλαη εζσηεξηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

θχζεσο, ηδέεο απηνθαηαζηξνθήο θαη ζρέδηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, γηα ηα νπνία νη γνλείο 

ζπρλά δελ είλαη ελήκεξνη (Harrington, 1999).   

 

Ζ πην ζεκαληηθή πιεπξά ηεο εθηίκεζεο είλαη λα θαζνξηζηεί ν βαζκφο άκεζνπ θηλδχλνπ πνπ 

δηαηξέρεη ν έθεβνο. Αλ ε θαηάζηαζή ηνπ είλαη απξφβιεπηε, δηθαηνινγείηαη ε ζθέςε γηα 

άκεζε ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία. Γηα ηελ εθηίκεζε είλαη νπζηαζηηθφ λα πξνζδηνξηζηεί ε 

ηξέρνπζα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ εθήβνπ φζνλ αθνξά ζην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο, φπσο ε επάξθεηα 

επίιπζεο ηεο θξίζεο, ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, ε έληαζε ηνπ αηζζήκαηνο 

αβνήζεηνπ ή αλεκπνξηάο θαη έιιεηςεο ειπίδαο θαη ε ηθαλφηεηα γηα επηθνηλσλία. Μηα 

ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηελ επηθείκελε απφπεηξα απηνθηνλίαο είλαη ε ελαζρφιεζε κε ην 

ζάλαην (Lasky, 2011).  

 

Γεληθά νη δπζιεηηνπξγηθνί έθεβνη, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θπζηνινγηθνχο, αλαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη επηκνλή. Κιηληθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα αληηθξνχνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ζε εθήβνπο κπνξεί λα 

αγλνεζεί κε βάζε ηελ πξνζδνθία ηεο εμάιεηςήο ηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δκθάληζε 

ςπρηαηξηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ζε έλαλ έθεβν ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ηνπιάρηζηνλ ελ-

δπλάκεη ςπρνπαζνινγηθή (Cook et al., 2009).  

  

3.3. Σαμηλφκεζε δηαηαξαρψλ δηάζεζεο ζχκθσλα κε ην DSM-IV 

 

χκθσλα κε ην DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition) 

νη Γηαηαξαρέο ηεο Γηάζεζεο ηαμηλνκνχληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηηο Καηαζιηπηηθέο θαη 

ηηο Γηπνιηθέο Γηαηαξαρέο. Οη Καηαζιηπηηθέο Γηαηαξαρέο είλαη δχν: ε Μείδσλ Καηαζιηπηηθή 

Γηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα κε παξνπζία ζνβαξήο 

θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδσλ θαη ε Γπζζπκηθή Γηαηαξαρή 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Lasky%20T%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Cook%20MN%5Bauth%5D
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πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίιε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ζρεδφλ θαζεκεξηλά γηα ηνπιάρηζηνλ 

έλα ρξφλν.  

Χο Γηπνιηθέο Γηαηαξαρέο νξίδνληαη ηα καληνθαηαζιηπηηθά επεηζφδηα, κε ελαιιαγέο 

θαηαζιηπηηθψλ, καληαθψλ επεηζνδίσλ ή εξεκίαο θαη δελ είλαη πνιχ ζπρλέο. Χο καληαθφ 

επεηζφδην ραξαθηεξίδεηαη ε παξνπζία έληνλα απμεκέλεο, δηαρπηηθήο ή επεξέζηζηεο δηάζεζεο 

θαη ελεξγεηηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κηαο εβδνκάδαο (Whitney, 2012). 

Γηαπηζηψλεηαη δηνγθσκέλε απηνεθηίκεζε, κεησκέλε αλάγθε γηα χπλν, αχμεζε ηεο 

νκηιεηηθφηεηαο, δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θιπ.  

 

3.4. Μειέηε ηεο Μείδνλνο Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο (Major Depressive 

Disorder, MDD) θαη ηεο Γπζζπκηθήο Γηαηαξαρήο ζηνπο Δθήβνπο 

 

Ζ απφηνκε αιιαγή ηεο δηάζεζεο είλαη γλσζηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθεβείαο, αιιά αξθεηνί 

έθεβνη παξνπζηάδνπλ ζπρλά ζηαζεξφ θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα (Λαδαξάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001), ην νπνίν καδί κε άιινπο ςπρνθνηλσληθνχο ζπληειεζηέο, 

κεηνπζηψλεηαη ζε ζπκπησκαηνινγία ηνπ θιηληθνχ ζπλδξφκνπ ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο ή ηνπ 

κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ.  

 

Δάλ ηα πεξηζζφηεξα ή φια ηα ζπκπηψκαηα ζηελ εθεβεία, ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, 

είλαη θαηαζιηπηηθά ηζνδχλακα ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ελειηθίσζε, ε 

έλλνηα ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ εξκελεχεη φιεο ηηο ςπρνπαζνινγηθέο 

εθδειψζεηο ζηελ εθεβεία.  

 

3.4.1. Γηαγλσζηηθά Κξηηήξηα ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο δπζζπκίαο  

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο έρνπλ ζπιιέμεη ηα δείγκαηά ηνπο κε κία πξνυπάξρνπζα άπνςε γηα 

ην ηη ζεκαίλεη θαηάζιηςε, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα. Έηζη ν 

εληνπηζκφο ησλ θαηαζιηπηηθψλ εθήβσλ βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζηκεο εθδειψζεηο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θαη φρη ζε ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο. Ζ ρξήζε 

δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ πεξηνξίδεη ηνλ ππνθεηκεληζκφ θαη ηελ απζαηξεζία ζηελ πξνζέγγηζε 

ηεο θαηάζιηςεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη πξνζδίδεη εγθπξφηεηα θαη ζπγθξηζηκφηεηα ζηα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα.  
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Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο έρεη ζεσξεζεί έγθπξν 

εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο εθήβνπο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο 

ζρεηηθέο έξεπλεο. Γηαρσξίδεη δε, αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ, 

δχν βαζηθέο θιηληθέο εηθφλεο, ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη ηε δπζζπκία 

(Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).  

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα δηαγλσζηηθά ηνπο θξηηήξηα, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ ηέηαξηε 

έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο –  DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

4th Edition).  

 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο (American Psychiatric Association, 

1994): 

Α. Σν  DSM – IV θαζνξίδεη σο κείδνλα θαηάζιηςε ηελ παξνπζία ελφο κφλν επεηζνδίνπ 

θαηάζιηςεο, κε πέληε ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα ζπκπηψκαηα, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

δηάξθεηα δχν εβδνκάδσλ θαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα λα είλαη ην 

θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ή ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη επραξίζηεζεο (Cook et al., 2009).  

 Καηαζιηπηηθή δηάζεζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο, ζρεδφλ θαζεκεξηλά φπσο 

θαίλεηαη είηε απφ ηελ ππνθεηκεληθή αλαθνξά (πρ αηζζάλεζαη ζιίςε ή θελφ) είηε απφ ηελ 

παξαηήξεζε ησλ άιισλ (πρ θαίλεηαη επζπγθίλεηνο-ε).  

εκείσζε: ηνπο εθήβνπο επίζεο κπνξεί λα είλαη επεξέζηζηε δηάζεζε.   

 Έληνλε ειάηησζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ή ηεο επραξίζηεζεο γηα φιεο ή ζρεδφλ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο, ζρεδφλ θαζεκεξηλά (φπσο θαίλεηαη 

είηε απφ ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε είηε απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ).  

 εκαληηθή απψιεηα βάξνπο ή αχμεζε ηνπ βάξνπο ή ειάηησζε ή αχμεζε ηεο φξεμεο, 

ζρεδφλ θαζεκεξηλά.  

 Αυπλία ή ππεξππλία ζρεδφλ θαζεκεξηλά (ε ππεξππλία είλαη πεξηζζφηεξν ζπρλή ζηνπο 

εθήβνπο). 

 Φπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε (ζπρλφηεξε ζε εθήβνπο) ζρεδφλ θαζεκεξηλά. 

 Κφπσζε ή απψιεηα ελεξγεηηθφηεηαο ζρεδφλ θαζεκεξηλά. 

 Αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο ή εθηεηακέλεο αδηθαηνιφγεηεο ελνρήο ζρεδφλ θαζεκεξηλά.  
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 Μεησκέλε ηθαλφηεηα λα ζθεθηεί ή λα ζπγθεληξσζεί ή αλαπνθαζηζηηθφηεηα ζρεδφλ 

θαζεκεξηλά.  

 Δπαλεξρφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ (φρη κφλν θφβνο ζαλάηνπ), επαλεξρφκελνο 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ή κία απφπεηξα απηνθηνλίαο ή έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λα απηνθηνλήζεη.  

Β.   Σα ζπκπηψκαηα δελ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα γηα έλα κηθηφ επεηζφδην.  

Γ. Σα ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ θιηληθψο ζεκαληηθή δπζθνξία ή έθπησζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο ή άιιεο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ.  

Γ.   Σα ζπκπηψκαηα δελ νθείινληαη απιψο ζε άκεζεο θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο κηαο νπζίαο 

(λαξθσηηθήο ή θαξκαθεπηηθήο) ή ζε κία γεληθή ηαηξηθή αζζέλεηα (πρ ππνζπξενεηδηζκφ).  

Δ.   Σα ζπκπηψκαηα δελ εξκελεχνληαη απφ δηαδηθαζία πέλζνπο πρ κεηά ηελ απψιεηα ελφο 

αγαπεηνχ πξνζψπνπ, ελψ δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο ή ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εθζεζεκαζκέλε ιεηηνπξγηθή έθπησζε, λνζεξή ελφριεζε κε αλαμηφηεηα, απηνθηνληθφ 

ηδεαζκφ, ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα ή ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε.  

Ζ Μείδσλ Καηαζιηπηηθή Γηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη:  

Α) Μνλαδηθφ επεηζφδην ή 

Β) Τπνηξνπηάδνπζα.  

 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα δπζζπκίαο (American Psychiatric Association, 1994): 

Α. Καηαζιηπηηθή δηάζεζε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο, φπσο 

θαίλεηαη είηε απφ ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε είηε απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ, γηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα. 

εκείσζε: ζηνπο εθήβνπο κπνξεί λα είλαη επεξέζηζηε δηάζεζε θαη ε δηάξθεηα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλνο.  

Β. Παξνπζία, φηαλ ππάξρεη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, δχν ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα αθφινπζα:  

1. αλνξεμία ή ππεξθαγία 

2. αυπλία ή ππεξππλία 

3. ειαηησκέλε ελεξγεηηθφηεηα ή θφπσζε 

4. ρακειή απηνεθηίκεζε 

5. δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ή δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ 

6. αηζζήκαηα απειπηζίαο (αλέιπηδνπ) 
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Γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ δχν ρξφλσλ (ή ηνπ ελφο ρξφλνπ γηα εθήβνπο) 

ηα ζπκπηψκαηα ησλ θξηηεξίσλ Α θαη Β δελ απνπζηάδνπλ πνηέ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 

δχν κήλεο.  

Ζ δπζζπκία ζεσξείηαη επηφηεξε κνξθή απφ ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, αιιά 

απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα θηλδχλνπ ζε εμέιημε πξνο κείδνλα θαηάζιηςε (Λαδαξάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). 

  

Ζ δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα θαη ηηο - ζχκθσλα κε ηελ ειηθία - θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο Pine 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) αλέθεξαλ φηη ε παξνπζία θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ήηαλ πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ελφο δηπιάζηνπ ή ηξηπιάζηνπ θηλδχλνπ 

γηα έλα επεηζφδην κείδνλνο θαηάζιηςεο ζηελ ελήιηθε δσή. Ο Brent θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2001) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη έθεβνη κε θαηάζιηςε πνπ αλάξξσζαλ κεξηθψο 

κφλν, ζπλέρηδαλ λα έρνπλ θαηάζιηςε ζε επίπεδα πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηεο 

δηάγλσζεο θαη ιεηηνπξγηθή έθπησζε θαη ήηαλ ζε ζεκαληηθά πςειφηεξν θίλδπλν ππνηξνπήο 

ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ είραλ αλαξξψζεη πιήξσο απφ ηελ θαηάζιηςή ηνπο. Σα επίπεδα 

θαηάζιηςεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο δηάγλσζεο κπνξνχλ αθφκα λα έρνπλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αθαδεκατθή θαη ζηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ DSM γηα ηε κείδνλα θαηάζιηςε ζηνπο εθήβνπο. 

 

Σν DSM – IV θαζνξίδεη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ζνβαξφηεηαο θάπνησλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε. Γηα θάζε έλα θξηηήξην πνπ είλαη ζηε ιίζηα 

ζπκπησκάησλ, πξέπεη λα είλαη αηηία ζνβαξήο ή παξνδηθήο δπζιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ 

αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ εθήβνπ. ην θιηληθφ έξγν ε ζπλνιηθή 

εθηίκεζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη κία ζπνπδαία παξάκεηξνο γηα ην είδνο, 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο θαη ιεηηνπξγεί ελδεηθηηθά γηα 

ηελ πξφγλσζε (Cook et al., 2009; Renou et al., 2004).  

 

3.4.2. Κιηληθή θαηλνκελνινγία ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ  

Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζηνπο εθήβνπο 

εκθαλίδνληαη θπξίσο κε ζπκπηψκαηα άγρνπο απνρσξηζκνχ, θνβίεο, ζσκαηηθά παξάπνλα, 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο, αυπλία, απηνθηνληθφο ηδεαζκφο 
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(Paolucci & Paolucci, 2008).  Οη πξψηκνη έθεβνη παξνπζηάδνπλ δπζθνξηθφ ζπλαίζζεκα, 

αλεδνλία, ππεξππλία, αίζζεκα έιιεηςεο ειπίδαο, αιιαγή ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη γεληθέο 

δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. ηελ εθεβεία ε θιηληθή εηθφλα κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε 

εθείλε ησλ ελειίθσλ. Ζ έιιεηςε ειπίδαο θαη ην αίζζεκα φηη ηα πξάγκαηα δελ πξφθεηηαη λα 

αιιάμνπλ πνηέ, αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ απμαλφκελν επηπνιαζκφ ηεο απηνθηνλίαο. Τπάξρεη 

κηα δξακαηηθή αχμεζε ζηηο απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη ζηηο απηνθηνλίεο ζηελ εθεβεία. 

Δπίζεο ε ζπρλφηεηα ηεο εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο ζηα θνξίηζηα απμάλεηαη ζηελ εθεβεία ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα.  

 

3.5. Δθδειψζεηο θαηάζιηςεο ζηνπο εθήβνπο 

 

Καηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα: Ζ ζιίςε, ε δπζθνξία, ε επεξεζηζηφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθέο 

εθδειψζεηο ηεο θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο ζηνπο εθήβνπο, ελψ ε δηάθξηζε κεηαμχ ελφο 

ιππεκέλνπ θαη ελφο θαηαζιηπηηθνχ εθήβνπ ζηεξίδεηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα δελ 

εθθξάδεηαη κπνξεί λα είλαη εκθαλέο ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

ζιηκκέλε ή απαζήο (APA, 1994).  

 

Αλεδνλία (δηαηαξαρή ζπλαηζζήκαηνο): Αλεδνλία, ζηελ ςπρηαηξηθή νξνινγία ζεκαίλεη 

αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα αηζζαλζεί ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελαζρνιήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ επράξηζηεο (Shankman et al., 2010). Ζ αλεδνλία 

απνηειεί βαζηθφ ζχκπησκα ηεο θαηάζιηςεο, θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ έθεβν σο αλία θαηά 

ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο θαη αδηαθνξία πρ γηα ρφκπη θαη ζπφξ ή εθδειψζεηο 

(νηθνγελεηαθέο ή θνηλσληθέο) πνπ πξηλ ηνλ επραξηζηνχζαλ (πρ πάξηη, γηνξηέο, έμνδνη) (APA, 

1994). Ζ θαζεκεξηλή παξαηήξεζε πξνζθέξεη πιείζηα παξαδείγκαηα εθήβσλ πνπ πεξλνχλ 

αηέιεησηεο ψξεο απνκνλσκέλνη, μαπισκέλνη ή θαζηζηνί, δείρλνληαο βαξεκάξα θαη αδηαθνξία 

γηα ην θάζε ηη πνπ αγγίδεη ε θαζεκεξηλφηεηα.  

 

Απαηζηόδνμεο ζθέςεηο θαη θαληαζηώζεηο: Οη απαηζηφδνμεο ζθέςεηο απνηεινχλ ζηαζεξή 

εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο. Κπξηαξρνχλ ε αίζζεζε επηθεηκέλνπ θηλδχλνπ, απεηιήο, 

θαηεγνξίαο, θξηηηθήο, απψιεηαο, εγθαηάιεηςεο, πξνζσπηθήο βιάβεο ή αθφκε θαη ζαλάηνπ 

(Gutkovich et al., 2011).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Shankman%20SA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Gutkovich%20Z%5Bauth%5D
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Έιιεηςε ειπίδαο (δηαηαξαρή θηλεηνπνίεζεο): Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ θαηαζιηπηηθφ 

ζχκπησκα θαη ε έληαζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζιηςεο. Οη έθεβνη δελ 

εθθξάδνπλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο ελψ αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο, ε εηθφλα δε πνπ 

έρνπλ γηα ην κέιινλ είλαη απαηζηφδνμε (Gutkovich et al., 2011).  

 

Γηαηαξαρή ηνπ ύπλνπ (δηαηαξαρή απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο): Μπνξεί λα πάξεη ηε 

κνξθή ηεο αυπλίαο ή ηεο ππεξππλίαο. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ δελ έρνπλ θαηάζιηςε 

κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ ην ρακέλν χπλν ηελ επφκελε λχθηα. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη 

ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο λένπο ζηνπο νπνίνπο ε δηαηαξαρή χπλνπ επηκέλεη, κε απνηέιεζκα λα 

είλαη θνπξαζκέλνη θαη λα πέθηνπλ ζε ιήζαξγν ρσξίο λα ληψζνπλ μεθνχξαζηνη παξά ηηο 

πνιιέο ψξεο πνπ κέλνπλ ζην θξεβάηη (Brand & Kirov, 2011). 

 

Γηαηαξαρή ηεο όξεμεο (δηαηαξαρή απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο): Μπνξεί λα πάξεη ηε 

κνξθή ηεο αλνξεμίαο (ςπρνγελήο αλνξεμία) ή ηεο βνπιηκίαο (ςπρνγελήο βνπιηκία). Ζ 

αλνξεμία ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο ή απφ κηθξφηεξε, απφ ηελ 

αλακελφκελε γηα ηελ ειηθία, αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπ εθήβνπ. Οη αλνξεθηηθνί 

έθεβνη πνιχ ζπρλά έρνπλ θαηάζιηςε, ελψ ν θίλδπλνο απηνθηνλίαο είλαη 20 θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ δηαηξέρνπλ γεληθά νη λένη άλζξσπνη (Marsh et al., 2009; Kaltiala-

Heino et al., 2003). 

 

Κόπσζε (δηαηαξαρή απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο): Δθδειψλεηαη σο αίζζεζε απψιεηαο 

ελέξγεηαο, αδπλακίαο ή εμάληιεζεο. Οη έθεβνη αηζζάλνληαη θνπξαζκέλνη, ρσξίο δσηηθφηεηα 

(Findlay, 2008).  

 

Γηαηαξαρέο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (δηαηαξαρή απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο): Ζ θηλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζιηπηηθψλ εθήβσλ επεξεάδεηαη είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο επηβξάδπλζεο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα είηε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο δηέγεξζεο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ππεξθηλεηηθφηεηα, 

λεπξηθφηεηα θαη αλεζπρία. ηελ πξψηκε εθεβεία παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ππεξθηλεηηθφηεηα, 

ελψ ζηελ φςηκε ππνθηλεηηθφηεηα (Costello et al., 2011).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Gutkovich%20Z%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Marsh%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Findlay%20SM%5Bauth%5D
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Ζ δηαηαξαρή ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο κπνξεί λα πάξεη 

ηε κνξθή ηεο επηζεηηθήο ή δηαηαξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηζαθσκνχο, αληηδξαζηηθφηεηα, 

εξηζηηθφηεηα. Δίλαη απνκνλσκέλνη θνηλσληθά, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο εθήβνπο θαη πεξλνχλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν κφλνη ηνπο.  

 

Χακειή απηνεθηίκεζε – ηδέεο αλαμηόηεηαο – αηζζήκαηα ελνρήο (δηαηαξαρέο ζθέςεο-

αληίιεςεο): Οη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη ηείλνπλ λα έρνπλ αξλεηηθή άπνςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο ηδέεο αλαμηφηεηαο θαη αλεπάξθεηαο θαζψο θαη κε ηα αηζζήκαηα 

ληξνπήο θαη ελνρήο. Σείλνπλ λα απνδίδνπλ ηα ζεηηθά γεγνλφηα ζε ηπραίνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο θαη δελ ηα αμηνινγνχλ σο πξνζσπηθά επηηεχγκαηα ελψ ηα αξλεηηθά γεγνλφηα θαη 

νη αληημνφηεηεο απνδίδνληαη ζε πξνζσπηθά εζσηεξηθά αίηηα θαη ζπλνδεχνληαη απφ αηζζήκαηα 

επζχλεο θαη ελνρήο (Gayman et al., 2011). 

 

Γπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε – κείσζε γλσζηαθώλ δεμηνηήησλ – κείσζε ζρνιηθήο επίδνζεο 

(δηαηαξαρέο ζθέςεο-αληίιεςεο): Ζ δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή 

εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ εθήβσλ. Ζ 

κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε ζπλδέεηαη πηζαλφλ θαη κε ηε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, αιιά θαη 

κε ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη θηλεηνπνίεζεο. Δλψ ε ελαζρφιεζε κε θαηαζιηπηηθέο 

ζθέςεηο θαη κεησκέλε απηνεθηίκεζε ηελ επεξεάδνπλ επίζεο (Cook et al., 2009).  

 

Ιδέεο, ζθέςεηο, απόπεηξεο απηνθηνλίαο: Ο έθεβνο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ππνζεηηθή – 

ζεσξεηηθή ζθέςε θαη λα θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα, ρσξίο ηελ αλάγθε αλαθνξάο ζηελ 

άκεζε εκπεηξία ηνπ. Ζ αθεξεκέλε ζθέςε αλαπηχζζεηαη θαη νη θηινζνθηθέο ζθέςεηο γηα ηε 

δσή θαη ην ζάλαην θαηαλννχληαη κε ηξφπν, ν νπνίνο δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ εθείλνλ 

ηνπ ελήιηθα.  

 

Οη απηνθηνλίεο θαη νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο αλαδεηθλχνληαη σο ραξαθηεξηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο εθεβείαο (Park et al., 2006). Ζ ζπλεηδεηή επηζπκία ζαλάηνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εθεβείαο, πνπ αθνξά ζην πέξαζκα ζηελ πξάμε, ηελ επίζεζε ζην 

ζψκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο απνρσξηζκνχ (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηδέεο απηνθηνλίαο απνηεινχλ έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε 

ηεο θαηάζιηςεο, ην ζπκπέξαζκα φηη ε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά είλαη πάληα ζπλψλπκε κε 
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ηελ θαηάζιηςε δελ είλαη ζσζηφ (Skapinakis et al., 2011). Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ππνζηεξίδνπλ φηη πνιινί έθεβνη, νη νπνίνη εθδειψλνπλ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά δελ έρνπλ πάληα 

θαηάζιηςε (βιέπε πλ-λνζεξφηεηα). Βεβαίσο, νη πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο κειέηεο θαηαιήγνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηάζιηςε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαη απφπεηξα απηνθηνλίαο ζηνπο εθήβνπο φπσο 

θαη ζηνπο ελήιηθεο (Goldney et al., 2000).  

 

3.6. Δπηδεκηνινγία – πρλφηεηα θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζηνπο εθήβνπο   

 

Σα επξήκαηα ησλ κειεηψλ φρη κφλν ππνζηεξίδνπλ θάπνην βαζκφ ζηαζεξφηεηαο ζηελ χπαξμε 

θαηάζιηςεο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ (Avenevoli et al., 2001), αιιά επηπιένλ δείρλνπλ φηη 

ε πξψηκε έλαξμε ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα επίκνλε θαη πην ζνβαξή εθδήισζή ηνπο 

ζηελ πνξεία (Dunn & Goodyer, 2006; Zahn-Waxler et al., 2000). 

 

Τπνινγίδεηαη φηη 1 ζηνπο 3 εθήβνπο βηψλεη ζπρλά θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα (Spear, 2000). 

Αληίζηνηρν πνζνζηφ, δειαδή 30%, βξέζεθε ζε έξεπλα κεγάινπ δείγκαηνο εθεβηθνχ 

πιεζπζκνχ ζηε ρψξα καο (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008). Δπίζεο, πξνγελέζηεξε κειέηε 1.326 

εθήβσλ 12-17 εηψλ ζηελ Διιάδα, έδεημε φηη ην 20,3% παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, ελψ ην πνζνζηφ ζε 713 κεγαιχηεξνπο εθήβνπο (15-18 εηψλ) βξέζεθε λα είλαη 

26.2% (Λαδαξάηνπ θαη ζπλ., 2010). Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζε επίπεδν δηαηαξαρψλ ζηνπο 

εθήβνπο έρεη βξεζεί φηη είλαη απφ 2% έσο 8% γηα ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη 

θνληά ζην 8% γηα ηε δπζζπκηθή δηαηαξαρή (Son & Kirchner, 2000; Zahn-Waxler et al., 

2000). Γηα ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή ππνινγίδεηαη φηη ην 40% φζσλ έρνπλ κείδνλα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή ζα παξνπζηάζνπλ θαη καληαθά ζπκπηψκαηα κέζα ζε δηάζηεκα 5 εηψλ (ΝΗΜΖ, 

2000). 

 

Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ ε θαηάζιηςε απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο 

πγείαο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε απηνθαηαζηξνθηθέο ζθέςεηο θαη απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά. 

ηνπο εθήβνπο νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο είλαη δηπιάζηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο 

(Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε απηνθηνλία είλαη ε 

ηξίηε ζε ζεηξά αηηία ζαλάηνπ γηα εθήβνπο έσο 19 ρξνλψλ (Bhatia & Bhatia, 2007; Knopf et 

al., 2008). 
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Όζνλ αθνξά ζην θχιν, έρεη παξαηεξεζεί φηη επεξεάδεη ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν εθδήισζεο 

ησλ ζπκπησκάησλ. Γειαδή, ην ίδην ζπλαίζζεκα ηα αγφξηα κπνξεί λα ην εθθξάζνπλ άκεζα 

εθδξακαηίδνληάο ην, ελψ ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν απηνέιεγρν θαη 

ελαζρφιεζε κε ηνλ εαπηφ (Crick & Zahn-Waxler, 2003). Δπίζεο, ην θχιν παίδεη ξφιν ζηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ζπλδξφκσλ θαη ησλ δηαηαξαρψλ. ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

εθδήισζε δπζθνιηψλ πξνζαξκνγήο. Όκσο, κε ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο απηή ε εηθφλα 

αιιάδεη (Garber, 2006; Bongers et al., 2003; Crick & Zahn-Waxler, 2003). ηα θνξίηζηα 

παξαηεξείηαη αμηνζεκείσηε αχμεζε ζπκπησκάησλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο (Larson et al., 

2002; Rutter & Sroufe, 2000; Zahn-Waxler et al., 2000). Σν πνζνζηφ εκθάληζεο 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηα θνξίηζηα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην απφ ησλ αγνξηψλ 

ζηελ εθεβεία, κηα δηαθνξά πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζηελ ελήιηθε δσή (Knopf  et al., 

2008; Bhatia & Bhatia, 2007; Crick & Zahn-Waxler, 2003). 

 

χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, απηή ε δηαθνξά νθείιεηαη ζε έλα ζχλνιν παξαγφλησλ. 

πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη φηη ηα 

θνξίηζηα είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ νξηζκέλα πξνδηαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, αθφκα θαη πξηλ 

ηελ εθεβεία, ηα νπνία απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θαηάζιηςε. Σέηνηα είλαη ν έιεγρνο ηνπ 

εαπηνχ θαη ησλ ελνξκήζεσλ, ε αλνρή, ε επαηζζεζία, ε ελζπλαίζζεζε, ε θνηλσληθή 

σξηκφηεηα, ε αμία πνπ δίλνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ν αλαζηνραζηηθφο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη άιια. Όηαλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπηδξάζνπλ κε 

βηνινγηθέο αιιαγέο (πξψηκε ήβε, δπζιεηηνπξγία ησλ νξκνλψλ) θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

(πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ ηνπο, αξλεηηθή εηθφλα ζψκαηνο, 

αξλεηηθά γεγνλφηα), πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εθεβεία θαη είλαη ζπγθεθξηκέλεο γηα ηα θνξίηζηα, 

ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο (Κνθθέβε 

θαη ζπλ., 2008; Cicchetti & Rogosch, 2002; Zahn-Waxler et al., 2000). 

