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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ε εθεβεία απνηειεί κία ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή πεξίνδν ζηε 

δσή ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ην πέξαζκα απφ ην θφζκν ηεο παηδηθφηεηαο ζε 

εθείλν ησλ ελειίθσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, ζπληειείηαη έλα πιήζνο αιιαγψλ ηφζν 

ζηελ εμσηεξηθή εηθφλα ηνπ εθήβνπ φζν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ ςπρηθφ ηνπ θφζκν. Ο έθεβνο 

θαιείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο θαη ηαπηφρξνλα λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απμαλφκελεο νηθνγελεηαθέο, θνηλσληθέο θαη αθαδεκατθέο απαηηήζεηο. Ζ 

εθεβηθή πεξίνδνο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αηφµνπ γηα απνρσξηζµφ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη απηνλφκεζε, είλαη ηδηαίηεξα 

επαίζζεηε ζηελ εµθάληζε ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο, ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ρσξίο ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζπρλφηεξα ζηελ εθεβεία είλαη ε θαηάζιηςε θαη νη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ έρεη παξαηεξεζεί 

αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο ζηνπο εθήβνπο. Δπίζεο, νη 

δξακαηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζην ςπρηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

εθήβνπ ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, ζπλέβαιαλ ζηνπο 

ιφγνπο πνπ κνπ έδσζαλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ εθεβηθή ειηθία, θαζψο θαη ε επηζθφπεζε ησλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο. 

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο θαη ζηηο 

κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζην βηνινγηθφ-ζσκαηηθφ, γλσζηηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ν έθεβνο κε ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ζπγθεθξηκέλα παξαηίζεληαη ηα ζπκπηψκαηα, ηα αίηηα, ηα επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα θαη ε ζπλλνζεξφηεηα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο. Δπίζεο, ζην ίδην 

θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηεο απηνθηνληθφηεηαο ζηελ εθεβεία. ην ηξίην θαη 

ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία θαη ε 

δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία, πνπ απνηεινχλ δχν απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη ηελ θαηάζιηςε θαη παξέρνληαη πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο-ππνζηήξημεο γηα ηε ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρψλ. 



5 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΣΗ ΔΦΗΒΔΙΑ 

1.1. Δθηβεία  

Ζ εθεβεία είλαη ε πεξίνδνο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθή ζηελ ψξηκε ειηθία, δειαδή 

ζηελ ελειηθίσζε. Ο έθεβνο ζην ζηάδην απηφ, βηψλεη έληνλεο θαη πνιιαπιέο κεηαβνιέο ζε 

βηνινγηθφ, γλσζηηθφ, ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Μέζα απφ ηηο αιιαγέο ηεο 

εθεβείαο ην άηνκν ζα θάλεη ην πέξαζκα ηνπ απφ ηελ αλεκειηά θαη ηελ εμάξηεζε ζηελ 

απηνλνκία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμειεηθηηθή πνξεία αθνινπζείηαη απφ 

εληάζεηο θαη θξίζεηο νη νπνίεο είλαη αλαπφθεπθηεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο σξηκφηεηαο θαη ςπρηθήο 

εξεκίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ έθεβν ζηελ ειηθία απηή (Μηραινπνχινπ, 2003). Ζ εθεβεία, πνπ 

απνηειεί ηελ ηειεπηαία θάζε αλάπηπμεο πξηλ ηελ νξηζηηθή είζνδν ηνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε 

δσή δηαρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα: α) ζηελ πξψηκε εθεβεία ή αιιηψο πξνεθεβεία (11-13 εηψλ) 

ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε νξκνληθή αθχπληζε, β) ζηελ θπξίσο εθεβεία (14-18 εηψλ), πνπ 

ζπκβαίλνπλ νη ζσκαηηθέο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβνιέο θαη  γ) ζηελ φςηκε εθεβεία 

(19-20 εηψλ) ζηελ νπνία παγηψλνληαη νη αιιαγέο πνπ έρεη βηψζεη ην άηνκν ρσξίο φκσο ην 

ζηάδην απηφ λα δειψλεη θαη πιήξεο σξίκαλζε (Κνπξθνχηαο, 2001). 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο εθεβείαο είλαη ε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο. Χο ηαπηφηεηα λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ θάζε άηνκν. Ζ ζεμνπαιηθή θαηεχζπλζε, ε δεκηνπξγία 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε επηινγή επαγγεικαηηθήο θαξηέξαο, ε απφθηεζε εζηθψλ αμηψλ θαη 

αληηιήςεσλ είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο (Κνπξθνχηαο, 2001·Herbert, 1999). χκθσλα κε ηνλ Marcia, ε ηαπηφηεηα πνπ 

δηακνξθψλεη ηειηθά ην άηνκν εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία δχν 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο θξίζεο. Ζ θξίζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ ν 

έθεβνο αλαδεηάεη θαη δηεξεπλά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο ελψ ε δέζκεπζε απνηειεί ηελ 

ςπρνινγηθή επέλδπζε ζε κία ηδενινγία (Feldman, 2008). Ο Marcia πεξηέγξαςε ηνπο ηέζζεξηο 

ηχπνπο εθεβηθήο ηαπηφηεηαο:  

 Η θαηαθηεκέλε ηαπηόηεηα: Οη έθεβνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία, χζηεξα απφ κία 

πεξίνδν θξίζεο θαη έρνληαο δηεξεπλήζεη πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, δεζκεχνληαη ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα. Δίλαη άηνκα ινγηθά θαη ζηαζεξά, πνπ θάλνπλ ζπλεηδεηέο 

επηινγέο θαη ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ εζηθφ ζπιινγηζκφ απφ ηνπο έθεβνπο 

ησλ ππφινηπσλ ηχπσλ ηαπηφηεηαο. Δπηπιένλ,είλαη αλεμάξηεηνη λένη πνπ αλαπηχζζνπλ 
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αζθαιείο δεζκνχο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

επηηπγράλνληαο έηζη πςειά επίπεδα ςπρηθήο επεκεξίαο θαη  δνκνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο 

ζχζηεκα αμηψλ θαη αξρψλ κε βάζεη ηηο δηθέο ηνπο ηδενινγίεο. 

  Η δνηή ηαπηόηεηα: Ο έθεβνο κε απηή ηε κνξθή ηαπηφηεηαο έρεη δεζκεπζεί ζε κία 

ηαπηφηεηα, ρσξίο φκσο λα έρεη πεξάζεη κία πεξίνδν θξίζεο θαη δηεξεχλεζεο ελαιιαθηηθψλ 

εθδνρψλ ηαπηφηεηαο. πλήζσο νη λένη απηνί, απνδέρνληαη ηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ 

ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ζσζηφ γηα ηνπο ίδηνπο, δελ εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη 

δελ επηηξέπνπλ ζηηο αλεζπρίεο ηνπο λα εθδεισζνχλ. Δίλαη άηνκα ζπκβηβαζκέλα, ζπλήζσο 

ζηα ζέισ ησλ γνλέσλ ηνπο, σζηφζν απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη απαξαηηήησο 

δπζηπρηζκέλα. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθήβνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε 

θφξε πνπ επηιέγεη λα γίλεη δηθεγφξνο επεηδή ε κεηέξα ηεο είλαη δηθεγφξνο. Οη έθεβνη ηεο 

δνηήο ηαπηφηεηαο θνβνχληαη ηελ απφξξηςε ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ελψ κπνξεί λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ εαπηφ ηνπο αλαδεηνχλ έληνλα ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη 

ππνζηήξημε. 

  Τν κνξαηόξηνπκ: Ζ πεξίπησζε απηή αθνξά εθήβνπο πνπ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηεξεπλνχλ, ζε θάπνην βαζκφ, ελαιιαθηηθέο ηαπηφηεηεο θαη ξφινπο αιιά δελ έρνπλ αθφκε 

δεζκεπζεί ζε κία ηαπηφηεηα. Καηά ηνλ Marcia, νη ζπγθεθξηκέλνη λένη βηψλνπλ έληνλν 

άγρνο, έρνπλ ακθηβνιίεο θαη δηιήκκαηα, φκσο είλαη γεκάηνη δσή θαη ηθαλνίλα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηαζεξέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

  Η ζύγρπζε ηαπηόηεηαο: Οη έθεβνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ έρνπλ δηεξεπλήζεη νχηε έρνπλ 

δεζκεπηεί ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηαπηφηεηαο. Δίλαη ζπλαηζζεκαηηθά αζηαζείο θαη 

αιιάδνπλ εχθνια απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξά. Γελ έρνπλ απηνπεπνίζεζε, νχηε ζεηηθή 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη είλαη θνηλσληθψο απνκνλσκέλνη κε ιίγεο ηθαλνπνηεηηθέο 

ζρέζεηο. Σέινο, αδπλαηνχλ λα ζέζνπλ θαη λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ιφγσ ηεο 

κε ηζρπξήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο (Κνπξθνχηαο, 2001·Feldman, 2008).  

Αλακθηζβήηεηα, ε επηινγή θαη ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο δελ απνηειεί κία εχθνιε 

δηαδηθαζία. Απαηηείηαη ρξφλνο, σξηκφηεηα,  ινγηθφο ζπιινγηζκφο, ππνκνλή θαη ηθαλφηεηα γηα 

εζσηεξηθή ελδνζθφπεζε. Δίλαη ζπλεζηζκέλν κάιηζηα, νη έθεβνη λα κελ πξνζθνιιψληαη 

κφληκα ζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο ηαχηνηεηαο αιιά λα ακθηηαιαληεχνληαη θαη λα 

θηλνχληαη ζπρλά κεηαμχ ηεο θαηαθηεκέλεο ηαχηνηεηαο θαη ηνπ κνξαηφξηνπκ. Έηζη γηα 

κεξηθνχο έθεβνπο ε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο κπνξεί λα νινθιεξσζεί θαη κεηά ηελ εθεβεία 

σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη δεζκεχνληαη ζε κία ηαπηφηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο εθεβηθήο 

πεξηφδνπ (Feldman, 2008). 
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χκθσλα κε ηνλ Feldman (2008), o έθεβνο κε ηηο πξψηεο αιιαγέο πνπ παξαηεξεί ζηνλ 

εαπηφ ηνπ, αηζζάλεηαη αξρηθά έλαλ έληνλν ελζνπζηαζκφ γηα ηελ λέα απηή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη αιιά θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ σο κειινληηθφο ελήιηθαο. Όκσο, νη ζπλερείο 

αιιαγέο θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζε ηεο πξνζσπηθήοηαπηφηεηαο επεξεάδνπλ ηε 

ςπρνινγία ηνπ θαη νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ 

πεξίνδν ηεο εθεβείαο. Ζ ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο γνλείο, ε απνκφλσζε απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε πξνζήισζε ζηνπο ζπλνκηιήθνπο, ε ππεξαπαζρφιεζε κε 

ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο θαη εμσηεξηθήο εκθάληζεο, ε ελαληίσζε πξνο θάζε κνξθή εμνπζίαο, 

ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε επηπνιαηφηεηα, ηα αηζζήκαηα άργνπο, 

ληξνπήο, ζιίςεο, κειαγρνιίαο θαζψο θαη ε λεπξηθφηεηα, ε πιήμε θαη ε ηαιάληεπζε κεηαμχ 

πςειήο θαη ρακειήο απηνπεπνίζεζεοείλαη κεξηθέο απφ απηέο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο αληηδξάζεηο 

ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ. (Feldman, 2008). 

ηελ πξνζπάζεηα λα «ρηίζεη» ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ν έθεβνο βαζίδεηαη αξθεηά ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ άιισλ ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξείηαη αξεζηφ θαη θνηλσληθά απνδεθηφ. πρλά 

βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηα κάηηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ, φκσο απηφ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ, θαζψο ε γλψκε πνπ έρνπλ νη άιινη ελδέρεηαη λα κελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ. Αλ δειαδή,έλαο έθεβνο βξίζθεηαη 

ζην πεξηζψξην απφ ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπ, ζα αξρίζεη ζηαδηαθά λα αηζζάλεηαη παξείζαθηνο. 

Έηζη ε ρακειή απηνεθηίκεζε απεηιεί ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ. Γη΄απηφ ηνλ ιφγν απφ λσξίο νη 

έθεβνη πηνζεηνχλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ πνπ νλνκάδνληαη κεραληζκνί άκπλαο 

(Herbert, 1999). 

Οη κεραληζκνί άκπλαο ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πξνζσπηθήο αμίαο 

θαη πξνζηαηεχνπλ ην άηνκν απφ αλεπηζχκεηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά εξεζίζκαηα. πλήζσο 

ιεηηνπξγνχλ αζπλείδεηα, φηαλ φκσο ρξεζηκνπνηνχληαη κε κεγάιε έληαζε θαη ζπρλφηεηα ηφηε 

γίλνληαη παζνινγηθέο κνξθέο ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθήβνπ (Κνπξθνχηαο, 2001). Οη πην 

ζπλεζηζκέλνη κεραληζκνί άκπλαο πνπ επηιέγνπλ νη έθεβνη είλαη:  

 ε απνθπγή, θπξίσο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 ε ζπλαηζζεκαηηθή απνκόλσζε   

 ε απώζεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζθέςεσλ, επηζπκηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

 ε πξνβνιή κε ηελ νπνία νη αλεπηζχκεηεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα απνδίδνληαη 

αδηθαηνιφγεηα ζε ηξίηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο 
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  ε εθινγίθεπζε, δειαδή ε νξζνινγηθή δηθαηνιφγεζε ησλ κε-απνδεθηψλ ζε ζπλεηδεηφ 

επίπεδν παξνξκήζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αλαγθψλ θαη  

 ε κεηάζεζε κε ηελ νπνία νη έθεβνη κεηαηνπίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ή ηα αηζζήκαηα πνπ 

ζηνρεχνπλ πξνο έλα άηνκν ζε θάπνην άιιν (Porcerelli, Thomas, Hibbard & Cogan, 1998· 

Feldman, 2008). 

Δλ θαηαθιείδη, ε εθεβεία απνηειεί κία πεξηφδν θξίζεο θαη αλαθαηάηαμεο, φπνπ κέζα απφ 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ εαπηνχ, ν έθεβνο πξνζπαζεί λα απηνλνκεζεί θαη λα 

ελειηθησζεί. Με άιια ιφγηα ε εθεβεία είλαη ην πέξαζκα ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Σν ζψκα 

ηνπ εθήβνπ αθππλίδεηαη βηνινγηθά θαη ζεμνπαιηθά, κε ηηο αιιαγέο απηέο λα επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. Σα νξφζεκα απηήο ηεο 

αλάπηπμηαθήο πεξηφδνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζσκαηηθή, γλσζηηθή θαη ηε ςπρνθνηλσληθή 

αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ. 

1.2.  υμαηική – βιολογική ανάπηςξη 

Ζ ζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ εθήβσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιαπιέο θαη ζεκαληηθέο 

βηνινγηθέο κεηαβνιέο. Οη νξκνληθέο αιιαγέο θαη ε αλάπηπμε ηεο θπζηνινγίαο εμαξηψληαη θαη 

επεξεάδνληαη ε κία απφ ηελ άιιε. Δπηπιένλ, θάζε κία απφ απηέο ηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο 

είλαη κέξνο ελφο αλψηεξνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχκελν απφ ηελ νηθνγέλεηα, ην θνηλσληθφ 

δίθηπν θαη ηελ θνπιηνχξα, ηα νπνία ζπλδένληαη θαη αζθνχλ ακνηβαίεο επηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο 

(Ogden & Hagen, 2013). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Ogden θαη Hagen (2013) θαη ν Feldman (2008) νη θχξηεο κεηαβνιέο 

ζηελ νξκνληθή δξαζηεξηφηεηα εζηηάδνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ ππνζάιακν θαη ηελ ππφθπζε. Έηζη, θαηά ηελ εβηθή πεξηφδν πξαγκαηνπνείηαη αχμεζε 

ζηελ έθθξηζε νξκνλψλ απφ ηελ πξφζζηα ππφθπζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ε απμεηηθή νξκφλε δξά 

άκεζα ζηα νζηά θαη ηνλ κπτθφ ηζηφ, πξνθαιψληαο ηελ αλαπηπμηαθή «έθξεμε» ηεο εθεβείαο. 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχληαη απμήζεηο ζηηο γνλαδνηξνπίλεο FSH θαη LH, πνπ είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ σξίκαλζε ησλ γνλάδσλ θαη ζηα δχν θχια. Ζ νξκφλε ηεο ιεπηίλεο 

θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ έλαξμε ηεο ήβεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γνλαδνηξνπίλεο θαη ηελ 

απμεηηθή νξκφλε, ελψ απμεκέλε έθθξηζε παξαηεξείηαη θαη ζην πνιππεπηίδην ηεο 

ζσκαηνκεδίλεο, πνπ δηεγείξεη άκεζα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ. Αλαθνξηθά κε αλδξνγφλα θαη ηα νηζηξνγφλα, πνπ απνηεινχλ ηηο 

νξκφλεο ηνπ θχινπ θαη παξάγνληαη εμίζνπ θαη απφ ηα δχν θχια παξαηεξείηαη αχμεζε, κε  
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κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ησλ αλδξνγφλσλ ζηνπο άλδξεο θαη ησλ νηζηξνγφλσλ ζηηο γπλαίθεο 

(Feldman, 2008 ·Pinel, 2011). 

Ζ σξίκαλζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε έλαξμε ηεο γελεηήζηαο ιεηηνπξγίαο 

απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο βηνζσκαηηθέο αιιαγέο ηεο εθεβείαο. Καηά κέζν φξν, ην 

αλαπηπμηαθφ ηίλαγκα, κία πεξηφδνο ηαρχηαηεο αχμεζεο ηνπ βάξνπο θαη ηνπ χςνπο, μεθηλάεη 

γηα ηα θνξίηζηα πεξίπνπ ζηα 10-11 έηε, ελψ γηα ηα αγφξηα ζηα 13 έηε.  Ζ ραξαθηεξηζηηθφηεξε 

έλδεημε ήβεο ζηα θνξίηζηα είλαη ε έκκπλε ξχζε, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο 

ζεμνπαιηθήο σξίκαλζεο (Feldman, 2008· Kristie&Viner, 2005). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Feldman (2008), ε εκθάληζε ηεο εκκελφξξνηαο πνηθίιεη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Σα 

θνξίηζηα πνπ δνπλ ζε νηθνλνκηθά πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο εκθαλίδνπλ ηελ έκκπλε ξχζε 

λσξίηεξα απφ φηη ηα θνξίηζηα πην πησρψλ ρσξψλ. Μάιηζηα, αθφκε θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ε πξψηε έκκπλε ξχζε εκθαλίδεηαη πην λσξίο ζε θνξίηζηα πνπ δνπλ ζε εχπνξεο πεξηνρέο 

ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα πνπ δνπλ ζε ιηγφηεξν πινχζηεο πεξηνρέο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

πξσηνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή ησλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ αλαπαξαγσγή, ζηα θνξίηζηα πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο ζηε κήηξα θαη ζηνλ θφιπν. ηα 

δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αθνξνχλ ηηο νξαηέο ελδείμεηο ζεμνπαιηθήο σξηκφηεηαο, 

πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε ησλ καζηψλ θαη ε εκθάληζε ηξηρνθπίαο ζην εθεβαίν (Feldman, 

2008· Ogden & Hagen, 2013· Kristie & Viner, 2005).  

Ζ ζεμνπαιηθή σξίκαλζε ζηα αγφξηα ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εκθάληζε ηεο νλείξσμεο. Ζ 

νλείξσμε απνηειεί ηελ πξψηε έκκεζε εθζπεξκάηηζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο έληνλεο θαη 

απμαλφκελεο ζεμνπαιηθέο νξκέο πνπ έρεη ν έθεβνο ζηελ ειηθία πεξίπνπ ησλ 13 εηψλ.  Ζ 

αλάπηπμε ηνπ πένπο, ηνπ νζρένπ, ησλ ζπεξκαηηθψλ θπζηηδίσλ θαη ηνπ αδέλα ηνπ πξνζηάζε 

απνηεινχλ ηα πξσηνγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξηψλ. Παξάιιεια κε ηα πξσηνγελή, 

αλαπηχζζνληαη θαη ηα δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εβηθή θφκε πνπ εκθαλίδεηαη γχξσ 

ζηελ ειηθία ησλ 12 ρξφλσλ, ε ηξηρνθπία ζηηο καζράιεο θαη ην πξφζσπν θαη ε αιιαγή ζηε 

θσλή (Feldman, 2008·Christie&Viner, 2005). 

Πνιιέο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο αιιαγέο ηεο σξίκαλζεο είλαη νξαηέο, φπσο ην χςνο, ην 

βάξνο θαη ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θχινπ. Οη έθεβνη ηεο ίδηα ρξνλνινγηθήο 

ειηθίαο ίζσο λα κνηάδνπλ, φκσο κπνξεί λα ζπκπεξηθέξληαη ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν, 

θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζπρλά λα αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά δεκηνπξγψληαο έηζη 

πνηθηιία ζηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο. ε κία πεξίνδν ηεο δσήο πνπ ε θνηλσληθή ζχγθξηζε είλαη 

θπξίαξρε, νη έθεβνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο αλεπαξθείο πηζαλφηαηα ζα 
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αλαπηχμνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Ogden & 

Hagen, 2013·Feldman, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο Crawford θαη Unger (2004), νξηζκέλεο απφ ηηο αιιαγέο ηεο εθεβείαο 

κπνξεί λα κε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε φκσο έρνπλ ςπρνινγηθή 

βαξχηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε έκκελε ξχζε ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ αχμεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο, βειηίσζε ηεο ζέζεο ζηελ νκάδα θαη θαιχηεξε απηεπίγλσζε θαζψο ην θνξίηζη 

βιέπεη ηνλ εαπηφ ηεο λα κεηακνξθψλεηαη ζε ελήιηθε γπλαίθα. Όκσο νη ζπλέπεηεο ησλ αιιαγψλ 

δελ είλαη πάληνηε ζεηηθέο. Σα παηδηά πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εθεβεία είλαη πηζαλφ λα 

αηζζαλζνχλ ακεραλία γηα ηηο αιιαγέο ζην ζψκα ηνπο. Ζ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο παίδεη 

πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ εθήβσλ θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ην πξφηππν νκνξθηάο πξνυπνζέηεη ιεπηέο 

ζηινπέηεο, ρσξίο θακπχιεο, θάηη ην νπνίν δηαθέξεη απφ ην ζρήκα ζψκαηνο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

γπλαηθψλ. Έηζη, νη έθεβεο κπνξεί λα ληψζνπλ απνγνήηεπζε θαη άγρνο θαζψο ε ήβε 

ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, κεγέζπλζε ησλ γνθψλ θαη ησλ γινπηψλ, ηα 

νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην δπηηθφ πξφηππν νκνξθηάο (Crawford & Unger, 2004). Απφ 

ηελ άιιε, νη Rosenblum θαη Lewis (1999), αλαθέξνπλ φηη ηα αγφξηα ειηθίαο 13 εηψλ 

εθθξάδνπλ κεγαιχηεξεο απνγνεηεχζεηο ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπο παξά κε ην βάξνο ηνπο, 

επεηδή ηα θνξίηζηα ίδηαο ειηθίαο ηείλνπλ λα είλαη ςειφηεξα, εμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ έλαξμεο 

σξίκαλζεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Μεηά απφ δχν ρξφληα, πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 15, νη 

δηαθνξέο απηέο παχνπλ λα είλαη αηζζεηέο θαη ζηα αγφξηα παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ δείθηε 

επραξίζηεζεο αλαθνξηθά κε ην χςνο ηνπο (Rosenblum & Lewis, 1999).  

χκθσλα κε ηνπο Ogden θαη Hagen (2013), ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

σξίκαλζεο έρεη ζεσξεζεί επίζεο σο έλαο πηζαλφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

αληίιεςε ησλ εθήβσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη 

δηάζεζεο (Ogden & Hagen, 2013). ε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα εκθάληζε δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

δπζθνιηψλ βξίζθνληαη ηα θνξίηζηα πξψηκεο ήβεο θαη ηα αγφξηα θαζπζηεξεκέλεο ήβεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ζπγθεθξηκέλα θνξίηζηα κπνξεί λα αηζζαλζνχλ άβνια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζηήζνπο ηνπο θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα αξλεηηθψλ ζρνιίσλ απφ ηνπο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο ελδέρεηαη λα ζρεκαηίζνπλ 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα βηψζνπλ ζπλαηζζήκαηα φπσο ζιίςε, άγρνο, 

αλεζπρία αθφκε θαη θαηάζιηςε (Kaltiala – Heino, Kosunen & Rimpela, 2003). Σα αγφξηα 

θαζπζηεξεκέλεο σξίκαλζεο, είλαη ιηγφηεξν ειθπζηηθά θαη ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο 
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ηνπο φηαλ αζινχληαη βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Δπηπιένλ, επεηδή ηα αγφξηα αλακέλεηαη 

λα είλαη πην κεγαιφζσκα απφ ηα θνξίηζηα πνπ βγαίλνπλ, ε θνηλσληθή δσή ησλ αγνξηψλ κε 

θαζπζηεξεκέλε ήβε κπνξεί λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα. Αλ ηειηθά, νη δπζθνιίεο απηέο 

νδεγήζνπλ ζε πηψζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζπζηεξεκέλεο ήβεο είλαη 

πηζαλφ λα επεθηαζνχλ έσο θαη ηελ ελήιηθε δψε (Kaltiala – Heino, Kosunen & Rimpela, 2003). 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Ogden θαη Hagen (2013), κπνξεί λα 

απνηειέζεη αίηην γηα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη ρακειήο απηναληίιεςεο 

είλαη ε αζπγρξνλία πνπ κπνξεί λα ππάξμεη κεηαμχ ζσκαηηθήο, γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, αλ έλαο έθεβνο έρεη ιίγν ρξφλν ζηελ δηάζεζε ηνπ γηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο βηνινγηθέο αιιαγέο, λα ηηο αθνκνηψζεη θαη λα αλαπηχμεη πγηείο 

δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί επαξθψο. Έηζη, νη 

έθεβνη πξψηκεο σξίκαλζεο θαη θπξίσο ηα θνξίηζηα, έρνπλ ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο απαηηήζεηο θαη γη’ απηφ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν γηα δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα. Οη έθεβνη πνπ εκθαλίδνπλ ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα 

αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο πγεία είλαη ηα αγφξηα θαζπζηεξεκέλεο 

σξίκαλζεο (Ogden & Hagen, 2013). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Hay (φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνιατηεο & Ληαθνπνχινπ, 

2005), νη έθεβνη πνπ ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζην ζρνιείν. Μέζα ζηελ ηάμε εκθαλίδνπλ 

ιηγφηεξα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο ηνκείο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

επηκνλήο, ηεο εγεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ην κέιινλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο κε ζεηηθή εηθφλα εαπηνχ (Κνιατηεο & Ληαθνπνχινπ, 2005).  

Δθηφο, απφ ηηο βηνινγηθέο αιιαγέο θαη ηελ ζσκαηηθή αλάπηπμε, πνιχ ζεκαληηθέο 

ζεσξνχληαη θαη νη δηαλνεηηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εθεβεία. 

1.3. Γνυζηική ανάπηςξη 

ηελ πεξίνδν ηεο εθεβηθήο αλάπηπμεο ε λνεηηθή δηαδηθαζία πθίζηαηαη κηα ζηαδηαθή 

κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ζηελ ελήιηθε δσή. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ ε κάζεζε 

πεξηιακβάλεη πξσηαξρηθά ηελ θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκάησλ, πνπ είλαη 

νξαηά θαη αηζζεηά. Σν επφκελν βήκα ζηε δηαλνεηηθή εμέιημε είλαη ε αθαηξεηηθή ζθέςε 

(Feldman, 2008). 
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Ο Piaget κίιεζε γηα ηελ πεξίνδν ησλ ηππηθψλ ινγηθψλ πξάμεσλ, θαηά ηελ νπνία ν 

έθεβνο θαηαθηά ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη αθαηξεηηθά. χκθσλα κε ηνλ Piaget, ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην μεθηλάεη πεξίπνπ ζηα 12 θαη νινθιεξψλεηαη κέρξη ηα 16 ρξφληα. Με ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ ζηαδίνπ, ην άηνκν κπνξεί θαη επεμεξγάδεηαη νκάδεο αληηθεηκέλσλ σο 

αθεξεκέλεο νληφηεηεο, αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο θαη είλαη ηθαλφ λα 

ζθέθηεηαη δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη εξκελείεο γηα ην ίδην θαηλφκελν. Δπηπιένλ, 

ρεηξίδεηαη ζχκβνια πνπ κπνξεί λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο αιιά ζε 

αθεξεκέλν ηππηθφ πεξηερφκελν θαη πξνβαίλεη κε ηελ ρξήζε ησλ ζπκβφισλ απηψλ ζε ινγηθέο 

πξάμεηο (Feldman, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο Ogden θαη Hagen (2013), ε εκθάληζε ησλ αθαηξεηηθψλ πξάμεσλ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ζηελ αληίιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ. Ζ ζθέςε δελ θηλείηαη 

πιένλ κφλν ζην ρψξν ηνπ ππαξθηνχ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αιιά θαη ζην ρψξν ηνπ πηζαλνχ, 

ηνπ ππνζεηηθνχ θαη ησλ ζεσξηψλ. Ο έθεβνο κπνξεί λα ζπιιάβεη θαη λα επεμεξγαζηεί φηη 

ζπκβαίλεη ηψξα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν αιιά θαη φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζην κέιινλ. Έηζη 

απνθηά κία ηζρπξφηεξε θαη πην πιαηηά ηθαλφηεηα γηα αλάιπζε θαη έιεγρν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, αξρίδεη λα αλαπηχζζεη έλα λέν είδνο ζπιινγηζκνχ, ηνλ 

επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ, κε ηνλ νπνίνδεκηνπξγεί ζπλδέζεηο απφ εηδηθά παξαδείγκαηα ζε 

γεληθέο αξρέο θαη ην αληίζηξνθν (Ogden & Hagen, 2013). 