 

Όζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά θαηάζιηςεο αλά ειηθία, έρεη βξεζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο ππάξρεη ζπλερήο αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ (Bongers et al., 2003; Steinberg & 

Morris, 2001). Μάιηζηα, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε αχμεζε απηή είλαη πην έληνλε ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο εθεβείαο, πεξίπνπ κέρξη 14 εηψλ, θαη κεηά ζπλερίδεηαη, κε κεησκέλν ξπζκφ, κέρξη 

ηελ ελειηθίσζε. Ο ιφγνο είλαη φηη ζηελ εθεβεία απμάλεηαη ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, 
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κεηψλεηαη ην ζεηηθφ θαη παξάιιεια απμάλνληαη ηα ςπρνπηεζηηθά γεγνλφηα. Κη φια απηά 

θηάλνπλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 14 (Larson et al, 2002). Ο ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο γηα ηα έθεβα 

θνξίηζηα, ελψ ζηα αγφξηα παξαηεξείηαη πνιχ κηθξή αχμεζε ή ζηαζεξφηεηα (Bongers et al, 

2003; Rutter & Sroufe, 2000). 

 

3.7. Αηηηνινγία ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο 

 

Ζ αλαδήηεζε ηεο αηηηνινγίαο ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη κηα δπζρεξήο θαη επίπνλε 

δηαδηθαζία. Οη ζεσξίεο ηξνπνπνηνχληαη δηαξθψο ππφ ην θσο ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο, πνπ αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζην εξψηεκα ηη 

πξνθαιεί ηηο θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο θαη πσο κπνξνχλ απηέο λα πξνιεθζνχλ. Πάλησο, δελ 

έρεη θαηαζηεί δπλαηφ λα απνκνλσζεί έλαο θαη κνλαδηθφο ή ζπγθεθξηκέλνο αηηηνινγηθφο 

παξάγνληαο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο θαηάζιηςεο θαη κάιινλ είλαη αδχλαην λα εληνπηζηεί. ην 

πιαίζην κηαο επαξθνχο εξκελείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο, ζεσξείηαη αλαπφθεπθηνο ν 

ζπλδπαζκφο πνιιψλ παξαγφλησλ (πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία) (Lau, 2012).  

 

Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηελ θαηάζιηςε κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ αδξά ζε γελεηηθνχο, λεπξνβηνινγηθνχο θαη ςπρνθνηλσληθνχο· σζηφζν ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απηή ε νκαδνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ είλαη δπλαηφλ λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Ο ιφγνο ηεο νκαδνπνίεζεο απηήο αθνξά θαζαξά ζηελ 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηάζιηςεο.  

 

3.7.1. Βηνινγηθνί Παξάγνληεο 

1. Γελεηηθό κνληέιν 

Μειέηεο γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηε γελεηηθή ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςε ηεο 

νηθνγελεηαθήο πξνδηάζεζεο ζηνπο εθήβνπο κε θαηάζιηςε. Μάιηζηα, ε γνλετθή θαηάζιηςε 

είλαη έλαο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο ζηνπο 

εθήβνπο (Cook et al., 2009). Έθεβνη κε θαηαζιηπηηθνχο γνλείο έρνπλ κεγαιχηεξα απφ ηα 

αλακελφκελα πνζνζηά θαηάζιηςεο (Dunn et al., 2011; Luby et al., 2006). Δπίζεο ππάξρεη 

πςειή ζπζρέηηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ κεηαμχ ζπγγελψλ πξψηνπ βαζκνχ.  
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Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα παηδηά ησλ γνλέσλ κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή έρνπλ ηξείο 

θνξέο απμεκέλν θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ έλα επεηζφδην κείδνλνο θαηάζιηςεο ζηε δσή ηνπο. 

Ο θίλδπλνο απηφο απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ θαη νη δχν γνλείο παξνπζηάδνπλ 

δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). Δπηπιένλ ε θαηάζιηςε 

ζηε κεηέξα είλαη πην ηζρπξά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ εθήβνπ απφ φ,ηη ε 

θαηάζιηςε ηνπ παηέξα (Sellers et al., 2012).  

 

Ζ ηξέρνπζα γνλετθή θαηάζιηςε επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο, κέζσ 

επηβξάδπλζεο ηεο αλάξξσζεο, ρακειψλ επηπέδσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θησρφηεξεο 

αληαπφθξηζεο ζε γλσζηαθέο παξεκβάζεηο. Μία εθηελήο εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία 

ηεθκεξηψλεη ηε ζρέζε κεηαμχ γνλετθψλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη κεηψζεσλ ηεο 

θνηλσληθήο, πξνζαξκνζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ (Weissman  

et al., 2005). Ο ζχλδεζκνο κεηαμχ κεηξηθήο θαηάζιηςεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ 

έρεη απνδεηρζεί ζε νιφθιεξν ην ειηθηαθφ θάζκα, κέρξη θαη ηελ εθεβεία, θαη ζε φια ηα 

εηζνδεκαηηθά θαη κνξθσηηθά επίπεδα ησλ γνλέσλ. Ζ θαηάζιηςε ησλ παηέξσλ ζρεηίδεηαη 

επίζεο κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν ησλ παηδηψλ γηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αιιά ν 

θίλδπλνο απηφο δελ έρεη ηεθκεξησζεί εμίζνπ ζπζηεκαηηθά ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζε φιεο ηηο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φζν ν θίλδπλνο πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηελ θαηάζιηςε ησλ 

κεηέξσλ (Sellers et al., 2012). 

Δπηπιένλ, νη έθεβνη θαηαζιηπηηθψλ γνληψλ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα θάλνπλ θαηάρξεζε 

θαξκάθσλ θαη νπζηψλ, λα παξνπζηάζνπλ ζρνιηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη λα θάλνπλ απφπεηξεο απηνθηνλίαο.   

 

Οη κειέηεο ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο θαηάζιηςεο ζε δηδχκνπο ππνζηεξίδνπλ ηε 

γελεηηθή βάζε ηεο δηαηαξαρήο απηήο. Οη κνλνδπγψηεο δίδπκνη –νη νπνίνη έρνπλ 

παλνκνηφηππν γελεηηθφ πιηθφ– παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο γηα θαηάζιηςε 

απφ φ,ηη νη δηδπγψηεο δίδπκνη. Όηαλ νη κνλνδπγψηεο δίδπκνη αλαηξαθνχλ ζε δηαθνξεηηθφ 

πεξηβάιινλ ε ζπκθσλία γηα θαηάζιηςε κεηψλεηαη. Σα επξήκαηα απηψλ ησλ γελεηηθψλ 

κειεηψλ δείρλνπλ φηη ν ξφινο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθφηεξνο απφ ην ξφιν ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Χζηφζν ην γεγνλφο φηη νη κνλνδπγψηεο δίδπκνη δελ παξνπζηάδνπλ 100% 

ζπκθσλία γηα ηελ θαηάζιηςε, δείρλεη φηη θαη άιινη παξάγνληεο, εθηφο θιεξνλνκηθφηεηαο 

παίδνπλ αηηηνινγηθφ ξφιν ζηελ θαηάζιηςε. Οη κειέηεο ζε δηδχκνπο ππνζηεξίδνπλ ηε γελεηηθή 
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βάζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο θαη φρη ηεο δπζζπκηθήο δηαηαξαρήο ή ηεο δηαηαξαρήο 

πξνζαξκνγήο κε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε (Rice, 2010).  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη ζπρλφηεξε ζε άηνκα ησλ νπνίσλ ζηελ 

νηθνγέλεηα ππάξρεη θάπνηνο πνπ πάζρεη απφ θαηάζιηςε απ‟ φ,ηη ζε άηνκα κε ειεχζεξν 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ (είηε πξφθεηηαη γηα κνλνπνιηθή είηε γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή). Απηφ 

πνπ θιεξνλνκείηαη δελ είλαη ε θαηάζιηςε αιιά ε επαηζζεζία ηνπ αηφκνπ πνπ θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθδήισζε απηήο ηεο δηαηαξαρήο 

(Rice, 2010). 

 

2. Νεπξν-ρεκηθνί Παξάγνληεο 

Σν λεπξνρεκηθφ ππφζηξσκα ηνπ εγθεθάινπ έρεη εξεπλεζεί εληαηηθά ζηηο κειέηεο ηεο 

αηηηνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο. Ηδηαίηεξα έρεη κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

λνξεπηλεθξίλε, ζεξνηνλίλε θαη ληνπακίλε, νη νπνίεο απνθαινχληαη κνλνακίλεο θαη αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ κεηαβηβάδνπλ ηε λεπξηθή δηέγεξζε απφ ηνλ έλα 

λεπξψλα ηνπ εγθεθάινπ ζηνλ άιινλ. Ζ ζεξνηνλίλε είλαη απηή πνπ παξεκβαίλεη ζηε ξχζκηζε 

ηνπ χπλνπ, ηεο φξεμεο, ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο (Υαηδάθε, 2008). Ζ 

ζρεηηθή αλεπάξθεηα απηψλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΚΝ) 

ζπλδέεηαη αηηηνινγηθά κε νξηζκέλεο κνξθέο θαηάζιηςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα είηε δελ 

απειεπζεξψλνληαη επαξθείο πνζφηεηεο απηψλ ζηηο λεπξηθέο ζπλάςεηο είηε κεηαβνιίδνληαη 

ππεξβνιηθά κέζα ζηα λεπξηθά θχηηαξα, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κεησκέλε 

δηαζεζηκφηεηα ζηε λεπξηθή ζχλαςε. Ζ έιιεηςε ηεο λνξεπηλεθξίλεο ζην ΚΝ ζπλδπάδεηαη κε 

κεησκέλε απέθθξηζε ηνπ κεηαβνιίηε ηεο 3-κεζφμπ-4-πδξνμπθαηλπινγιπθφιεο (M.H.P.G.) 

ζηα νχξα θαη κε εθδήισζε θαηάζιηςεο. Ζ έιιεηςε ηεο ζεξνηνλίλεο ζην ΚΝ ζπλδπάδεηαη κε 

ρακειά επίπεδα ηνπ κεηαβνιίηε ηεο 5- πδξφμπ-ηλδνινμαητθνχ νμέσο (5-HIAA) θαη εθδήισζε 

θαηάζιηςεο (Kupfer et al., 2012).  

 

Σα πην πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηάζιηςε ζπλδέεηαη κε πνηθίιεο 

θαη εηεξνγελείο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ λεπξνρεκηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ. Σν ζχλδξνκν 

ηεο θαηάζιηςεο θαίλεηαη φηη άιινηε ζπλδέεηαη κε αλεπάξθεηα λνξεπηλεθξίλεο, άιινηε κε 

αλεπάξθεηα ζεξνηνλίλεο θαη άιινηε κε ηαπηφρξνλε δπζιεηηνπξγία θαη ησλ δχν απηψλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ. Ζ ππφζεζε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν κεραληζκφο δξάζεο ησλ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Rice%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Rice%20F%5Bauth%5D
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πεξηζζφηεξσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ απνζθνπεί ζην λα εληζρχζεη ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ νπζηψλ απηψλ ζηνλ εγθέθαιν (Παπάλεο θαη ζπλ, 2007). 

 

3. Νεπξν-ελδνθξηληθνί παξάγνληεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εξεπλάηαη πξνζεθηηθφηεξα ε επίδξαζε νξηζκέλσλ νξκνλψλ ηεο 

ππφθπζεο ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη βξεζεί φηη ε 

θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνο νξκφλε (ACTH), ε απμεηηθή (GH) θαη ε δηεγεξηηθή ηνπ ζπξενεηδνχο 

νξκφλε (TSH) παίδνπλ θάπνην ξφιν. Σν λεπξνελδνθξηληθφ ζχζηεκα ππνζάιακνο – ππφθπζε 

– επηλεθξίδηα (hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA) κπνξεί λα παξνπζηάζεη δπζιεηηνπξγία 

ζε άηνκα κε θαηάζιηςε (Guerry & Hastings, 2011). Ζ ππεξέθθξηζε θνξηηδφιεο (νξκφλεο ε 

νπνία παξάγεηαη απφ ην θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ) ιφγσ ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

παξαπάλσ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαθήο ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο ηεο ACTH πνπ παξαηεξείηαη 

ζε νξηζκέλνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ «δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε 

δεμακεζαδφλε» (Dexamethazone Suppression Test – DST) (Handwerger, 2009; Forbes et al., 

2004).  

 

ηα θπζηνινγηθά άηνκα ε εμσγελήο ρνξήγεζε ηεο δεμακεζαδφλεο, ε νπνία είλαη κία 

ζπλζεηηθή ζηεξνεηδήο νπζία, απηφκαηα θαηαζηέιιεη ηελ παξαγσγή θνξηηδφιεο, ηεο 

ελδνγελνχο δειαδή ζηεξνεηδνχο νπζίαο πνπ παξάγεηαη απφ ην θινηφ ησλ επηλεθξηδίσλ. Ζ 

θαηαζηνιή απηή πξνθαιείηαη κε ηε ρνξήγεζε κηθξήο δφζεο δεμακεζαδφλεο θαη δηαξθεί  24 

ψξεο. Αληίζεηα ζηα θαηαζιηπηηθά άηνκα δελ θαηαζηέιιεηαη ε ελδνγελήο παξαγσγή 

θνξηηδφιεο απφ ηνλ επηλεθξηδηαθφ θινηφ αθφκα θαη φηαλ ηνπο ρνξεγεζεί δεμακεζαδφλε (Hori 

et al., 2010).  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα HPA ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηε κείδνλα θαηάζιηςε ζε ελήιηθεο, θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζε εθήβνπο (Adam et al., 2008). Ζ δνθηκαζία DST ζεσξήζεθε αξρηθά σο 

έλαο αμηφπηζηνο βηνρεκηθφο δείθηεο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αηφκσλ πνπ ζα απαληήζνπλ –δειαδή 

ζα έρνπλ επλντθή αληαπφθξηζε– ζηε ζεξαπεία κε αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα. Χζηφζν, 

κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε αδπλακία θαηαζηνιήο ηεο θνξηηδφιεο ζηε δνθηκαζία 

απηή παξαηεξείηαη θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο καλίαο, νμείαο ςχρσζεο, ρξφληαο 

ζρηδνθξέλεηαο, εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ θαη άλνηαο. Καηά ζπλέπεηα, ε δνθηκαζία δελ κπνξεί 

εμεηδηθεπκέλα λα εμαθξηβψζεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ελδνγελή θαηάζιηςε. Αλ θαη ε  δνθηκαζία 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Forbes%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15251907
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Forbes%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15251907
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θαηαζηνιήο κε δεμακεζαδφλε (DST) δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακηγέο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, πξέπεη λα απνηειεί κηα κέηξεζε πνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο  (Handwerger, 2009).  

 

Ζ έθθξηζε απμεηηθήο νξκφλεο θαίλεηαη θαηά νξηζκέλνπο εξεπλεηέο, λα παξνπζηάδεη 

αλσκαιίεο ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο. Πνιινί θαηαζιηπηηθνί έθεβνη παξνπζίαζαλ 

κεησκέλε ηηκή ηεο απμεηηθήο νξκφλεο αθφκε θαη κεηά απφ «θαξκαθεπηηθέο δνθηκαζίεο» 

(φπσο ε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο) (Υαηδεδήκνπ, 1997). ε άιιεο έξεπλεο δελ ππήξραλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ νκάδαο πςεινχ θηλδχλνπ (εθήβσλ κε κείδσλ θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην) θαη ρακεινχ θηλδχλνπ (πγηείο έθεβνη) (Birmaher et al., 2000). Πεξεηαίξσ, 

ζρεηηθέο έξεπλεο έδεημαλ κεησκέλα επίπεδα ζπξνμίλεο ιφγσ ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ άμνλα 

ΖΡΑ θαη θαθήο ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο ηεο δηεγεξηηθήο ηνπ ζπξνεηδνχο νξκφλεο (TSH) ζε 

θαηαζιηπηηθνχο αζζελήο (Lopez-Duran et al., 2009).  

 

Ζ χπαξμε λεπξνελδνθξηληθψλ θαη λεπξνρεκηθψλ δηαηαξαρψλ ζε εθήβνπο δελ απνδεηθλχεη φηη 

ε αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο είλαη απνθιεηζηηθά γελεηηθή. Ζ εκπεηξία έληνλσλ θαη 

επαλαιακβαλφκελσλ αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ πξνθαιεί εμάληιεζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

ηνπ εγθεθάινπ πνπ κπνξεί λα αιινηψζεη κε ηξφπν κε αλαζηξέςηκν ην κεηαβνιηζκφ ηνπ 

εγθεθάινπ θαη λα ηνπ πξνμελήζεη κφληκε εππάζεηα αληίζηνηρε κε ηε γελεηηθή.  

 

4. Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ύπλνπ 

Ζ χπαξμε ραξαθηεξηζηηθψλ αλσκαιηψλ ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα χπλνπ ζε 

θαηαζιηπηηθνχο ελήιηθεο έρεη επηβεβαησζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. Ζ αλάπηπμε ηεο 

πνιπγξακκηθήο κειέηεο ηνπ χπλνπ έδσζε αθξηβή εηθφλα ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ χπλνπ ηφζν ζε πγηή φζν θαη ζε θαηαζιηπηηθά άηνκα. ε ζρεηηθέο έξεπλεο 

ζε εθεβηθφ πιεζπζκφ βξέζεθε φηη ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα χπλνπ ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

εθήβσλ έδεημε κεησκέλε δηάξθεηα αλάκεζα ζηελ έλαξμε ηνπ χπλνπ θαη ζηελ πξψηε νλεηξηθή 

θάζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ (Rao & Poland, 2008). ε έξεπλα ηνπ Rao θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009), έγηλε ζχγθξηζε εθήβσλ κε πςειφηεξν θίλδπλν γηα αλάπηπμε 

θαηάζιηςεο (κε θαηαζιηπηηθνχο γνλείο) θαη εθήβσλ πγηψλ (ρσξίο θαλέλα αηνκηθφ ή 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο ή άιιεο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο). ε ζχγθξηζε κε ηνπο 

πγηείο κάξηπξεο νη έθεβνη πςεινχ θηλδχλνπ είραλ κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε ζηελ ηαρεία 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rao%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19108665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poland%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19108665
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εθθίλεζε ησλ καηηψλ (REM) απμεκέλε θάζε χπλνπ REM (REM: ηαρείεο νθζαικηθέο 

θηλήζεηο), πεξηζζφηεξν χπλν REM θαη απμεκέλε απειεπζέξσζε θνξηηδφιεο θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ χπλνπ. Απηέο νη δηαθνξέο ησλ δχν νκάδσλ ζπλδέζεθαλ κε ηελ αλάπηπμε θαηάζιηςεο. Σα 

επξήκαηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ χπλνπ REM θαη ηεο απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άμνλα 

ΖΡΑ δείρλνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη έθεβνη (νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ) θαη 

ρξεζηκεχνπλ σο δείθηεο εππάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο.  

 

5. Χξνλνβηνινγηθνί παξάγνληεο  

χκθσλα κε ηε ρξνλνβηνινγηθή ππφζεζε, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

ππνηξνπηάδνπζαο ρεηκεξηλήο θαηάζιηςεο (επνρηαθή θαηαλνκή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ) νθείινληαη ζε αιιαγέο ησλ βηνινγηθψλ ξπζκψλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ 

ηελ επνρηαθή θαηαλνκή ηνπ θσηφο (Cook et al., 2009; Sullivan & Payne, 2007). Οη αζζελείο 

κε ρεηκεξηλή θαηάζιηςε παξνπζηάδνπλ απνζπγρξνληζκφ ζηνλ ξπζκφ έθθξηζεο κειαηνλίλεο 

ζην ρακειφ ρεηκσληάηηθν θσο θαη χθεζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ κεηά απφ 

ζεξαπεπηηθή έθζεζε ζε ιακπξφ θσο (Lam et al., 2001). Χζηφζν, ε ζρέζε κεηαμχ 

ρξνλνβηνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη εθεβηθήο θαηάζιηςεο δελ έρεη μεθαζαξηζηεί πιήξσο 

(Niederhofer & Von Klitzing, 2011).  

 

3.7.2. Χπραλαιπηηθέο Θεσξίεο 

Οη ςπραλαιπηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο πξνέξρνληαη θπξίσο, απφ ηε 

ςπραλαιπηηθή ή ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε. Οη ππνζέζεηο απηέο δηαηππψζεθαλ απφ πνιχ 

λσξίο απφ δηάθνξνπο ζεσξεηηθνχο ηεο ςπραλάιπζεο θαη ζπγθιίλνπλ ζηελ «απψιεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ αγάπεο» (πξαγκαηηθή ή ζπκβνιηθή) (Livaditis et al., 2002).   

 

Ο Sigmund Freud ππνζηήξημε φηη κεηά ηελ απψιεηα ηνπ αγαπεκέλνπ αληηθεηκέλνπ ην άηνκν 

ηαπηίδεηαη κε απηφ γηα λα κελ ην εγθαηαιείςεη. Με ην κεραληζκφ απηφ ζηξέθεη ελαληίνλ ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, ηελ επηζεηηθφηεηα πνπ αηζζαλφηαλ γηα ην αληηθείκελν αγάπεο.   

 

Ο Karl Abraham έδσζε έκθαζε ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ ακθηζπκία ηνπ θαηαζιηπηηθνχ 

αηφκνπ. Ζ ακθηζπκία, δειαδή ε ζπλχπαξμε αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πξνο ην 

απσιεζζέλ αληηθείκελν παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ θαηάζιηςε. Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

κεηαηξέπνληαη ζε ζπκφ, ελψ ηα ζεηηθά δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην αίζζεκα ελνρήο. Δμαηηίαο ηεο 
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ελνρήο θαη ηεο ηαχηηζεο ηνπ αηφκνπ κε ην απσιεζζέλ αληηθείκελν, ν ζπκφο 

εζσηεξηθνπνηείηαη θαη πξνθαιεί απηνυπνηίκεζε, απειπηζία θαη θαηάζιηςε.  

 

Οη Sandler θαη Joffe (1965) ππνζηήξημαλ φηη ε θαηάζιηςε είλαη απνηέιεζκα ηεο απψιεηαο ηνπ 

αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη επεμίαο ηνπ αηφκνπ θαη φηη ε απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ αγάπεο 

είλαη ζεκαληηθή κφλν ζην βαζκφ πνπ δίλεη απηφ ην αίζζεκα.  

 

Γηα ηνλ Bibring (1965) ε θαηάζιηςε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα 

πξνζεγγίζεη ην ηδεψδεο ηνπ εγψ ηνπ. Σν θαηαζιηπηηθφ άηνκν ζεσξεί φηη δελ είλαη ηζρπξφ, 

άμην, αζθαιέο, ππνζηεξηθηηθφ, θαιφ. Έηζη, ε θαηάζιηςε είλαη απνηέιεζκα ηεο αληίιεςεο ηνπ 

αηφκνπ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εγψ ηνπ θαη φρη ηεο εζσηεξηθεπκέλεο ακθηζπκίαο θαη ελνρήο.  

 

Ζ Jacobson (1971) ζεψξεζε ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε σο ηελ πξσηαξρηθή αηηία ηεο 

θαηάζιηςεο.  

 

Ο Bowlby (1981) ζπλέδεζε αηηηνινγηθά ηελ θαηάζιηςε κε ηε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

θπζηνινγηθνχ δεζκνχ πξνζθφιιεζεο κε ηε κεηέξα. Ζ αλάπηπμε ηζρπξνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

δεζκνχ κε ην άηνκν πνπ παίδεη ην κεηξηθφ ξφιν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή 

εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο απνηειεί ηε βάζε γηα φιεο ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηχμεη. Δάλ ν δεζκφο πξνζθφιιεζεο δηαηαξαρζεί, είλαη 

πηζαλή ε εκθάληζε θαηάζιηςεο (Υαηδεδήκνπ, 1997).  

 

Ζ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ζήκεξα, δελ απέρεη απφ εθείλε ησλ πξψησλ  ζεσξεηηθψλ ηεο 

ςπραλάιπζεο. Θεσξεί φηη ε απνηπρία ησλ θπζηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ηεο εθεβείαο νδεγεί 

ζηελ θαηάζιηςε. Ο ζπκβνιηθφο απνρσξηζκφο θαη ε δηαθνπή ησλ δεζκψλ κε ηνπο γνλείο 

παξαπέκπεη ζηελ απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν αληηθείκελν πνπ θηλδπλεχεη λα ραζεί, 

εζσηεξηθεχεηαη θαη ελδνβάιιεηαη. Τπάξρεη έλαο θφβνο κεηαιιαγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ αγάπεο 

θαη απεηιή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εξσηηθή επέλδπζε λέσλ αληηθεηκέλσλ. Ζ ζχγθξνπζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα ραζεί θαη ζην λέν 

αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα επελδπζεί, θαζειψλεη ηνλ έθεβν ζε κία ζέζε αληθαλφηεηαο θαη 

βαζηάο απειπηζίαο (Γαιαλάθε & Ναπξίδε, 2006; Γαιαλάθε, 2003; Λαδαξάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).  
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3.7.3. Γλσζηαθέο – Σπκπεξηθνξηθέο Θεσξίεο 

χκθσλα κε ηηο γλσζηαθέο πξνζεγγίζεηο (Hankin, 2008) ε θαηάζιηςε νθείιεηαη ζε κία 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ αηφκνπ, ε νπνία έρεη έλα δπζιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα. Οη 

ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο ζεσξνχλ ηελ θαηάζιηςε σο απνηέιεζκα κεησκέλεο θαη 

αλεπαξθνχο ελίζρπζεο. Σα θπξηφηεξα ζεσξεηηθά κνληέια, ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο 

ζεσξίεο απηέο είλαη:  

 

Γλσζηαθέο Σηξεβιώζεηο  

Ο Beck (1976) πεξηέγξαςε ηελ ηξηάδα ησλ αξλεηηθψλ γλσζηαθψλ αληηιήςεσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη α) κία αξλεηηθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, β) κία αξλεηηθή 

εξκελεία γηα ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ, θαη γ) κία αξλεηηθή πξνζδνθία γηα ην 

κέιινλ. Ζ γλσζηαθή απηή ηξηάδα απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηαζιηπηηθψλ αηφκσλ θαη 

έρεη σο ζπλέπεηα λα αηζζάλνληαη αβνήζεηα θαη απειπηζκέλα, αληηζηξέθνληαο ηελ ςπρηαηξηθή 

αληίιεςε θαηά ηελ νπνία ε δηαηαξαρή ζθέςεσο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αζζελή, 

νθείιεηαη ζε κηα δηαηαξαρή ηνπ ζπκηθνχ, δειαδή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ 

(Υαξηνθφιιεο θαη ζπλ., 2003).  

  

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή νη αξλεηηθέο γλσζηαθέο αληηιήςεηο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία, φηαλ ην παηδί δελ είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλν γηα λα αληέμεη ηελ απνηπρία 

ή φηαλ ε ζεκαζία ηεο ππεξηηκάηαη. Οη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη έρνπλ ρεηξφηεξε εηθφλα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαηαζιηπηηθνχο, έρνπλ αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, 

αξλεηηθή άπνςε γηα ηνλ θφζκν, επνκέλσο νη αξλεηηθέο γλσζηαθέο αληηιήςεηο θαίλεηαη φηη 

παξαηεξνχληαη ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο, δελ είλαη φκσο ζαθέο αλ απνηεινχλ αηηία ηεο 

θαηάζιηςεο ή ζπλέπεηά ηεο (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). 

 

Μειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ 

δηαζηξεβιψζεσλ θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξεί λα παίδνπλ 

ξφιν παξάγνληεο φπσο: κίκεζε πξνηχπσλ απφ ζεκαληηθνχο άιινπο, ηειεηνζεξία, επηθξηηηθή 

ζηάζε, απνγνήηεπζε θαη εκπεηξίεο κε αλεμέιεγθηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο. Δπίζεο 

καθξνπξφζεζκεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κεηά απφ απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, ηα 

θαηαζιηπηηθά παηδηά έρνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

έλαξμε επεηζνδίνπ θαηάζιηςεο (Παπάλεο θαη ζπλ., 2007; Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2004; 

Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001; Κακπάθνο, 1999; Καξαγηάλλε, 1999).  
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Δπίθηεηε «αίζζεζε αβνήζεηνπ» (Learned helplessness) 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ φηαλ ην άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε γεγνλφηα ηα νπνία 

ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα ηα ειέγμεη, νδεγείηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη δελ ζα κπνξεί 

λα ειέγμεη νχηε ηα κειινληηθά γεγνλφηα θαη αηζζάλεηαη ζπλαηζζεκαηηθά «αβνήζεην». Δπίζεο 

καζαίλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθβαζε ησλ πξάμεψλ ηνπ. Ζ «αίζζεζε 

αβνήζεηνπ» έρεη δηαπηζησζεί ζε εθήβνπο κε θαηάζιηςε, φπνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ κηθξή 

ηθαλφηεηα επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη κηθξή ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ αγρνγφλα 

γεγνλφηα (Purandare, 2010).   