Ζ αλάπηπμε λέσλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ εθεβεία έρεη ζπζρεηηζηεί θαη κε ηελ 

παξαγσγή θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Ζ ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε ζπρλά 

επηδεηθλχεηαη κε κία αχμεζε ζηελ πξσηνηππία θαη ηελ επειημία θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηελ εκπινθή κε δεκνθηιείο εθεβηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην γξάςηκν, ε 

δσγξαθηθή, ε εζνπντία ή ε ελαζρφιεζε κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν (Ogden & Hagen, 2013). 

χκθσλα κε ηνπο Christie θαη Viner (2005) θαη ηνλ Brown (2005), έλα επηπξφζζεην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ εηλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη αξρίδνπλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πξάμεηο ηνπο  ή νη πξάμεηο ησλ άιισλ 

ζην κέιινλ. ην ζεκείν απηφ, νη έθεβνη αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο 

αλάκεζα ζηηο θαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε ππεξβνιηθή ρξήζε νηλνπλεχκαηνο θαη 

λαξθσηηθψλ θαη ε θαθή πγηεηλή. Δπίζεο, αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ 

ζηελ πγεία, ε θαιή δηαηξνθή θαη ε επαξθή άζθεζε (Christie&Viner, 2005·Brown, 2005). 
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Όζνλ αθνξά ηελ γισζζηθή αλάπηπμε, κεγάιε πξφνδνο παξαηεξείηαη θαη ζην γξαπηφ θαη 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Ο εθεβηθφο ιφγνο απφ εγσθεληξηθφο γίλεηαη επηθνηλσληαθφο, απνθηά 

πιαζηηθφηεηα, εζσηεξηθή βαξχηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Durkin θαη Ramsden (2007), πξαγκαηνπνείηαη αχμεζε ζην ιεμηιφγην, κε ηηο ιέμεηο λα 

απνθηνχλ πιεξέζηεξν θαη πην αθεξεκέλν πεξηερφκελν, θαη δεκηνπξγία ελφο εηδηθνχ θψδηθα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθήβσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο εθεβηθήο θνπιηνχξαο. Ο 

ραξαθηήξαο ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα γίλεη πην πξνζσπηθφο εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ηνπ εθήβνπ λα 

θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, κε ηε κνξθή εζσηεξηθψλ κνλνιφγσλ θαη δηαιφγσλ ή αθφκε θαη κε 

ηελ ζπγγξαθή εκεξνινγίσλ (Durkin &Ramsden, 2007). 

Έρνληαο αλαπηχμεη ηε ζπκβνιηθή ζθέςε θαη κε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα λα έρεη θζάζεη 

ζην απφγεην ηεο, ν έθεβνο αξρίδεη λα δηακνξθψλεη έλα πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη 

ηεξάξρεζεο ησλ αμηψλ. Δίλαη ε πεξηφδνο ζηελ νπνία ν έθεβνο επηδίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία 

ηδενινγηψλ θαη θνζκνζεσξηψλ, απνθηψληαο ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή άπνςε γηα ζέκαηα φπσο ε 

εζηθή, ε ζξεζθεία, ε πνιηηηθή, ε θηινζνθία θ.α. Έηζη, γηα πξψηε θνξά παξαηεξείηαη 

ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εθήβνπο γηα ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο «ελειίθσλ» (Feldman, 2008· 

Κνπξθνχηαο, 2001). 

χκθσλα κε ηνπο Feldman (2008) θαη Arnett (1990) έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ εθεβεία, ην νπνίν αλ θαη έρεη γλσζηηθή αθεηεξία επεξεάδεη άκεζα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εθήβνπ είλαη ν εγσθεληξηζκφο. Πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε απην-

απνξξφθεζεο θαηά ηελ νπνία ν θφζκνο γίλεηαη αληηιεπηφο σο εζηηαζκέλνο ζην εαπηφ. Ο 

έθεβνο ληψζεη νηη είλαη ην θέληξν πξνζνρήο ησλ άιισλ (θαληαζηηθφ αθξναηήξην), γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη άγρνο θαη ακεραλία ηδηαίηεξα φηαλ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε 

άιινπο αλζξψπνπο. Όπσο παξαηεξεί ν Feldman (2008), ν εγσθεληξηζκφο νδεγεί ζε κία αθφκε 

δηαζηξέβισζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο. ηελ αληίιεςε φηη ην άηνκν απνηειεί κία μερσξηζηή 

πεξίπησζε θαη φηη νη εκπεηξίεο ηνπ είλαη κνλαδηθέο. Ζ δηαζηξέβισζε απηή ελ κέξεη εμεγεί θαη 

ηε ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθήβνπ πνπ αηζζάλεηαη άηξσηνο κπξνζηά ζηνπο θηλδχλνπ 

(Feldman, 2008). Έηζη, ζα ηνικήζεη λα νδεγήζεη ην απηνθίλεην κεηά απφ θαηαλάισζε αιθνφι 

δηφηη ζχκθσλα κε ηελ πεπνίζεζε ηνπ, είλαη έλαο πνιχ πξνζερηηθφο νδεγφο θαη έρεη πάληα ηνλ 

έιεγρν ηνπ νρήκαηνο (Feldman, 2008·Arnett, 1990). 

Ζ αλάπηπμε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ εθεβηθήο 

ειηθίαο ζεκεηψλεη νξηζκέλεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

εθεβείαο. Έρεη βξεζεί φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ κεγαιχηεξε επθξάδεηα ιφγνπ, θαιχηεξε 
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ηθαλφηεηα απνζηήζηζεο θαη ζπιινγηζκνχ, ελψ ηα αγφξηα ππεξηεξνχλ ζηε ρσξηθή αληίιεςε. 

Δπίζεο, ηα αγφξηα ειηθίαο 12-13 έρνπλ θαιχηεξεο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ελψ ηα θνξίηζηα 

10-11 εηψλ ππεξέρνπλ ζε δνθηκαζίεο ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο. Σέινο, φπσο νη ζσκαηηθέο έηζη θαη 

νη γλσζηηθέο κεηαβνιέο αξρίδνπλ λσξίηεξα ζηα θνξίηζηα κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη ζηα 

αγφξηα κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο λνεκνζχλεο απφ ηε κέζε ηεο εθεβείαο έσο ηελ ελειηθίσζε 

(Feldman, 2008). 

1.4. Φςσοκοινυνική ανάπηςξη 

Οη ζσκαηηθέο κεηαβνιέο θαη νη λέεο λνεηηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ εθήβνπ ζεσξεηηθά 

νινθιεξψλνληαη κε ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηνπ εθήβνπ είλαη ε πιήξεο αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη πνιχ θξίζηκε γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο, θαζψο απφ ηε κία ε 

αλάγθε ηνπ εθήβνπ γηα κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη απφ ηελ άιιε ε άξλεζε κεξηθψλ γνλέσλ 

γηα αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έληνλεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ δχν κεξψλ. Δπηπιένλ νη έθεβνη θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα ην ζψκα 

ηνπο, ε νπνία ζα εληζρχζεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη ζα νδεγήζεη ζε κία πγηή σξίκαλζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δθηφο απφ ηελ έμαξζε ελδηαθέξνληνο γηα ην άιιν θχιν, ν έθεβνο 

πεξηνξίδεηαη, ζηελ ειηθία απηή, ζε παξέεο ιηγφηεξσλ αηφκσλ, κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη ηηο 

ίδηεο ζθέςεηο θαη αμίεο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηεί σο δεχηεξν ζεκείν αλαθνξάο, πέξα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. Δπίζεο, ε απφθηεζε ελφο ξεαιηζηηθνχ επαγγεικαηηθνχ ζηφρνπ απνηειεί κία 

επηπξφζζεηε επηδίσμε ηεο ςπρνθνηλσληθήο εμέιημεο (Feldman, 2008). 

χκθσλα κε ηνλ Feldman (2008) θαη  ηνπο Christie θαη Viner (2005), ε αλάπηπμε ηνπ εγψ 

θαη θαη’ επέθηαζε ε ηζρπξνπνίεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, νη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαζψο θαη νη πλεπκαηηθέο αλαδεηήζεηο ραξαθηεξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ εθήβσλ. πλήζσο, ζεσξείηαη ηππηθή ζηάζε ηνπ έθεβνπ λα 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη αληηδξά ζε θάζε ηη 

θαηλνχξην θαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ έρεη ζπλεζίζεη. Παξαηεξείηαη φηη θαηά ην δηάζηεκα 

ηεο εθεβείαο, ην άηνκν αλαδηπιψλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Δπελδχεη θαη δηακνξθψλεη, δειαδή, 

θπξίσο ην «εγψ» ηνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί ελίνηε λα νδεγήζεη αθφκε θαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα 

ππφινηπα νηθνγελεηαθά κέιε, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ (Feldman, 2008· Christie & 

Viner, 2005). 
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Ο Υνπξδάθεο (1995), αλαθέξεη φηη ηα θπξίαξρα δεηήκαηα γηα ηα νπνία δηαθσλνχλ γνλείο 

θαη έθεβνη είλαη ν ηξφπνο έλδπζεο θαη δηαζθέδαζεο θαη ε επηινγή ηεο παξέαο. Οη 

νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο ππνδεηθλχνπλ ηελ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν έθεβνο, ν νπνίνο ζπρλά αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί ζηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζε κία πξνζπάζεηα λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ θαη 

λα δνθηκάζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ (Υνπξδάθεο, 1995). 

χκθσλα κε ηε Σζίηζηθα (2011), νη έληνλεο θαη γξήγνξεο αιιαγέο ζηελ εθεβηθή δηάζεζε 

κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ ηελ εκθάληζε δπλαηψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ιχπε, ζπκφο, 

αλαζηάησζε θαη απνγνήηεπζε. Ζ δηακφξθσζε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ 

εμαξηψληαη απφ ηνλ βαζκφ απνδνρήο ή απφξξηςεο απφ ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπ. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηνπο Larson θαη Brown (2007), ηα έθεβα αγφξηα θαη θνξίηζηα καζαίλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε πεξίζηαζεο, νη έθεβνη πξνζαξκφδνπλ ηηο εθθξάζεηο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επεξεάζνπλ ηνπο άιινπο, λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ επέιηθηεο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Ζ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ππνδεηθλχεη ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε πνπ πθίζηαληαη 

ηα άηνκα ζηελ εθεβεία. (Σζίηζηθα, 2011·Larson & Brown, 2007). 

Κάπνηνη έθεβνη, πέξα απφ ηελ απαίηεζε γηα αλεμαξηεζία, ηνλ εγσθεληξηζκφ, ηελ 

άξλεζε, θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, παξνπζηάδνπλ θαη κία ηάζε 

πξνο απνκφλσζε. Έρνπλ ηελ αλάγθε λα κέλνπλ κφλνη ηνπο, λα θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

απνθεχγνπλ λα δεκηνπξγνχλ εχθνια ζρέζεηο. Ζ επηζπκία γηα ηε ζπληξνθηά ησλ άιισλ θηάλεη 

ζην κέγηζην βαζκφ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία φκσο κεηά ηελ είζνδν ζηελ εθεβεία, ην άηνκν 

ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα νηθνγελεηαθέο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη επηδεηά ηελ 

απνκφλσζε ζε πξνζσπηθφ ρψξν (Σζίηζηθα, 2011). χκθσλα κε ην Υνπξδάθή (1995), ην παηδί 

πνπ θάπνηε ήηαλ γεκάην ραξά θαη πξνζπκία μαθληθά γίλεηαη λεπξηθφ, αλήζπρν, επηζεηηθφ, 

ηδηαίηεξα επζπγθίλεην, δηακαξηχξεηαη ζπρλά θαη ζίγεηαη εχθνια γηα γεγνλφηα πνπ ζαλ παηδί ηα 

ζεσξνχζε αζήκαληα (Υνπξδάθεο, 1995). 

Ζ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε, φπσο θαη ε ζσκαηηθή, κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ 

ρξνληθή έλαξμε ηεο εθεβείαο. Όζνλ αθνξά ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ηα θνξίηζηα πξψηκεο σξίκαλζεο εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο,ελψ ηα αγφξηα 

πξψηκεο εθεβείαο επεξεάδνληαη ζεηηθά θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ απηφεθηηκεζε ηνπο. 
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Απφ ηελ άιιε, ηα αγφξηα θαζπζηεξεκέλεο εθεβείαο εκθάληδνπλ ρακειά πνζνζηά 

απηνεθηίκεζεο, ελψ δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηα θνξίηζηα κε 

θαζπζηεξεκέλε εθεβηθή έλαξμε. Ζ θνηλσληθή δψε δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ εθεβεία, 

θαζψο ζηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη δξακαηηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλνχλ νη έθεβνη 

κε ηνπο θίινπο ηνπο. Έηζη, ε πξψηκε ή ε θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηεο εθεβείαο ζα πξνθαιέζεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Οη πξψηκνη έθεβνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο λα έρνπλ πςειφηεξεο 

απαηηήζεηο απφ εθείλνπο θαη λα κελ αληηιακβάλνληαη φηη παξακέλνπλ αθφκε παηδηά. Οη έθεβνη 

κε θαζπζηεξεκέλε εθεβηθή σξίκαλζε ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ψξηκνη, νη ζπλνκήιηθνη ζπρλά 

ηνπο απνθιείνπλ απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ επηζπκνχλ λα θάλνπλ παξέα καδί ηνπο, 

ελψ έρεη βξεζεί φηη κειινληηθά, νη ζπγθεθξηκέλνη έθεβνη παξνπζηάδνπλ δπθνιίεο ζηνλ 

απνρσξηζκφ απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζηελ εχξεζε εξγαζίαο (Christie&Viner, 2005). 

χκθσλα κε ηνλ Feldman (2008), tν κέγεζνο ηεο απηνλνκίαο πνπ επηδεηά θάζε έθεβνο 

εμαξηάηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηνπο πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, ην θχιν θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα. ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

αηνκηθφηεηα, ν έθεβνο δηεθδηθεί ηελ απηνλνκία ζε έλα ζρεηηθά πξψηκν ζηάδην ηεο εθεβείαο. 

Αληίζεηα, ζηηο αλαηνιηθέο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο κεγαιχηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ 

ζπιινγηθφηεηα, πξνσζείηαη ε ηδέα φηη ε επεκεξία ηεο νκάδαο είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ 

επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Έηζη, ζε ηέηνηεο θνηλσλίεο ε επηδίσμε ηνπ εθήβνπ γηα λα απνθηήζεη 

αλεμαξηεζία δελ είλαη ηφζν έληνλε φζν ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο επεηδή, 

ζηηο θνηλσλίεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο, νη έθεβνη αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε ππνρξέσζε πξνο ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο, παξέρνληαο ηνπο 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. Δθηφο απφ ηνπο πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο, ην θχιν δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηδίσμε ηεο απηνλνκίαο. Χο επί ην πιείζηνλ, νη γνλείο παξέρνπλ 

κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηα αγφξηα εμαηηίαο ησλ παξαδνζηαθψλ ζηεξεφηππσλ γηα ην θχιν, πνπ 

ζέινπλ ηνλ άλδξα λα είλαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνο απφ ηελ γπλαίθα. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη 

γνλείο πνπ παξέρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ απηνλνκίαο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ή γνλείο πνπ 

επηιέγνπλ ην βαζκφ βάζεη ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Δίλαη 

πηζαλφ,δειαδή, έλα θνξίηζη 15 εηψλ λα ζπκπεξηθέξεηαη πνιχ πην ψξηκα απφ έλα αγφξη ίδηαο 

ειηθίαο. Αλ, ινηπφλ, νη γνλείο εκπηζηεχνληαη ην παηδί ηνπο θαη απφ ηελ άιιε ην παηδί είλαη 

ππεχζπλν θαη ζπλεπέο ηφηε δελ ζα θαζνξίζεη ην θχιν ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο αιιά ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθήβνπ (Feldman, 2008). 
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1.5. Οι έθηβοι και η ζσέζη ηοςρ με ηοςρ γονείρ  

Ζ είζνδνο ζηελ εθεβεία ζεκαηνδνηεί κία λέα πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ν έθεβνο αλαδεηά 

λέα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη επηδηψθνληαο ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ, ακθηζβεηεί ηνπο 

γνλείο ηνπ. Παχεη πιένλ λα ζπκθσλεί κε ηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηνπο απνξξίπηεη. Έρεη ηελ 

αλάγθε λα αιιάμεη ηε ζρέζε ηνπ καδί ηνπο, αιιά παξάιιεια ηνπο αγαπά θαη απνιακβάλεη ηελ 

αζθάιεηα πνπ ηνπ παξέρεη ην ζηαζεξφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Απνδέθηεο απηψλ ησλ 

αιιειφζπγθξνπφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη νη γνλείο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

ππνκέλνπλ θαη αληέρνπλ ηελ απνξξηπηηθή ζηάζε ησλ παηδηψλ ηνπο ρσξίο λα ηελ ζεσξνχλ σο 

πξνζσπηθή απνηπρία. ηελ εθεβεία ν αξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ 

απμάλεηαη. Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ απηνλνκία, θαζψο θαη έληνλεο δηαθσλίεο 

πξνθχπηνπλ (Καππάηνπ, 2007· Ogden & Hagen, 2013). 

Οη βηνινγηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εθεβεία δεκηνπξγνχλ έλα ψξηκν 

αλαπαξαγσγηθφ άηνκν θαη κεξηθνί γνλείο απφ ηε κία κπνξεί λα αλακέλνπλ κία πην ελήιηθε 

ζπκπεξηθνξά απφ ηα έθεβα παηδηά ηνπο, αιιά απφ ηελ άιιε ζέινπλ λα παξαθνινπζνχλ 

ζηελφηεξα θαη λα ειέγρνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, θπξίσο φηαλ εκπιέθνληαη άηνκα 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Οη γνλείο κπνξεί λα ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά ηνπο φκσο νη 

έθεβνη ληψζνπλ φηη θαηαπαηείηαη ην δηθαίσκα ηνπο ζηελ ειεπζεξία επηινγήο. Απηφ πνπ 

αλακέλνπλ νη έθεβνη είλαη κία πην ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο, θαη πεξηκέλνπλ 

φηη ζα ηνπο αθνχζνπλ, ζα ηνπο ζεβαζηνχλ θαη ζα ηνπο ππνζηεξίμνπλ (Ogden & Hagen, 2013). 

Δπηπρψο, νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη ζεσξνχλ ηνπο γνλείο ηνπο ηελ πην ζεκαληηθή πεγή 

άληιεζεο ππνζηήξημεο, αμηψλ θαη επηθνηλσλίαο. Αθφκε θαη αλ ζέινπλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία, 

ιίγνη έθεβνη απαηηνχλ ηελ εμ’νινθιήξνπ ειεπζεξία ή ζέινπλ λα απνθφπνπλ ζπλαηζζεκαηηθά 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Ζ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζα έρνπλ νη έθεβνη κε ηνπο γνλείο ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ, απφ ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ είραλ πξηλ κπνπλ 

ηα παηδηά ηνπο ζηελ εθεβεία θαη απφ ηελ απφθαζε ηνπο λα πεξάζνπλ πξννδεπηηθά ζε κία πην 

ηζφηηκε ζρέζε. Ζ ζρέζε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, ιεηηνπξγεί θαη επεξεάδεη ακθίδξνκα θαη ηα δχν 

κέξε. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ηνπ Nihira θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Ogden & Hagen, 2013), έρεη δείμεη φηη δπζιεηηνπξγηθά νηθνγελεηαθά πιαίζηα παξάγνπλ 

ιηγφηεξν ηθαλά θαη ππεχζπλα παηδηά θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ηα παηδηά απηά απνζπνχλ θησρέο 

γνλετθέο πξαθηηθέο αλαηξνθήο. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη αληίζηξνθα, 

δειαδή έλα πςειήο πνηφηεηαο νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζα πιάζεη ηθαλά θαη ζπλεπή παηδηά, 

ηα νπνία ζα απνζπάζνπλ έλα θαιχηεξν είδνο αλαηξνθήο (Ogden & Hagen, 2013) 
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χκθσλα κε ηνπο Κνιατηε θαη Ληαθνπνχινπ (2005), νη γνλείο ησλ εθήβσλ εκθαλίδνληαη 

απνγνεηεπκέλνη, θαζψο αηζζάλνληαη πσο αλ θαη έρνπλ θάλεη φηη κπνξνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ην 

παηδί ηνπο, απηφ πνπ εηζπξάηηνπλ είλαη ε ακθηζβήηεζε θαη ε απφξξηςε ηνπ. πρλά ληψζνπλ 

φηη ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη ζεσξνχλ φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπο δελ είλαη παξά ε αξρή κία αξλεηηθήο εμέιημεο, ηελ νπνία πξέπεη λα απνηξέςνπλ. Ζ 

αληίιεςε απηή πξνθαιεί γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κεγαιψλνπλ ην ράζκα κεηαμχ εθήβνπ 

θαη ελειίθνπ θαη δξνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Κνιατηεο & 

Ληαθνπνχινπ, 2005). 

Οη γνλείο πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ ηελ αγάπε γηα ην παηδί ηνπο κε ηελ παξαρσξεηηθφηεηα, 

ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ απφδνρή. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα ζέηνπλ φξηα θαη 

θαλφλεο, αιιά λα κελ ηα επηβάιινπλ κε απηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη παξαρσξεηηθνί γνλείο 

δελ ζέινπλ λα είλαη ηηκσξεηηθνί, πξνζπαζνχλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηηπγράλνπλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ κηα ζηάζε απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο απέλαληη ζηηο νξκέο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

πξάμεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. Δπηιέγνπλ λα ζπδεηάλε θαη λα απνθάζηδνπλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο, 

ηη είλαη πην ζσζηφ λα γίλεη θαη δίλνπλ εξκελείεο γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο θαλφλεο. Δπηπιένλ, 

ελζαξξχλνπλ ηνπο λένπο λα ξπζκίδνπλ κφλνη ηνπο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

απνθεχγνπλ ηελ ππεξβνιηθή άζθεζε ειέγρνπ. Δθηφο απφ ηνπο παξαρσξεηηθνχο γνλείο, πνπ 

απνηεινχλ ην πην πγηέο πξφηππν γνλέσλ, ππάξρνπλ άιινη ηξείο ηχπνη, νη ππεξπξνζηαηεπηηθνί, 

νη απηαξρηθνί θαη νη απφκαθξνη γνλείο. Οη ππεξπξνζηαηεπηηθνί γνλείο έρνπλ ζπρλέο ελαιιαγέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Άιινηε, έρνπλ ηελ ηάζε λα θπξηαξρνχλ ζηα παηδηά ηνπο θαη άιινηε λα 

ππνηάζζνληαη ζε απηά. Ζ ππεξβνιηθά εμαξηεκέλε ζπκπεξηθνξά απηνχ ηνπ ηχπνπ γνλέσλ, 

κπνξεί λα απνζαξξχλεη ηνπο εθήβνπο λα εμεξεπλήζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα δξάζνπλ 

απηφλνκα. Απηή ε πξαθηηθή έρεη σο απνηειέζκα ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ θνβίεο, αδεμηφηεηεο 

θαη έιιεηςε απζνξκεηηζκνχ (Herbert, 1999· Spera, 2005· Aunola, Stattin&Nurmi, 2000). 

Οη απηαξρηθνί γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ άθακπην θψδηθα δηαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψζνπλ, λα ειέγμνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα 

παηδηά απηαξρηθψλ γνλέσλ, ζπρλά εκθαλίδνπλ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο θαη ζηεξνχληαη ηεο 

ηθάλνηεηαο γηα ξεαιηζηηθή αληηκέησπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Σέινο, νη απόκαθξνη γνλείο 

δείρλνπλ ειάρηζην ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά ηνπο, θαη ε ζηάζε πνπ δηαηεξνχλ απέλαληη ηνπο 

είλαη ππεξβνιηθά θηιειεχζεξε ή θαη αδηάθνξε. Οη γνλείο πνπ απνξξίπηνπλ ηα παηδηά ηνπο, 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε ςπρνινγηθή ηνπο αλεμαξηεζία. Μεξηθνί έθεβνη ηελ απφξξηςε ηελ 

βηψλνπλ θαη σο παξακέιεζε, πηζηεχνπλ πσο νη γνλείο ηνπο αδηαθνξνχλ γηα εθείλνπο ή αθφκε 
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φηη δελ ηνπο ήζειαλ πνηέ. Έρνληαο απηέο ηηο ζθέςεηο ζην κπαιφ ηνπο θηάλνπλ λα πηζηέςνπλ 

φηη δελ αμίδνπλ θαη φηη ε ίδηα ε χπαξμε ηνπο θάλεη ηνπο γνλείο ηνπο δπζηπρείο. Γπζηπρψο, νη 

ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ εθήβσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εχζξαζηε ςπρηθή ηνπο πγεία, 

κπνξνχλ λα ηνπο νδεγήζνπλ κέρξη θαη ηελ απηνθηνλία (Herbert, 1999· Spera, 2005 

·Aunolaetal, 2000). 

Δλ απνπζία καγηθψλ ζπληαγψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απηφ πνπ κπνξνχλ νη γνλείο λα 

θάλνπλ φηαλ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα παηδηά ηνπο είλαη λα επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηε 

ζρέζε ηνπο κέζα απφ έλαλ εηιηθξηλή δηάινγν. Όηαλ νη γνλείο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ θαη δίλνπλ 

ρξφλν θαη ειεπζεξία ιφγνπ ζηα παηδηά ηνπο φια κπνξνχλ λα ιπζνχλ φζν ην δπλαηφ πην νκαιά. 

1.6. Οι έθηβοι και η ζσέζη ηοςρ με ηο ζσολείο 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, πεξλψληαο αξθεηφ ρξφλν ζην ζρνιείν θαη απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο. Χζηφζν, γηα θάπνηνπο ην ζρνιείν απνηειεί έλα κέξνο γηα 

αξηζηνηερλία θαη έκπλεπζε, ελψ γηα άιινπο έλα κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηπρία θαη ηελ 

απνζάξξπλζε. Όηαλ ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ εηζέξρνληαη ζην γπκλάζην, απφ ηε κία ν δείθηεο 

ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο κπνξεί λα απμάλεηαη. Παξάιιεια, είλαη πηζαλφ νη ζρνιηθνί βαζκνί λα 

παξνπζηάδνπλ αηζζεηή πηψζε. Οη δχν παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξνληαη ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη πηζαλφηαηα απνηεινχλ ζπκπηψκαηα θάπνηνπ ππνβφζθνληνο πξνβιήκαηνο (Ogden & 

Hagen, 2013).  

Ζ ζεσξία «ηαηξίαζκαηνο» αηφκνπ – πεξηβάιινληνο ππνζηεξίδεη φηη έλα άηνκν δελ κπνξεί 

λα αληαπεμέιζεη αλ βξίζθεηαη ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηηο 

ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. ηελ νπζία, ζε έλα παηδί πνπ εηζέξρεηαη ζηελ εθεβεία θαη 

ηαπηφρξνλα θεχγεη απφ ην δεκνηηθφ, ππάξρεη κία αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ηνπ, 

ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απν ην ζρνιηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε 

ηνπο Ogden θαη Hagen (2013), ελψ νη αλαδπφκελνη έθεβνη έρνπλ κία απμεκέλε επηζπκία γηα 

πεξηζζφηεξε απην-απνθαζηζηηθφηεηα θαη ιήςε απνθάζεσλ, νη ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ-ιπθείνπ 

δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πεηζαξρία θαη ηνλ έιεγρν. Δπηπιένλ, ε ζρέζε θαζεγεηή-

καζεηή κπνξεί λα γίλεηαη ιηγφηεξν ζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή κεηά ην δεκνηηθφ, ζε κία 

αλαπηπμηαθή πεξίνδν πνπ νη καζεηέο έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξεο ππνζηεξηθηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη παζνινγίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ιεηηνπξγνχλ ελίνηε σο ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, 
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ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν κάιηζηα πνπ δηαπηζηψλεηαη άλνδνο ησλ δηαλνεηηθψλ ηνπο 

δπλαηνηήησλ. Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νθείιεη λα θηινμελεί  ηηο αηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, 

λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο ησλ καζεηψλ δηακνξθψλνληαο έλα επέιηθην, 

αλνηρηφ θαη θηιηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ (Ogden & Hagen, 2013). 