 

«Απηνξξύζκηζε» 

Απηή, ζχκθσλα κε ηνλ Kanfer (1971), πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην, ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο είλαη απηφ θαηά ην νπνίν, ην άηνκν παξαθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη 

ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα απηήλ. ην δεχηεξν ζηάδην, ηεο απηναμηνιφγεζεο, αμηνινγεί 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζην ηξίην ζηάδην, ηεο απηνελίζρπζεο, αληηδξά ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

γλσζηηθά ζην απνηέιεζκα ηεο απηναμηνιφγεζεο. Ο Rehm (1977) βαζηδφκελνο ζην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν ηεο απηνξξχζκηζεο γηα ηελ εξκελεία ηεο θαηάζιηςεο, δηαηχπσζε ηελ ππφζεζε φηη ηα 

θαηαζιηπηηθά άηνκα παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγία θαη ζηα ηξία ζηάδηα ηεο απηνξξχζκηζεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο. ην ζηάδην ηεο απηνπαξαηήξεζεο, ηα θαηαζιηπηηθά άηνκα ηείλνπλ λα 

εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο επηιεθηηθά ζηα αξλεηηθά γεγνλφηα θαη ζηηο άκεζεο ζπλέπεηεο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. πγρξφλσο ηείλνπλ λα αγλννχλ ηα ζεηηθά γεγνλφηα θαη ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. ην ζηάδην ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηα 

θαηαζιηπηηθά άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ απζηεξά θξηηήξηα ζεηηθήο απηναμηνιφγεζεο θαη 

ειαζηηθά θξηηήξηα αξλεηηθήο απηναμηνιφγεζεο. ην ηξίην ζηάδην παξαηεξείηαη ρακειή 

απηνελίζρπζε θαη πςειή ηάζε απηνηηκσξίαο. Σν κνληέιν ηεο απηνξξχζκηζεο ππνζηεξίδεηαη 

απφ εξεπλεηηθά επξήκαηα ζε θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο (Klenk & Strauman 2011; Forgas et 

al., 2009). 

 

Διιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε θαηάζιηςε ζπλδέεηαη κε ειιεηκκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη Lewlnsohn θαη Hoberman (1982) δηαηχπσζαλ ηελ ππφζεζε φηη ε 

θαηάζιηςε πξνθαιείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ κία κείσζε ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ελίζρπζεο, 

ηελ νπνία εηζπξάηηεη ην άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο αλεπάξθεηαο ησλ θνηλσληθψλ ηνπ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Klenk%20MM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Strauman%20TJ%5Bauth%5D
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δεμηνηήησλ. Σα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θαηαζιηπηηθά 

άηνκα έρνπλ εξεπλεζεί θαη επηβεβαησζεί. 

  

Οη έξεπλεο ζε θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Απηέο ζηνπο έθεβνπο εθθξάδνληαη θπξίσο σο δηαηαξαρή ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Δίλαη δχζθνιν φκσο λα απνζαθεληζηεί εάλ νη 

ειιεηκκαηηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξνθαινχλ ηελ θαηάζιηςε ή απνηεινχλ ζπλέπεηά ηεο 

(Μαθξή-Μπφηζαξε, 2008).  

 

Καηαγεγξακκέλεο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο απφ εθήβνπο κε κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην 

δείρλνπλ φηη απηνί δπζθνιεχνληαη ζηε δεκηνπξγία ζηελψλ ζρέζεσλ, πεξλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν 

κε θίινπο, ελψ αλαθέξνπλ φηη ληψζνπλ απνμελσκέλνη απφ ην γχξσ πεξηβάιινλ ηνπο, φηη 

επηζπκνχλ λα κέλνπλ κφλνη ζην ζπίηη ηνπο αξθεηά ζπρλά. Δμαηηίαο ηεο ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο θαη απηφυπνηίκεζεο, νη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη είλαη πην δηζηαθηηθνί θαη 

παζεηηθνί ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Δπηπιένλ νη άιινη δελ 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ παξέα καδί ηνπο εμαηηίαο ησλ ειιηπψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Ζ 

απφξξηςε ησλ θαηαζιηπηηθψλ εθήβσλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο απμάλεη ην δπζθνξηθφ ηνπο 

ζπλαίζζεκα (APA, 2000).  

 

3.7.4. Χπρνθνηλσληθέο Θεσξίεο  

Οη αγρνγφλεο θαη νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο δσήο έρνπλ ζεσξεζεί αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο (Johnson et al., 2012). ε 

πξφζθαηε κειέηε ηνπ Meng θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2011), εμεηάζηεθε ε ζρέζε  

ζηξεζζνγφλσλ γεγνλφησλ θαη ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο θαη βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζε θαηαζιηπηηθνχο ελήιηθεο 

ππνζηεξίδεη φηη ηα αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο θπξίσο εληζρχνπλ ή δηαηεξνχλ ηελ θαηάζιηςε 

παξά ηελ πξνθαινχλ.  

 

Ζ ζρέζε εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ δσήο έρεη επίζεο κειεηεζεί 

(Tracy, 2012). Γηα ηνπο εθήβνπο έρνπλ αλαθεξζεί σο πην ζεκαληηθά ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα 

δσήο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε (ζρνιηθή απνηπρία), ηηο θηιηθέο θαη ηηο 

ξνκαληηθέο ζρέζεηο ή γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπο, θπξίσο ζε ζέκαηα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Tracy%20M%5Bauth%5D
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εξγαζίαο θαη πγείαο. Δπίζεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζσκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζάλαην, δηαδχγην γνλέσλ θ.α. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα κφλα ηνπο ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ (φπσο έιιεηςε ππνζηήξημεο) ζπλδένληαη κε ηελ 

εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001; Silberg et al., 2001). 

Απηέο νη θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπρλά θαηαγξαθεί θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ ζε ζρέζε κε νκάδεο ειέγρνπ.  

 

Δδψ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ηδηαηηέξσο θαη ε ζσκαηηθή αζζέλεηα σο «εηδνπνηφο» 

παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο θαηάζιηςεο ζηελ εθεβηθή ειηθία, αθνχ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρεη δνζεί ζρεηηθά ειάρηζηε πξνζνρή, επεηδή νη έθεβνη ζεσξνχληαη σο 

κία ειηθηαθή νκάδα κε θαιή ζσκαηηθή πγεία. Χζηφζν θάπνηεο κειέηεο  έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη ζσκαηηθήο αζζέλεηαο. Σν άγρνο θαη ην stress πνπ 

πξνθαιεί ε ζσκαηηθή αζζέλεηα ίζσο νδεγεί ζε εθεβηθή θαηάζιηςε (Dumont & Olson, 2012). 

 

H ζπκαηνπνίεζε θαη ν εθθνβηζκφο είλαη δπλεηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εθεβηθή 

θαηάζιηςε θαη απηνθηνληθφηεηα. Ο εθθνβηζκφο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο δείθηεο ηνπ θηλδχλνπ 

ησλ δηαθφξσλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ εθεβεία. Ζ ζπρλή έθζεζε ζηε ζπκαηνπνίεζε ή 

ζηνλ εθθνβηζκφ ζρεηίδεηαη κε πςειφ θίλδπλν αλάπηπμεο θαηάζιηςεο, ηδεαζκνχ θαη 

απνπεηξψλ απηνθηνλίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθήβνπο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο θαη ηα ζχκαηα αιιά θαη νη ζχηεο ηνπ εθθνβηζκνχ 

βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν (Klomek et al., 2007; Kaltiala-Heino et al., 1999). 

 

3.8. Γηαηαξαρέο πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηελ θαηάζιηςε ζηελ Δθεβεία – 

πλλνζεξφηεηα  
 

Με ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θαηάζιηςεο 

ζηνπο εθήβνπο δηαπηζηψζεθε φηη νη εθδειψζεηο θαηάζιηςεο ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε άιιεο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Ζ αηηηψδεο ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ θαηάζιηςε θαη ηηο άιιεο δηαηαξαρέο δελ έρεη απνζαθεληζηεί. Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πηζαλφηεηα ζπλχπαξμεο ηεο θαηάζιηςεο κε άιια πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, δηφηη ν παξάγνληαο ηεο ζπλλνζεξφηεηαο πεξηπιέθεη ηελ εθηίκεζε θαη ηε 

ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο εθήβνπο αξθεηά ζπρλά.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olson%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22570392
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Όζνλ αθνξά ζηε ρξνληθή ζεηξά ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ ζηελ εθεβεία θαη 

ησλ άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, ε θαηάζιηςε κάιινλ πην ζπρλά αθνινπζεί παξά πξνεγείηαη. 

Ίζσο ε ρξνληθή απηή ζεηξά ππνδειψλεη ηνλ ηξφπν πνπ ν έθεβνο αληαπνθξίλεηαη ζε κείδνλα 

γεγνλφηα δσήο. Ζ πξψηε ηνπ αληίδξαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ άγρνο θαη δπζθνξία, ελψ ε 

απειπηζία θαη ε θαηάζιηςε αθνινπζεί (Silberg et al., 2001). Μία απφ ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζπλλνζεξφηεηαο ίζσο είλαη φηη ζπληζηά έλα μερσξηζηφ ελλνηνινγηθψο 

πξνζδηνξηζκέλν θιηληθφ ζχλδξνκν. Κάπνηεο πξψηεο ελδείμεηο απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

παξέρνπλ έλα επδηάθξηην ζχλδξνκν ζπλλνζεξφηεηαο θαηάζιηςεο θαη δηαηαξαρψλ δηαγσγήο. 

Οη έθεβνη θαη κε ηα δχν απηά ζχλδξνκα δηαθέξνπλ απφ ηνπο «ακηγψο» θαηαζιηπηηθνχο 

εθήβνπο φζνλ αθνξά ζηελ πξφγλσζε θαη ην νηθνγελεηαθφ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα αληηθνηλσληθνχ ηχπνπ 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία, 

ζηελ ελήιηθε δσή απφ φ,ηη νη «ακηγψο» θαηαζιηπηηθνί έθεβνη. Δπηπιένλ απηνί αλαθέξνπλ 

ιηγφηεξν ζπρλά νηθνγελεηαθφ ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη αιθννιηζκνχ απφ φ,ηη νη 

«ακηγψο» θαηαζιηπηηθνί έθεβνη. 

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζην πιαίζην ηεο δηάγλσζεο ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ 

κε ηα εγρεηξίδηα ηαμηλφκεζεο επηρεηξείηαη θαη ν εληνπηζκφο άιισλ ζπλνδψλ δηαηαξαρψλ. Οη 

πην ζπρλέο δηαγλψζεηο ζπλλνζεξφηεηαο είλαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο, ε ζρνιηθή άξλεζε, ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα, ε θαθνπνίεζε, ε ςπρνγελήο αλνξεμία, νη δηαηαξαρέο άγρνπο θαη δηαγσγήο 

(Wagner, 2002).  

 

Πξνβιήκαηα ζθέςεο 

Δίλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο εάλ νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο νθείινληαη ζε 

κεηαβνιέο ζηε ζθέςε ή απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηαδίνπ ηνπ εθήβνπ. 

Δπηπξνζζέησο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε εθεβεία είλαη κηα πνιχπινθε αλαπηπμηαθή πεξίνδνο, 

ηφζν ψζηε ε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ηππηθψλ αλαπηπμηαθψλ δπζθνιηψλ ηεο κπνξεί 

λα είλαη θαζνξηζηηθή γηα εθδήισζε ζπκπησκάησλ ζρεηηθψλ κε ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο 

(Montes & Álvarez, 2003). 

 

ε έξεπλα ησλ Dhossche θαη ζπλεξγαηψλ (2002), βξέζεθε φηη 6% ησλ εθήβσλ εθδειψλνπλ 

πξνβιήκαηα ζθέςεο. ηελ Διιάδα, ζηελ έξεπλα ησλ Sarra θαη ζπλεξγαηψλ (2008) ζε 
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εθήβνπο, νη νπνίνη επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Πξφιεςεο θαη Τγείαο Δθήβσλ, ην 1.6% 

αλέθεξε πξνβιήκαηα ζθέςεο. 

 

Πξνβιήκαηα πξνζνρήο 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζνρήο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαηά 

DSM Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ) (ADHD). Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη ε απξνζεμία, ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε 

παξνξκεηηθφηεηα, ηα νπνία ππάξρνπλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ αλαινγηθά κε ην αλαπηπμηαθφ 

ζηάδην ηνπ αηφκνπ θαη κεηψλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ (Wilkinson & Goodyer, 2006; 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).  

 

Ζ ΓΔΠ-Τ είλαη κία απφ ηηο πην ζπρλέο θαη πεξηζζφηεξν κειεηεκέλεο δηαηαξαρέο ζηελ 

εθεβηθή ειηθία, πνπ φκσο ζπλερίδεη λα ππάξρεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζπλερίδεηαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ θαη ζηελ ελήιηθε δσή (Harrison et al, 2011; Barkley, 2006). Απφ ηελ 

εθεβεία θαη κεηά, ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά. χκθσλα κε ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε ππεξθηλεηηθφηεηα κεηψλεηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή κηαο πην 

εζσηεξηθήο αλεζπρίαο, πνπ εθδειψλεηαη κε κηθξέο αιιά ζπρλέο θηλήζεηο. Ζ απξνζεμία 

κπνξεί λα κέλεη ζηαζεξή ή λα κεηψλεηαη ειαθξψο θαη ππάξρεη ζρεηηθά θαιχηεξνο έιεγρνο 

ησλ παξνξκήζεσλ (Langberg et al, 2008; Spencer, 2002; Biederman et al, 2000). 

 

Ζ δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ πξνζνρήο ζηελ εθεβεία είλαη δχζθνιε ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ, ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο εθεβείαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηάδνπλ κε απηά ηεο ΓΔΠ-Τ, ηεο δπζθνιίαο 

ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, ηεο απξνζπκίαο ζπλεξγαζίαο ησλ εθήβσλ, 

ησλ δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ απηναλαθνξψλ ησλ εθήβσλ 

θαη ησλ αλαθνξψλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ πνιιαπιψλ ζπλνδψλ ζπκπησκάησλ θαη δηαηαξαρψλ 

(Harrison et al, 2011).  

 

ε κειέηε πνπ έγηλε ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ ζηελ Διιάδα δηαπηζηψζεθε φηη ην 10% ησλ 

καζεηψλ εθδειψλνπλ ηε δηαηαξαρή (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2002). Αληίζεηα ζε λεφηεξε 

κειέηε ησλ Sarra θαη ζπλεξγαηψλ (2008) ζε δείγκα εθήβσλ επίζεο ζηελ Διιάδα, ζρεδφλ νη 
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κηζνί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε ζπκκεηέρνληεο έθεβνη (ην 5.7%) παξνπζίαδαλ 

θιηληθά ζπκπηψκαηα ζην ζχλδξνκν πξνβιήκαηα πξνζνρήο.   

 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί κειέηε πνπ ζρεηίδεη ηελ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή-ππεξθηλεηηθφηεηα 

(ΓΔΠ-Τ) κε ηε ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ, αιθνφι, θαπλίζκαηνο θαη κάιηζηα πηζαλφλ 

αλεμάξηεηα απφ ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. Σα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο 

ππνγξακκίδνπλ ηελ επάισηε ζέζε ησλ εθήβσλ κε ζπκπηψκαηα ΓΔΠ-Τ ζην θάπληζκα, ην 

αιθνφι θαη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ελδερνκέλσο σο κέζν απηνζεξαπείαο (Gudjonsson 

et al., 2012).  

 

Άγρνο 

Σν άγρνο είλαη έλα δπζθνξηθφ ζπλαίζζεκα, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη σο αληίδξαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε θάπνηνλ επηθείκελν θίλδπλν ή δχζθνιε θαηάζηαζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα είλαη 

ιεηηνπξγηθφ θαη πξνζαξκνζηηθφ, θαζψο ζέηεη ην άηνκν ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο γηα λα 

αληηδξάζεη ζην εξέζηζκα. Όηαλ, φκσο, ην άγρνο εκθαλίδεηαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, είλαη 

επίκνλν θαη δπζαλάινγν ηνπ εξεζίζκαηνο θαη πξνθαιεί έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηφηε 

πξφθεηηαη γηα θάπνην ζχλδξνκν ή δηαηαξαρή (Beesdo et al, 2009; Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 

2003).  

 

Οη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο απνηεινχλ κηα επξεία θαηεγνξία θαη απαξηίδνληαη 

απφ ζπκπηψκαηα ή δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο. Έρνπλ, 

σζηφζν, θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο νκάδεο ζπκπησκάησλ: 

ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα (δπζθνξία, ελφριεζε, θφβν, αγσλία, ππεξέληαζε), ζσκαηηθέο 

αληηδξάζεηο (εθίδξσζε, ηαρππαικία, ηξέκνπιν, δαιάδα, πφλνο ζην ζηήζνο) θαη ππεξβνιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (απνθπγή, απφζπξζε). Υαξαθηεξηζηηθά, ινηπφλ, απηψλ ησλ ζπλδξφκσλ ή 

δηαηαξαρψλ είλαη ε ππεξβνιηθή αλεζπρία, νη εκκνλέο, ν θφβνο θαη ην άγρνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή θαηαζηάζεηο, νη αξλεηηθέο ή κε ξεαιηζηηθέο ζθέςεηο, ν παληθφο, 

ε θαθή εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ππεξεπαηζζεζία ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (Black & 

Pössel, 2012; Merrell, 2008; Jeffery, 2006). 

 

χκθσλα κε κειέηεο, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο είλαη απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο, ζε εθήβνπο, 

έρνληαο, κάιηζηα, θαη ηελ πην κηθξή ειηθία έλαξμεο (Beesdo et al, 2009; Kessler et al, 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Black%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23054351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%B6ssel%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23054351
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Χζηφζν, επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα επξεία θαηεγνξία κε δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο ησλ 

ζπκπησκάησλ, είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ην πνζνζηφ εκθάληζεο (Bansal & 

Barman, 2011). Όπσο αλαθέξνπλ ν Knopf θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2008), ην 17.2% ησλ 

εθήβσλ έσο 17 εηψλ πνπ αλαδεηνχλ ζεξαπεία, είλαη ιφγσ έληνλεο αλεζπρίαο ή θφβνπ.  

 

Πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ ηα πνζνζηά εκθάληζεο νπνηαζδήπνηε δηαηαξαρήο άγρνπο ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο φηη θπκαίλνληαλ ζε πνζνζηφ 15-20% (Beesdo et al, 2009). ε δείγκα 

Διιήλσλ εθήβσλ ειηθίαο 16-18 εηψλ (Ν=2.431), ηα πνζνζηά ησλ εθήβσλ πνπ παξνπζίαδαλ 

θιηληθά ζπκπηψκαηα ήηαλ 19.72% γηα ηελ επεξεζηζηφηεηα, 16.70% γηα ηελ αλεζπρία, 9.81% 

γηα ην ειεχζεξν άγρνο, 6.13% γηα ηηο εκκνλέο, 4.56% γηα ηνπο θαηαλαγθαζκνχο, 3.72% γηα 

ηνλ παληθφ θαη 3.10% γηα ηηο θνβίεο (Skapinakis et al, 2011). Σέινο, γηα ην ζχλδξνκν άγρνο-

θαηάζιηςε ηεο θιίκαθαο Youth Self Report (Achenbach & Rescorla, 2003), ην πνζνζηφ 

εκθάληζεο ζε 538 εθήβνπο ζηελ Διιάδα ήηαλ 9.7% (Sarra et al, 2008). 

 

ε αληίζεζε κε κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εηεξνγέλεηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, (Unick, 

2010), έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλψλ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο 

θαη δείρλεη απφ ηε κία φηη νη δχν απηέο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ δηαηαξαρέο 

κε πςειή κεηαμχ ηνπο ζπλέπεηα θαη απφ ηελ άιιε φηη πνιινί απφ ηνπο γλσζηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ είλαη έληνλα φκνηνη (Kessler et al., 2005).   

 

Καη νη δχν απηέο δηαηαξαρέο γίλνληαη αληηιεπηέο φπσο νξίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη 

ηαμηλνκνχληαη απφ ην δηαγλσζηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ εγρεηξίδην ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, DSM-IV (ΑPA, 1994).  

 

Ζ ζπκπησκαηνινγία ηφζν ηνπ άγρνπο φζν θαη ηεο θαηάζιηςεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

αιιεινεπηθάιπςε, θαη άηνκα πνπ έρνπλ ηε κία απφ ηηο δχν δηαγλψζεηο ζπρλά ηθαλνπνηνχλ 

θαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο άιιεο, είηε ηαπηφρξνλα είηε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο 

δσήο ηνπο. Δλδεηθηηθά εάλ ζπγθξίλνπκε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ 

επεηζνδίνπ θαη ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο, ζχκθσλα κε ην DSM-IV ζα δνχκε 

φηη ηα πέληε είλαη θνηλά θαη απνηεινχλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη γηα ηηο δχν δηαηαξαρέο 

(επεξέζηζηε δηάζεζε, δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ, ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, θφπσζε/απψιεηα 

ελέξγεηαο, ειαηησκέλε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο). Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kessler%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15958807
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άηνκα πνπ αλήθνπλ θαη ζηηο δχν απηέο δηαγλσζηηθέο νκάδεο ηείλνπλ λα αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα, παξνπζηάδνπλ παξφκνηεο ελδνθξηλείο ελδείμεηο θαη 

έρνπλ νηθνγελεηαθά ηζηνξηθά ηφζν θαηαζιηπηηθήο φζν θαη αγρψδνπο δηαηαξαρήο (McLaughlin 

& Hatzenbuehler., 2009; Κιεθηάξαο, 2000).  

 

Κνηλσληθή απόζπξζε 

Ζ θνηλσληθή απφζπξζε αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ απνκνλψλνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ζηαζεξά κέζα ζην ρξφλν θαη ζηηο πνηθίιεο 

θαηαζηάζεηο, εθδειψλνληαο κνλαρηθή ζπκπεξηθνξά αθφκα θαη παξνπζία ησλ άιισλ. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε γηαηί δε ζέινπλ ηελ παξέα ησλ άιισλ, είηε γηαηί ηε ζέινπλ αιιά 

αλεζπρνχλ φηη δε κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζσζηά ζε κηα θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε (Rubin & Coplan, 2004). πλεπψο, ε θνηλσληθή απφζπξζε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, αλεπαξθείο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, κε ξεαιηζηηθή αξλεηηθή εθηίκεζε εθ κέξνπο ηνπ αηφκνπ γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο ή/θαη ππεξβνιηθφ θφβν (Merrell, 2008; Γαιαλάθε, 2004; Rubin et al., 2002).  

Σν ζχλδξνκν απηφ δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο ζηελ εθεβεία (Rubin et al, 2010; Kim et al, 

2008; Oh et al, 2008).  ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ κε δείγκα εθήβσλ, 

ην 6.5% αλέθεξε θιηληθά ζπκπηψκαηα θνηλσληθήο απφζπξζεο (Sarra et al, 2008). 

 

Κνηλσληθά Πξνβιήκαηα 

Πνηά: Ζ ζπρλή θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι ζηηο λεαξέο ειηθίεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε θαηάζιηςεο, καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, αγρψδνπο ζπκπεξηθνξάο, αληηθνηλσληθήο θαη 

βίαηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη κπνξνχλ ππφ ηελ επήξεηά ηνπ λα εθηειέζνπλ αμηφπνηλεο πξάμεηο. 

Αθφκα θαη κε ηελ πεξηζηαζηαθή ρξήζε, ιφγσ ηεο επήξεηαο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

δεκηνπξγνχλ πνηθίια πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Θαλαζά & 

Παιιεθαξψλα, 2005).  

 

Οη Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε (ζηε δξαζηεξηφηεηα 

θαηαλάισζεο) ζε άηνκα πνπ έρνπλ γελεηηθή πξνδηάζεζε, έηζη ψζηε ε έθζεζε ζε αξλεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (κηθξφηεξε επίβιεςε απφ ηνπο γνλείο θαη κε επλντθέο ζπλζήθεο 

αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ) λα νδεγεί ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα (Laucht et al., 2012).  
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ε κειέηε ησλ Van Der Vorst θαη ζπλεξγαηψλ (2006) βξέζεθε φηη ε θαηαλάισζε αιθνφι 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ εληφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Όηαλ ε 

νηθνγέλεηα έρεη απζηεξνχο θαλφλεο κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε αιθνφι.  

 

ε πξφζθαηε κειέηε ησλ Mares θαη ζπλεξγαηψλ (2012) ππνζηεξίρζεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αιθνφι απφ ηνπο εθήβνπο, δελ νδεγνχλ ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα, 

αθνχ ζπλήζσο έρνπλ κηθξή δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο θαη δελ θαιχπηνπλ ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κεηψλεηαη ν άκεζνο γνλετθφο έιεγρνο, δειαδή απφ ηελ κέζε σο ηελ 

φςηκε εθεβεία.  

  

Χξήζε λαξθσηηθώλ – ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ: Ο φξνο «ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο» πνπ 

πηνζέηεζαλ ν WHO (ΠΟΤ) θαη ε ΑPA (ΑΦΔ) πεξηιακβάλεη νπζίεο πνπ έρνπλ θνηλφ 

γλψξηζκα ηε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο κε απνηέιεζκα ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάξηεζε. Μεξηθέο απφ ηηο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο είλαη 

ςεπδαηζζεζηνγφλεο νπζίεο (πρ LSD, ραζίο), παξάγσγα ηνπ νπίνπ (εξσίλε θιπ), θνθαΐλε θαη 

ακθεηακίλεο, αιιά θαη εξεκηζηηθά,  ππλσηηθά (βαξβηηνπξηθά), αλνξεμηνγφλα, πεζηδίλε 

(αλαιγεηηθά),  θεληαλχιε (αλαηζζεηηθφ) θιπ.  

 

Οη έθεβνη πνπ παίξλνπλ δηεγεξηηθά ράπηα, φπσο είλαη νη ακθεηακίλεο, γίλνληαη επεξέζηζηνη, 

αλήζπρνη, έρνπλ αυπλίεο θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνπλ ζνβαξέο δηαλνεηηθέο 

δηαηαξαρέο, κε θαληαζηψζεηο θαηαδίσμεο θαη ηξνκαθηηθέο παξαηζζήζεηο. Άιια 

παξαηζζεζηνγφλα ή βαξβηηνπξηθά, ζπλδπαδφκελα κε αιθνφι, ζπζρεηίδνληαη κε δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο, αηπρήκαηα θιπ. (Λεβέληεο θαη ζπλ., 1999).  

 

Δθηφο απφ ηα εηδηθά ζπκπηψκαηα, ππάξρνπλ θνηλέο επηπηψζεηο ζνβαξφηαηεο απφ ηε ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε ζρεδφλ λαξθσηηθνχ, πνπ βέβαηα αγλννχληαη απφ ηνπο εθήβνπο ρξήζηεο. 

Δπηπιένλ ε ζπλερήο ρξήζε ςπρνδξαζηηθψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε 

ςπρνινγηθή ή θαη ζσκαηηθή εμάξηεζε γηα ηελ ελ ιφγσ νπζία κε απνηέιεζκα ε δηαθνπή λα 

πξνθαιεί ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο. Πηζαλέο επηπηψζεηο είλαη δηάθνξεο νξγαληθέο 

βιάβεο, ςπρηθή αζζέλεηα, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (άγρνο, θαηάζιηςε), ππνζηηηζκφο θαη 

ζάλαηνο. Ο θίλδπλνο απηνθηνλίαο απμάλεηαη κε θάζε κνξθή εμάξηεζεο ιφγσ ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ (Cook et al., 2009).  
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Καηά ηε ρξήζε νπζηψλ επίζεο παξνπζηάδνληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο, θαζεγεηέο θαη ζπλνκειίθνπο, εκθαλίδεηαη απφζπξζε ή 

έληαμε ζε παξαβαηηθέο νκάδεο. Ζ θαηάρξεζε νπζηψλ απφ καζεηέο ζρεδφλ πάληα 

ζπζρεηίδεηαη κε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, φπσο βίαηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, παξαβάζεηο θαλφλσλ, αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ή θαη εγθαηάιεηςε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη πνηθίιεο άιιεο εθδειψζεηο (Smith-Khuri et al, 2004; Πεηξφπνπινο &  

Παπαζηπιηαλνχ,  2001).  

 

Ζ κειέηε ησλ Berten θαη ζπλεξγαηψλ (2012), ζπλέδεζε ηελ ρξήζε νπζηψλ κε ην νηθνγελεηαθφ 

ππφβαζξν θαη πξνζσπηθή θνηλσληθή ζέζε. Οη έθεβνη πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν  είλαη πην επηξξεπείο.  

 

Δπηζεηηθόηεηα: Ζ επηζεηηθφηεηα κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο ζσκαηηθή, 

ιεθηηθή θαη θνηλσληθή (Karriker-Jaffe et al, 2008; Cummings & Leschied, 2001). Ζ ζσκαηηθή 

πεξηιακβάλεη εκπινθή ζε πξάμεηο πνπ πξνθαινχλ πφλν ή ηξαπκαηηζκφ. Ζ ιεθηηθή 

επηζεηηθφηεηα, απνηειεί νπζηαζηηθά απηφ πνπ απνθαινχκε εθθνβηζκφ (Κνθθέβε θαη ζπλ., 

2008). Ζ θνηλσληθή (ή έκκεζε) επηζεηηθφηεηα είλαη ε πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα θάλεη θαθφ ζε 

άιινπο κέζσ ηεο πξφθιεζεο βιάβεο ή ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζρέζεσλ 

(Karriker-Jaffe et al, 2008; Crick & Zahn-Waxler, 2003; Cummings & Leschied, 2001).  

 

Σέινο, νη δηάθνξεο κνξθέο βίαο, φπσο αλζξσπνθηνλία, βηαζκφο θαη άιιεο, άιινηε 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πην αθξαίεο κνξθέο επηζεηηθφηεηαο θαη άιινηε αληηδηαζηέιινληαη απφ 

απηήλ (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2008) θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο απνθιίλνπζεο θαη 

παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Kerr, 2011).  

 

Πξφζθαηεο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο γηα ηε βία θαη ηελ επηζεηηθφηεηα, ηνλίδνπλ ηνπο 

βηνινγηθνχο θαη ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο, θπξίσο ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο 

(Jianghong, 2011).  

 

Απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά: Οη δηαηαξαρέο θαηά DSM-IV πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην 

ζχλδξνκν απνθιίλνπζαο-παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε δηαηαξαρή δηαγσγήο, ε 

ελαληησκαηηθή πξνθιεηηθή δηαηαξαρή θαη ε αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο 
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(Γηαλλνπνχινπ & Σζνκπάλνγινπ, 2005; Storvoll & Wichstrøm, 2003; Vermeiren, 2003; 

Fergusson & Horwood, 2002). 

 

ε κειέηε, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ εθδειψλνπλ 

ζνβαξή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ 4.1% (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008). Δπίζεο, απφ ην 

ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αδηθεκάησλ γηα ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ην πνζνζηφ ησλ εθήβσλ 

έθηαλε ην 6.4% (Georgoulas, 2009). Σέινο, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο Τπνδηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεο, ε 

ζπκκεηνρή αλειίθσλ ζηε ζπλνιηθή εγθιεκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, 

κε πνζνζηφ 16.7% γηα ην 1999, ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα άιισλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ (Γηαλλνπνχινπ & Σζνκπάλνγινπ, 2005). 

 

Γηαηαξαρή δηαγσγήο: Ζ δηαηαξαρή δηαγσγήο είλαη ζπρλή ζηελ εθεβεία. Σα ζπκπηψκαηα 

εκθαλίδνληαη πξννδεπηηθά θαη απμάλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη έθεβνη κε δηαηαξαρή 

δηαγσγήο ζπκκνξθψλνληαη δχζθνια κε ηνπο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ειηθία ηνπο, ελψ 

κπνξεί λα είλαη επηζεηηθνί (Γαιαλάθε & Βνγηαηδφγινπ, 2007).   

 

Πνιινί απφ ηνπο εθήβνπο κε δηαηαξαρή δηαγσγήο θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ (Cook et al., 2009). 

πρλά ε θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ππνθξχπηεη άιια πξνβιήκαηα, φπσο θαθνπνίεζε ή 

παξακέιεζε απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο, πνιχ απζηεξή ή ηηκσξεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνλέσλ, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα (αλεξγία, ρξήζε νπζηψλ, ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα ησλ 

γνλέσλ θιπ), θαηάζιηςε, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θιπ. Πνιιά απφ απηά ηα παηδηά έρνπλ πνιχ 

ρακειή απηνεθηίκεζε παξά ηε ζθιεξή εηθφλα πνπ παξνπζηάδνπλ.  

 

Σσκαηηθά ελνριήκαηα: Σα ζσκαηηθά ελνριήκαηα είλαη έλα ζχλδξνκν ην νπνίν αθνξά ζε 

επαλαιακβαλφκελα παξάπνλα γηα ζσκαηηθή δπζθνξία, πφλν ή αζζέλεηα, πνπ δελ έρνπλ 

γλσζηή ηαηξηθή ή νξγαληθή αηηία. Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη φηη ε αίζζεζε ηεο δπζθνξίαο ή 

ηνπ πφλνπ δελ είλαη έληνλε ή πξαγκαηηθή γηα ην άηνκν πνπ ηε βηψλεη. Σα ζπκπηψκαηα απηά 

ζεσξείηαη φηη νθείινληαη ζε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, απνηειψληαο άκπλα ή ηξφπν 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ. Σα πην ζπρλά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη έθεβνη είλαη θνηιηαθνί ή ζηνκαρηθνί πφλνη, λαπηία, πνλνθέθαινη, 

κπνζθειεηηθνί πφλνη, πφλνο ζηα άθξα ή ηηο αξζξψζεηο, πξνβιήκαηα ζηελ αλαπλνή, δαιάδα ή 
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ηάζε γηα ιηπνζπκία θιπ. Ζ χπαξμε ηέηνησλ ζπκπησκάησλ κπνξεί λα είλαη απφ ελνριεηηθή 

έσο θαη λα πξνθαιεί έθπησζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ (Hoftun, 2012; Brown & 

Sargent, 2011; Merrell, 2008). 

 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ ζε εθήβνπο, ζπλήζσο δηεξεπλάηαη ε χπαξμε ζσκαηηθψλ 

ελνριεκάησλ ππφ ηε κνξθή ζπλδξφκνπ ή σο κέξνο ησλ ζπκπησκάησλ άιισλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, θαη φρη σο μερσξηζηή δηαηαξαρή. Γηα ην ιφγν απηφ δελ 

ππάξρνπλ ζαθή δεδνκέλα γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο (Nixon et al., 2011; Merrell, 

2008; Kapi et al., 2007; Rescorla et al., 2007; Rudan et al., 2005; Reynolds et al., 2001; 

Perquin et al., 2000).  

 

Απηνθηνληθή Σπκπεξηθνξά 

Σν κείδσλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ζηελ εθεβεία ζρεηίδεηαη θαη κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαη 

απηνθηνληθή απφπεηξα, παξφιν πνπ ε απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά είλαη πην πεξίπινθε θαη 

ζπλδέεηαη κε πνιιαπινχο παξάγνληεο (Beautrais, 2000). Σα θαηαζιηπηηθά άηνκα, κε βάζε 

θάπνηεο έξεπλεο ζεσξνχληαη ζηελ θιηληθή πξαθηηθή σο νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ απηνθηνλίαο 

(Skinner & McFaull, 2012), ελψ, ε απηνθηνλία, ζεσξείηαη ίζσο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο 

ζλεζηκφηεηαο ζηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, φπνπ ζχκθσλα κε ηα  ηξέρνληα ζηνηρεία απηή 

κεηψλεηαη φηαλ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρήο ε ζεξαπεία ηεο (Cook et al., 2009).   

 

Απηνθηνληθόο ηδεαζκόο: Ο φξνο «απηνθηνληθφο ηδεαζκφο» αλαθέξεηαη ζε ζθέςεηο ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ αθνξνχλ απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. Απηέο νη ζθέςεηο κπνξεί λα είλαη 

αζαθείο θαη αθαζφξηζηεο θαη λα αθνξνχλ ζην ζάλαην ζε θάπνην κειινληηθφ ρξφλν ή λα 

παίξλνπλ ηε κνξθή ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ απηνθηνλίαο (Dunlop et al., 2011). Ο 

απηνθηνληθφο ηδεαζκφο κπνξεί λα είλαη ρξφληνο θαη επίκνλνο, ή λα είλαη παξνδηθφο θαη λα 

ππξνδνηείηαη απφ αληίμνα γεγνλφηα ηεο δσήο.  

 

Παξα-απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά: Ο φξνο «παξα-απηνθηνλία», ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζπκπεξηθνξά αζζελψλ πνπ 

απηνηξαπκαηίδνληαη, ρσξίο λα ππάξρεη πάληα πξφζεζε ζαλάηνπ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη 

ζπρλφηεξε ζηελ εθεβεία ή ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή. Ο απηνηξαπκαηηζκφο είλαη έλαο ηξφπνο 

γηα λα αλαθνπθηζηνχλ απφ ηελ έληαζε πνπ ληψζνπλ νη έθεβνη ή λα εθηνλψζνπλ ην ζπκφ πνπ 

ληψζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ή ηνπο άιινπο (Ougrin et al., 2012). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη 
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έλαο ηξφπνο λα εθδειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα πεζάλνπλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

ζπκπεξηθνξά είλαη ζπρλφηεξε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θάπνηα ςπρηθή πάζεζε, ζπλήζσο 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. 

 

Απόπεηξα απηνθηνλίαο: Ο φξνο «απφπεηξα απηνθηνλίαο» αλαθέξεηαη ζε κηα ελέξγεηα ηνπ 

αλζξψπνπ πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο πγείαο, ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δσήο ηνπ. Οη 

απφπεηξεο κπνξεί λα είλαη πξνζρεδηαζκέλεο ή παξνξκεηηθέο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη 

ζπρλή ζηελ εθεβεία (Μέληε, 2007).  

 

ε κειέηε ησλ Kokkevi et al. (2012), βξέζεθε φηη ε απηνθηνλία είλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ 

κεηαμχ ησλ εθήβσλ ζηελ Δπξψπε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ν επηπνιαζκφο θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ ζθέςεσλ απηνθηνλίαο θαη ησλ απνπεηξψλ απηνθηνλίαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε 

απηνχ ηνπ ηφζν ζεκαληηθνχ θαη απεηιεηηθνχ γηα ηε δσή πξνβιήκαηνο δεκφζηαο πγείαο. Ο 

κέζνο επηπνιαζκφο ησλ απηναλαθεξφκελσλ απνπεηξψλ απηνθηνλίαο ήηαλ 10,5%, ελψ ε κέζε 

ηηκή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζθέςεσλ απηνηξαπκαηηζκνχ (ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο) ήηαλ 7,4%. Ζ 

απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά θαη νη ζθέςεηο είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην θχιν, 

ηε ρξήζε νπζηψλ, ηελ αθεξαηφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Ζ ελεκέξσζε ηνπ εθήβνπ απφ ην δηαδίθηπν δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

απηνθηνληψλ, σζηφζν ζηηο ζπδεηήζεηο ζην δηαδίθηπν (online for a) θαίλεηαη λα ζπλδένληαη 

ηδηαίηεξα κε ηελ αχμεζε ηνπ απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ (Dunlop et al., 2011). 

 

3.9. Πξφγλσζε 

 

Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη έλα κείδσλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ζηελ εθεβεία απνηειεί 

ηελ αξρή γηα άιια επεηζφδηα ηφζν ζηελ εθεβηθή φζν θαη ηελ ελήιηθε δσή (Carballo et al., 

2011). ε κειέηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εθήβσλ κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή αλαθέξεηαη φηη 

έλα ηθαλφ πνζνζηφ εθείλσλ πνπ είραλ επαλαθάκςεη απφ ην πξψην επεηζφδην παξνπζίαζαλ 

έλα άιιν κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν. Ζ εθεβηθή θαηάζιηςε ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαηεηλφκελε 

πνξεία θαη ρξνληθή ζηαζεξφηεηα, απφ απμεκέλε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο θαη εκθάληζεο λένπ 

επεηζνδίνπ, απφ απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη απηνθηνληθήο 

απφπεηξαο (Birmaher et al., 2002).  
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Με ηελ πξννπηηθή απηή ηεο θαθήο πξφγλσζεο ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο, έγηλε πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ ησλ κεραληζκψλ πνπ επζχλνληαη γηα απηήλ ηε δπζκελή εμέιημε. ρεηηθέο κειέηεο 

έδεημαλ φηη ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα ζηα νπνία ππνβάιιεηαη ν θαηαζιηπηηθφο έθεβνο, θαζψο 

θαη ε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πξφγλσζε, αλεμάξηεηα 

απφ ηε γελεηηθή επηβάξπλζε θαηαζιηπηηθψλ κεηέξσλ (Hammen et al., 2003). Έθεβνη, κε 

ζπλλνζεξφηεηα θαηάζιηςεο θαη δηαηαξαρψλ άγρνπο δελ έρνπλ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ 

αληηθαηαζιηπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή, ελψ έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ππνηξνπήο θαη 

απηνθηνληθήο απφπεηξαο.  

 

χκθσλα κε ηε κειέηε ησλ Bohman θαη ζπλεξγαηψλ (2012), ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα 

ηαπηφρξνλα κε εθεβηθή θαηάζιηςε, ζπλδένληαη ζηελά κε ππνηξνπηάδνπζα θαη ρξφληα 

θαηάζιηςε, δηπνιηθέο δηαηαξαρέο θαη ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο.   

 

Ζ ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαηαζιηπηηθνχ εθήβνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

έθπησζε ηφζν θαηά ηελ εθεβεία φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή, αθφκα θαη κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο λφζνπ (Aalto-Setälä et al., 2002). Οη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη 

ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ ζρνιηθή απνηπρία, θαη θνηλσληθή απνκφλσζε, ελψ σο 

ελήιηθεο αλαθέξνπλ ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θνηλσληθή απνκφλσζε, έθπησζε 

ςπρνθνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 

Ζ δπζκελήο πξφγλσζε ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο ηνλίδεη ηελ θιηληθή ζεκαληηθφηεηα ηεο 

δηαηαξαρήο απηήο θαη απαηηεί ηελ πξφιεςε, ηελ πξψηκε δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε (ζπλήζσο πνιχπιεπξε) (Van Lang et al., 2007).  

 

3.10. Πξφιεςε  

 

Σν κεζνδηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο δπζζπκίαο ζηελ εθεβεία, κέρξη ην πξψην επεηζφδην ηεο 

κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο παξέρεη ηελ επθαηξία ηεο πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 

Δπηπιένλ έθεβνη πςεινχ θηλδχλνπ, πξνεξρφκελνη απφ νηθνγέλεηεο κε θαηαζιηπηηθνχο γνλείο, 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα (Benjamin  et al., 2008; Asarnow et 

al., 2002). Αθφκε, ππνζηεξίδεηαη φηη γλσζηαθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο ζε καζεηέο έρνπλ 
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πξνιεπηηθή αμία, κεηψλνληαο ηελ θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία θαη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο 

θαηάζιηςεο γηα δχν ρξφληα κεηά ηελ παξέκβαζε (Barrett et al., 2006).  

 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξνιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε πιεξνθφξεζε ησλ εθήβσλ, ησλ 

γνλέσλ, ησλ δαζθάισλ θαη ηεο θνηλφηεηαο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

εθεβηθήο θαηάζιηςεο. Σέηνηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δείρλνπλ φηη νη γνλείο απνθηνχλ 

ζαθέζηεξε αληίιεςε ησλ πξνβιεκάησλ θαη αλαδεηνχλ επθνιφηεξα βνήζεηα (Λαδαξάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ πξνιεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζα βνεζήζεη ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη 

ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ζηελ εθεβεία, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κεηάβαζε ζηελ 

ελήιηθε δσή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο (Πεηξφπνπινο & 

Παπαζηπιηαλνχ, 2001).   

 

Έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο παξέκβαζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο πξφιεςεο (Kovacs & Lopez-Duran, 2010). Οη 

πξσηνγελείο πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο εζηηάδνληαη ζε φινπο ηνπο εθήβνπο κε ην ζθεπηηθφ 

φηη φινη νη λένη άλζξσπνη έρνπλ θάπνηα πηζαλφηεηα εκθάληζεο δπζθνξηθήο δηάζεζεο ή 

θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο. Έηζη δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη 

δηδαζθαιίαο απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαζηζηψληαο έηζη ην 

λέν άλζξσπν ηθαλφ λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο (Spence et al., 2005; Power et 

al., 2003).  

 

Οη δεπηεξνγελείο πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο εζηηάδνληαη ζε εθήβνπο πνπ έρνπλ ήδε εθηεζεί ζε 

παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο θαηάζιηςεο (γνλετθή θαηάζιηςε, παηδηά ρσξηζκέλσλ 

γνληψλ, παηδηψλ γνληψλ κε θαηάρξεζε νπζηψλ θιπ). Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ δπζιεηηνπξγηθνχ 

ηξφπνπ ζθέςεο, νη απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ε ηθαλφηεηα δηεπζέηεζεο δηαπξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ θαζηζηνχλ ηνλ έθεβν αλζεθηηθφ ζηελ 

εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο αθφκα θαη φηαλ πθίζηαηαη επηβαξπκέλν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

(Kovacs & Lopez-Duran, 2010).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Kovacs%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Lopez-Duran%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Kovacs%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Lopez-Duran%20N%5Bauth%5D
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Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο επηηαθηηθή αμηνινγείηαη ζήκεξα ε ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαη ηνπο ππφινηπνπο θνξείο θαη 

ζπζηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο (Sawyer et al., 2010).  

 

Ζ ζέζπηζε κίαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ζηελ εθαξκνγή ησλ κνξθψλ παξέκβαζεο θπξίσο, απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ (Theodore et al., 2002). Ζ παξνρή πνιιαπιψλ 

ςπρνινγηθψλ ππεξεζηψλ κέζα ζην ζρνιείν απφ ην ζρνιηθφ ςπρνιφγν θαη ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο θαη πην άκεζε είλαη θαη πην ηαρεία θαη δελ απαηηεί a priori ηελ 

παξαπνκπή ζε απνκαθξπζκέλεο απφ ην ζρνιείν ππεξεζίεο (θέληξα δηαγλσζηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο (ΚΓΑΤ), ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα θιπ). Οη παξαπνκπέο 

απηέο είλαη θαη πην πξνβιεκαηηθέο θαη πην δαπαλεξέο. Σν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ παξαπνκπή έσο ηελ αμηνιφγεζε, ν πηζαλφο ζηηγκαηηζκφο ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε κία εμσζρνιηθή κνλάδα, ε έιιεηςε ζχλδεζεο αλάκεζα ζηε δηάγλσζε 

θαη ηε ζπζηεκαηηθή ππνβνήζεζε, αιιά θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ 

καζεηή είλαη κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζην Διιεληθφ 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα (Νηθνιφπνπινο, 2007).  

 

Έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ παξέκβαζεο ζηελ θξίζε ή ησλ 

αλνηρηψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο δείρλνπλ φηη νη έθεβνη ηηο βξίζθνπλ πην πξνζηηέο απφ ηηο 

παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. Σα θέληξα ή νη ππεξεζίεο παξέκβαζεο ζηελ θξίζε 

θαη νη αλνηθηέο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνπ παξέρνπλ 24σξε πξφζβαζε απνηεινχλ ην βαζηθφ 

κνριφ θπξίσο ησλ πξνζπαζεηψλ πξφιεςεο ηεο απηνθηνλίαο. Οη παξεκβάζεηο απηέο 

βαζίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε πσο πνιιέο απηνθηνλίεο είλαη παξνξκεηηθέο πξάμεηο πνπ 

παξαθηλνχληαη απφ πξνβιήκαηα πνπ βηψλνληαη σο αθφξεηα θαη αμεπέξαζηα ηε κηα ζηηγκή, 

αιιά είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ αλ ην άηνκν κπνξεί λα έρεη άκεζε θαη εχθνιε 

πξφζβαζε ζε θαηάιιειε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. Οη πεξηζζφηεξνη 

έθεβνη πνπ ήιζαλ ζε επαθή κε απηέο ηηο ππεξεζίεο δελ είραλ ζρέζε κε άιιεο ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη πεξηζζφηεξνη αηζζάλνληαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε βνήζεηα πνπ έιαβαλ (Μνπιιά, 2007).  
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χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ (The World Health Organization Assessment Instrument for Mental 

Health Systems (WHO-AIMS)), ζε κειέηε γηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ζε εθήβνπο ζε 

ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, βξέζεθε φηη νη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο είλαη 

εμαηξεηηθά ζπάληεο θαη ζε κεγάιν βαζκφ απηφ πεξηνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε 

θξνληίδα. Σα παηδηά θαη νη έθεβνη απνηεινχλ ην 12% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αζζελψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο γηα ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή 

πγεία είλαη ειάρηζηε, κε ιηγφηεξν απφ ην 1% λα ιακβάλεη επαλεθπαίδεπζε (Morris et al., 

2011).  

 

Με αλάινγεο κεζφδνπο πξφιεςεο ηεο θαηάζιηςεο αιιά θαη άιισλ κνξθψλ αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, αλακέλεηαη παξάιιεια ζε έλα βαζκφ θαη ε πξφιεςε ηεο απηνθηνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. εκαζία έρεη ε αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα έγθαηξε 

ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε θαη ε αλάπηπμε αλάινγσλ ζηξαηεγηθψλ (Nordentoft, 2007; Mann 

et al., 2005). Γίλεηαη πιήξεο δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ππνθεηκέλσλ πξνδηαζεζηθψλ 

παξαγφλησλ θαη παξέρεηαη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε γηα ειάηησζε ησλ ζπλεπεηψλ 

(Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2004; Μπαδαξίδεο, 2004).  

  

3.11. Θεξαπεία 

 

Ζ αξρηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζε εθήβνπο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληρλεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη θαιχηεξα λα αληηκεησπίδνληαη αξρηθά ηα πξνβιήκαηα 

ζπλλνζεξφηεηαο πξηλ απφ ηε ζεξαπεία ηεο ίδηαο ηεο θαηάζιηςεο. Γηα παξάδεηγκα είλαη 

δχζθνιν λα πξνηαζνχλ ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο γηα ηελ θαηάζιηςε φηαλ έλαο έθεβνο αζζελήο  

ππνιείπεηαη πνιχ ηνπ θαλνληθνχ βάξνπο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλλνζεξφηεηαο κε 

ςπρνγελή αλνξεμία. ε άιιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη δπλαηφλ λα ζεξαπεπηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ζπλλνζεξφηεηαο ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηάζιηςε (Birmaher et al., 2007).  

 

Γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαηαζιηπηηθνχ εθήβνπ έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο κνξθέο 

ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ: ε ςπρνζεξαπεία (αηνκηθή, νηθνγελεηαθή ή νκαδηθή), ε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε ελδνλνζνθνκεηαθή ζεξαπεία, ε εθπαίδεπζε-ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, 

ε εθπαηδεπηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα λα 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16249421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16249421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Birmaher%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18049300
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ηνπνζεηεζεί ν έθεβνο, ε εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ν ζπλδπαζκφο κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Cook et al., 2009; Sanford et al., 2006).  

 

Ζ βαζηθή αληηκεηψπηζε γίλεηαη θπξίσο εμσλνζνθνκεηαθά θαη ζπλδπάδεη θαξκαθνζεξαπεία 

θαη ςπρνζεξαπεία. Ζ λνζειεία απαηηείηαη ζπάληα, θπξίσο φηαλ ππάξρεη έληνλνο απηνθηνληθφο 

ηδεαζκφο ή φηαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αδπλαηεί λα θξνληίζεη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ 

εθήβνπ ή φηαλ ππάξρνπλ δηαγλσζηηθέο ακθηβνιίεο (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).  

 

Οη γλσζηαθέο - ζπκπεξηθνξηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο (CBT: Cognitive Behavior 

Therapy) έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία ησλ εθήβσλ κε 

θαηάζιηςε (Rohde, 2005).  Έλα πιενλέθηεκα ηεο γλσζηαθήο ζεξαπείαο είλαη φηη είλαη 

επέιηθηε θαη επηηξέπεη ζην ζεξαπεπηή λα κεηαθηλείηαη εχθνια κεηαμχ ησλ ξφισλ ηνπ 

δαζθάινπ, ηνπ έκπηζηνπ, ηνπ πξνηχπνπ, ηνπ ζπκκάρνπ θαη ηνπ εηδηθνχ. Δπηπιένλ, είλαη έλα 

απνδεδεηγκέλν επηζηεκνληθά εξγαιείν ζηνπο ηαηξνχο ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ 

ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο λένπο κε θαηάζιηςε κία απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. Ζ 

γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία εληζρχεη ηνλ απηνέιεγρν, ηηο νξζνινγηθέο δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ελψ ελζαξξχλεη ηνλ έθεβν λα ζπκκεηέρεη 

ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο (πρ ζσκαηηθή άζθεζε) πνπ επηθέξνπλ  αίζζεζε ηεο 

επραξίζηεζεο ή γλψζε (Clabby, 2006). 

 

Χζηφζν, ε γλσζηαθή – ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζηνπο κεηξίσο 

θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο ελψ ε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ είλαη ζπλήζσο 

βξαρείαο δηαξθείαο. Έηζη, θάπνηνη εξεπλεηέο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηεο γλσζηηθήο - 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο σο θαζνιηθήο θαη φρη σο ζηνρεπκέλεο (Kennard, 2008; Parker et 

al., 2003). Σν πξφγξακκα «Φίινη γηα ηε Εσή» (Friends for Life) πεξηιακβάλεη κηα γλσζηηθή-

ζπκπεξηθνξηθή δηδαζθαιία δεμηνηήησλ γηα πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο, ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε  ήπηα ζπκπηψκαηα 

(Kösters et al., 2012; Briesch et al., 2010). Δίλαη έλα  πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, ησλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο (World Health Organization, 2004). ε ρψξεο φπνπ εθαξκφζηεθε ε γλσζηαθή 

– ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά, φρη κφλν ακέζσο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη έλα έσο ηξία ρξφληα αξγφηεξα (Barrett et al., 2006).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Clabby%20JF%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20K%26%23x000f6%3Bsters%20MP%5Bauth%5D
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Οη ςπρνδπλακηθήο εκπλεχζεσο ςπρνζεξαπείεο ζεσξνχληαη απφ ηηο πην απαηηεηηθέο, αιιά ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο πηζαλφλ λα είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ή θαη κφληκα θαη έηζη 

απνηξέπεηαη ε ππνηξνπή. Ζ ςπρνδπλακηθή ζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ έθεβν λα 

θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα επεμεξγαζηεί ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ηνπ, λα βειηηψζεη 

θαη λα απμήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ, λα ηξνπνπνηήζεη δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, λα 

ζρεηίδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά πην ζεηηθά κε ηνπο άιινπο θαη λα επηιχεη ηηο παξνχζεο θαη 

πξνεγνχκελεο ζπγθξνχζεηο ηνπ (Cohen, 2011).  

 

Με βάζε ηειεπηαίεο έξεπλεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ κεηψλνπλ ηελ ππνηξνπή ζε κνλνπνιηθή κείδνλα 

θαηάζιηςε ζηνπο εθήβνπο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην θφζηνο ηεο ζεξαπείαο (ζρέζε θφζηνπο – 

απνηειεζκαηηθφηεηαο) (Goodyer et al., 2011). 

 

Ζ νκαδηθή ζεξαπεία είλαη ρξήζηκε ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνπο 

θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε έλα 

αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ απαηηεί έλαλ ζεξαπεπηή κε ελζπλαίζζεζε. Ζ 

δηαπξνζσπηθή ζεξαπεία, επηθεληξψλεηαη ζην πψο αλαπηχζζεη ν έθεβνο πγηέζηεξεο ζρέζεηο 

ηφζν ζην ζπίηη  φζν θαη ζην ζρνιείν (Tompson et al., 2012). 

 

Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία παξεκβαίλεη ζηε ζχλδεζε κεηαμχ εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη 

νηθνγελεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηα άηνκα εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά 

επεθηείλεηαη θαη ζε άιια πιαίζηα, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά (Tompson et al., 

2012). Οη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ κε εηδηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε ζε επάισηα άηνκα. Ζ εθπαίδεπζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη άιισλ κπνξεί λα ελδείθλπηαη σο ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, 

επεηδή ηα άηνκα απηά έρνπλ άκεζε επηξξνή ζηνλ έθεβν θαη, αλ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή 

αζζέλεηα, ζπκβάιινπλ ζηελ αληημνφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ζηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ είλαη λα ππνδείμεη ζε απηνχο πψο λα ρεηξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια ζεηηθά ή αξλεηηθά 

εξεζίζκαηα (Joseph-DiCaprio, 2010).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21963530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goodyer%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21752257
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Joseph-DiCaprio%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20957925
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Ζ ρνξήγεζε αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ απνηεινχζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα 

ακθηιεγφκελν δήηεκα. Γηα ιφγνπο δενληνινγίαο θπξίσο, είλαη ειάρηζηεο νη θαξκαθνινγηθέο 

δηπιέο ηπθιέο κειέηεο, ηδηαίηεξα ζε εθήβνπο. Οη πεξηζζφηεξεο αθνξνχλ ζε αλνηθηέο κειέηεο. 

Απφ απηέο πξνθχπηεη φηη ηα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά δελ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα ησλ 

placebo (Cohen, 2011; Emslie et al., 2009). Αλαθέξνληαη δε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε 

ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθιπζε καλίαο (Clark et al., 2012).  

 

Δπίζεο ηίζεληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα αζθαιείαο θαη αλνρήο, γηαηί θάλεθε φηη πξνθαινχλ ζε 

κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ φ,ηη ζηνπο ελήιηθεο, δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, δπζθνηιηφηεηα, 

επηγαζηξηθφ θαχζν, αίζζεκα ηιίγγνπ, θεθαιαιγίεο, θφπσζε, αθφκα θαη εμσππξακηδηθά 

ζπκπηψκαηα (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001).  

 

Αληίζεηα, ε λεφηεξε γεληά ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ, νη αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο (SSRIs), θαίλεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ιηγφηεξεο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (Hetrick et al., 2007). Μειέηεο κε θινπνμεηίλε, κηξηαδαπίλε, 

θινπβνμακίλε θαη ζεξηαιίλε δίλνπλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα (Vitiello et al., 2011).  

 

χκθσλα κε ηνλ Moreno θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2006), ε ρξήζε ησλ εθιεθηηθψλ 

αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη λεφηεξσλ αληηθαηαζιηπηηθψλ έρεη ζπλδεζεί 

πηζαλψο κε ηελ εκθάληζε ή ηελ επηδείλσζε ηνπ απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ ή ησλ απνπεηξψλ 

απηνθηνλίαο. Σν ιίζην ή ηα ζηαζεξνπνηεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (πρ θαξβακαδεπίλε) 

πξνηείλνληαη ζε εθήβνπο κε αλζεθηηθέο κνξθέο θαηάζιηςεο θαη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο.  

 

Ζ ρνξήγεζε ηεο θαξκαθνζεξαπείαο, αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ςπρνζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε, 

ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ, ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν, κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ απειπηζία ηνπ 

εθήβνπ, επηβεβαηψλνληαο ηελ εηθφλα ηνπ ςπρηθά αζζελνχο (Goodyer et al., 2008; Σζηάληεο, 

2001).   