1.7. Η θιλία ζηην εθηβεία 

ηα εθεβηθά ρξφληα, νη θηιία γίλεηαη έλα απαξαίηεην θνκκάηη ζηε δσή ηνπ εθήβνπ, 

θπξηψο επεηδή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν αιιάδνπλ νη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Οη 

έθεβνη αλαδεηνχλ έλα έκπηζην πξφζσπν, κε ην νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα κνηξαζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Οη έθεβνη ζπλήζσο δηαιέγνπλ θίινπο, κε 

ηνπο νπνίνπο κνηάδνπλ θαη έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα. πρλά ηαπηίδνληαη καδί ηνπο απφ θφβν 

κελ ηνπο απνξξίςνπλ ελψ αθφκε κπνξεί λα εκπιαθνχλ ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο εμαίηηαο 

απηνχ ηνπ θφβνπ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη θίινη ελφο έθεβνπ εκπιέθνληαη 

ζε αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο απνηειεί έλα απφ ηα θαιχηεξα κέζα πξφβιεςεο γηα ηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ εθήβνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη θίινη ηνπ ηνλ 

πηέδνπλ λα δηαπξάμεη θάπνην έγθιεκα, σζηφζν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα ζπκβεί. 

Οπζηαζηηθά, ε ζπκπεξηθνξά απηή θαλεξψλεη φηη νη θίινη ζπλήζσο κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο ή 

πξνζπαζνχλ λα κνηάζνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν (Ogden&Hagen, 2013· Claes&Poirier, 1993). 

χκθσλα κε ηνπο Claes θαη Poirier (1993), oη παξέεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη έθεβνη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο θαη δηέπνληαη απφ απζηεξέο άηππεο 

θαη ηππηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο. Θέινπλ φινη καδί λα έρνπλ κία θνηλή ηαπηφηεηα γηα λα 

ληψζνπλ δπλαηνί θαη λα δνθηκάζνπλ ηα φξηα ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν νη έθεβνη πνπ αλήθνπλ ζε 

ηέηνηεο νκάδεο πηνζεηνχλ ην ίδην ληχζηκν, ιεμηιφγην θαη ζπκπεξηθνξά (Claes&Poirier, 1993). 

Σν πηζαλφηεξν είλαη πσο  φινη νη έθεβνη ζεσξνχλ ηε θηιία ην πην ζεκαληηθφ πξάγκα πνπ 

έρνπλ ζηε δσή ηνπο. Απηφ ζχκθλα κε ηνλ Claes (1992) ζπκβαίλεη γηαηί αληηιακβάλνληαη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο παξέρνπλ νη θίινη ηνπο θαη ληψζνπλ ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε θνληά 

ηνπο, αλαγλσξίδνληαο φηη κπνξνχλ λα ηνπο πνπλ ηα πάληα ρσξίο λα θνβνχληαη φηη ζα ηνπο 

απνξξίςνπλ (Claes, 1992). Έλα άιιν δήηεκα ηεο εθεβείαο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θηιία 

είλαη ε έλαξμε ησλ βξαδηλψλ εμφδσλ (Claes & Poirier, 1993). Οη έθεβνη ζέινπλ λα βγαίλνπλ 

έμσ κε ηνπο θίινπο ηνπο ρσξίο ηελ ζπλνδεία ησλ γνλέσλ ηνπο. χκθσλα κε ηε δηαπίζησζε ησλ 

Claes θαη Poirier (1993) ε θνηλσληθή απηνλφκεζε μεθηλάεη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην παηδί 

πεγαίλεη κφλν ηνπ ζην ζρνιείν ή ζην θξνληηζηήξην. Μεηά απφ ην ζηάδην απηφ, ηα παηδηά έρνπλ 

κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο απφ ηνπο γνλείο ηνπο, φπσο λα πάλε ζε έλα πάξηπ θαη λα γπξίζνπλ 
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αξγά ην βξάδπ ή αθφκε θαη λα βγνχλ κε ηνπο θίινπο ηνπο ζε θάπνην λπρηεξηλφ καγαδί. Οη 

γνλείο αθφκε θαη αλ εκπηζηεχνληαη ηα παηδηά ηνπο, πάληα αλεζπρνχλ θαη έρνπλ ακθηβνιίεο γηα 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ απηνί νη ηξφπνη δηαζθέδαζεο, φπσο ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε 

αιθφνι, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θιπ. (Claes, 1992· Claes & Poirier, 1993). 

1.8. Η ανάπηςξη ζςναιζθημαηικών ζσέζευν ζηην εθηβεία 

Ζ ζχλαςε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ην άιιν θχιν ζηελ εθεβεία, κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Οη έθεβνη ζέινπλ λα αξέζνπλ ζηνπο άιινπο, θαη θπξίσο 

ζην αληίζεην θχιν, έηζη ψζηε λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά 

θαη γηα λα δνθηκάζνπλ ηνπο θαηλνχξηνπο ηνπο ξφινπο σο άληξαο θαη γπλαίθα. Όκσο δελ είλαη 

ψξηκνη αθφκε, νχηε δηαζέηνπλ πείξα θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα εχζξαπζηε. 

χκθσλα κε ηνλ Collins (2003), νη έθεβνη ηείλνπλ λα εξσηεχνληαη θαη λα εμεηδαληθεχνπλ ην 

ζπληξνθφ ηνπο, ζεσξψληαο πσο είλαη ν έλαο θαη κνλαδηθφο. Όηαλ ε ζρέζε ηειεηψζεη 

πιεγψλνληαη βαζηά θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα κεγελζχλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Οη Miller θαη Benson 

(2004), ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πξναλαθεξζέληα είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ ν έθεβνο λα 

αλαθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απνθηήζεη εκπεηξίεο γηα ην κέιινλ (Collins, 2003· Miller & 

Benson, 2014). 

Οη γνλείο πξέπεη λα εθείλνη, πνπ κε επαηζζεζία θαη ππεπζπλφηεηα, ζα ελεκεξψζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο γχξσ απφ ην ζεμ θαη ηελ αληηζχιιεςε, φζν άβνιε θαη αλ ηνπο θαίλεηαη ε 

ζπδήηεζε απηή. ε θακία πεξίπησζε ε πεγή πιεξνθφξεζεο δελ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο θίινπο ησλ παηδηψλ γηαηί ζα είλαη ειιηπήο θαη αλεχζπλε (Miller & Benson, 2014). Οη 

ελήιηθνη, θαη θπξίσο νη γνλείο πξέπεη λα απνηειέζνπλ έλα δίθηπ αζθάιεηαο γηα ηα παηδηά ηνπο 

θαη πέξα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ απνηεινχλ θπζηνινγηθφ θνκκάηη ηεο εθεβηθήο αλάπηπμεο 

ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηα παηδηά ηνπο, λα ηα ζπκβνπιεχνπλ θαη λα ηα ελζαξξχλνπλ 

ζε απηφ ην απαηηεηηθφ αλαπηπμηαθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΣΗΝ 

ΔΦΗΒΔΙΑ 

ηελ εθεβεία, νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε βηνζσκαηηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ επίπεδν, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε σξηκφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο εθήβνπο θαη ην ιηγνζηφ 

ρξφλν πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θάπνησλζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο φκσοζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο 

θαη κε αλεζπρεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα κε 

ηηο απφηνκεο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο, θαηά ηηο νπνίεο ν έθεβνο ηε κηα ζηηγκή κπνξεί λα 

είλαη ραξνχκελνο θαη ηελ άιιε ζηηγκή λα κειαγρνιεί. Όηαλ φκσο, απηέο νη ζπκπεξηθνξέο 

απμεζνχλ ζε ζπρλφηεηα θαη έληαζε θαη δηαηαξάμνπλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

εθήβνπ, ηφηε παχνπλ πιένλ λα ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο θαη γίλνληαη παζνινγηθέο. 

χκθσλα κε ηνλ Kring θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2010), ε εθεβεία ζεσξείηαη σο ε 

θαηεμνρήλ θαηάιιειε ειηθία γηα λα βξνπλ πξφζθνξν έδαθνο θαη λα αλαπηπρζνχλ 

δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Οη πην δηαδεδνκέλεο δηαηαξαρέο ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο ζηελ εθεβηθή ειηθία είλαη νη 

δηαηαξαρέο εζσηεξίθεπζεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ εκπεηξίεο θαη ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο 

εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ. Ζ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο 

απνηεινχλ ηηο πην θνηλέο δηαηαξαρέο εζσηεξίθεπζεο. Ζ δηάγλσζε ηνπο δελ είλαη εχθνιε, 

θαζψο ε νηθνγέλεηα θαη γεληθά ην πεξηβάιινλ ηνπ εθήβνπ είλαη πην αλεθηηθφαπέλαληη ηνπ, 

θαηαλνψληαο ηε δπζθνιία απηήο ηεο εμειεηθηηθήο πεξηφδνπ. Απφ ηελ άιιε, ν έθεβνο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα απνδείμεη ζηνπο άιινπο φηη είλαη αλεμάξηεηνο θαη δπλαηφο ζα απνθξχςεη 

ην πξφβιεκα ηνπ θαη δελ ζα αλαδεηήζεη βνήζεηα, ελψ αξθεηέο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο 

εθήβσλ πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε πξνβιήκαηνο (Kring,Johnson, Davison&Neale, 

2010). 

Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κείσλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο 

θαη ζπλέρηζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ ελήιηθε δσή θαη απμάλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα επίηεπμεο ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ φπσο, ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ 

κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, ε δεκηνπξγία ζεηηθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ε πξναγσγή ηεο απηναμίαο. 
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2.1. Η καηάθλιτη ζηην εθηβεία 

Ζ θαηάζιηςε κέρξη κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ, δελ αλαγλσξηδφηαλ σο πξφβιεκα απν ην 

νπνίν κπνξνχζαλ λα ππνθέξνπλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη αιιά κφλν νη ελήιηθεο. Σα 

ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο, θπξίσο ζηνπο εθήβνπο, ηα αληηκεηψπηδαλ σο έλα θπζηνινγηθφ 

επαθφινπζν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πνξείαο πξνο ηελ σξηκάλζε (Βαζηιφπνπινο, Μπξνχδνο & 

Μπανπξδά, 2016· Shaffer&Waslick, 2002). χκθσλα κε ηνπο Lewis θαη Rudolph (2014), ε 

θαηάζιηςε σο κειαγρνιία είλαη κία ήπηα θαη νηθεία θαηάζηαζε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, 

αθνχ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ θάζκαηνο ησλ θπζηνινγηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Όκσο 

ε παξαηεηακέλε θαη έληνλε κνξθή ηεο απνηειεί πεγή πνιιψλ ςπρνπαζνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Lewis & Rudolph,2014). ηελ ηδηαίηεξε αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο κε 

ηηο ζπλερείο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο, κεξηθνί έθεβνη θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο 

γίλνληαη επάισηνη απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαηάζιηςεο, γη’ απηφ θαη φπσο έρεη 

παξαηεξεζεί ηα πνζνζηά ηεο απμάλνληαη ηελ πεξίνδν απηή. ήκεξα, ην 2-5% ηνπ λεαληθνχ 

πιεζπζκνχ πάζρεη απφ κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, ε νπνία αλ δελ δηαγλσζηεί έγθαηξα 

ψζηε λα ππάξμεη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ελδέρεηαη λα ζπλερηζηεί έσο ηελ ελήιηθε δσή ή 

αθφκε θαη λα νδεγήζεη ζηελ απηνρεηξία (Ogden & Hagen, 2013 ·Lewis & Rudolph, 2014). 

Ζ θαηάζιηςε ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο θαη απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν αληηδξάζεσλ πνπ εθδειψλεηαη ζε ςπρηθφ, ζπκπεξηθνξηθφ θαη βηνινγηθφ επίπεδν. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θαηάζιηςεο, κε ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη ηε δπζζπκία 

λα απνηεινχλ ηηο πην δηαδεδνκέλεο δηαηαξαρέο δηάζεζεο. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζηελ έληαζε 

θαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα. χκθσλα κε ην DSM-IV έλαο έθεβνο δηαγηγλψζθεηαη κε κείδνλα 

θαηάζιηςεφηαλ έρεη θαηαζιηπηηθή δηάζεζε ή αλεδνλία καδί κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ή 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ζην επίπεδν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο γλσζηηθήο 

θαη ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδσλ. Ζ δηάγλσζε ηεο 

κείδνλαο θαηάζιηςεο ζηνπο έθεβνπο γίλεηαη κε ηα ίδηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα φπσο θαη ζηνπο 

ελήιηθεο, εθηφο απφ δχν εμαηξέζεηο. Πξψηνλ, ζηνπο έθεβνπο ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε κπνξεί 

λα αληηθαηαζηαζεί κε επεξεζηζηφηεηα, ζχκπησκα ην νπνίν δελ επαξθεί γηα ηε δηάγλσζε ζηνπο 

ελήιηθεο θαη δεχηεξνλ, ε αδπλακία δηαηήξεζεο ηνπ θπζηνινγηθνχ γηα ηελ ειηθία βάξνπο 

απνηειεί ζεκάδη αλάπηπμεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο (American Psychiatric Association, 2013· 

Lewis & Rudolph, 2014· Shaffer & Waslick, 2002· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Ogden & 

Hagen, 2013· Kring et al, 2010). 
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Απφ ηελ άιιε ε δπζζπκηθή δηαηαξαρή είλαη κία ρξφληα αιιά πην ήπηα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή. χκθσλα κε ην DSM-IV, γηα λα πιεξνχλ νη έθεβνη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

δπζζπκία, πξέπεη λα έρνπλ θαηαζιηπηηθή ή επεξέζηζηε δηάζεζε ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο γηα 

δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ καδί κε δχν ηνπιάρηζηνλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο. Γηα ηνπο έθεβνπο ην 

δηάζηεκα ηνπ ελφο ρξφλνπ ζεσξείηαη επαξθέο, φκσο γηα ηνπο ελήιηθεο απαηηνχληαη δχν έηε γηα 

λα γίλεη δηάγλσζε δπζζπκίαο (American Psychiatric Association, 2013). χκθσλα κε ηνλ 

Goodyer (2001), έλα επεηζνδίν δπζζπκίαο κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη θαη 4 ρξφληα θαη ε 

αλάξξσζε γίλεηαη ζηαδηαθά. πλνιηθά, ζα ρξεηαζηνχλ 8 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο δπζζπκίαο 

γηα λα θζάζεη ν δείθηεο αλάξξσζεο ην 98% (Goodyer, 2001). Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφ ελψ ν 

έθεβνο είλαη αθφκε δπζζπκηθφο (πεξίπνπ ζηα 2 ρξφληα δπζζπκηθήο δηαηαξαρήο) λα εθδειψζεη 

ην πξψην ηνπ επεηζφδην κείδνλνο θαηάζιηςεο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

Οη Strober θαη Carlson (φπσο αλαθέξεηαη ζην Σζηαληήο, 1992), κειεηψληαο έθεβνπο 

θαηέιεμαλ ζηε δηαηχπσζε δχν ηχπσλ εθεβηθήο θαηάζιηςεο. Ο πξψηνο ηχπνο νλνκάδεηαη 

πξσηνγελήο θαηάζιηςε θαη ζπλήζσο απνηειεί ηελ πξψηε εθδήισζε κίαο καληνθαηαζιηπηηθήο 

δηαηαξαρήο. Σν ζχλδξνκν απηφ πξνθαιείηαη μαθληθά ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ςπρηαηξηθή 

παζνινγία. Σα ζπκπηψκαηα ηνπ είλαη ε κεησκέλε φξεμε, ν δηαηαξαγκέλνο χπλνο, ε απφζπξζε 

απφ ηελ θνηλσληθή δσή, ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζην ζρνιείν, ν πεξηνξηζκφο αζιεηηθψλ θαη 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη δπζθνξηθή δηάζεζε. Ο δεχηεξνο ηχπνο είλαη ε δεπηεξνγελήο 

θαηάζιηςε, ε νπνία είλαη κία πην ρξφληα θαη ζπγθερπκέλε κνξθή θαηάζιηςεο. Σα θχξηα 

ζπκπηψκαηα ηεο είλαη ε θνηλσληθή απφζπξζε θαη ε απάζεηα. Δπίζεο, ην άηνκν κπνξεί λα έρεη 

ζπρλέο θεθαιαιγίεο θαη δπζθνξηθή δηάζεζε. Ζ δεπηεξνγελήο θαηάζιηςε ζπλδέεηαη κε 

απψιεηεο θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή κε δηαηαξαρέο φπσο ε ρξήζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, ε ςπρνγελήο αλνξεμία, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θνβηθά ή ςπραλαγθαζηηθά 

ζχλδξνκα (Σζηαληήο, 1992). 