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21963530
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Emslie%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19465881
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clark%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22963063
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ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

 

θνπφο ηεο Μειέηεο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλίρλεπζε παξνπζίαο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε 

γεληθφ πιεζπζκφ εθήβσλ καζεηψλ Λπθείνπ θαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

απηψλ κε επηδεκηνινγηθνχο θαη δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. 

Δπηκέξνπο ζηφρν απνηειεί ε ζπκβνιή ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο εθεβηθήο ειηθίαο κε δεδνκέλα αμηνπνηήζηκα ζηελ 

πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηφζν ηνπ νηθνγελεηαθνχ, φζν θαη ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξψηκε αλαγλψξηζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ 

ησλ εθήβσλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη – θαηά ζπλέπεηα – ηελ έγθαηξε 

αληηκεηψπηζή ηνπο.   

 

Τιηθφ θαη Μεζνδνινγία 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 222 έθεβνη καζεηέο θαη καζήηξηεο γεληθνχ πιεζπζκνχ 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ 2 Λχθεηα ηεο Μεγαιφπνιεο Αξθαδίαο. Οη καζεηέο απηνί θνηηνχζαλ 

ζηηο ηξείο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Οη έθεβνη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ 

Λπθείνπ είραλ κεησκέλε ζπκκεηνρή εμαηηίαο ηνπ πνιχπινθνπ θαη βεβαξπκκέλνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζνχλ.  

 

Γεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Μνλνκεηαβιεηή αλάιπζε) 

 

Α) Καηαλνκή εθήβσλ θαηά ζρνιείν  

ην ΔΠΑΛ (Δπαγγεικαηηθφ-Σερληθφ Λχθεην) Μεγαιφπνιεο απφ ην ζχλνιν ησλ 151 καζεηψλ 

ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ην 93,4 %  (n = 141), ελψ ην 6,6 %  (n = 10) δελ 

απάληεζε (δελ ζπκκεηείρε ή απνπζίαδε).   

ην ΓΔΛ (Γεληθφ Λχθεην) Μεγαιφπνιεο απφ ην ζχλνιν ησλ 146 καζεηψλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ην 55,5 % ησλ καζεηψλ (n = 81), ελψ ην 44,5 %  (n = 

65) δελ απάληεζε (δελ ζπκκεηείρε ή απνπζίαδε).   
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Πίλαθαο 1: Καηαλνκή εθήβσλ θαηά ζρνιείν  

ρνιείν 

 

πκπιήξσζαλ 

ην 

εξσηεκαηνιφγην 

(n) 

 

% Γελ 

απάληεζαλ 

(n) 

 

% 

 

Μαζεηηθφ 

Γπλακηθφ  

 

ΔΠΑΛ 

 

 

141 

 

93,4 

 

10 

 

 

6,6 

 

151 

 

ΓΔΛ 

 

 

81 

 

55,5 

 

65 

 

44,5 

 

146 

 

Σύλνιν 

 

222 

 

74,8 

 

75 

 

25,2 

 

297 

 

 

Β) Καηαλνκή εθήβσλ θαηά ηάμε θνίηεζεο 

Σν 41,4 % (n = 92), πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε ήζαλ απφ ηελ Α΄ ηάμε, ην 32 % (n = 71),  

απφ ηε Β΄ θαη ην 26,6 %  (n = 59)  απφ ηε Γ΄ ηάμε.    

 

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή εθήβσλ θαηά ηάμε θνίηεζεο  

Σάμε Φνίηεζεο % N 

 

 

A΄ Λπθείνπ 

 

Β΄ Λπθείνπ  

 

Γ΄ Λπθείνπ 

 

 

41,4 

 

32 

 

26,6 

 

92 

 

71 

 

59 

Σύλνιν 

 

100 222 
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Γ) Καηαλνκή εθήβσλ θαηά ειηθία 

Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε ήηαλ ειηθίαο 15-20 εηψλ. ηνλ Πίλαθα 3 θαίλεηαη ε 

θαηαλνκή ησλ 222 παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο (ζε έηε), ελψ ζηελ Δηθφλα 1 θαίλεηαη 

ην ηζηφγξακκα ησλ απφιπησλ ζπρλνηήησλ. Απφ ηνλ Πίλαθα 3 πξνθχπηεη φηη ην 80,2 % (n = 

178) ησλ παηδηψλ ήηαλ ειηθίαο 15-17 εηψλ, ελψ ην 19,8 % (n = 44)  ήηαλ ειηθίαο 18-20 εηψλ.   

 

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο, ζρεηηθήο θαη αζξνηζηηθήο ζρεηηθήο) ησλ 

222 παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο (έηε).  

Ζιηθία 

 

(έηε) 

 

Παηδηά 

 

(n) 

ρεηηθή πρλφηεηα 

 

(%) 

Αζξνηζηηθή ρεηηθή πρλφηεηα 

 

(%) 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

 

12 

 

85 

 

81 

 

39 

 

4 

 

1 

 

5,4 

 

38,3 

 

36,5 

 

17,6 

 

1,8 

 

0,4 

 

5,4 

 

43,7 

 

80,2 

 

97,8 

 

99,6 

 

100,0 

χλνιν 222 100  

 

 

Γ) Καηαλνκή εθήβσλ θαηά θχιν 

Σν 50,5 % (n = 112) ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε ήηαλ αγφξηα, ελψ ην 49,1 % (n 

= 109) ήηαλ θνξίηζηα. Σν 0,4 % (n = 1) δελ δήισζε ην θχιν ηνπ.  
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Πίλαθαο 4: Καηαλνκή εθήβσλ θαηά θχιν 

Φχιν 

 

% N 

 

Αγφξηα 

 

Κνξίηζηα 

 

 

50,5 

 

49,1 

 

112 

 

109 

 

χλνιν 

 

99,6 

 

221 

 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ θπξηνηέξσλ παξακέηξσλ ζέζεο (κέζε ηηκή, 

δηάκεζε ηηκή) θαη δηαζπνξάο (ζηαζεξή απφθιηζε, ειάρηζηε ηηκή, κέγηζηε ηηκή, 

ελδνηεηαξηεκνξηαθφ εχξνο) ηεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5 πξνθχπηεη φηη ε κέζε ειηθία ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ ήηαλ ίζε κε 

17,0 έηε.  

 

Πίλαθαο 5: Παξάκεηξνη ζέζεο θαη δηαζπνξάο ηεο ειηθηαθήο θαηαλνκήο ησλ 222 εθήβσλ 

καζεηψλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο.  

 

Φχιν 

Μέζε 

ηηκή 

Γηάκεζε 

ηηκή 

ηαζεξή 

απφθιηζε 

Διάρηζηε – 

κέγηζηε 

ηηκή 

 

Δλδνηεηαξ 

ηεκνξηαθφ 

εχξνο 

N 

 

Κνξίηζηα 

 

Αγφξηα 

 

 

17,0 

 

17,0 

 

17,0 

 

17,0 

 

0,93 

 

1,00 

 

15-19 

 

15-20 

 

2 

 

2 

 

81 

 

57 

 

Δ) Καηαλνκή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ γνλέσλ 

Όζνλ αθνξά ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ εθήβσλ, ππνινγίζηεθε ην πνζνζηφ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ), δεπηεξνβάζκηαο (Γπκλάζην-Λχθεην) θαη 



81 

 

ηξηηνβάζκηαο (ΣΔΗ-Παλεπηζηήκην). Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα 

θαηαλέκεηαη ζε 21,7 % (n = 47) πξσηνβάζκηαο, 62,5 % (n = 135) δεπηεξνβάζκηαο θαη 15,7 % 

(n = 34) ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε ζχλνιν 216 απαληήζεσλ ησλ εθήβσλ. 

Αληίζηνηρα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο θαηαλέκεηαη ζε 17,3 % (n = 37) 

πξσηνβάζκηαο, 69,2 % (n = 148) δεπηεξνβάζκηαο θαη 13,5 % (n = 29) ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζε ζχλνιν 214 απαληήζεσλ ησλ εθήβσλ ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ησλ «Γεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ γεληθψλ πιεξνθνξηψλ».    

 

Πίλαθαο 6: Καηαλνκή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ γνλέσλ  

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 

 

Παηέξαο 

(n) 

% Μεηέξα 

(n) 

% 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε  

(Γεκνηηθφ) 

 

 

47 

 

21,7 

 

37 

 

17,3 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε  

(Γπκλάζην-

Λχθεην) 

 

 

135 

 

62,5 

 

148 

 

69,2 

Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

(ΣΔΗ-

Παλεπηζηήκην) 

 

 

34 

 

15,7 

 

29 

 

13,5 

 

χλνιν  

 

 

216 

 

100 

 

214 

 

100 
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Σ) Καηαλνκή επαγγέικαηνο γνλέσλ  

-  Δπάγγεικα παηέξα  

Σν επάγγεικα ηνπ παηέξα ηαμηλνκήζεθε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ππάιιεινο 

(δεκφζηνο/ηδησηηθφο), εξγάηεο/ηερλίηεο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, άλεξγνο, 

αγξφηεο/θηελνηξφθνο θαη ζπληαμηνχρνο. 

 

ηνλ πίλαθα 7 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπο. 

Σν 41,6 % (n = 77) ησλ παηδηψλ είρε παηέξα ππάιιειν, ην 22,7 % (n = 42) ειεχζεξν 

επαγγεικαηία, ην 16,8 % (n = 31) εξγάηε ή ηερλίηε, ην 3,2 % (n = 6) άλεξγν, ην 9,2 % (n = 

17) αγξφηε/θηελνηξφθν θαη ην 6,5 % (n = 12) ζπληαμηνχρν. 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο θαη ζρεηηθήο) ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην 

επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπο. 

Δπάγγεικα παηέξα Παηδηά 

(n) 

ρεηηθή ζπρλφηεηα 

(%) 

 

Τπάιιεινο 

(δεκφζηνο/ηδησηηθφο) 

 

Διεχζεξνο 

επαγγεικαηίαο 

 

Δξγάηεο/ηερλίηεο 

 

Άλεξγνο  

 

Αγξφηεο/θηελνηξφθνο 

 

πληαμηνχρνο  

 

 

 

77 

 

42 

 

31 

 

6 

 

17 

 

12 

 

 

41,6 

 

22,7 

 

16,8 

 

3,2 

 

9,2 

 

6,5 

χλνιν  185 

 

100 
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- Δπάγγεικα κεηέξαο 

Σν επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηαμηλνκήζεθε ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ππάιιεινο 

(δεκφζηνο/ηδησηηθή), εξγάηξηα/ηερλίηεο, ειεχζεξε επαγγεικαηίαο θαη άλεξγε/νηθηαθά. 

ηνλ πίλαθα 8 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπο. 

Σν 61,9 % (n = 104) ησλ παηδηψλ είρε άλεξγε κεηέξα ή απαζρνινχκελε κε ηα νηθηαθά, ην 

17,2 % (n = 29) ππάιιειν, ην 11,3 % (n = 19) ειεχζεξε επαγγεικαηία, ην 7,8 % (n = 13) 

εξγάηξηα/αγξφηηζζα/ηερλίηε θαη ην 1,8 % (n = 3) ζπληαμηνχρν. 

 

Πίλαθαο 8: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο θαη ζρεηηθήο) ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην 

επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπο. 

Δπάγγεικα κεηέξαο Παηδηά 

(n) 

ρεηηθή ζπρλφηεηα 

(%) 

 

Τπάιιεινο 

(δεκφζηνο/ηδησηηθή) 

 

Διεχζεξε 

επαγγεικαηίαο 

 

Δξγάηξηα/ 

αγξφηηζζα/ηερλίηεο 

 

Άλεξγε/νηθηαθά  

 

πληαμηνχρνο  

 

 

 

29 

 

19 

 

 

13 

 

104 

 

3 

 

 

 

17,2 

 

11,3 

 

 

7,8 

 

61,9 

 

1,8 

 

χλνιν  

 

168 

 

 

100 
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Τα κέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ηα εμήο:  

Α) Κιίκαθα Γηάγλσζεο Καηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (DSM: Diagnostic Scale of Depression, 

ησλ Roberts, Roberts & Chan, 1994).  

 

Ζ Κιίκαθα Γηάγλσζεο Καηάζιηςεο θαηά DSM ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

εθήβσλ κε ζπκπηψκαηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. Πξφθεηηαη γηα κία θιίκαθα πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηηο εξσηήζεηο δνκεκέλεο δηαγλσζηηθήο ζπλέληεπμεο DISC -2,3_C, πνπ 

έρνπλ δηακνξθσζεί θαη δηαηππσζεί κε ην ζθεπηηθφ ελφο απηνζπκπιεξνχκελνπ ςπρνκεηξηθνχ 

κέζνπ (American Psychiatric Association (1994 b). Diagnosticand Statistical Manual of 

Mental Disorders, 4
th

 edition (DSM-IV). Washington, DC: American Psychiatric 

Association). 

 

Ζ θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ είθνζη νθηψ (28) εξσηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ 

ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα θάπνηνο δηαγηγλψζθεηαη φηη λνζεί εάλ 

αλαθέξεη φηη βηψλεη πέληε (5) ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

θαηαζιηπηηθήο (ή επεξέζηζηεο) δηάζεζεο ή/θαη ηεο αλεδνλίαο, ηνπιάρηζηνλ ηηο δχν ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο, ζρεδφλ θάζε εκέξα.  

 

Ταμηλόκεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο (Μάλνο, 1988, ζει 175) 

 πλαίζζεκα  

 Καηαζιηπηηθή δηάζεζε  

 Αλεδνλία  

 Άγρνο  

 Κηλεηνπνίεζε 

 Απψιεηα ελδηαθέξνληνο 

 Αλεκπνξία 

 Έιιεηςε ειπίδαο 

 θέςεηο ή απφπεηξεο απηνθηνλίαο  

 Απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα 
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 Γηαηαξαρή ηνπ χπλνπ 

 Γηαηαξαρή ηεο φξεμεο  

 Κφπσζε – εμάληιεζε (απψιεηα ελέξγεηαο) 

 Φπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή δηέγεξζε  

 θέςε - αληίιεςε  

 Αηζζήκαηα – ζθέςεηο ελνρήο ή/θαη αλαμηφηεηαο 

 Γπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, ζηε ζθέςε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

Οη Roberts et al. (1994) έιεγμαλ ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηεο DSM Κιίκαθαο Γηάγλσζεο 

Καηάζιηςεο θαη βξήθαλ δείθηε αμηνπηζηίαο α = 0,93.  

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί έλαο απξφβιεπηνο παξάγνληαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ ρνξήγεζε θαη ηελ ηειηθή άδεηα γηα 

ηελ δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο. χκθσλα, κε ηελ Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε άδεηα 

γηα ηελ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαηά DSM, έπξεπε λα αθαηξεζνχλ απφ απηφ νη πέληε (5) 

ηειεπηαίεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ πηζαλφ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαη ηηο απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο ησλ εθήβσλ. Σν ζθεπηηθφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ φηη ιφγσ ηνπ φ,ηη 

δηαλχνπκε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο θξίζεο, κε ηηο απηνθηνλίεο 

ελειίθσλ θαη αλειίθσλ λα απμάλνληαη, ππάξρεη θίλδπλνο λα αλαπηπρζνχλ ηδέεο απηνθηνλίαο 

απφ ηνπο εθήβνπο.  

 

Δθφζνλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη πνιινί έθεβνη, νη νπνίνη εθδειψλνπλ 

απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά δελ έρνπλ πάληα θαηάζιηςε (Skapinakis et al., 2011), 

αθαηξέζεθαλ κε αζθάιεηα νη ζρεηηθέο εξσηήζεηο, αθνχ δελ είλαη θαη ην θχξην ζχκπησκα γηα 

ηε δηάγλσζε ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ ηεο εθεβείαο.  

 

Β) Γεκνγξαθηθά ηνηρεία θαη άιιεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο: εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν 

απφ εηθνζηέλα (21) εξσηήζεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ απηφ ην εξσηεκαηνιφγην, 

αθνξνχλ ζην θχιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα ηνπ παηέξα, ηεο κεηέξαο, ην κνξθσηηθφ ηνπο 

επίπεδν, ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ εθήβνπ.  

 

Μαζαίλνπκε επίζεο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ εθήβνπο, γηα ηε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία, αλ 

έρνπλ ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο ή θάπνηα ζσκαηηθή αλαπεξία, αλ θάλνπλ ρξήζε 
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λαξθσηηθψλ ή/θαη πίλνπλ νηλνπλεπκαηψδε πνηά, αλ βξίζθνληαη ζε κία πεξίνδν πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ζηακαηήζνπλ λα παίξλνπλ λαξθσηηθά ή λα πίλνπλ πνιχ. Με ηηο εξσηήζεηο 

απηέο, ε έξεπλα επηδηψθεη λα απνθιείζεη ηελ νξγαληθή ή ηνμηθή ή θαη ηελ εμαηηίαο ηνπ 

ζπλδξφκνπ ηεο απνζηέξεζεο εθεβηθή θαηάζιηςε.  

 

Οη έθεβνη καζεηέο ξσηήζεθαλ επίζεο αλ είρε πεζάλεη πξφζθαηα θάπνην πξφζσπν πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθφ γηα απηνχο θαη πξηλ απφ πφζν θαηξφ απεβίσζε, ζε κία πξνζπάζεηα λα 

δηαθνξνπνηεζεί κία δηαδηθαζία πέλζνπο απφ έλα Μείδνλ Καηαζιηπηηθφ Δπεηζφδην.   

 

Δπηπιένλ, νη έθεβνη απηναμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπο, 

αλαθέξνπλ εάλ είραλ επηζθεθηεί ηαηξφ γηα θάπνηα αδηαζεζία ή αζζέλεηα ή εηδηθφ ςπρηθήο 

πγείαο γηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη αλ θέξδηζαλ ή 

έραζαλ βάξνο. ε φ,ηη αθνξά ζηελ έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο, νη έθεβνη αλαθέξνπλ 

αλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, έρνπλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ζε ζπλαλαζηξνθέο κε ηνπο θίινπο 

ηνπο θαζψο θαη ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.  

 

Σα δχν απηά εξσηεκαηνιφγηα πξνέξρνληαη απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο νθίαο 

Υαηδεδήκνπ, «Καηάζιηςε ζηελ εθεβεία: κία επηδεκηνινγηθή πξνζέγγηζε, 1997», απφ ηελ 

νπνία έρεη ιεθζεί θαη ε ζρεηηθή άδεηα. 

  

Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

Οη Γηεπζπληέο ησλ δχν ζρνιείσλ ελεκεξψζεθαλ (γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο) γηα ην ζθνπφ θαη 

ηε κεζνδνινγία ηεο κειέηεο θαη ζπκθψλεζαλ, παξέρνληαο ηε ζρεηηθή άδεηα, γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο. ηε ζπλέρεηα ελεκεξψζεθαλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ θαη έδσζαλ ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο, εθηφο ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ. Αθνινχζεζε ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηελ αλσλπκία πνπ ζα ηεξεζεί θαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Γηεπθξηλίζηεθε φηη δελ ππάξρνπλ ιαλζαζκέλεο ή ζσζηέο απαληήζεηο θαη 

φηη απφ θάζε νκάδα πξνηάζεσλ ρξεηάδεηαη λα επηιέμνπλ ηε κία απφ απηέο, πνπ λα ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα ζηε δηθή ηνπο ησξηλή θαηάζηαζε. Δπίζεο εμεγήζεθε φηη δελ ζεκεηψλεηαη ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη εηιηθξηλά.  

Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε νκαδηθά απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα ζην ηειεπηαίν 

δεθαπεληάιεπην (15 min) κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, αθνχ πξψηα εμαζθαιίζηεθε θαη ε 



87 

 

ζπγθαηάζεζε ησλ θαζεγεηψλ θαη δηαζθαιίζηεθε ε νκαιή ηήξεζε ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο θάζε ηάμεο.   

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο, 

ελψ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή, ηππηθή απφθιηζε. Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο δηρνηφκνπ 

κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t (student‟s t-test). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεο κεηαμχ δπν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2
 (chi-square test). 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

δηαηάμηκεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2
 γηα ηάζε (chi-square trend test). 

 

Σν ακθίπιεπξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ίζν κε 0,05. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην SPSS 19.0 (Statistical Package for Social Sciences). 

 

Φπρνκεηξηθφο έιεγρνο ησλ κέζσλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθαηαξθηηθή πηινηηθή κειέηε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ ησλ ςπρνκεηξηθψλ κέζσλ ηεο έξεπλαο. Σν 

δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ εηθνζηπέληε (25) καζεηέο απφ ηα δχν ζρνιεία. Πξνέξρνληαλ 

δε απφ φιεο ηηο ηάμεηο, απφ δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα κε ηπραία επηινγή. Ο 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach alpha ήηαλ 0,94 γεγνλφο πνπ δειψλεη εμαηξεηηθή 

εζσηεξηθή ζπλέπεηα. ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach alpha 

γηα ην ζχλνιν ησλ 222 καζεηψλ ηεο κειέηεο. Ο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Cronbach alpha 

ήηαλ 0,9 γεγνλφο πνπ δειψλεη εμαηξεηηθή εζσηεξηθή ζπλέπεηα.  

Πίλαθαο 9(α).   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,938 23 
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Πίλαθαο 9(β).  

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 96,0 

Excluded
a
 1 4,0 

Total 25 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Πίλαθαο 9(γ).  

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

1. Αηζζάλζεθεο πνιύ 

ιππεκέλνο/ε; 

43,13 173,679 ,607 ,936 

2. Αηζζάλζεθεο θαθόθεθνο/ε ή 

νμύζπκνο ή ζε θαθή δηάζεζε 

ώζηε αθόκα θαη αζήκαληα 

πξάγκαηα ζε έθαλαλ έμσ 

θξελώλ; 

42,96 177,868 ,410 ,938 

3. Υπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ηίπνηε 

δελ ζε επραξηζηνύζε, νύηε θαλ 

ηα πξάγκαηα κε ηα νπνία 

ζπλήζηδεο λα δηαζθεδάδεηο; 

43,63 165,984 ,750 ,933 

4. Υπήξμαλ ζηηγκέο πνπ δελ 

έλνησζεο θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα 

ηίπνηα, πνπ έλνησζεο πιήμε θαη 

απιώο πέξαζεο ηελ ώξα ζνπ 

απξόζπκνο/ε ή αλίθαλνο/ε λα 

θάλεηο νηηδήπνηε; 

43,63 167,549 ,721 ,934 

5. Έλνησζεο όηη δελ ήζειεο λα 

θαο; 

44,08 182,514 ,215 ,940 

6. Έλνησζεο όηη ήζειεο λα θαο 

πεξηζζόηεξν από όηη ζπλήζσο; 

43,92 176,254 ,499 ,937 
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7. Είρεο πεξηζζόηεξα 

πξνβιήκαηα ζηνλ ύπλν ζνπ από 

όηη ζπλήζσο;  (δπζθνιεύηεθεο 

πρ λα ζε πάξεη ν ύπλνο ή 

μύπλεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λύρηαο θαη είρεο δπζθνιία λα 

θνηκεζείο μαλά ή μύπλεζεο πνιύ 

λσξίο θαη είρεο δπζθνιία λα 

μαλαθνηκεζείο); 

43,54 164,781 ,708 ,934 

8. Κνηκήζεθεο πνιύ 

πεξηζζόηεξν από όηη ζπλήζσο; 

43,58 187,036 -,045 ,945 

9. Μίιεζεο ή θηλήζεθεο πνιύ 

ιηγόηεξν από όηη ζπλήζσο; 

44,04 169,172 ,783 ,933 

10. Έλνησζεο ηόζν αλήζπρνο/ε, 

πνπ απιώο είρεο ηελ αλάγθε λα 

πεγαίλεηο πέξα δώζε, εδώ θη εθεί 

ζπλερώο; 

43,96 172,303 ,695 ,935 

11. Έλνησζεο ηόζν πεζκέλνο/ε 

πνπ ήηαλ δύζθνιν γηα ζέλα λα 

εηνηκάζεηο ηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ ή λα θάλεηο 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία; 

43,54 169,650 ,712 ,934 

12. Είρεο δπζθνιία λα θάλεηο 

απιά, ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα 

όπσο πρ λα πιπζείο ή λα 

ζπκκαδέςεηο ηα πξάγκαηά ζνπ; 

44,04 170,911 ,655 ,935 

13. Έλνησζεο πεξηζζόηεξν 

θνπξαζκέλνο/ε από όηη 

ζπλήζσο, ώζηε απιώο λα 

θάζεζαη θαη λα κελ θάλεηο 

ηίπνηα; 

43,25 168,804 ,676 ,935 

14. Αηζζάλζεθεο όηη είρεο πνιύ 

ιηγόηεξε ελεξγεηηθόηεηα από όηη 

ζπλήζσο, ώζηε λα ρξεηάδεζαη 

πνιύ πξνζπάζεηα γηα λα θάλεηο 

νηηδήπνηε; 

43,96 170,303 ,741 ,934 

15. Αηζζάλζεθεο ιηγόηεξν θαιά 

από όηη ζπλήζσο, κε ηνλ εαπηό 

ζνπ θαη ηνλ θαηεγόξεζεο γηα 

πξάγκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην 

παξειζόλ; 

43,42 166,601 ,694 ,934 
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16. Τα 'βαιεο πεξηζζόηεξν, από 

όηη ζπλήζσο κε ηνλ εαπηό ζνπ, 

όηαλ είρεο ηελ εληύπσζε όηη δελ 

κπόξεζεο λα θάλεηο ηίπνηα 

ζσζηά; 

43,50 164,000 ,753 ,933 

17. Έλνησζεο άζρεκα γηα ηελ 

εκθάληζή ζνπ; 

43,54 168,694 ,616 ,936 

18. Έλνησζεο όηη ήζνπλ 

έηνηκνο/ε λα θιάςεηο ή λα βάιεηο 

ηα θιάκαηα; 

43,13 168,549 ,716 ,934 

19. Είρεο πεξηζζόηεξε δπζθνιία, 

από όηη ζπλήζσο λα 

ζπγθεληξώζεηο ηελ πξνζνρή 

ζνπ ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ 

ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία 

ή λα έρεηο ηελ πξνζνρή ζνπ 

ζπγθεληξσκέλε ζε άιια 

πξάγκαηα πνπ έθαλεο; 

43,67 169,797 ,560 ,937 

20. Έλνησζεο όηη δελ κπνξνύζεο 

λα ζπγθεληξσζείο ή λα ζθεθηείο 

ηόζν θαζαξά ή ηόζν γξήγνξα 

όζν ζπλήζσο; 

44,04 172,824 ,654 ,935 

21. Αηζζάλζεθεο όηη ηα 

πξάγκαηα πνηέ δελ θαίλεηαη λα 

πεγαίλνπλ θαιά γηα ζέλα; 

43,67 167,536 ,741 ,934 

22. Υπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ζνπ 

ήηαλ πην δύζθνιν λα θαηαιήμεηο 

ζε κία απόθαζε ή λα πάξεηο 

απνθάζεηο; 

43,46 172,085 ,611 ,936 

23. Έλνησζεο όηη δελ ππάξρεη 

ειπίδα ζηε δσή ζνπ θαη ηίπνηα 

θαιό δελ πξόθεηηαη λα ζπκβεί ζε 

ζέλα ζην κέιινλ; 

44,08 174,341 ,625 ,936 

 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 9 ε «εζσηεξηθή ζπλέπεηα» ησλ ςπρνκεηξηθψλ κέζσλ ζηελ 

πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή (α = 0,938).  