Πνιιέο είλαη νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο εκθάληζεο ηεο 

θαηάζιηςεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε φκσο είλαη ε γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Aaron Beck (1967), πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε επεηδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη 

είλαη αξλεηηθφο. πγθεθξηκέλα, ν Beck εηζήγαγε ηνλ φξν «αξλεηηθή γλσζηηθή ηξηάδα» 

ζέινληαο λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζθέςε ελφο θαηαζιηπηηθνχ αηφκνπ. 

Ζ ζθέςε, ινηπφλ, θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη απφ αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ, ηνλ 

θφζκν θαη ην κέιινλ. Απηέο νη ζθέςεηο είηε δελ είλαη αιεζείο είηε εκπεξηέρνπλ έλα κηθξφ 

βαζκφ αιήζεηαο. Όκσο ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ θαηάζιηςε δελ πξνζπαζεί λα ηηο ειέγμεη γηα 
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ηελ νξζφηεηα ηνπο θαη ηείλεη λα αγλνεί ή θαη λα δηαζηξεβιψλεη ζπζηεκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ηηο αλαηξέπνπλ. πρλά, κάιηζηα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη 

επηβεβαηψλνπλ ηηο παξάινγεο απηέο ζθέςεηο θαη εζηηάδεη ππεξβνιηθά ζηελ αξλεηηθή 

ηξνθνδφηεζε πνπ δέρεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ θαηάζιηςε, ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ηεο αξλεηηθήο ηξηάδαο, απέθηεζαλ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία αξλεηηθά ζρήκαηα, 

δειαδή ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηνλ θφζκν κε αξλεηηθφ ηξφπν κέζα απφ δηάθνξα ζηξεζνγφλα 

γεγνλφηα φπσο π.ρ. ε απψιεηα ελφο γνλέα. Μφιηο ελεξγνπνηεζνχλ ηα αξλεηηθά ζρήκαηα 

πξνθαινχλ ηηο γλσζηηθέο ζηξεβιψζεηο, δειαδή ηε ιάζνο επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζνχλ απηά ηα αξλεηηθά γλσζηηθά ζρήκαηα, ην άηνκν 

νδεγείηαη ζηα γλσζηαθά ζθάικαηα (π.ρ απζαίξεηα ζπκπεξάζκαηα, ππεξγελίθεπζε, επηιεθηηθή 

αθαίξεζε, θαηαζηξνθνινγία θ.ά.) (Lewis&Rudolph, 2014·Kringetal, 2010). χκθσλα κε ηνλ 

Βαζηιφπνπιν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2016), ηα γλσζηαθά ζθάικαηα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αληηδξνχκε ζε απηή, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο ηελ επηβεβαίσζε ησλ ιαλζαζκέλσλ ππνζέζεσλ 

ζπληεξψληαο έηζη έλαλ θαχιν θχθιν (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). 

2.1.1. Σπκπησκαηνινγία 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο 

απφ ηελ αληίζηνηρε ζπκπησκαηνινγία ησλ ελειίθσλ (Kringetal, 2010· Λαδαξάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). Ζ ζχγρξνλε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ DSM-IV θαηαηάζζεη ηελ 

εθεβηθή θαηάζιηςε πην θνληά ζηελ θιηληθή εηθφλα ησλ ελειηθψλ παξά ησλ παηδηψλ, 

επηζεκαίλνληαο κεξηθέο δηαθνξέο. Ζ βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη νη έθεβνη είλαη πην πηζαλφ λα 

εθδειψζνπλ επεξέζηζηε ζπκπεξηθνξά παξά δπζθνξηθφ ζπλαίζζεκα (American Psychiatric 

Association, 2013· Lewis&Rudolph, 2014· Shaffer&Waslick, 2002· Ogden&Hagen, 2013). 

χκθσλα κε ηνπο Λαδαξάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπιν (2001), ν έθεβνο ζπλερψο γθξηληάδεη, δελ 

είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηίπνηα θαη εθλεπξίδεηαη κε ηνπο γνλείο ηνπ, φηαλ εθείλνη ηνπ θάλνπλ 

«θήξπγκα» γηα ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ή ηηο παξέεο ηνπ, θαζψο θαη φηαλ αζθνχλ θξηηηθή γηα ην 

ληχζηκν ή ην ιεμηιφγην ηνπ (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). Δπηπιένλ, νη Lewis θαη 

Rudolph (2014), ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαηαζιηπηηθνί ελήιηθεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα αλεδνλίαο θαη αχμεζε βάξνπο, ελψ απφ ηελ άιιε, νη έθεβνη πνπ πάζρνπλ απφ 

θαηάζιηςε είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαλίζνπλαπψιεηα φξεμεο, άξα θαη κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ 

ηνπο βάξνπο θαη λα πξνβνχλ ζε απφπεηξεο απηνθηνλίαο  (Lewis & Rudolph, 2014).  
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Σα ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλνπλ νη έθεβνη κε θαηάζιηςε θπκαίλνληαη απφ ήπηα έσο 

ζνβαξά θαη ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα: αυπλίεο, ππεξππλία, αχμεζε ή κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, 

θφπσζε, θνηιηαθνί πφλνη, θαη θεθαιαιγίεο,  

  γλσζηαθά ζπκπηώκαηα: αίζζεκα ελνρήο θαη αλαμηφηεηαο, ρακειή απηνεθηίκεζε, θησρή 

ζπγθέληξσζε, αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ, έιιεηςε πξνζνρήοεπαλαιακβαλφκελεο 

ζθέςεηο ζαλάηνπ θαη απηνθηνλίαο,  

 ζπκπεξηθνξηθά ζπκπηώκαηα: απφζπξζε, αλππαθνή απξαμία, απνπζία θηλήηξσλ, 

παξάκειεζε ηεο πξνζσπηθήο θαζαξηφηεηαο, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

  ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηώκαηα: ζιίςε, κειαγρνιία, επεξεζηζηφηεηα, αηνλία, εθλεπξηζκφο, 

άγρνο θαη έληαζε.  

Πξνθεηκέλνπ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα λα απνηεινχλ ελδείμεηο γηα θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή ζα πξέπεη λα είλαη θιηληθήο ζεκαζίαο θαη λα πξνθαινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο ην θνηλσληθφ ή αθαδεκατθφ πιαίζην. Δπίζεο, ηα ζπκπηψκαηα δελ 

πξέπεη λα είλαη απφξξνηα θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο ή ρξήζεο νπζηψλ θαη δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

δηάγλσζε αλ είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο φπσο π.ρ. ην πέλζνο 

(Κνπξθνχηαο, 2001· Ogden&Hagen, 2013· Carr, 1999). 

Ζ έληνλε αλάγθε ηνπ εθήβνπ λα απνθχγεη ην ζρνιείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφηνκε 

πηψζε ηεο ζρνιηθήο ηνπ επίδνζεο απνηεινχλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο. 

Αξρηθά πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή άξλεζε πνπ εθθξάδεηαη κε 

ζπαηεκαηηθή απνρή απφ ην ζρνιείν θαη ζηελ επθαηξηαθή απνπζία απφ ην ζρνιείν (γλσζηή σο 

«θνπάλα»). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν έθεβνο πξνζπνηείηαη φηη πεγαίλεη ζρνιείν, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πεξλάεη ηνλ ρξφλν ηνπ ζε θάπνην εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί πεξηζηαζηαθά ζε καζεηέο πνπ ζέινπλ λα απνθχγνπλ κία ζηξεζζνγφλν θαηάζηαζε 

φπσο π.ρ. έλα ηέζη γηα ην νπνίν δελ έρνπλ δηαβάζεη. Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν έθεβνο 

αξλείηαη πεηζκαηηθά λα πάεη ζην ζρνιείν, κπνξεί λα έρεη πέζεη θαη ζχκα εθθνβηζκνχ. 

Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Shaffer θαη Waslick (2002), ε θαηάζιηςε έρεη βξεζεί λα 

ζπλππάξρεη κε ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. Απηφ πνπ δελ έρεη απνζαθεληζηεί κέρξη ζηηγκήο, είλαη 

αλ ηα ζρνιηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλ επηπηψζεηο ηεο θαηάζιηςεο ή αλ κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ηελ έλαξμε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· Shaffer 

& Waslick, 2002· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). 
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χκθσλα κε ηνπο Shaffer θαη Waslick (2002), ζηνπο έθεβνπο κε θαηάζιηςε 

παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ ελδηαθεξφληνο γηα αθαδεκατθή πξφνδν, δπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε 

ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο κέζα ζηελ ηάμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ησλ 

καζεκάησλ ζην ζπίηη, απψιεηα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θηλήηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ αθαδεκατθψλ ζηφρσλ, θαζηζηψληαο έηζη πνιχ δχζθνιε ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζρνιηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Μεξηθέο θνξέο ε ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ έθεβσλ καζεηψλ κπνξεί 

λα επεξεαζηεί ζε ηέηνην βαζκφ απφ ηελ θαηάζιηςε, ψζηε λα εγθαηαιείςνπλ ηειείσο ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο γηα αθαδεκατθή εμέιημε θαη λα παξαηήζνπλ ην ζρνιείν (Shaffer & Waslick, 

2002). 

Σα απμαλφκελα ζρνιηθά πξνβιήκαηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα κε δηαηαξάμνπλ θαη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ έθεβνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ, αθνχ νη γνλείο κπνξεί λα απνγνεηεπηνχλ ή θαη λα 

ζπκψζνπλκε ηελ πηψζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, θαη έηζη πεξηζζφηεξεο 

δηαθσλίεο θαη δηακάρεο λα μεζπάζνπλ. Άιινο έλαο ιφγνο πνπ νδεγεί ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ 

γνλέσλ θαη παηδηψλ, είλαη ε γεληθφηεξε αδηαθνξία ησλ εθήβσλ γηα ηηο θαζεκεξηλέο δνπιεηέο 

ηνπ ζπηηηνχ πνπ ηνπο έρνπλ αλαζέζεη νη γνλείο. Ο θαηαζιηπηηθφο έθεβνο θπξηεχεηαη απφ κία 

απξαμία θαη απάζεηα απέλαληη ζε θάζε θαζεκεξηλή ππνρξέσζε θαη ην ηειεπηαίν πνπ ηνλ 

απαζρνιεί είλαη ε εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ησλ γνληψλ ηνπ (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016; 

Shaffer &Waslick, 2002). 

χκθσλα κε ηνπο Shaffer θαη Waslick (2002) θαη ηνλ Βαζηιφπνπιν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ (2016), νη έθεβνη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη ζιίςεο πνπ βηψλνπλ κπνξεί λα θαηαθχγνπλ ζηελ ρξήζε 

αιθφνι θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ γηα λα βειηηψζνπλ ηε δηάζεζε ηνπο. Όκσο, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο απηνζεξαπείαο, ην κφλν πνπ ζα θαηαθέξεη είλαη λα πξνθαιέζεη κία παξνδηθή βειηίσζε 

ηεο δηάζεζεο, ε νπνία καθξνπξφζεζκα ζα επηδεηλψζεη ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ζα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ νπζηψλ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ θαχιν θχθιν 

(Shaffer&Waslick, 2002· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). 

2.1.2. Αηηηνινγία 

Ζ θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία ζπάληα νθείιεηαη κφλν ζε κία αηία, ζπλήζσο είλαη ην 

απνηειέζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο πνιιψλ θαη πνηθίισλ παξαγφλησλ φπσο βηνινγηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ/πεξηβαιινληηθψλ. 
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 Βηνινγηθά αίηηα 

A) Γνλίδηα 

Πνιιέο είλαη νη κειέηεο (Shaffer & Waslick, 2002· Kring et al, 2010· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 

2016· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· Παπαδεκεηξίνπ, 2005) πνπ έρνπλ δηεμαρζή ζε 

νηθνγέλεηεο, δηδχκνπο θαη πηνζεηεκέλα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην εξψηεκα αλ 

ηειηθά ε θαηάζιηςε απνηειεί κία νηθνγελή λφζν ή φρη. Οη κειέηεο απηέο έρνπλ επηβεβαηψζεη 

ηελ χπαξμε γελεηηθήο επηξξνήο ζηελ αηηηνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο (Shaffer & Waslick, 2002· 

Kring et al, 2010· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· 

Παπαδεκεηξίνπ, 2005). Ζ επηξξνή απηή θαίλεηαη λα κελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία, αιιά απμάλεηαη φηαλ ην παηδί εηζέξρεηαη ζηελ εθεβεία (Lewis & Rudolph, 

2014). Οη έθεβνη κε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ, πνπ έρνπλ λνζήζεη απφ θαηάζιηςε, έρνπλ 25-

30% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Μάιηζηα, φηαλ θαη 

νη δχν γνλείο έρνπλ θαηάζιηςε, νη πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο απμάλνληαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν (70%) (Kring et al, 2010· Shaffer & Waslick, 2002· Λαδαξάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· Kringlen, 1993).  