 

 Ο Πίλαθαο 10 παξνπζηάδεη ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο ησλ ςπρνκεηξηθψλ κέζσλ ζην ζχλνιν ησλ 

εθήβσλ. χκθσλα κε απηφλ ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή (α = 0,897).  
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Πίλαθαο 10(α) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on Standardized 

Items N of Items 

,897 ,899 23 

 

Πίλαθαο 10(β) 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 196 87,9 

Excluded
a
 27 12,1 

Total 222 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Πίλαθαο 10(γ) 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

1. Αηζζάλζεθεο πνιύ ιππεκέλνο/ε;   1,97 ,803 196 

2. Αηζζάλζεθεο θαθόθεθνο/ε ή νμύζπκνο ή ζε θαθή δηάζεζε 

ώζηε αθόκα θαη αζήκαληα πξάγκαηα ζε έθαλαλ έμσ 

θξελώλ;   

2,18 ,868 196 

3. Υπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ηίπνηε δελ ζε επραξηζηνύζε, νύηε 

θαλ ηα πξάγκαηα κε ηα νπνία ζπλήζηδεο λα δηαζθεδάδεηο;   

1,77 ,879 196 

4. Υπήξμαλ ζηηγκέο πνπ δελ έλνησζεο θαλέλα ελδηαθέξνλ 

γηα ηίπνηα, πνπ έλνησζεο πιήμε θαη απιώο πέξαζεο ηελ 

ώξα ζνπ απξόζπκνο/ε ή αλίθαλνο/ε λα θάλεηο νηηδήπνηε;   

1,83 ,906 196 

5. Έλνησζεο όηη δελ ήζειεο λα θαο;   1,67 ,802 196 

6. Έλνησζεο όηη ήζειεο λα θαο πεξηζζόηεξν από όηη 

ζπλήζσο;   

1,85 ,989 196 

7. Είρεο πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ ύπλν ζνπ από όηη 

ζπλήζσο;  (δπζθνιεύηεθεο πρ λα ζε πάξεη ν ύπλνο ή 

μύπλεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη είρεο δπζθνιία 

λα θνηκεζείο μαλά ή μύπλεζεο πνιύ λσξίο θαη είρεο 

δπζθνιία λα μαλαθνηκεζείο);  

1,92 1,004 196 

8. Κνηκήζεθεο πνιύ πεξηζζόηεξν από όηη ζπλήζσο;   2,05 1,001 196 
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9. Μίιεζεο ή θηλήζεθεο πνιύ ιηγόηεξν από όηη ζπλήζσο;   1,67 ,820 196 

10. Έλνησζεο ηόζν αλήζπρνο/ε, πνπ απιώο είρεο ηελ 

αλάγθε λα πεγαίλεηο πέξα δώζε, εδώ θη εθεί ζπλερώο;   

1,73 ,878 196 

11. Έλνησζεο ηόζν πεζκέλνο/ε πνπ ήηαλ δύζθνιν γηα ζέλα 

λα εηνηκάζεηο ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ή λα θάλεηο 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία;   

2,01 ,942 196 

12. Είρεο δπζθνιία λα θάλεηο απιά, ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα 

όπσο πρ λα πιπζείο ή λα ζπκκαδέςεηο ηα πξάγκαηά ζνπ;   

1,56 ,811 196 

13. Έλνησζεο πεξηζζόηεξν θνπξαζκέλνο/ε από όηη 

ζπλήζσο, ώζηε απιώο λα θάζεζαη θαη λα κελ θάλεηο ηίπνηα;   

2,10 ,898 196 

14. Αηζζάλζεθεο όηη είρεο πνιύ ιηγόηεξε ελεξγεηηθόηεηα 

από όηη ζπλήζσο, ώζηε λα ρξεηάδεζαη πνιύ πξνζπάζεηα γηα 

λα θάλεηο νηηδήπνηε;   

1,79 ,832 196 

15. Αηζζάλζεθεο ιηγόηεξν θαιά από όηη ζπλήζσο, κε ηνλ 

εαπηό ζνπ θαη ηνλ θαηεγόξεζεο γηα πξάγκαηα πνπ 

ζπλέβεζαλ ζην παξειζόλ;   

2,08 ,936 196 

16. Τα 'βαιεο πεξηζζόηεξν, από όηη ζπλήζσο κε ηνλ εαπηό 

ζνπ, όηαλ είρεο ηελ εληύπσζε όηη δελ κπόξεζεο λα θάλεηο 

ηίπνηα ζσζηά;   

1,90 ,903 196 

17. Έλνησζεο άζρεκα γηα ηελ εκθάληζή ζνπ;   1,75 ,936 196 

18. Έλνησζεο όηη ήζνπλ έηνηκνο/ε λα θιάςεηο ή λα βάιεηο ηα 

θιάκαηα;   

2,08 ,971 196 

19. Είρεο πεξηζζόηεξε δπζθνιία, από όηη ζπλήζσο λα 

ζπγθεληξώζεηο ηελ πξνζνρή ζνπ ζηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ή λα έρεηο ηελ 

πξνζνρή ζνπ ζπγθεληξσκέλε ζε άιια πξάγκαηα πνπ 

έθαλεο;   

1,96 ,957 196 

20. Έλνησζεο όηη δελ κπνξνύζεο λα ζπγθεληξσζείο ή λα 

ζθεθηείο ηόζν θαζαξά ή ηόζν γξήγνξα όζν ζπλήζσο;   

1,78 ,776 196 

21. Αηζζάλζεθεο όηη ηα πξάγκαηα πνηέ δελ θαίλεηαη λα 

πεγαίλνπλ θαιά γηα ζέλα;   

2,00 ,900 196 

22. Υπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ζνπ ήηαλ πην δύζθνιν λα 

θαηαιήμεηο ζε κία απόθαζε ή λα πάξεηο απνθάζεηο;   

2,10 ,795 196 

23. Έλνησζεο όηη δελ ππάξρεη ειπίδα ζηε δσή ζνπ θαη 

ηίπνηα θαιό δελ πξόθεηηαη λα ζπκβεί ζε ζέλα ζην κέιινλ;   

1,66 ,841 196 

 

 



93 

 

Απνηειέζκαηα απηναμηνιόγεζεο ησλ εθήβσλ  

 

I) Φξόληα πξνβιήκαηα Υγείαο  

ε ζχλνιν 218 εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ αλνηθηή εξψηεζε εάλ έρνπλ ρξφληα πξνβιήκαηα 

πγείαο (πρ λεαληθφ δηαβήηε ή θάπνηα ζσκαηηθή αλαπεξία), ην 92,6 %  (n = 202) απάληεζε 

αξλεηηθά θαη κφλν ην 7,4 %  (n = 16) αλέθεξε φηη έρεη θάπνην ρξφλην πξφβιεκα. Απηά ηα 

πξνβιήκαηα αθνξνχζαλ ζε: 

1. άζζκα – αιιεξγία – ξηλίηηδα  

2. λεαληθφ δηαβήηε  

3. ζπξενεηδή 

4. ππνζπξνεηδηζκφο  

5. αιιεξγηθή βξνγρίηηδα  

 

II) Φξήζε λαξθσηηθώλ ή/θαη νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ  

ε ζχλνιν 218 εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ αλνηθηή εξψηεζε εάλ έρνπλ πάξεη πνηέ 

λαξθσηηθά ή έρνπλ πηεί νηλνπλεπκαηψδε πνηά ψζηε λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κέζεο, ην 

75,69 %  (n = 165) απάληεζε αξλεηηθά θαη ην 24,3 %  (n = 53) απάληεζε ζεηηθά. Οη 

απαληήζεηο είραλ σο εμήο:   

1. ζε παξειζφληα ρξφλν απφ 1 κήλα έσο 5 ρξφληα  

2. ιφγσ νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ 

3. εδψ θαη 3 ρξφληα 

4. λαξθσηηθά θαη πνηά ζην γπκλάζην. Πνηά ζπλερίδσ  

5. 2-3 θνξέο αιιά φρη ζε θαηάζηαζε κέζεο  

6. γηα κηα εβδνκάδα ζπλέρεηα νηλνπλεπκαηψδε  

7. απφ ηελ Σξίηε Γπκλαζίνπ κέρξη ηα 17 (ηψξα) 

8. πίλσ θάπνηεο θνξέο γηα λα πεξλάσ θαιά κε ηελ παξέα κνπ 

9. πίλσ θάζε άββαην πνπ βγαίλσ 

10. πίλσ φηαλ είκαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε ή πνιχ αλεβαζκέλνο ςπρνινγηθά  

11. πίλσ φηαλ δελ είκαη θαιά θαη ζέισ λα θάλσ θαθφ ζηνλ εαπηφ κνπ θαη φηαλ βξίζθνκαη 

ζε παξέα πίλσ ζπρλά  

12. έπηλα πνιχ πξηλ 4 ρξφληα θαη έπαηξλα λαξθσηηθά πξηλ 9 κήλεο  

 



94 

 

III) Πξόζθαηνο ζάλαηνο ζεκαληηθνύ γηα ηνλ έθεβν πξνζώπνπ  

ε ζχλνιν 215 εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξψηεκα αλ έρεη πεζάλεη πξφζθαηα θάπνην 

ζεκαληηθφ γηα απηνχο πξφζσπν, θαη πξηλ απφ πφζν θαηξφ απεβίσζε, ην 67 %  (n = 144) 

απάληεζε αξλεηηθά θαη ην 33 %  (n = 71) απάληεζε ζεηηθά.  Απφ ηνπο καζεηέο δε πνπ 

απάληεζαλ ζεηηθά ην 21,1 %  (n = 15), αλέθεξε πξφζθαην ζάλαην (απφ 2 εκέξεο έσο 2 

κήλεο). 

 

IV) Δπίζθεςε ηνπ εθήβνπ ζε ηαηξό ή εηδηθό ςπρηθήο πγείαο από ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο  

ε ζχλνιν 216 καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε εάλ έρνπλ επηζθεθηεί θάπνηνλ εηδηθφ 

(ηαηξφ, ςπρνιφγν, ζχκβνπιν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ), απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην 

85,2 %  (n = 184) απάληεζε αξλεηηθά, ελψ ην 14,9 %  (n = 32) απάληεζε ζεηηθά.  

 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο θαη ζρεηηθήο) ησλ εθήβσλ αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηηο 4 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «Γεκνγξαθηθά ηνηρεία θαη 

Άιιεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», πνπ αθνξνχλ ζε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ιήςε 

λαξθσηηθψλ/νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, πξφζθαην ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ θαη 

επίζθεςε ζε θάπνηνλ εηδηθφ (ηαηξφ, ςπρνιφγν θιπ). 

 

Δξώηεζε 

 

Απάληεζε 

Όρη Ναη 

 n % n % 

1. Έρεηο ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο;  

 

2. Έπαηξλεο πνηέ λαξθσηηθά ή πνηά ψζηε 

λα βξίζθεζαη ζε θαηάζηαζε κέζεο;  

 

3. Έρεη πεζάλεη πξφζθαηα θάπνην 

πξφζσπν πνπ ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ζέλα;  

 

4. Απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε ζρνιηθή ρξνληά, 

έρεηο επηζθεθζεί θάπνηνλ εηδηθφ (ηαηξφ, 

ςπρνιφγν θ.α.);   

202 

 

165 

 

144 

 

 

184 

92,6 

 

75,7 

 

67 

 

 

85,2 

16 

 

53 

 

71 

 

 

32 

7,4 

 

24,3 

 

33 

 

 

14,9 
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V) Απηναμηνιόγεζε ησλ εθήβσλ ηεο θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ηνπο 

ε ζχλνιν 207 καζεηψλ εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε απηναμηνιφγεζεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ηνπο, ην 21,3 % (n = 44) απάληεζε φηη ε ζσκαηηθή ηνπ 

πγεία είλαη άξηζηε, ην 53,6 % (n = 111) απάληεζε φηη είλαη θαιή, ην 20,3 % (n = 42) 

απάληεζε φηη είλαη κέηξηα θαη ην 4,8 % (n = 10) απάληεζε φηη είλαη θαθή.  

 

VI) Απηναμηνιόγεζε ησλ εθήβσλ ηεο θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπο 

ε ζχλνιν 198 καζεηψλ εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε απηναμηνιφγεζεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπο, ην 16,7 % (n = 33) απάληεζε φηη ε ςπρηθή ηνπ πγεία 

είλαη άξηζηε, ην 48 % (n = 95) απάληεζε φηη είλαη θαιή, ην 28,7 % (n = 57) απάληεζε φηη 

είλαη κέηξηα θαη ην 6,6 % (n = 13) απάληεζε φηη είλαη θαθή.  

 

Πίλαθαο 12: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο θαη ζρεηηθήο) ησλ εθήβσλ αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηηο 2 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «Γεκνγξαθηθά ηνηρεία θαη 

Άιιεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

πγείαο ησλ εθήβσλ ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπο.  

Δξώηεζε 

 

Απάληεζε 

 

Άξηζηε  Καιή  

 

Μέηξηα   Καθή  χλνιν 

καζεηψλ πνπ 

απάληεζαλ  

 n % N % n % n % n % 

1. Θα έιεγεο φηη ε 

ζσκαηηθή ζνπ 

πγεία είλαη: 

 

2. Θα έιεγεο φηη ε 

ςπρηθή ζνπ πγεία 

είλαη:  

 

 

 

44 

 

 

 

33 

 

 

21,3 

 

 

 

16,7 

 

 

111 

 

 

 

95 

 

 

53,6 

 

 

 

48 

 

 

42 

 

 

 

57 

 

 

20,3 

 

 

 

28,7 

 

 

10 

 

 

 

13 

 

 

4,8 

 

 

 

6,6 

 

 

207 

 

 

 

198 

 

 

93,2 

 

 

 

89,2 
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VII) Απώιεηα ή αύμεζε βάξνπο 

ε ζχλνιν 201 εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε γηα ην βάξνο ηνπο ην 8 % (n = 16) 

απάληεζε φηη πήξε πνιχ βάξνο ηηο ηειεπηαίεο 2 εβδνκάδεο, ην 27,8 % (n = 56) απάληεζε φηη 

πήξε ιίγν βάξνο, ην 39,3 % (n = 79) απάληεζε φηη παξέκεηλε ζηα ίδηα θηιά, ην 22,9, % (n = 

46) απάληεζε φηη έραζε ιίγν βάξνο θαη ην 2 % (n = 4) απάληεζε φηη έραζε πνιχ βάξνο.  

 

Πίλαθαο 13: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο θαη ζρεηηθήο) ησλ εθήβσλ αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «Γεκνγξαθηθά ηνηρεία θαη 

Άιιεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», πνπ αθνξά ηελ απμνκείσζε βάξνπο ηνπ εθήβνπ.   

Δξώηεζε 

 

Απάληεζε 

 

Πήξεο 

πνιχ 

βάξνο  

Πήξεο ιίγν 

βάξνο 

 

Παξέκεηλε

ο ζηα ίδηα 

θηιά   

Έραζεο ιίγν 

βάξνο   

Έραζεο 

πνιχ 

βάξνο  

χλνιν 

 n % N % n % N % n % n % 

1. Σηο δχν 

ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο ζα 

έιεγεο φηη ην 

ζσκαηηθφ ζνπ 

βάξνο:   

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

27,8 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

39,3 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

22,9 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

201 

 

 

 

90,5 

 

 

VIII) Πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν  

ε ζχλνιν 207 καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο έρνπλ 

πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ην 35,3 % (n = 73) απάληεζε φηη δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα, ην 

33,8 % (n = 70) απάληεζε φηη έρεη ειάρηζηα πξνβιήκαηα, ην 24,1 % (n = 50) έρεη κεξηθά 

πξνβιήκαηα, θαη ην 6,8 % (n = 14) απάληεζε φηη έρεη πνιιά πξνβιήκαηα.  

 

IX) Πξνβιήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα  

ε ζχλνιν 219 καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο έρνπλ 

πξνβιήκαηα ζην ζπίηη (ζην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο), ην 44,7 % (n = 98) απάληεζε φηη δελ έρεη 
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θαλέλα πξφβιεκα, ην 25,6 % (n = 56) απάληεζε φηη έρεη ειάρηζηα πξνβιήκαηα, ην 22,4 % (n 

= 49) έρεη κεξηθά πξνβιήκαηα, θαη ην 7,3 % (n = 16) απάληεζε φηη έρεη πνιιά πξνβιήκαηα.  

 

Πίλαθαο 14: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο θαη ζρεηηθήο) ησλ εθήβσλ αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηηο 2 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «Γεκνγξαθηθά ηνηρεία θαη 

Άιιεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζηελ νηθνγέλεηα.  

Δξψηεζε 

 

Απάληεζε 

 

Καλέλα 

πξφβιεκα 

 

Διάρηζηα 

πξνβιήκαηα 

 

Μεξηθά 

πξνβιήκα

ηα    

Πνιιά 

πξνβιήκαηα   

χλνιν 

καζεηψλ πνπ 

απάληεζαλ  

 n % N % n % n % n % 

1. θέςνπ φιεο 

ηηο εκπεηξίεο ζνπ 

ζην ζρνιείν. 

ρεηηθά κε απηφ 

ζα έιεγεο φηη 

έρεηο: 

 

2. θέςνπ φιεο 

ηηο εκπεηξίεο ζνπ 

ζην ζπίηη. ρεηηθά 

κε απηφ ζα έιεγεο 

φηη έρεηο: 

 

 

73 

 

 

 

 

 

98 

 

 

35,3 

 

 

 

 

 

44,7 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

56 

 

 

33,8 

 

 

 

 

 

25,6 

 

 

50 

 

 

 

 

 

49 

 

 

24,1 

 

 

 

 

 

22,4 

 

 

14 

 

 

 

 

 

16 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

7,3 

 

 

207 

 

 

 

 

 

219 

 

 

93,2 

 

 

 

 

 

98,6 

 

 

X) Πξνβιήκαηα κε ηνπο θίινπο 

ε ζχλνιν 214 καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο έρνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηνπο θίινπο ηνπο, ην 56,1 % (n = 120) απάληεζε φηη δελ έρεη θαλέλα 

πξφβιεκα, ην 22,9 % (n = 49) απάληεζε φηη έρεη ειάρηζηα πξνβιήκαηα, ην 12,6 % (n = 27) 
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έρεη κεξηθά πξνβιήκαηα, θαη ην 2,8 % (n = 6) απάληεζε φηη έρεη πνιιά πξνβιήκαηα, ελψ ην 

5,6 % (n = 12), απάληεζε φηη δελ έρεη θίινπο.  

 

Πίλαθαο15: Καηαλνκή ηεο ζπρλφηεηαο (απφιπηεο θαη ζρεηηθήο) ησλ εθήβσλ αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν «Γεκνγξαθηθά ηνηρεία θαη 

Άιιεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», πνπ αθνξά ηελ ζρέζε ηνπ εθήβνπ κε ηνπο θίινπο ηνπ.  

Δξψηεζε 

 

Απάληεζε 

 

Καλέλα 

πξφβιεκα   

Διάρηζηα 

πξνβιήκαηα  

 

Μεξηθά 

πξνβιήκαηα    

Πνιιά 

πξνβιήκαηα    

Γελ έρσ 

θίινπο 

χλνιν 

 n % n % n % n % n % n % 

1. θέςνπ φιεο 

ηηο εκπεηξίεο 

ζνπ κε ηνπο 

θίινπο ζνπ. 

ρεηηθά κε 

απηφ ζα έιεγεο 

φηη έρεηο:  

 

 

120 

 

 

 

 

56,1 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

22,9 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

12,6 

 

 

6 

 

 

 

 

2,8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

5,6 

 

 

214 

 

 

96,4 

 

 

Καηαλνκή Σπκπησκάησλ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο 

ηνλ Πίλαθα 16 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ) θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο Μείδνλνο 

Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο θαηά DSM.  

 

Γηεξεύλεζε Σπκπησκάησλ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνύ Δπεηζνδίνπ ζηελ Δθεβεία  

 Οη δπζιεηηνπξγηθέο αιιαγέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο θηλεηνπνίεζεο, ηεο ζθέςεο – 

αληίιεςεο θαη ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ελήιηθε 

θαηάζιηςε, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηαμηλφκεζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο APA 

(DSM-IV, 1994), παξαηεξνχληαη θαη ζε εθεβηθφ πιεζπζκφ.  
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Οη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη αλαθέξνπλ δπζθνξηθφ ζπλαίζζεκα, ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ ηε 

κειαγρνιία έσο ηελ απειπηζία. Απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο σο ιχπε, ζιίςε, κνλαμηά, 

απνγνήηεπζε, απφγλσζε ή αλία. Ζ επεξεζηζηφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θιηληθήο εηθφλαο ηνπ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ ζηελ εθεβεία. Οη έθεβνη, πνπ 

εκθαλίδνπλ κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, ραξαθηεξίδνληαη απφ απψιεηα επραξίζηεζεο θαη 

ελδηαθέξνληνο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ παιαηφηεξα ήηαλ επράξηζηεο γη‟ απηνχο. Οη 

δηαηαξαρέο ηεο φξεμεο θαη ηνπ χπλνπ, ηεο ελεξγεηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνθηλεηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη απφ ην λεπξνθπηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ εθήβνπ. Δπηπιένλ, πνιινί θαηαζιηπηηθνί έθεβνη παξνπζηάδνπλ αλνξεμία, πνπ 

κεξηθέο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα βάξνπο. Αληίζεηα ε αχμεζε ηεο φξεμεο θαη ε 

πξφζιεςε ζσκαηηθνχ βάξνπο παξαηεξείηαη ιηγφηεξν ζπρλά. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαζιηπηηθνί 

έθεβνη παξνπζηάδνπλ θάπνηαο κνξθήο δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ, φπσο αυπλία ή ππεξππλία. 

Αίζζεκα θφπσζεο ή εμάληιεζεο ζρεδφλ φιε ηελ εκέξα, αλαθέξεηαη ζπρλά απφ ηνπο 

θαηαζιηπηηθνχο εθήβνπο. Αθφκε νη έθεβνη απηνί παξνπζηάδνπλ ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή 

δηέγεξζε. Θεσξνχλ επηπιένλ, ηνλ εαπηφ ηνπο αλεπαξθή, κε ειθπζηηθφ, κε ζπρλά αηζζήκαηα 

αλαμηφηεηαο θαη ελνρήο. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, ε 

επηβξάδπλζε ηεο ζθέςεο θαη ε αλαπνθαζηζηηθφηεηα. Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ε 

απηνυπνηίκεζε νδεγνχλ ζπρλά ζε απαηζηνδνμία, απειπηζία, απφγλσζε, κε απνηέιεζκα 

ζθέςεηο ή θαη απφπεηξεο απηνθηνλίαο λα είλαη πηζαλέο.  

 

Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπλππάξρνπλ φια απηά ηα ζπκπηψκαηα γηα λα γίλεη ε δηάγλσζε, 

αξθεί ε παξνπζία 5 ηνπιάρηζηνλ απφ απηά γηα κία πεξίνδν δχν, ην ιηγφηεξν, εβδνκάδσλ. 

Σνπιάρηζηνλ έλα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα είλαη είηε ε θαηαζιηπηηθή (επεξέζηζηε) δηάζεζε ή 

ε απψιεηα επραξίζηεζεο ή ελδηαθέξνληνο.  

 

ην πιαίζην απηήο ηεο θιηληθήο θαηλνκελνινγίαο, έλαο έθεβνο δελ ιακβάλεη ηε δηάγλσζε ηνπ 

κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε δηαηαξαρή απνηειεί κία 

θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζην ζάλαην ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ (επηπεπιεγκέλν πέλζνο) ή 

επαθφινπζν ρξήζεο νπζηψλ (λαξθσηηθά, θάξκαθα, αιθνφι) ή ελφο νξγαληθνχ παξάγνληα 

(DSM-IV, 1994).  
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Σπρλόηεηα Σπκπησκάησλ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνύ Δπεηζνδίνπ   

Απφ ηνπο 222 εθήβνπο ησλ δχν Λπθείσλ ηεο Μεγαιφπνιεο, νη δεθαέμη (16) έθεβνη (7,2 %) 

πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, ζχκθσλα πάληα κε ην ζηαηηζηηθφ θαη δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (DSM-IV, 1994).   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έθεβνη απηνί αλέθεξαλ θαηαζιηπηηθή ή επεξέζηζηε δηάζεζε ή/θαη 

απψιεηα επραξίζηεζεο ή ελδηαθέξνληνο ζρεδφλ θάζε εκέξα ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θαη 

άιιεο αλεπάξθεηεο ηεο ζθέςεο – αληίιεςεο (πρ ζθέςεηο ελνρήο, δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε) 

θαη ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (πρ δηαηαξαρή χπλνπ, ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή 

δηέγεξζε).  

 

Απφ ηνπο δεθαέμη (16) απηνχο εθήβνπο αλέθεξαλ: 

α) ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ/λαξθσηηθψλ νη επηά (7) έθεβνη,  

β) πξφζθαην ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ έλαο (1) έθεβνο, θαη  

γ) ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ (πνπ ηνπο επεξέαζε) αιιά φρη πξφζθαην έμη (6) έθεβνη.  

 

Απφ ηνπο δεθαέμη (16) εθήβνπο, γηα ηνλ έλαλ (1), αλ θαη πιεξνί ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα ζπκπηψκαηα απηά 

νθείινληαη ζε ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δχν (2) κελψλ απφ 

ηελ αμηνιφγεζε. Αλαιφγσο, ππήξμαλ ελδείμεηο φηη ηα ζπκπηψκαηα επηά (7) εθήβσλ 

νθείινληαλ ζηελ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ/λαξθσηηθψλ.  

 

Μείδνλ θαηαζιηπηηθό επεηζόδην θαη ειηθία – θύιν  

Απφ ηνπο νθηψ (8) πνπ πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (θαη δελ αλαθέξνπλ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ 

πνηψλ/λαξθσηηθψλ ή πξφζθαην ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ), ν έλαο έθεβνο ήηαλ ειηθίαο 

15 εηψλ, νη πέληε (5) έθεβνη 16 εηψλ θαη ν έλαο (1) 17 εηψλ, δειαδή νη ειηθίεο θπκαίλνληαλ 

απφ 15 – 17 εηψλ. Απφ απηνχο ηα έμη (6) ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα δχν (2) αγφξηα.  
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Σν πνζνζηφ ησλ ζπκπησκάησλ (πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

θαηάζιηςεο) πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεδφλ θάζε εκέξα ή θαη ζπρλά θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 17. 

 

Πίλαθαο 17. Αξηζκφο θαη ζπρλφηεηα πκπησκάησλ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ 

Σπκπηώκαηα 

  

 

 

Κνξίηζηα  Αγφξηα  χλνιν 

θνξηηζηψλ  

χλνιν 

αγνξηψλ 

ρεδφλ 

θάζε 

εκέξα  

πρλά  ρεδφλ θάζε 

εκέξα  

πρλά    

1. Γπζθνξηθφ 

ζπλαίζζεκα 

 

4 2 1 0 6 2 

2. 

Δπεξεζηζηφηεηα 

 

4 0 2 0 6 2 

3. Απψιεηα 

επραξίζηεζεο 

 

2 2 1 1 6 2 

4. Απψιεηα 

ελδηαθέξνληνο 

 

4 1 1 0 6 2 

  

Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα πξνθχπηεη φηη απφ ηα έμη (6) θνξίηζηα ηα ηέζζεξα (4) αλαθέξνπλ 

δπζθνξηθφ ζπλαίζζεκα ζρεδφλ θάζε εκέξα θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ηα ηέζζεξα 

(4) επεξεζηζηφηεηα, ηα δχν (2) απψιεηα επραξίζηεζεο θαη ηα ηέζζεξα (4) απψιεηα 

ελδηαθέξνληνο.  

 

Απφ ηα δχν (2) αγφξηα θαη ηα δχν αλαθέξνπλ επεξεζηζηφηεηα, ην έλα (1) δπζθνξηθφ 

ζπλαίζζεκα, ην έλα (1) απψιεηα επραξίζηεζεο θαη ην έλα (1)  απψιεηα ελδηαθέξνληνο ζρεδφλ 

θάζε εκέξα θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο.  
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Απφ ηα ππφινηπα ζπκπηψκαηα ζπρλφηεξα αλαθέξνληαη νη ζθέςεηο ελνρήο (5 θνξίηζηα θαη 2 

αγφξηα), νη ζθέςεηο αλαμηφηεηαο (4 θνξίηζηα θαη 1 αγφξη), δπζαξέζθεηα κε ηελ εκθάληζε (4 

θνξίηζηα), έιιεηςε ειπίδαο (4 θνξίηζηα), ηάζε γηα θιάκα (3 θνξίηζηα θαη 1 αγφξη), δπζθνιία 

ζηνλ χπλν (αυπλία) (2 θνξίηζηα θαη 2 αγφξηα).  

 

Πίλαθαο 18. Πνζνζηφ ζπκπησκάησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζε φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο 

Κιίκαθαο Γηάγλσζεο Καηάζιηςεο θαηά DSM 

Σύκπησκα  Αγόξηα
α 

Κνξίηζηα
α 

Τηκή p
β
 

1. Γπζθνξία   <0,001 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 46 (41,4) 16 (14,7)  

Μεξηθέο θνξέο 52 (46,8) 59 (54,1)  

πρλά  9 (8,1) 23 (21,1)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 4 (3,6) 11 (10,1)  

2. Δπεξεζηζηόηεηα   0,002 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 30 (27,0) 20 (18,3)  

Μεξηθέο θνξέο 58 (52,3) 42 (38,5)  

πρλά  17 (15,3) 34 (31,2)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 6 (5,4) 13 (11,9)  

3. Απώιεηα επραξίζηεζεο   0,001 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 62 (55,9) 45 (41,3)  

Μεξηθέο θνξέο 35 (31,5) 32 (29,4)  

πρλά  9 (8,1) 28 (25,7)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 5 (4,5) 4 (3,7)  

4. Απώιεηα ελδηαθέξνληνο   0,02 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 56 (50,5) 40 (37,0)  

Μεξηθέο θνξέο 37 (33,3) 40 (37,0)  

πρλά  14 (12,6) 19 (17,6)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 4 (3,6) 9 (8,3)  

5. Αλνξεμία    0,2 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 65 (58,6) 49 (45,4)  

Μεξηθέο θνξέο 30 (27,0) 39 (36,1)  

πρλά  11 (9,9) 19 (17,6)  
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ρεδφλ θάζε εκέξα 5 (4,5) 1 (0,9)  

6. Βνπιηκία    0,6 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 56 (50,5) 51 (47,2)  

Μεξηθέο θνξέο 29 (26,1) 33 (30,6)  

πρλά  11 (9,9) 18 (16,7)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 15 (13,5) 6 (5,6)  

7. Αϋπλία    <0,001 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 59 (53,2) 36 (33,0)  

Μεξηθέο θνξέο 37 (33,3) 37 (33,9)  

πρλά  8 (7,2) 18 (16,5)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 7 (6,3) 18 (16,5)  

8. Υπεξππλία    0,7 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 44 (40,0) 38 (34,9)  

Μεξηθέο θνξέο 31 (28,2) 43 (39,4)  

πρλά  21 (19,1) 19 (17,4)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 14 (12,7) 9 (8,3)  

9. Χπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε   0,007 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 63 (57,8) 45 (41,3)  

Μεξηθέο θνξέο 37 (33,9) 41 (37,6)  

πρλά  5 (4,6) 18 (16,5)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 4 (3,7) 5 (4,6)  

10. Χπρνθηλεηηθή δηέγεξζε   0,13 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 58 (52,7) 50 (45,9)  

Μεξηθέο θνξέο 37 (33,6) 34 (31,2)  

πρλά  10 (9,1) 18 (16,5)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 5 (4,5) 7 (6,4)  

11. Αλεκπνξία    0,005 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 53 (48,2) 30 (27,5)  

Μεξηθέο θνξέο 33 (30,0) 38 (34,9)  

πρλά  16 (14,5) 34 (31,2)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 8 (7,3) 7 (6,4)  
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12. Αλεκπνξία   0,007 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 77 (70,0) 55 (50,5)  

Μεξηθέο θνξέο 23 (20,9) 31 (28,4)  

πρλά  5 (4,5) 19 (17,4)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 5 (4,5) 4 (3,7)  

13. Κνύξαζε   0,002 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 42 (38,5) 22 (20,2)  

Μεξηθέο θνξέο 43 (39,4) 45 (41,3)  

πρλά  17 (15,6) 30 (27,5)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 7 (6,4) 12 (11,0)  

14. Απώιεηα ελεξγεηηθόηεηαο    0,1 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 56 (50,9) 38 (34,9)  

Μεξηθέο θνξέο 39 (35,5) 50 (45,9)  

πρλά  10 (9,1) 16 (14,7)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 5 (4,5) 5 (4,6)  

15. Σθέςεηο ελνρήο   <0,001 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 44 (40,0) 26 (24,1)  

Μεξηθέο θνξέο 45 (40,9) 36 (33,3)  

πρλά  14 (12,7) 33 (30,6)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 7 (6,4) 13 (12,0)  

16. Σθέςεηο αλαμηόηεηαο    <0,001 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 53 (49,1) 31 (28,7)  

Μεξηθέο θνξέο 39 (36,1) 35 (32,4)  

πρλά  13 (12,0) 31 (28,7)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 3 (2,8) 11 (10,2)  

17. Γπζαξέζθεηα κε εκθάληζε    <0,001 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 72 (65,5) 41 (38,3)  

Μεξηθέο θνξέο 26 (23,6) 39 (36,4)  

πρλά  10 (9,1) 12 (11,2)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 2 (1,8) 15 (14,0)  

18. Κιάκα    <0,001 
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Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 59 (54,1) 13 (12,0)  

Μεξηθέο θνξέο 33 (30,3) 41 (38,0)  

πρλά  12 (11,0) 39 (36,1)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 5 (4,6) 15 (13,9)  

19. Γπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο    0,02 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 49 (44,5) 33 (31,1)  

Μεξηθέο θνξέο 38 (34,5) 35 (33,0)  

πρλά  15 (13,6) 29 (27,4)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 8 (7,3) 9 (8,5)  

20. Δπηβξάδπλζε ζθέςεο   0,002 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 52 (48,6) 31 (28,4)  

Μεξηθέο θνξέο 45 (42,1) 54 (49,5)  

πρλά  6 (5,6) 20 (18,3)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 4 (3,7) 4 (3,7)  

21. Έιιεηςε ειπίδαο    0,2 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 38 (35,5) 31 (29,8)  

Μεξηθέο θνξέο 44 (41,1) 40 (38,5)  

πρλά  17 (15,9) 22 (21,2)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 8 (7,5) 11 (10,6)  

22. Αλαπνθαζηζηηθόηεηα    0,1 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 33 (30,8) 19 (17,8)  

Μεξηθέο θνξέο 47 (43,9) 54 (50,5)  

πρλά  22 (20,6) 31 (29,0)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 5 (4,7) 3 (2,8)  

23. Έιιεηςε ειπίδαο γηα ην 

κέιινλ 

  0,4 

Πνιχ ζπάληα ή πνηέ 58 (54,2) 55 (51,4)  

Μεξηθέο θνξέο 38 (35,5) 33 (30,8)  

πρλά  5 (4,7) 14 (13,1)  

ρεδφλ θάζε εκέξα 6 (5,6) 5 (4,7)  

α
 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

β
 Έιεγρνο x

2
 γηα ηάζε 
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ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα νη ζρέζεηο ζηηο νπνίεο βξέζεθε ηηκή p<0,05 δειψλνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ζπκπηψκαηνο θαη θχινπ.  

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ δπζθνξίαο θαη θχινπ (p<0,001). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ δπζθνξία ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 31,2 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ δπζθνξία 

ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ κφιηο 11,7 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ επεξεζηζηφηεηαο θαη θχινπ (p<0,002). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ επεξεζηζηφηεηα ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 43,1% ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ 

επεξεζηζηφηεηα ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ 

20,7 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απψιεηαο επραξίζηεζεο θαη θχινπ (p<0,001). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ απψιεηα επραξίζηεζεο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 29,4 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ 

απψιεηα επραξίζηεζεο ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα 

ήηαλ κφιηο 12,6 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ απψιεηαο ελδηαθέξνληνο θαη θχινπ (p<0,02). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ απψιεηα ελδηαθέξνληνο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 25,9 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ 

απψιεηα ελδηαθέξνληνο ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα 

ήηαλ 16,2 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ αυπλίαο θαη θχινπ (p<0,001). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ αυπλία ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ζε 

ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 33 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ αυπλία ζπρλά/ζρεδφλ 

θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ κφιηο 13,5 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ςπρνθηλεηηθήο επηβξάδπλζεο θαη θχινπ 

(p<0,007). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ζε 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 22,1 % ησλ θνξηηζηψλ 

δήισζαλ πσο βηψλνπλ ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ κφιηο 8,3 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ αλεκπνξίαο (= δπζθνιία ψζηε θαη ε εηνηκαζία 

ησλ καζεκάησλ αθφκα ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εξγαζίαο λα γίλεηαη κε δπζθνιία) θαη θχινπ 

(p<0,005). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ αλεκπνξία ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 37,6 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ 

αλεκπνξία ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ 21,8 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ αλεκπνξίαο (= δπζθνιία λα θάλεη ζπλεζηζκέλα 

πξάγκαηα φπσο π.ρ. λα πιπζεί ή λα ζπκκαδέςεη ηα πξάγκαηά ηνπ) θαη θχινπ (p<0,007). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ αλεκπνξία ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 21,1 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ αλεκπνξία 

ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ 9 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ θνχξαζεο θαη θχινπ (p<0,002). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ θνχξαζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 38,5 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ θνχξαζε 

ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ κφιηο 22 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ζθέςεσλ ελνρήο θαη θχινπ (p<0,001). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ ζθέςεηο ελνρήο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 42,6 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ ζθέςεηο 

ελνρήο ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ 19,1 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ζθέςεσλ αλαμηφηεηαο θαη θχινπ (p<0,001). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ ζθέςεηο αλαμηφηεηαο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 38,9 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ 

ζθέςεηο αλαμηφηεηαο ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα 

ήηαλ κφιηο 14,8 %. 
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Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ δπζαξέζθεηαο κε εκθάληζε θαη θχινπ 

(p<0,001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ δπζαξέζθεηα κε εκθάληζε ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 25,2 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ 

πσο βηψλνπλ δπζαξέζθεηα κε εκθάληζε ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ 10,9 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηάζεσο θιάκαηνο θαη θχινπ (p<0,001). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ φηη είραλ ηελ ηάζε λα θιάςνπλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 50 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ φηη είραλ ηελ 

ηάζε λα θιάςνπλ ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα ήηαλ 

κφιηο 15,6 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο θαη θχινπ (p<0,02). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 35,9 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ 

δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα 

αγφξηα ήηαλ 20,9 %. 

 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ επηβξάδπλζεο ζθέςεο θαη θχινπ (p<0,002). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θνξίηζηα δήισζαλ επηβξάδπλζε ζθέςεο ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σν 22 % ησλ θνξηηζηψλ δήισζαλ πσο βηψλνπλ 

επηβξάδπλζε ζθέςεο ζπρλά/ζρεδφλ θάζε εκέξα, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηα αγφξηα 

ήηαλ κφιηο 9,3 %. 

 

Γηκεηαβιεηή αλάιπζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ  

Δπηζεκαίλεηαη εμαξρήο πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηκεηαβιεηήο αλάιπζεο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηδηαίηεξε επηθχιαμε. Ηδαληθά ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε γηα ηελ εμνπδεηέξσζε πηζαλψλ ζπγρπηηθψλ επηδξάζεσλ. Δληνχηνηο, 

ν εμαηξεηηθά κηθξφο αξηζκφο παηδηψλ κε ζπκπηψκαηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ 

(n=8) δελ επέηξεςε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιπκεηαβιεηήο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο. 
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ηνλ Πίλαθα 19 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζσκαηηθή 

ηνπο πγεία θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (p=0,01). Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν 

θαιχηεξε ήηαλ ε άπνςε ησλ παηδηψλ γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 

Πίλαθαο 19. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 Σπκπηώκαηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ Τηκή p 

 Όρη  Ναη   

Άπνςε ησλ παηδηώλ 

γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο 

πγεία 

  0,01
α 

   Καθή  7 (70,0) 3 (30,0)  

   Μέηξηα  41 (97,6) 1 (2,4)  

   Καιή  108 (97,3) 3 (2,7)  

   Άξηζηε  43 (97,7) 1 (2,3)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

α 
Έιεγρνο x

2
 γηα ηάζε

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 20 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ςπρηθή 

ηνπο πγεία θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ 

κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (p=0,008). Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν θαιχηεξε ήηαλ ε 

άπνςε ησλ παηδηψλ γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 
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Πίλαθαο 20. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 Σπκπηώκαηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ Τηκή p 

 Όρη  Ναη   

Άπνςε ησλ παηδηώλ 

γηα ηε ςπρηθή ηνπο 

πγεία 

  0,008
α 

   Καθή  11 (84,6) 2 (15,4)  

   Μέηξηα  53 (93,0) 4 (7,0)  

   Καιή  93 (97,9) 2 (2,1)  

   Άξηζηε  33 (100,0) 0 (0,0)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

α 
Έιεγρνο x

2
 γηα ηάζε

 

 

ηνλ Πίλαθα 21 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ 

επεηζνδίνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (p=0,02). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

φζν θαιχηεξε ήηαλ ε άπνςε ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζρνιείν ηφζν κηθξφηεξε 

ήηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 

Πίλαθαο 21. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζρνιείν 

θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 Σπκπηώκαηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ Τηκή p 

 Όρη  Ναη   

Άπνςε ησλ παηδηώλ 

γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ζην ζρνιείν 

  0,02
α 

   Καλέλα πξφβιεκα  72 (98,6) 1 (1,4)  

   Διάρηζηα 

πξνβιήκαηα 

70 (98,6) 1 (1,4)  
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   Μεξηθά πξνβιήκαηα 47 (94,0) 3 (6,0)  

   Πνιιά πξνβιήκαηα 13 (86,7) 2 (13,3)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

α 
Έιεγρνο x

2
 γηα ηάζε

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 22 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνπο θίινπο ηνπο 

θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (p=0,008). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν θαιχηεξε ήηαλ ε άπνςε ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνπο 

θίινπο ηνπο ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 

Πίλαθαο 22. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνπο θίινπο 

ηνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 Σπκπηώκαηα κείδνλνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ Τηκή p 

 Όρη  Ναη   

Άπνςε ησλ παηδηώλ γηα 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε 

ηνπο θίινπο ηνπο 

  0,008
α 

   Καλέλα πξφβιεκα  118 (98,3) 2 (1,7)  

   Διάρηζηα πξνβιήκαηα 49 (100,0) 0 (0,0)  

   Μεξηθά πξνβιήκαηα 25 (92,6) 2 (7,4)  

   Πνιιά πξνβιήκαηα 6 (100,0) 0 (0,0)  

   Γελ έρσ θίινπο  10 (83,3) 2 (16,7)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

α 
Έιεγρνο x

2
 γηα ηάζε
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά παξαηεξήζεσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ.  

 

Απφ ηνπο 222 εθήβνπο ηεο κειέηεο, νθηψ (3,6 %)  πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, (ρσξίο λα αλαθέξνπλ 

ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ/λαξθσηηθψλ ή πξφζθαην ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ). 

Έθεβνη πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ 

Μείδνλνο Καηαζιηπηηθνχ Δπεηζνδίνπ δελ θξίζεθαλ σο «θαηαζιηπηηθνί», εθφζνλ ππήξμαλ 

ελδείμεηο νξγαληθήο αζζέλεηαο, ηνμίθσζεο ή δηαδηθαζίαο πέλζνπο.  

 

χκθσλα κε ην πνζνζηφ εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 

ζε φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο Κιίκαθαο Γηάγλσζεο Καηάζιηςεο θαηά DSM, βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 15 ζπκπησκάησλ θαη ηνπ θχινπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

θνξίηζηα δήισζαλ ηα 15 παξαθάησ αλαθεξφκελα ζπκπηψκαηα ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα:  

1. Γπζθνξία 

2. Δπεξεζηζηφηεηα 

3. Απψιεηα ελδηαθέξνληνο 

4. Απψιεηα επραξίζηεζεο 

5. Αυπλία 

6. Φπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε 

7. Αλεκπνξία  

8. Αλεκπνξία  

9. Κνχξαζε 

10. θέςεηο ελνρήο 

11. θέςεηο αλαμηφηεηαο  

12. Γπζαξέζθεηα κε εκθάληζε  

13. Κιάκα  

14. Γπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο  

15. Δπηβξάδπλζε ζθέςεο 
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Απφ ηνπο νθηψ (8) εθήβνπο πνπ πιεξνχλ ηνλ αξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, ηα ηξία ηέηαξηα ήηαλ θνξίηζηα θαη ην 

ππφινηπν έλα ηέηαξην αγφξηα. 

 

Δίλαη πηζαλφλ, ε ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο, λα ζρεηίδεηαη ελ κέξεη κε ηελ επίδξαζε ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ (θπξίσο ε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο), νη νπνίνη πξνθαινχλ «επαισηφηεηα» ζηελ θαηάζιηςε (Knopf  et al., 

2008; Larson et al., 2002; Cicchetti & Rogosch, 2002). Βξέζεθε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ έμη 

θνξηηζηψλ θαη ηα έμη δήισζαλ πνιιά ή κεξηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν, ή/θαη 

ηελ νηθνγέλεηα ή/θαη ηνπο θίινπο.  

 

Δθηφο απφ ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο θαίλεηαη φηη θαη νη βηνινγηθέο αιιαγέο, ηηο 

νπνίεο πξνθαιεί ε έλαξμε ηεο ήβεο, ζηα δχν θχια, είλαη ζε θάπνην βαζκφ ππεχζπλεο γηα ηελ 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ζηα θνξίηζηα, κεηά ηελ είζνδν ζηελ 

εθεβεία (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008; Zahn-Waxler et al., 2000).    

 

Ζ βηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ λεπξνελδνθξηληθνχ άμνλα ππνζαιάκνπ – ππφθπζεο – 

επηλεθξηδίσλ θαηά ηελ ήβε, έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο ελδνθξηλνινγηθέο κεηαβνιέο. Ζ 

έλαξμε παξαγσγήο ησλ θπιεηηθψλ νξκνλψλ (αλδξνγφλσλ απφ ηνπο φξρεηο θαη νηζηξνγφλσλ 

θαη πξνγεζηεξφλεο απφ ηηο σνζήθεο) ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ελδνθξηληθνχ ππνζηξψκαηνο ζηα δχν θχια κεηά ηελ ήβε, ε νπνία πηζαλψο θαζηζηά ηηο 

γπλαίθεο πεξηζζφηεξν επάισηεο ζηελ θαηάζιηςε. Έηζη, νη θπζηνινγηθέο θπθιηθέο κεηαβνιέο 

ζηα επίπεδα νηζηξνγφλσλ θαη πξνγεζηεξφλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έκκελνπ θχθινπ έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξνεκκελνξξπζηαθή θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαζψο θαη γηα ηελ 

επηδείλσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ππάξρνπζαο θαηάζιηςεο ζηηο γπλαίθεο, κεξηθέο κέξεο 

πξηλ ηελ εκκελνξξπζία (APA, 1994).   

 

χκθσλα κε ηνπο Λαδαξάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπιν (2001), ε εθεβηθή θαηάζιηςε 

αλαδεηθλχεηαη σο έλα απφ ηα ζπρλφηεξα απαληψκελα πξνβιήκαηα. ε κειέηε ησλ Anderson 

θαη McGee πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1994 ζε Νενδειαλδνχο εθήβνπο, θαζψο θαη ησλ 

Lewinson et al. (1994) θαη Brent et al (1997), ε επίπησζε ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο αλέξρεηαη 

απφ 2,8 έσο 8,3 %.  
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ρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηεο θαηάζιηςεο, θαηά ηελ εθεβεία ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 10%, 

ελψ 4% ησλ εθήβσλ παξνπζηάδεη ζνβαξή θαηάζιηςε (Angold et al., 1998). ηελ φςηκε 

εθεβεία ε ζπρλφηεηα θπκαίλεηαη απφ 10% έσο 20% (Oldehinkel et al., 1999). Οη Kasmani 

and Sherman, (1988) ππνζηήξημαλ φηη ζε γεληθφ πιεζπζκφ ην 4-8% ησλ εθήβσλ πάζρνπλ 

απφ θαηάζιηςε. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζε επίπεδν δηαηαξαρψλ ζηνπο εθήβνπο έρεη βξεζεί 

επίζεο φηη θπκαίλεηαη απφ 2% έσο 8% γηα ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (Son & 

Kirchner, 2000; Zahn-Waxler et al., 2000).  

 

Τπνινγίδεηαη φηη 1 ζηνπο 3 εθήβνπο βηψλεη ζπρλά θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα (Spear, 2000). 

Αληίζηνηρν πνζνζηφ (30%), βξέζεθε ζε έξεπλα κεγάινπ δείγκαηνο εθεβηθνχ πιεζπζκνχ ζηε 

ρψξα καο (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008), ελψ ζε πξνγελέζηεξε κειέηε 1.326 εθήβσλ 12 – 17 

εηψλ επίζεο ζηελ Διιάδα, έδεημε φηη ην 20,3% παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

(Madianos et al., 1993), ελψ ην πνζνζηφ ζηελ κειέηε ηεο Lasaratou et al. (2010) ζε 713 

κεγαιχηεξνπο εθήβνπο (15-18 εηψλ) βξέζεθε λα είλαη 26.2%.  

 

ε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006 ζε άηνκα εθεβηθήο 

θαη κεηεθεβηθήο ειηθίαο απνηππψζεθαλ ηα πνζνζηά ησλ λέσλ πνπ ληψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

θελφ ή θαηάζιηςε. Σν πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ πνπ βηψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ θαη 

θαηάζιηςε ζπρλά ή δηαξθψο είλαη 9,9%, ελψ ησλ θνξηηζηψλ πξνζεγγίδεη ην 24,7%. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Καηάζιηςε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα 

ηα έηε 2008 – 2012, ζην γεληθφ πιεζπζκφ, 4% - 8% ησλ εθήβσλ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε. 

ηηο ειηθίεο 12-17 εηψλ, πεξίπνπ ην 4% παξνπζηάδεη κείδνλα θαηάζιηςε, ελψ ζηελ ειηθία 

ησλ 18 εηψλ πάζρεη πεξίπνπ ην 9%.  

 

Χο πξνο ην θχιν, ππάξρεη κηα ζαθήο ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ θαηάζιηςε. 

Σν πνζνζηφ εκθάληζεο θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηα θνξίηζηα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

δηπιάζην απφ ησλ αγνξηψλ ζηελ εθεβεία, κηα δηαθνξά πνπ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή (Knopf  et al., 2008; Bhatia & Bhatia, 2007; Crick & Zahn-Waxler, 2003; 

Hankin et al., 1998). 

Μειέηε πνπ εθπνλήζεθε ζηε νπεδία (Olsson & Von-Knorring, 1999), ζε δείγκα 2.300 

καζεηψλ, ειηθίαο 16-17 εηψλ, αλαθέξεη επίπησζε κείδνλνο θαηάζιηςεο 5,8%  θαη αλαινγία 



115 

 

θχινπ 4 θνξίηζηα / 1 αγφξη. χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, απηή ε δηαθνξά νθείιεηαη ζε 

έλα ζχλνιν παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν, πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, είλαη φηη ηα θνξίηζηα είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ νξηζκέλα 

πξνδηαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά αθφκα θαη πξηλ ηελ εθεβεία, ηα νπνία απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν 

γηα θαηάζιηςε. Σέηνηα είλαη ν έιεγρνο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ ελνξκήζεσλ, ε αλνρή, ε 

επαηζζεζία, ε ελζπλαίζζεζε, ε θνηλσληθή σξηκφηεηα, ε αμία πνπ δίλνπλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ν αλαζηνραζηηθφο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη άιια. Όηαλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αιιειεπηδξάζνπλ κε βηνινγηθέο αιιαγέο (πξψηκε ήβε, δπζιεηηνπξγία ησλ 

νξκνλψλ) θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο (πηνζέηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ 

ηνπο, αξλεηηθή εηθφλα ζψκαηνο, αξλεηηθά γεγνλφηα), πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εθεβεία θαη είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο γηα ηα θνξίηζηα, ηφηε απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο (Κνθθέβε θαη ζπλ., 2008; Cicchetti & Rogosch, 2002; Zahn-Waxler et al., 

2000). 

 

Βέβαηα ππάξρνπλ κειέηεο φπσο ηεο Υαηδεδήκνπ (1997) ζε Διιεληθφ δείγκα εθήβσλ ειηθίαο 

12 έσο 18 εηψλ ε νπνία δελ βξήθε δηαθνξέο ζηελ ζπρλφηεηα ηεο θαηάζιηςεο κεηαμχ ησλ δχν 

θχισλ.  

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ ειηθία, ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ δείρλνπλ φηη ε πξψηκε έλαξμε ηεο 

θαηάζιηςεο ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα επίκνλε θαη πην ζνβαξή εθδήισζε ζηελ 

πνξεία (Dunn & Goodyer, 2006; Zahn-Waxler et al., 2000). 

 

Αδπλακίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηφο καο, πεξηνξίδεη ηελ ππεξγελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ καο. 

Έλαο επηπιένλ αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 

δείγκαηνο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα βξίζθνληαλ ίδηα ή δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ δείγκα 

απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, είλαη άγλσζηνο.  

 

Δπηπξνζζέησο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε κειέηε καο βαζίδεηαη ζε δείγκα εθήβσλ πνπ 

θνηηνχλ ζην ζρνιείν. Έηζη απνθιείνληαη έθεβνη πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ή έρνπλ 
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απνβιεζεί, έθεβνη πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα ή νξθαλνηξνθεία, νκάδεο πνπ ίζσο πεξηιακβάλνπλ 

εθήβνπο κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα.  

 

Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ απηνζπκπιεξνχκελσλ θιηκάθσλ κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί, φηαλ απηέο αθνξνχλ «επαίζζεηεο» εξσηήζεηο γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε 

παξάλνκσλ νπζηψλ ή ηα βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθήβσλ. Δίλαη πηζαλφ φηη νη έθεβνη δελ 

αλαθέξνπλ ζπκπεξηθνξέο φπσο είλαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ζεσξψληαο απηέο θνηλσληθά 

αλεπηζχκεηεο ή φηαλ αλαθέξνπλ λα είλαη ιφγσ αζηετζκνχ.  

 

Αλ νη έθεβνη δελ αλαθέξνπλ ηελ αιεζή ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη ησλ 

βαζχηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ππνεθηηκνχλ ην βαζκφ απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζρνιηθνχο εθεβηθνχο πιεζπζκνχο. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Μεηαμχ ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ηεο εθεβείαο ε θαηάζιηςε είλαη απφ ηηο πην ζπρλέο, ελψ 

κπνξεί λα είλαη καθξφρξνλε θαη επαλαιακβαλφκελε. Γηάθνξεο κειέηεο, ζε θιηληθνχο θαη κε 

πιεζπζκνχο, έρνπλ δείμεη φηη ε κείδσλ θαηάζιηςε ζηελ εθεβηθή ειηθία απνηειεί παξάγνληα 

θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε απηήο, ζηελ ελήιηθε δσή, κε καθξνρξφληεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο (Κνιαΐηεο, 2012). Μαθξνρξφληα 

κειέηε ηνπ Maudsley παηδηψλ θαη εθήβσλ κε θαηάζιηςε πνπ αθνξνχζε 149 άηνκα κε ΜΓΚ 

(κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή), ηα νπνία επαλεμεηάζηεθαλ 20 ρξφληα αξγφηεξα, 62,4% 

βξέζεθαλ κε ππνηξνπηάδνπζα ΜΓΚ θαη 75,2% κε νπνηαδήπνηε θαηάζιηςε (Fombonne et al., 

2001). 

 

Σα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ φηη είλαη πξνθαλήο ε αλάγθε γηα έγθαηξε αλίρλεπζε, 

δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηνπο λεαξνχο 

αζζελείο θαζψο θαη ε αλάγθε γηα ζπλέρεηα ζηελ ςπρνθνηλσληθή θξνληίδα θαη ζεξαπεία ηνπο 

απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο ζηελ ελειηθίσζε (Suwa & Yasuo, 2010).  

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηαζιηπηηθψλ εθήβσλ δηαθεχγεη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε θαηάζιηςε κπνξεί λα θαιχπηεηαη θαη έηζη λα κελ γίλεη εχθνια αληηιεπηή. 

Δμάιινπ, θαζέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα απηήο (επεξεζηζηφηεηα, ζπκφο, ελνρέο, ζιίςε, 

ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε θιπ) ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί θπζηνινγηθά ζηελ εθεβεία, δίρσο 

λα ππνδειψλεη κηα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2008). Σα νθέιε ηεο 

κειέηεο, είλαη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο πηζαλψλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ, πνπ ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο.     

 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πξνιεπηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε πιεξνθφξεζε ησλ εθήβσλ, ησλ 

γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη απφ 

εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο, ή αθφκε θαη απφ ην ζρνιείν (Jonsson et al., 2010a; Jonsson et al., 

2010b). 
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Οη έθεβνη ρξεηάδνληαη ζηήξημε γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξα ηηο πξνθιήζεηο ηεο εθεβείαο. Οη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη άιινη άλζξσπνη ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ βαζηθέο πηπρέο ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαληαη ηελ 

πεξίνδν απηή. πρλά, νη γνλείο δελ θαηαιαβαίλνπλ ή δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ππάξρεη 

πξφβιεκα. ε απηφ ζπκβάιιεη ε αληηθεηκεληθή δπζθνιία αλαγλψξηζεο κηαο πηζαλήο 

δηαηαξαρήο θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία, αθνχ ζπρλά νη αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά απνδίδνληαη 

απφ ηνπο γνλείο ζηελ «θξίζε» ηεο εθεβείαο.  

 

Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο ε πξνθαηάιεςε πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηελ Διιάδα γχξσ απφ 

ηηο ςπρηθέο λφζνπο θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζηνπο 

εηδηθνχο θαη ηηο ςπρνινγηθέο ζεξαπείεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα πνιχ πεξηζζφηεξα 

πεξηζηαηηθά λα παξακέλνπλ αδηάγλσζηα ή αζεξάπεπηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, θχξην 

κέιεκα ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ψζηε λα γλσξίζνπλ 

ν,ηηδήπνηε αθνξά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (ζπκπησκαηνινγία, ηξφπνη δεκηνπξγίαο 

ζεηηθήο απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ θιπ). Οη έθεβνη είλαη θαηά θαλφλα πνιχ επαίζζεηνη ζε 

ζπκπεξηθνξέο θξηηηθήο θαη απφξξηςεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ελήιηθεο. Υξεηάδνληαη 

ελδηαθέξνλ, απνδνρή, δηάινγν, ζεηηθή ελίζρπζε θαη δηαζεζηκφηεηα απφ ηνλ ελήιηθα, έηζη 

ψζηε λα εθθξάζνπλ ην αίζζεκα δπζθνξίαο πνπ ληψζνπλ.  

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν γνληφο εληνπίζεη ηα ζπκπηψκαηα θάπνηαο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ην ζρνιείν ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη 

πξέπεη λα είλαη επίζεο ηθαλνί λα εληνπίζνπλ θάπνηα ζπκπηψκαηα ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθφ ςπρνιφγν (φηαλ απηφο 

ππάξρεη) ή άιινπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο. 

 

Αλ θαη ε παξνχζα κειέηε δηεξεχλεζε ηελ αλίρλεπζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε 

εθήβνπο καζεηέο, κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηελ θαηάζιηςε ηεο 

εθεβηθήο ειηθίαο κε δεδνκέλα αμηνπνηήζηκα ζηελ πξνζπάζεηα επαηζζεηνπνίεζεο ηφζν ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ, φζν θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξψηκε 

αλαγλψξηζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ησλ εθήβσλ θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζή 

ηνπο, ε θαθή πξφγλσζε απηήο απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή 

ελαζρφιεζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η:  ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

   Κιίκαθα   Γηάγλσζεο    Καηάζιηςεο θαηά DSM 
 

Οδεγίεο Σπκπιήξσζεο:  ε απηήλ ηελ θιίκαθα ππάξρνπλ κεξηθέο πξνηάζεηο πνπ 

πεξηγξάθνπλ πσο αηζζάλνληαη κεξηθέο θνξέο ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ζνπ.  Θα ζέιακε λα καο 

πεηο πφζν ζπρλά εζχ αηζζάλζεθεο έηζη ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο.   