Ζ γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηελ θαηάζιηςε έρεη εξεπλεζεί θαη ζε κειέηεο κνλνδπγσηηθψλ 

θαη δηδπγσηηθψλ δηδχκσλ (Shaffer & Waslick, 2002· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· Kring et al, 

2010). Οη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο (45-55%) γηα 

θαηάζιηςε απφ φηη νη δηδπγσηηθνί δίδπκνη (15-20%), είηε κεγάισζαλ καδί, είηε ρσξηζηά 

(Shaffer & Waslick, 2002· Παπαδεκεηξίνπ, 2005· Happell, Cowin, Roper, Foster & 

McMaster, 2008). ρεηηθά κε ηα επξήκαηα γηα ηνπο κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο αμηνζεκείσην 

είλαη φηη αλ ε εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο ήηαλ απνθιεηζηά θαη κφλν έλα γελεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηφηε ν βαζκφο ζπκθσλίαο ζα έπξεπε λα είλαη 100%, αθνχ νη κνλνδπγσηηθνί 

δίδπκνη θέξνπλ παλνκνηφηππν γελεηηθφ πιηθφ. Έηζη, ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο επηβεβαηψλνπλ 

ηελ ππφζεζε φηη πέξα απφ ηε γελεηηθή πξνδηάζεζε, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε θάπνηαο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο παίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο π.ρ. ην πεξηβάιινλ, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πηζαλέο αζζέλεηεο θ.ά. (Παπαδεκεηξίνπ, 2005). 

Όζνλ αθνξά ηα πηνζεηεκέλα παηδηά, νη κειέηεο ηνπ Wender θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Kring et al, 2010), θαη ηνπ Eley θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009) αλαθέξνπλ κία πην κέηξηα χπαξμε 

θιεξνλνκηθφηεηαο. χκθσλα, ινηπφλ θαη κε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε πεξί ζπλδπαζκνχ 
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παξαγφλησλ είλαη ινγηθφ, ηα παηδηά ηα νπνία έρνπλ κία γελεηηθή πξνδηάζεζε γηα εθδήισζε 

θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο αιιά κεγαιψλνπλ κέζα ζε πγηή πεξηβάιινληα, ρσξίο λα βηψλνπλ 

ηξαπκαηηθά θαη ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα λα κελ εκθαλίζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Kring 

et al, 2010· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

Μία ζεσξία πνπ έρεη δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηελ αηηηνγέλεζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη ην 

κνληέιν ηεο πξνδηάζεζεο – ζηξεο πνπ ππνζηεξίδεη φηη κία γελεηηθή πξνδηάζεζε αιιειεπηδξά 

κε έλα πεξηβαιινληηθφ παξάγνληα ζηξεο θαη πξνθαινχλ ηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο. 

χκθσλα κε ηνλ Pinel (2011) θαη ηνλ Hammen (2005), απηή ε κνξθή αιιειεπίδξαζεο 

γνληδίσλ θαη πεξηβάιινληνο, πξνηείλεη φηη έλαο πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο επεξεάδεη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ γελεηηθή εππάζεηα πξνο κηα δηαηαξαρή, δηαθνξεηηθά απφ ην πψο 

επεξεάδεη αλζξψπνπο ρσξίο απηή ηελ θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε (Hammen, 2005· Pinel, 2011). 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη δελ ππάξρεη έλα κεκνλσκέλν γνλίδην, ζην 

νπνίν νθείιεηαη ε θαηάζιηςε θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ηειηθά ζα βξεζνχλ ζπλδέζεηο κε έλα 

ζχλνιν γνληδίσλ (Lewis & Rudolph, 2014· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Sharp & Cowen, 

2011). Έλα απφ ηα γνλίδηα πνπ έρεη κειεηεζεί εληαηηθά ζην πεδίν ησλ λεπξνεπηζηεκψλ θαη ηεο 

γελεηηθήο είλαη ην 5-ΖΣΣ. Σα επίπεδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηνλ 

αλζξψπηλν πιεζπζκφ, θαη απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ χπαξμε ιεηηνπξγηθψλ 

παξαιιαγψλ ηνπ γνληδίνπ 5-ΖΣΣ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε αλαθαιπθζεί. Σν 

γνλίδην 5-ΖΣΣ θσδηθνπνηεί θαη ξπζκίδεη ηε ζεξνηνλίλε. Σα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ θαηάζιηςε 

ζπρλά έρνπλ κεησκέλα 5-ΖΣΣ γνλίδηα. Τπάξρνπλ ηξείο κνξθέο 5-ΖΣΣ γνληδίσλ θαη ν θαζέλαο 

έρεη δχν 5-ΖΣΣ γνλίδηα. Τπάξρεη ε κεγάιε κνξθή ηνπ 5-ΖΣΣ θαη ε ζχληνκε κνξθή ηνπ 5-

ΖΣΣ. Σα άηνκα πνπ έρνπλ ηε ζχληνκε κνξθή βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπηψκαησλ. Άιιν έλα γνλίδην πνπ έρεη ελνρνπνηεζεί είλαη ην SLC6A4, πνπ 

βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 17, θαη αιιειεπηδξά κε έλαλ παζνινγηθφ πνιπκνξθηζκφ πνπ 

νλνκάδεηαη Val66Met. Απηή ε αιιειεπίδξαζε πξνθαιεί ηελ αλεπαξθή έθθξηζε ηνπ 

λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα BDNF, ν νπνίνο απμάλεη ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξηθψλ 

ζπλάςεσλ θαη εκπνδίδεη ηελ αηξνθία ηνπ ηππφθακπνπ. Δπίζεο, ν ζπλδπαζκφο ζχληνκεο 

κνξθήο 5-ΖΣΣ θαη πςειψλ επηπέδσλ θνξηηδφιεο (θπξίσο ηηο πξσηλέο ψξεο) έρεη βξεζεί φηη 

κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο (Lewis & Rudolph, 2014· Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009· Sharp & Cowen, 2011). 

Β) Νεπξνδηαβηβαζηέο 
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Ζ αλαδήηεζε ησλ βηνινγηθψλ αηηηψλ ηεο θαηάζιηςεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ 

γνληδίσλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο ηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

εγθεθάινπ. 

Οη λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θαηάζιηςε είλαη ε 

ζεξνηνλίλε, ε λνξεπηλεθξίλε θαη ε ληνπακίλε (Ogden & Hagen, 2013· Shaffer & Waslick, 

2002· Goodyer, 2001· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Carr, 1999· Kring et al, 2010· Loo & 

Loo, 2000· Happell et al, 2008· Vander, Sherman & Luciano, 2001). Οη ηξείο απηνί 

λεπξνδηαβηβαζηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία, επνκέλσο θαη ηε 

ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ζεξνηνλίλε ξπζκίδεη ηελ φξεμε, ηνλ χπλν, ηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, ε λνξεπηλεθξίλε εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

μππλήκαηνο θαη ζηε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ελψ ε ληνπακίλε ζπλδέεηαη κε ηα 

ζπζηήκαηα αληακνηβήο, ηα φλεηξα θαη ηελ εκπεηξία ηεο απφιαπζεο (Loo & Loo, 2000).  Ζ 

αλεπάξθεηα απηψλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα 

ζηνλ χπλν, απμεκέλα επίπεδα επεξεζηζηφηεηαο θαη άγρνπο, έληνλε θφπσζε, απνπζία φξεμεο 

θαη γεληθά ζιηκέλε δηάζεζε, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπκίδνπλ ηελ θιηληθή εηθφλα ελφο 

θαηαζιηπηηθνχ αηφκνπ (Loo & Loo, 2000· Happell et al, 2008). Πξάγκαηη, ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

δηαγλσζηεί κε θαηάζιηςε, νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο έρνπλ βξεζεί λα ππνιεηηνπξγνχλ (Shaffer 

& Waslick, 2002· Goodyer, 2001· Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009· Kring et al, 2010· Loo & 

Loo, 2000· Happell et al, 2008· Vander et al, 2001· Carr, 1999). 

χκθσλα κε ηνλ Hammen (2005), ε αλεπάξθεηα πνπ παξαηεξείηαη κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζην φηη νη ζπγθεθξηκέλνη λεπξνδηαβηβαζηέο δελ απειεπζεξψλνληαη ζηηο ζπλάςεηο ή ζην φηη 

κεηαβνιίδνληαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ κέζα ζηα λεπξηθά θχηηαξα (Hammen, 2005). Όηαλ φκσο 

ν αζζελήο ιάβεη ζεξαπεία κε αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα, παξνπζηάδεηαη άκεζε αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ νπζηψλ απηψλ ζηνλ εγθέθαιν θαη βειηίσζε ηεο δηάζεζεο, επηβεβαηψλνληαο 

έηζη φηη γηα κεξηθέο κνξθέο θαηάζιηςεο ππεχζπλν είλαη έλα γελεηηθά θιεξνλνκνχκελν 

ειάηησκα ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Hammen, 2005· Kring et 

al, 2010). 

Γ) Οξκφλεο 

Σν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα αλάπηπμε θαηάζιηςεο 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθεβείαο θίλεζε ηηο ππνςίεο ησλ εξεπλεηψλ φηη νη νξκφλεο ηνπ θχινπ 

ζπλδένληαη κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. ηελ εθεβεία ε παξαγσγή ησλ νηζηξνγφλσλ, 
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δειαδή ησλ ζειπθψλ νξκνλψλ απμάλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Οη ζσκαηηθέο αιιαγέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ σξίκαλζε ησλ ζεμνπαιηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ εκθάληζε ηεο πξψηεο 

έκκελνπ ξχζεσο κεηαβάινπλ ηα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνξηηζηψλ, 

αθήλνληαο ηα πην εππαζή απέλαληη ζηα αξλεηηθά ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, νδεγψληαο ηα 

κέρξη θαη ζηελ εθδήισζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπηψκαησλ (Shaffer & Waslick, 2002· Goodyer, 

2001). 

Ζ θνξηηδφιε, έλα είδνο νξκφλεο ηνπ επηλεθξηδηθνχ θινηνχ, εκθαλίδεη αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο ζε άηνκα κε θαηάζιηςε ιφγσ ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-

ππφθπζε-επηλεθξίδηα θαη ηεο θαθήο ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο ηεο αδξελνθνξηηθνηξνπίλεο 

(Goodyer, 2001· Carr, 1999· Kring et al, 2010). Δπίζεο,  άηνκα κε θαηάζιηςε έρνπλ βξεζεί λα 

έρνπλ κεησκέλα επίπεδα ζπξνμίλεο εμαηηίαο ηεο απνξξχζκηζεο ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-

ππφθπζε-ζπξνεηδήο (Carr, 1999). Σέινο, θαη ηα κεησκέλα επίπεδα απμεηηθήο νξκφλεο έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο (Goodyer, 2001). 

Παξφιν πνπ θάπνηα ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο νξκφλεο θαη ηελ θαηάζιηςε ζεσξείηαη 

ππαξθηή, νη έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα βξίζθνληαη αθφκε ζε αξρηθφ 

ζηάδην θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο δείγκα κε ελήιηθεο θαη ζπάληα παηδηά θαη έθεβνπο (Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009). 

Γ) Αλαηνκία εγθεθάινπ 

Ζ ρξήζε ησλ ηερληθψλ δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο λεπξναπεηθφληζεο είλαη κία ζρεηηθά λέα 

κέζνδνο ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ βηνινγηθψλ αηηηψλ ηεο θαηάζιηςεο, ζε δείγκαηα 

παηδηψλ θαη εθήβσλ.   

Απηφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί είλαη φηη νη έθεβνη κε θαηάζιηςε έρνπλ κηθξφηεξν φγθν ζηνλ 

κεησπηαίν ινβφ ζε ζρέζε κε ηα κε-θαηαζιηπηηθά άηνκα (Shaffer & Waslick, 2002). Δπηπιένλ, 

κεηαβνιέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ κνλνακηλψλ ή ζηελ αηκάησζε ηνπ εγθεθάινπ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο φπσο ν κεησπηαίνο, ν θξνηαθνβξεγκαηηθφο ή ν ηληαθφο ινβφο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

θαηάζιηςε ζε έθεβνπο θαη λένπο. ε κειέηε ηνπ Shad θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) βξέζεθε φηη ν φγθνο ηνπ θεξθνθφξνπ ππξήλα ήηαλ 

κεησκέλνο ζε έθεβνπο κε θαηάζιηςε. 
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 Ο ηππφθακπνο, ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο δηάζεζεο, απνηειεί κία θεληξηθή 

πεξηνρή κειέηεο, θπξίσο επεηδή ε θαηάζιηςε είλαη κία δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεη επαηζζεζία 

πξνο ην ζηξεο θαη ν ηππφθακπνο επίζεο είλαη επαίζζεηνο ζην ζηξεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πξψηκε 

αλάπηπμε. Ο Rao κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) 

βξήθαλ κεησκέλν ηνλ φγθν ηνπ ηππνθάκπνπ ζε πγηείο εθήβνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε πςειφ 

θίλδπλν γηα εθδήισζε θαηάζιηςεο. Μάιηζηα, νη ζπγθεθξηκέλνη έθεβνη είραλ εθηεζεί ζε 

αξθεηέο ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. 

Ζ ακπγδαιή επίζεο απνηειεί κία πεξηνρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηξεο θαη ηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο δηάζεζεο (Lewis & Rudolph, 2014). Μειέηεο ιεηηνπξγηθήο 

ελεξγνπνίεζεο δείρλνπλ φηη ζηα άηνκα κε θαηάζιηςε ππάξρεη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ακπγδαιήο (Kring et al, 2010). ηελ κειέηε ηνπ Sheline θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Kring et al, 2010), γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα κε θαηάζιηςε φηαλ έβιεπαλ 

ζιηκκέλα πξφζσπα είραλ πην έληνλε θαη παξαηεηακέλε αληίδξαζε ζηελ ακπγδαιή ηνπο απφ φηη 

ηα πγηή ππνθείκελα ηεο κειέηεο. 

Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε είλαη ε κεησκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ θαη θπξίσο ηνπ αξηζηεξνχ κεησπηαίνπ ινβνχ. 

Δπηπιένλ, έρνπλ παξαηεξεζεί δνκηθέο αλσκαιίεο ζηε ιεπθή νπζία ζε εθήβνπο κε θαηάζιηςε 

θαη ζε πγηείο εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν, ππαηλίζζνληαο φηη ηέηνηνπ είδνπο 

κεηαβνιέο απνηεινχλ ζεκάδη θαηάζιηςεο. Σν ξαβδσηνθινητθφ θαη κεζνκεηαηρκηαθφ θχθισκα 

ησλ αζζελψλ κε θαηάζιηςε εκθαλίδεη επίζεο δπζιεηηνπξγηθφηεηα (Lewis & Rudolph, 2014). 