 

Γηάβαζε ηηο εξσηήζεηο πξνζεθηηθά θαη βάιε έλα  (  )  ζηε ζηήιε πνπ δείρλεη πφζν ζπρλά εζχ 

αηζζάλζεθεο απηφ πνπ ιέεη ε πξφηαζε.  Γηα παξάδεηγκα ζηελ εξψηεζε  «Δίρεο πνλνθέθαιν 

ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο;»  ζα έβαδεο  (  )   ζηελ  1
ε
   ζηήιε εάλ είρεο πνιχ ζπάληα ή 

πνηέ, ζηελ  2
ε
   ζηήιε εάλ είρεο κεξηθέο θνξέο, ζηελ  3

ε
   ζηήιε εάλ είρεο ζπρλά θαη ζηελ  4

ε
   

ζηήιε εάλ είρεο πνλνθέθαιν ζρεδφλ θάζε εκέξα ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο.   

 

Θπκήζνπ!   

Να καο πεηο πφζν ζπρλά αηζζάλζεθεο απηφ πνπ ιέεη ε πξφηαζε ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. 

εκείσζε ζηα θνπηάθηα κε  (  )  απηφ πνπ αηζζάλζεθεο.   

 

 

 

Δξσηήζεηο 

1  

Πνιύ ζπάληα 

ή πνηέ 

2   

Μεξηθέο 

θνξέο 

3 

Σπρλά 

4   

Σρεδόλ 

θάζε 

εκέξα 

1 Αηζζάλζεθεο πνιχ ιππεκέλνο /ε ;    

     
2 Αηζζάλζεθεο θαθφθεθνο / ε  

ή νμχζπκνο ή ζε θαθή δηάζεζε ψζηε αθφκα θαη 

αζήκαληα πξάγκαηα ζε έθαλαλ έμσ θξελψλ ;     

 

 

 
 

 
 

 
 

 
3 Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ηίπνηα δελ ζε 

επραξηζηνχζε, νχηε θαλ ηα πξάγκαηα κε ηα 

νπνία ζπλήζηδεο λα δηαζθεδάδεηο ;   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
4 Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ δελ έλνησζεο θαλέλα 

ελδηαθέξνλ γηα ηίπνηα, πνπ έλνησζεο πιήμε θαη 

απιψο πέξαζεο ηελ ψξα ζνπ απξφζπκνο / ε  

ή αλίθαλνο / ε  λα θάλεηο νηηδήπνηε ;  
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5 Έλνησζεο φηη δελ ήζειεο λα θαο ;   

     
6 Έλνησζεο φηη ήζειεο λα θαο πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ζπλήζσο ;   

 
    

7 Δίρεο πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν ζνπ 

απφ φηη ζπλήζσο ;   

(δπζθνιεχηεθεο π.ρ.  λα ζε πάξεη ν χπλνο  ή  

μχπλεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη 

είρεο δπζθνιία λα θνηκεζείο μαλά  ή  μχπλεζεο 

πνιχ λσξίο θαη είρεο δπζθνιία λα 

μαλαθνηκεζείο) ;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Πνιύ ζπάληα 

ή πνηέ 

2 

Μεξηθέο 

θνξέο 

3 

Σπρλά 
4 

Σρεδόλ 

θάζε 

εκέξα 

8 Κνηκήζεθεο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη 

ζπλήζσο ;   

 
    

9 Μίιεζεο ή θηλήζεθεο πνιχ ιηγφηεξν απφ φηη 

ζπλήζσο;   

 
    

10 Έλησζεο ηφζν αλήζπρνο / ε, πνπ απιψο είρεο 

ηελ αλάγθε λα πεγαίλεηο πέξα δψζε, εδψ θη 

εθεί ζπλερψο ;   

 

    

11 Έλησζεο ηφζν πεζκέλνο / ε  πνπ ήηαλ δχζθνιν 

γηα ζέλα λα εηνηκάζεηο ηα καζήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ ή λα θάλεηο νπνηαδήπνηε άιιε 

εξγαζία ;   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

12 Δίρεο δπζθνιία λα θάλεηο απιά, ζπλεζηζκέλα 

πξάγκαηα φπσο π.ρ. λα πιπζείο ή λα 

ζπκκαδέςεηο ηα πξάγκαηά ζνπ ;   

   

    

13 Έλησζεο πεξηζζφηεξν θνπξαζκέλνο / ε  απφ φηη 

ζπλήζσο, ψζηε απιψο λα θάζεζαη θαη λα κελ 

θάλεηο ηίπνηα ;   

 

    

14 Αηζζάλζεθεο φηη είρεο πνιχ ιηγφηεξε 

ελεξγεηηθφηεηα απφ φηη ζπλήζσο, ψζηε λα 

ρξεηάδεζαη πνιχ πξνζπάζεηα γηα λα θάλεηο 

νηηδήπνηε ;   
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15 Αηζζάλζεθεο ιηγφηεξν θαιά απφ φηη ζπλήζσο, 

κε ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηνλ θαηεγφξεζεο γηα 

πξάγκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην παξειζφλ ;   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
16 Σα „βαιεο πεξηζζφηεξν, απφ φηη ζπλήζσο κε 

ηνλ εαπηφ ζνπ, φηαλ είρεο ηελ εληχπσζε φηη 

δελ κπφξεζεο λα θάλεηο ηίπνηα ζσζηά ;  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
17 Έλησζεο άζρεκα γηα ηελ εκθάληζή ζνπ ;   

     
18 Έλησζεο φηη ήζνπλ έηνηκνο / ε  λα θιάςεηο ή λα 

βάιεηο ηα θιάκαηα ;   

 
    

19 Δίρεο πεξηζζφηεξε δπζθνιία, απφ φηη ζπλήζσο 

λα ζπγθεληξψζεηο ηελ πξνζνρή ζνπ ζηα 

καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ή ζε νπνηαδήπνηε 

άιιε εξγαζία ή λα έρεηο ηελ πξνζνρή ζνπ 

ζπγθεληξσκέλε ζε άιια πξάγκαηα πνπ έθαλεο;  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  1 

Πνιύ ζπάληα 

ή πνηέ 

2 

Μεξηθέο 

θνξέο 

3 

Σπρλά 
4 

Σρεδόλ 

θάζε 

εκέξα 

20 Έλησζεο φηη δελ κπνξνχζεο λα ζπγθεληξσζείο 

ή λα ζθεθηείο ηφζν θαζαξά ή ηφζν γξήγνξα 

φζν ζπλήζσο ;  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
21 Αηζζάλζεθεο φηη ηα πξάγκαηα πνηέ δελ 

θαίλεηαη λα πεγαίλνπλ θαιά γηα ζέλα ;   

 
    

22 Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ζνπ ήηαλ πην δχζθνιν λα 

θαηαιήμεηο ζε κία απφθαζε ή λα πάξεηο 

απνθάζεηο ;   

  

    

23 Έλησζεο φηη δελ ππάξρεηο ειπίδα ζηε δσή ζνπ 

θαη ηίπνηα θαιφ δελ πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζε 

ζέλα ζην κέιινλ ;   

 

    

24 θέθηεθεο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζπλήζσο, ηνλ 

ζάλαην ή ηελ πηζαλφηεηα λα πεζάλεηο ;   

 
    

25 Δπρήζεθεο λα πέζαηλεο ;  
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Γεκνγξαθηθά Σηνηρεία θαη άιιεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

 

Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο: Παξαθαινύκε ζπκπιήξσζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ή ζεκείσζε  

κε           όπνπ ρξεηάδεηαη.   

 

 

1.  Φχιν:    Αγφξη                 Κνξίηζη                

 

2.  Πφζν ρξνλψλ είζαη;  

………………………………………………………………...................... 

 

3.  Πνην είλαη ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ζνπ;  

………………………………................................... 

 

4.  Πνην είλαη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ζνπ;  

………………………………………...................... 

 

5.  Ο παηέξαο ζνπ έρεη ηειεηψζεη:   

  

         Σν Γεκνηηθφ              Σν Γπκλάζην – Λχθεην               Σ.Δ.Η.             Παλεπηζηήκην   

 

6.  Ζ κεηέξα ζνπ έρεη ηειεηψζεη:   

 

         Σν Γεκνηηθφ              Σν Γπκλάζην – Λχθεην               Σ.Δ.Η.             Παλεπηζηήκην   

 

26 θέθηεθεο ηελ απηνθηνλία ή ηελ πηζαλφηεηα 

λα θάλεηο θαθφ ζηνλ εαπηφ ζνπ ;   

 
    

 

Γηα ηηο εξσηήζεηο  27  θαη  28  βάιε έλα  (  )  ζηε ζηήιε πνπ δείρλεη εάλ έθαλεο  (Ναη)  ή δελ έθαλεο  

(Όρη)  απηφ πνπ ιέεη ε πξφηαζε ηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο.   

 

  Ναη Όρη 

27 ρεδίαζεο λα απηνθηνλήζεηο ηηο δχν ηειεπηαίεο 

εβδνκάδεο ;   

 
  

28 Πξνζπάζεζεο λα απηνθηνλήζεηο ηηο δχν 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ;  
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7.  ε πνηα πεξηνρή κέλεηο;  

………………………………………………………………………… 

 

8.  ε πνην ζρνιείν πεγαίλεηο;  

……………………………………………………………………... 

 

9.  ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο;  

………………………………………………………………………… 

 

10.  Έρεηο ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο  (γηα παξάδεηγκα λεαληθφ δηαβήηε ή θάπνηα ζσκαηηθή          

αλαπεξία);      Όρη               Ναη           

 

Αλ λαη, πεο καο ιίγα πεξηζζφηεξα γη απηφ:   

 

………….. …………………………………………………………………………………… 

………….. …………………………………………………………………………………… 

 

 

11.   Έπαηξλεο πνηέ λαξθσηηθά, ή έπηλεο νηλνπλεπκαηψδε πνηά πνιχ, ψζηε λα βξίζθεζαη ζε  

 

          θαηάζηαζε κέζεο;        Όρη               Ναη             

 

Αλ λαη, πφηε αθξηβψο έπαηξλεο λαξθσηηθά ή έπηλεο νηλνπλεπκαηψδε πνηά πνιχ, ψζηε λα 

βξίζθεζαη ζε θαηάζηαζε κέζεο;   

    

………………...……………………………………………………………………………… 

 

 

12.  Έρεη πεζάλεη πξφζθαηα θάπνην πξφζσπν πνπ ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ζέλα;   Όρη            Ναη         

 

        Αλ λαη, πξηλ πφζν θαηξφ πέζαλε;   

 

…………………………………………………………… 
 

 

13.  Απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε ζρνιηθή ρξνληά έρεηο επηζθεθζεί θάπνηνλ εηδηθφ (γηαηξφ, 

ςπρνιφγν, ζχκβνπιν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ);        Ναη           Όρη         
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14.  Θα έιεγεο φηη ε ζσκαηηθή ζνπ πγεία είλαη:   

        Άξηζηε                Καιή               Μέηξηα              Καθή  

 

 

15.  Θα έιεγεο φηη ε ςπρηθή ζνπ πγεία είλαη:   

 

 

        Άξηζηε                Καιή                 Μέηξηα              Καθή  

 

 

16.  Σηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ζα έιεγεο φηη  

        Πήξεο πνιχ βάξνο                   Πήξεο ιίγν βάξνο             Παξέκεηλεο ζηα ίδηα θηιά  

 

 

        Έραζεο ιίγν βάξνο               Έραζεο πνιχ βάξνο  

 

 

17.  θέςνπ φιεο ηηο εκπεηξίεο ζνπ ζην ζρνιείν  (φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο 

πνπ ζα πξέπεη λα εηνηκάζεηο, άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζνπ θαη πφζν θαιά ηα πάο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζνπ θαη ηνπο θαζεγεηέο ζνπ).  ρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά ζα έιεγεο φηη έρεηο:   

 

       Καλέλα πξφβιεκα                            Διάρηζηα πξνβιήκαηα  

 

       Μεξηθά πξνβιήκαηα                         Πνιιά πξνβιήκαηα   

                    

 

 

18.  θέςνπ φιεο ηηο εκπεηξίεο ζνπ ζην ζπίηη  (φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο δνπιεηέο πνπ πξέπεη 

λα θάλεηο θαη πφζν θαιά ηα παο κε ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο ζνπ).  ρεηηθά κε ηα ζέκαηα 

απηά, ζα έιεγεο φηη έρεηο:   

       Καλέλα πξφβιεκα                            Διάρηζηα πξνβιήκαηα  

 

       Μεξηθά πξνβιήκαηα                         Πνιιά πξνβιήκαηα   
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19.  θέςνπ φιεο ηηο εκπεηξίεο ζνπ κε ηνπο θίινπο ζνπ  (φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξάγκαηα 

πνπ θάλεηε καδί θαη πφζν θαιά ηα παο κε απηνχο).  ρεηηθά κε ηα ζέκαηα απηά ζα έιεγεο φηη 

έρεηο:   

 

       Καλέλα πξφβιεκα                            Διάρηζηα πξνβιήκαηα  

        

       Μεξηθά πξνβιήκαηα                         Πνιιά πξνβιήκαηα                    Γελ έρσ θίινπο            
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  (ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ) 

 

Πίλαθαο 16.  Καηαλνκή πκπησκάησλ Μείδνλνο Καηαζιηπηηθήο Γηαηαξαρήο 

 

Ερωηήζεις 

 

Σσμπηώμαηα 

Απανηήζεις 

 

 

 

Πολύ 

ζπάνια ή 

ποηέ 

Μερικές θορές Σστνά Στεδόν κάθε 

ημέρα 

 

Σύνολο 

n % n % n % n % N 

1 Αηζζάλζεθεο πνιύ 

ιππεκέλνο /ε ; 

 

Γπζθνξία 62 27,9 113 50,9 32 14.4 15 6,8 222 

2 Αηζζάλζεθεο θαθόθεθνο / ε 

ή νμύζπκνο ή ζε θαθή 

δηάζεζε ώζηε αθόκα θαη 

αζήκαληα πξάγκαηα ζε 

έθαλαλ έμσ θξελώλ ; 

 

Δπεξεζηζηόηεηα 50 22,6 

 

100 

 

45,3 

 

52 23,5 

 

19 

 

8,6 

 

221 

 

3 Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ηίπνηα 

δελ ζε επραξηζηνύζε, νύηε 

θαλ ηα πξάγκαηα κε ηα 

νπνία ζπλήζηδεο λα 

δηαζθεδάδεηο; 

 

Απώιεηα 

επραξίζηεζεο 

106 

 

48,2 

 

68 

 

31 

 

37 

 

16,8 

 

9 

 

4 

 

220 

 

4 Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ δελ 

έλνησζεο θαλέλα 

ελδηαθέξνλ γηα ηίπνηα, πνπ 

έλνησζεο πιήμε θαη απιώο 

πέξαζεο ηελ ώξα ζνπ 

απξόζπκνο / ε 

ή αλίθαλνο / ε  λα θάλεηο 

Απώιεηα 

ελδηαθέξνληνο 

96 

 

43,6 

 

78 

 

35,4 

 

33 

 

15 

 

13 

 

6 

 

220 
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νηηδήπνηε ; 

 

5 Έλνησζεο όηη δελ ήζειεο λα 

θαο ; 

 

Αλνξεμία 115 52,3 69 31,4 30 13,6 6 2,7 220 

6 Έλνησζεο όηη ήζειεο λα θαο 

πεξηζζόηεξν από όηη 

ζπλήζσο ; 

 

Βνπιηκία 

 

 

108 49,1 62 28,2 29 13,2 21 9,5 220 

7 Δίρεο πεξηζζόηεξα 

πξνβιήκαηα ζηνλ ύπλν ζνπ 

από όηη ζπλήζσο ; 

(δπζθνιεύηεθεο π.ρ.  λα ζε 

πάξεη ν ύπλνο  ή  μύπλεζεο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λύρηαο θαη είρεο δπζθνιία 

λα θνηκεζείο μαλά  ή  

μύπλεζεο πνιύ λσξίο θαη 

είρεο δπζθνιία λα 

μαλαθνηκεζείο) ; 

 

 

Αϋπλία 96 43,4 

 

74 

 

33,5 

 

26 

 

11,8 

 

25 

 

11,3 

 

221 

 

8 Κνηκήζεθεο πνιύ 

πεξηζζόηεξν από όηη 

ζπλήζσο ; 

 

Τπεξππλία 80 36,9 74 34,1 40 18,4 23 10,6 217 

9 Μίιεζεο ή θηλήζεθεο πνιύ 

ιηγόηεξν από όηη ζπλήζσο; 

 

Ψπρνθηλεηηθή 

επηβξάδπλζε 

108 49,3 79 36,1 23 10,5 9 4,1 219 

10 Έλησζεο ηόζν αλήζπρνο / ε, 

πνπ απιώο είρεο ηελ αλάγθε 

λα πεγαίλεηο πέξα δώζε, εδώ 

θη εθεί ζπλερώο; 

Ψπρνθηλεηηθή 

δηέγεξζε 

109 49,8 71 32,4 27 12,3 12 5,5 219 
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11 Έλησζεο ηόζν πεζκέλνο / ε  

πνπ ήηαλ δύζθνιν γηα ζέλα 

λα εηνηκάζεηο ηα καζήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ ή λα θάλεηο 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ; 

 

Αλεκπνξία 83 

 

38,2 

 

69 

 

31,8 

 

50 

 

23,1 

 

15 

 

6,9 

 

217 

 

12 Δίρεο δπζθνιία λα θάλεηο 

απιά, ζπλεζηζκέλα 

πξάγκαηα όπσο π.ρ. λα 

πιπζείο ή λα ζπκκαδέςεηο 

ηα πξάγκαηά ζνπ ; 

 

Αλεκπνξία 132 60 55 25 24 10,9 9 4,1 220 

13 Έλησζεο πεξηζζόηεξν 

θνπξαζκέλνο / ε  από όηη 

ζπλήζσο, ώζηε απιώο λα 

θάζεζαη θαη λα κελ θάλεηο 

ηίπνηα ; 

 

Κνύξαζε 64 29,3 88 40,4 47 21,6 19 8,7 218 

14 Αηζζάλζεθεο όηη είρεο πνιύ 

ιηγόηεξε ελεξγεηηθόηεηα 

από όηη ζπλήζσο, ώζηε λα 

ρξεηάδεζαη πνιύ πξνζπάζεηα 

γηα λα θάλεηο νηηδήπνηε ; 

 

Απώιεηα 

ελεξγεηηθόηεηαο 

94 

 

43,1 

 

88 

 

40,4 

 

26 

 

11,9 

 

10 

 

4,6 

 

218 

 

15 Αηζζάλζεθεο ιηγόηεξν θαιά 

από όηη ζπλήζσο, κε ηνλ 

εαπηό ζνπ θαη ηνλ 

θαηεγόξεζεο γηα πξάγκαηα 

πνπ ζπλέβεζαλ ζην 

παξειζόλ ; 

 

θέςεηο ελνρήο 71 

 

32,6 

 

80 

 

36,7 

 

47 

 

21,5 

 

20 

 

9,2 

 

218 

 

16 Σα ‘βαιεο πεξηζζόηεξν, από θέςεηο 85 39,2 74 34,1 44 20,3 14 6,4 217 
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όηη ζπλήζσο κε ηνλ εαπηό 

ζνπ, όηαλ είρεο ηελ 

εληύπσζε όηη δελ κπόξεζεο 

λα θάλεηο ηίπνηα ζσζηά ; 

 

αλαμηόηεηαο          

17 Έλησζεο άζρεκα γηα ηελ 

εκθάληζή ζνπ ; 

 

Γπζαξέζθεηα κε 

εκθάληζε 

114 52,3 65 29,8 22 10,1 17 7,8 218 

18 Έλησζεο όηη ήζνπλ έηνηκνο / 

ε  λα θιάςεηο ή λα βάιεηο ηα 

θιάκαηα ; 

 

Κιάκα 73 33,5 74 33,9 51 23,4 20 9,2 218 

19 Δίρεο πεξηζζόηεξε 

δπζθνιία, από όηη ζπλήζσο 

λα ζπγθεληξώζεηο ηελ 

πξνζνρή ζνπ ζηα καζήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ ή ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία 

ή λα έρεηο ηελ πξνζνρή ζνπ 

ζπγθεληξσκέλε ζε άιια 

πξάγκαηα πνπ έθαλεο; 

 

 

 

Γπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο 

83 

 

38,2 

 

73 

 

33,6 

 

44 

 

20,3 

 

17 

 

7,9 

 

217 

 

20 Έλησζεο όηη δελ κπνξνύζεο 

λα ζπγθεληξσζείο ή λα 

ζθεθηείο ηόζν θαζαξά ή 

ηόζν γξήγνξα όζν ζπλήζσο; 

 

Δπηβξάδπλζε 

ζθέςεο 

83 

 

38,2 

 

100 

 

46,1 

 

26 

 

12 

 

8 

 

3,7 

 

217 

 

21 Αηζζάλζεθεο όηη ηα 

πξάγκαηα πνηέ δελ θαίλεηαη 

λα πεγαίλνπλ θαιά γηα 

ζέλα; 

Έιιεηςε ειπίδαο 69 32,5 84 39,6 40 18,9 19 9 212 



 154 

 

 

 

 

22 Τπήξμαλ ζηηγκέο πνπ ζνπ 

ήηαλ πην δύζθνιν λα 

θαηαιήμεηο ζε κία απόθαζε 

ή λα πάξεηο απνθάζεηο ; 

 

Αλαπνθαζηζηηθόη

εηα 

52 24,2 102 47,4 53 24,7 8 3,7 215 

23 Έλησζεο όηη δελ ππάξρεηο 

ειπίδα ζηε δσή ζνπ θαη 

ηίπνηα θαιό δελ πξόθεηηαη 

λα ζπκβεί ζε ζέλα ζην 

κέιινλ ; 

Έιιεηςε ειπίδαο 

γηα ην κέιινλ 

114 53,5 69 32,4 19 8,9 11 5,2 213 
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ηνλ Πίλαθα 23 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 

Πίλαθας 23. πζρεηίζεηο κεηαμχ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπρλφηεηαο εκθάληζεο 

ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ  

 Σσκπηώκαηα κείδολος θαηαζιηπηηθού επεηζοδίοσ Τηκή p 

 Ότη  Ναη   

Φύιο    0,17
α 

   Αγφξηα
β
  110 (98,2) 2 (1,8)  

   Κνξίηζηα
β
  103 (94,5) 6 (5,5)  

Ηιηθία
γ
  17,0 (0,95) 16 (0,82) 0,10

δ
 

Εθπαηδεσηηθό επίπεδο 

παηέρα
β 

  0,36
ε 

   Γεκνηηθφ  45 (95,7) 2 (4,3)  

   Γπκλάζην/ιχθεην 129 (95,6) 6 (4,4)  

   ΣΔΗ 24 (100,0) 0 (0,0)  

   ΑΔΗ 9 (100,0) 0 (0,0)  

Εθπαηδεσηηθό επίπεδο 

κεηέρας
β 

  0,54
ε 

   Γεκνηηθφ  35 (94,6) 2 (5,4)  

   Γπκλάζην/ιχθεην 142 (96,6) 5 (3,4)  

   ΣΔΗ 14 (93,3) 1 (6,7)  

   ΑΔΗ 14 (100,0) 0 (0,0)  

Χρόληο πρόβιεκα 

σγείας
β
  

  0,99
α 

   Όρη  194 (96,0) 8 (4,0)  

   Ναη  16 (100,0) 0 (0,0)  

α 
Έιεγρνο x

2 

β 
Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 
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γ
 Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή (ηππηθή απφθιηζε) 

δ 
Έιεγρνο t 

ε
Έιεγρνο x

2
 γηα ηάζε 

 

 

ηνλ Πίλαθα 24 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ζην ζπίηη θαη ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ 

επεηζνδίνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζπίηη θαη ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ (p=0,2). 

 

Πίλαθας 24. πζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην ζπίηη θαη 

ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ζπκπησκάησλ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

 Σσκπηώκαηα κείδολος θαηαζιηπηηθού 

επεηζοδίοσ 

Τηκή p 

 Ότη  Ναη   

Άπουε ηφλ παηδηώλ γηα 

ηης εκπεηρίες ηοσς ζηο 

ζπίηη 

  0,2
α 

   Καλέλα πξφβιεκα  96 (98,0) 2 (2,0)  

   Διάρηζηα πξνβιήκαηα 53 (94,6) 3 (5,4)  

   Μεξηθά πξνβιήκαηα 48 (98,0) 1 (2,0)  

   Πνιιά πξνβιήκαηα 14 (87,5) 2 (12,5)  

Οη ηηκέο εθθξάδνληαη σο n (%) 

α 
Έιεγρνο x

2
 γηα ηάζε
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ: ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

 

From: Sofia Chatzidimou sofiach68@yahoo.gr 

Sent: Παξαζθεπή, 9 Μαξηίνπ 2012, 11:52 π.κ. 

To: vasiliki zacharopoulou <vaszacha@gmail.com> 

Αγαπεηή θ. Εαραξνπνχινπ,  

Βεβαίσο δέρνκαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εξσηεκαηνιφγην, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθεξζεί 

ε πεγή θαη ν εξεπλεηήο πνπ έθαλε ηελ Διιεληθή πξνζαξκνγή. νθία Υαηδεδήκνπ, 

ςπρνιφγνο, Γξ. Κιηληθήο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο 

Πιεξνθφξεζεο ηεο Γ/λζεο Αγσγήο Τγείαο θαη Πιεξνθφξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 

Απο: vasiliki zacharopoulou <vaszacha@gmail.com> 

Προς: Sofia Chatzidimou sofiach68@yahoo.gr  

Σηάιζεθε: Παξαζθεπή, 9 Μαξηίνπ 2012, 10:59 π.κ. 

Θεκα: ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΥΡΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Κ. Υαηδεδήκνπ,  

Ολνκάδνκαη Βαζηιηθή Εαραξνπνχινπ θαη είκαη θνηηήηξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Γηαρείξηζε Κξίζεσλ»,  ηνπ 

Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. ην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ 

αθαδεκατθψλ ππνρξεψζεψλ κνπ, έρσ αλαιάβεη ηελ εθπφλεζε εξγαζίαο κε ζέκα: 

«Γηεξεχλεζε Καηαζιηπηηθψλ Δθδειψζεσλ ζε Δθήβνπο Μαζεηέο ησλ Λπθείσλ 

Μεγαιφπνιεο». Ζ επίβιεςε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηνλ θ. Παλαγηψηε 

Πξεδεξάθν, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ.  

Γηάβαζα ην δηδαθηνξηθφ ζαο κε ζέκα: «Καηάζιηςε ζηελ εθεβεία: κία επηδεκηνινγηθή 

πξνζέγγηζε», θαη ζα ήζεια λα δεηήζσ ηελ άδεηά ζαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εμήο 

εξσηεκαηνινγίσλ: Δξσηεκαηνιφγην δνκεκέλεο δηαγλσζηηθήο ζπλέληεπμεο DISC -2,3_C, 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ 

Γηαηαξαρψλ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο θαηά DSM – IV, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη 

απφ Δξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ γεληθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπειπηζηψ 

φηη ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζέκαηνο ζα έρσ ηελ άδεηά ζαο. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ   

Με εθηίκεζε,  Βαζηιηθή Εαραξνπνχινπ  

mailto:sofiach68@yahoo.gr
mailto:vaszacha@gmail.com
mailto:vaszacha@gmail.com
mailto:sofiach68@yahoo.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV: ΑΓΔΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V: ΔΠΗΣΟΛΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΤΝΑΗΝΔΖ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ 

ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ ΣΧΝ ΔΦΖΒΧΝ  

 

Ολνκάδνκαη Εαραξνπνχινπ Βαζηιηθή θαη είκαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο.  

Οη έθεβνη ησλ ιπθείσλ ηεο Μεγαιφπνιεο έρνπλ επηιεγεί γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλά 

κνπ. Ζ εθεβεία, ε κεηαβαηηθή απηή πεξίνδνο αλάκεζα ζηελ παηδηθή θαη ψξηκε ειηθία, 

απνηειεί ην θχξην εξεπλεηηθφ κνπ ελδηαθέξνλ.  

Οη εθδειψζεηο ζπκπεξηθνξάο, νη αληηδξάζεηο, νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εθήβσλ 

ζε φιεο ηηο ζεκαληηθέο ζσκαηηθέο θαη βηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο ηεο εθεβηθήο 

ειηθίαο απνηεινχλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλάο κνπ. Δίλαη κία κειέηε πνπ πηζηεχσ φηη ζα βνεζήζεη 

ζηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο γεληθψο θαη εηδηθψο ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο ηεο 

εθεβείαο. Ζ δηθή ζαο ζπγθαηάζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο ζε απηή ηελ έξεπλα 

ζεσξείηαη πνιχηηκε. Με απηφ ζπλεηζθέξεηε ψζηε λα γλσξίζνπκε ηνλ «άγλσζην» θφζκν ησλ 

εθήβσλ θαη έηζη λα βνεζεζνχλ ζηελ θξίζηκε απηή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο.  

Τπνγξάθνληαο ηελ παξνχζα επηζηνιή, δίλεηαη ηελ ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ζαο. αο δηαβεβαηψλσ φηη ζα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε απζηεξή ερεκχζεηα, ην 

αλψλπκν θαη ην απφξξεην ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ζαο. Σν νλνκαηεπψλπκν ησλ 

παηδηψλ ζαο δελ ζα αλαθέξεηαη ζηα έληππα ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Οη 

απαληήζεηο ηνπο επίζεο, ζα αλαθνηλσζνχλ σο απξφζσπα ζηαηηζηηθά θαη αξηζκεηηθά ζχλνια.   

 

Τπνγξαθή Δξεπλήηξηαο 

Εαραξνπνχινπ Βαζηιηθή 

 

 

πλαίλεζε Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

 

Γηάβαζα ην έληππν – επηζηνιή, θαηαλνψ ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαηλψ λα 

ζπκκεηάζρεη ην παηδί κνπ ζηελ έξεπλα απηή.    

 

Τπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκφλα 
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