Σέινο, ζε έξεπλα ηνπ Davidson θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Kring et al, 

2010) κε ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (fMRI), βξέζεθε 

επίζεο κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηεο πξφζζηαο αχιαθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ. 

Δ) Ύπλνο 

Σα παξάπνλα ζρεηηθά κε ηνλ χπλν είλαη έλα ζπλεζηζκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ζηε δηαηαξαρή 

ηεο θαηάζιηςεο θαη απνηεινχλ βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε ηεο. ε 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα (ΖΔΓ) χπλνπ πνπ έγηλαλ ζε εθήβνπο κε θαηάζιςηε 

παξαηεξήζεθαλ νη εμήο αλσκαιίεο: α) κεησκέλε δηάξθεηα αλάκεζα ζηελ έλαξμε ηνπ χπλνπ θαη 

ζηελ πξψηε νλεηξηθή θάζε, β) αχμεζε ησλ ελδηάκεζσλ μππλεκάησλ, γ) μχπλεκα πνιχ λσξίο 

ην πξσί, δ) πηψζε ηνπ χπλνπ βξαδέσλ θπκάησλ, ε) αχμεζε ηεο εκεξήζηαο ππλειίαο, ζη) 

αππλίεο, δ) αιιαγέο ζηνπο θηξθάδηνπο ξπζκνχο, ε) κείσζε ζηελ νπδφ ηεο δηέγεξζεο πνπ 
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πξνθαιεί αλαζηάησζε ζηνλ χπλν ζ) ειιάησζε ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ ηνπ REM χπλνπ θαη 

ηέινο, η) αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ χπλνπ REM (Lewis & Rudolph, 2014· Shaffer 

& Waslick, 2002· Carr, 1999). 

Ζ ειηθία, ην θχιν θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ χπλνπ έρνπλ βξεζεί λα ζπλδένληαη κε ηε 

δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο. Έθεβα αγφξηα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε θαηάζιηςε αληηκεησπίδνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν ηνπο, φπσο κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ 1νπ ζηαδίνπ ηνπ χπλνπ, 

κηθξνηέξε ιαλζάλνπζα πεξίνδν REM θαη κεησκέλν χπλν βξαδέσλ θπκάησλ. Απφ ηελ άιιε, ηα 

έθεβα θνξίηζηα κε θαηάζιηςε εκθαλίδνπλ ηε ρακειφηεξε ρξνληθή ζπλνρή ζηελ αλάιπζε ηεο 

κηθξναξρηηεθηνληθήο ηνπ χπλνπ (Lewis & Rudolph, 2014). 

Δπηπιένλ, αιιαγέο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ χπλνπ θαη ζην ξπζκφ ηνπ ΖΔΓ έρνπλ 

παξαηεξεζεί θαη ζε πγηείο εθήβνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ γελεηηθφ θίλδπλν γηα εκθάληζε 

θαηάζιηςεο (Lewis & Rudolph, 2014). Πηζαλφηαηα ε λεπξναλαηνκηθή βάζε γηα απηέο ηηο 

αλσκαιίεο ηνπ χπλνπ λα βξίζθεηαη ζην δηθηπσηφ ζχζηεκα ελεξγνπνίεζεο ην νπνίν έρεη 

απνδεηρζεί φηη ξπζκίδεη ηε δηέγεξζε θαη ηνλ θχθιν χπλνπ-εγξήγνξζεο (Carr, 1999). 

Σ) Ηδηνζπγθξαζία  

Ζ ηδηνζπγθξαζία απνηειεί έλα ζηαζεξφ ζπκπεξηθνξηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη γλσζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη κία βηνινγηθή βάζε. Αξθεηνί είλαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο 

άπνςεο φηη άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο είλαη εθ 

θχζεσο πην επηξξεπή γηα αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ (Lewis & Rudolph, 2014· 

Shaffer & Waslick, 2002· Goodyer, 2001· Kring et al, 2010· Ogden & Hagen, 2013). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζπλδεζεί θπξίσο κε ηε εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη ε 

αξλεηηθή θαη ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθφηεηα, ε θησρή ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο, ε ηειεηνκαλία θαη ε αδπλακία ειέγρνπ ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ (Lewis & 

Rudolph, 2014· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· Ogden & Hagen, 2013). Ζ αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλα επίπεδα επηθπιαθηηθφηεηαο, ππεξβνιηθή 

επαηζζεζία, ρακειή απην-εθηίκεζε, ζσκαηηθή δηέγεξζε, ελνρηθφηεηα, απαηζηνδνμία θαη 

έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφο, ζιίςε, άγρνο θαη θφβνο. Ζ ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηα έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηελ θνηλσληθφηεηα, ηελ αλαδήηεζε 

πεξηπέηεηαο, ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο θαη αλάκεημεο κε άιια άηνκα 

(Lewis & Rudolph, 2014). 
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χκθσλα κε ηνλ Lonigan θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζηo Lewis & 

Rudolph, 2014) ηα πςειά επίπεδα αξλεηηθήο θαη ηα ρακειά επίπεδα ζεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ θαηάζιηςε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Μάιηζηα, 

ηα παηδηά κε ρακειά επίπεδα ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο ζπρλά βηψλνπλ απφξξηςε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ πην εζσζηξεθή θαη ζπλαηζζεκαηηθά αζηαζή, 

απμάλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν γηα αλάπηπμε δηαηαξαρψλ εζσηεξίθεπζεο (Lewis & Rudolph, 

2014). Γηαθπιηθέο δηαθνξέο έρνπλ επίζεο βξεζεί ζηε ζρέζε πνπ έρεη ε ηδηνζπγθξαζία κε ηελ 

θαηάζιηςε (Ogden & Hagen, 2013· Lewis & Rudolph, 2014). Ο Gjerde (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Lewis & Rudolph, 2014), παξαηήξεζε φηη ηα θνξίηζηα πνπ ήηαλ ληξνπαιά θαη εζσζηξεθή 

ζηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ, φηαλ κεγάισζαλ αλέπηπμαλ ρξφληα θαηάζιηςε.  

Ζ αιιειεπίδξαζεο κίαο ήδε «δχζθνιεο» ηδηνζπγθξαζίαο κε ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, φπσο ην δηαδχγην ή ε γνλετθή απφξξηςε απμάλεη πεξηζζφηεξν ηνλ 

θίλδπλν γηα κειινληηθή θαηάζιηςε (Lewis & Rudolph, 2014· Kring et al, 2010· Goodyer, 

2001). Ο Oldehinkel θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Goodyer, 2001), 

δηαπίζησζαλ φηη ηα θνξίηζηα ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε πςειφ θίλδπλν γηα εθδήισζε 

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ είραλ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη κεγαιψλαλ κέζα ζε έλα 

απνξξηπηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν νηθνγελεηαθφ πιαίζην δελ είλαη ην κφλν πνπ 

επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο, γηα παξάδεηγκα ν Brendgen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) βξήθαλ φηη θνξίηζηα, ηα νπνία ήηαλ 

αληηδξαζηηθά σο ραξαθηήξεο θαη βίσλαλ απφξξηςε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο εκθάληζαλ 

αξγφηεξα θαηάζιηςε. Παξφκνηα επξήκαηα έρνπλ βξεζεί θαη γηα ηα αγφξηα. πγθεθξηκέλα νη 

Sugimura θαη Rudolph (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) βξήθαλ φηη ηα 

εζσζηξεθή αγφξηα, πνπ είραλ πέζεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο είραλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. 

πλνςίδνληαο, έλαο έθεβνο κπνξεί λα έρεη θιεξνλνκήζεη κία βηνινγηθή πξνδηάζεζε πξνο 

θάπνηα ςπρηθή λφζν, φκσο πξνθεηκέλνπ απηή ε δηαηαξαρή λα εθδεισζεί ζα πξέπεη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ καδί θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ςπρνινγηθνί ή πεξηβαιινληηθνί θαη 

κάιηζηα εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

 Φπρνινγηθά αίηηα 

Α) Αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη ζρήκαηα 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ ν Beck ην 1967 κε ηελ γλσζηηθή ηνπ 

ζεσξία πξφηεηλε φηη ηα αξλεηηθά γλσζηηθά ζρήκαηα θαη νη δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο 

αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε αξλεηηθψλ ζθέςεσλ γηα ηνλ εαπηφ, ηνλ θφζκν 

θαη ην κέιινλ πνπ ηειηθά νδεγνχλ ζηελ θαηάζιηςε (Lewis & Rudolph, 2014· Kring et al, 

2010· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· Shaffer & Waslick, 2002· Goodyer, 2001). Ζ ζεσξία ηεο 

απειπηζίαο, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνπο Abramson, Metalsky θαη Alloy ην 1989, επηβεβαηψλεη 

φηη νη δηαζηξεβισκέλεο ζθέςεηο θαη πεπνηζήζεηο αιιειεπηδξνχλ κε ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα γηα 

λα παξάγνπλ αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα αίηηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ εκπινθή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ ζηα γεγνλφηα απηά, θαη ελ ζπλερεία θαηαιήγνπλ ζε έλα αίζζεκα απφγλσζεο 

θαη ζηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο (Lewis & Rudolph, 2014· Saffer & Waslick, 2002· 

Goodyer, 2001). πλεπψο, ηα γλσζηηθά κνληέια γηα ηελ θαηάζιηςε ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

δηάθνξεο αξλεηηθέο ζθέςεηο απνηεινχλ πξνδηαζέζεηο, νη νπνίεο φηαλ αιιειεπηδξάζνπλ κε ην 

ζηξεο ζα πξνθαιέζνπλ ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ.  

Αξθεηέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο. Οη Abela θαη Hankin (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Lewis & Rudolph, 2014), παξαηεξήζαλ φηη νη έθεβνη κε θαηάζιηςε έλησζαλ πεξηζζφηεξε 

απφγλσζε, εκθάληδαλ γλσζηηθέο δηαζηξεβιψζεηο θαη έθαλαλ αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ην κέιινλ απφ φηη νη έθεβνη ρσξίο θαηάζιηςε. Δπηπιένλ, νη Nolen-Hoeksema θαη 

Girgus (φπσο αλαθέξεηαη ζην Goodyer, 2001), βξήθαλ φηη παηδηά κε αξλεηηθφ ζηπι απφδνζεο 

βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα αλάπηπμε θαηάζιηςεο ζηελ εθεβεία. Μάιηζηα, φηαλ ε 

θαηάζιηςε εθδεισζεί, ην ζηπι απφδνζεο γίλεηαη αθφκε πην αξλεηηθφ θαη δελ ακβιχλεηαη κεηά 

ηελ χθεζε ηεο θαηάζιηςεο. Παξφκνην ήηαλ θαη ην εχξεκα ζηελ έξεπλα ηνπ Gotlib θαη ησλ 

ζπλεξγάησλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014), πνπ παξαηήξεζαλ φηη παηδηά 

πνπ δελ έρνπλ εθδειψζεη αθφκε θαηάζιηςε, αιιά βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν, εκθαλίδνπλ 

αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο εππάζεηα 

ζε κειινληηθή θαηάζιηςε. 

ρεηηθά κε ην θχιν, ειάρηζηεο είλαη νη δηαθνξέο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο έξεπλεο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Hankin θαη Abramson (φπσο αλαθέξεηαη ζην Holen-Hoeksema & Hilt, 2009), 

βξήθαλ φηη ηα έθεβα θνξίηζηα έρνπλ πην αξλεηηθά ζηπι απφδνζεο απφ ηνπο έθεβνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Ο Abela ζε έξεπλα ηνπ ην 2001, (φπσο αλαθέξεηαη ζην Holen-Hoeksema & 

Hilt, 2009), παξαηήξεζε φηη ηα έθεβα θνξίηζηα έρνπλ ηελ ηάζε λα βγάδνπλ αξλεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ ηάζε ηνπο απηή, απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο. Οη Rudolph θαη Conley (φπσο αλαθέξεηαη ζην Nolen-Hoeksema & 

Hilt, 2009), βξήθαλ ηα ίδηα επξήκαηα ζηελ έξεπλα ηνπο, αιιά δηαπίζησζαλ φηη ηα αξλεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα ησλ θνξηηζηψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο απνξξένπλ απφ ηα πςειά επίπεδα 

απνγνήηεπζεο γηα ην ζψκα ηνπο θαη απφ ηελ πςειή ζεκαζία πνπ δίλνπλ ζηηο αμηνινγήζεηο 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ηα αξλεηηθά γλσζηηθά ζηπι αιιειεπηδξνχλ 

κε ηηο βηνινγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, 

θαζηζηψληαο ηα θνξίηζηα πην επάισηα ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηάζιηςεο (Nolen-Hoeksema & 

Hilt, 2009). 

Β) ηξεζζνγφλα γεγνλφηα δσήο 

Ζ έλαξμε ηεο θαηάζιηςεο είλαη αξθεηά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ θαη 

ζηξεζζνγφλσλ γεγνλφησλ δσήο. Ζ εθδήισζε ελφο ζηξεζζνγφλνπ γεγνλφηνο έρεη βξεζεί φηη 

επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηνπο έθεβνπο παξά ηα παηδηά (Lewis & Rudolph, 2014· Nolen- 

Hoeksema & Hilt, 2009).  

ηελ εθεβεία, ν ζάλαηνο ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, ε εξσηηθή απνγνήηεπζε, ε 

απφπεηξα απηνθηνλίαο ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ, ν ρσξηζκφο απφ θάπνηα ζρέζε, νη 

νηθνγελεηαθέο δηακάρεο, ην δηαδχγην, ε ζσκαηηθή ή/θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ε ζρνιηθή 

απνηπρία απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα εκθάληζε θαηαζιπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Lewis 

& Rudolph, 2014· Shaffer & Waslick, 2002· Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009· Kring et al, 

2010· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· Ogden & Hagen, 2013· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 

2016).  Ζ ζσκαηηθή θαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή ειηθία απνηεινχλ ηνπο πην 

επηβιαβείο ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έλαξμε θαη ηελ επαλεκθάληζε 

ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο (Lewis & Rudolph, 2014· Shaffer & Waslick, 2002· Paul & 

Eckenrode, 2015). Όηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ ζηξεζζφγνλα γεγνλφηα 

εθδεισζεί, ε χπαξμε ζεηηθήο ππνζηήξημεο, θξνληίδαο θαη πξνζηαζίαο απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ εθήβνπ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο (Lewis & 

Rudolph, 2014· Goodyer, 2001).  

Γηαθπιηθέο δηαθνξέο έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηξεζζνγφλσλ 

γεγνλφησλ δσήο θαη ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο. Έρεη βξεζεί φηη ηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα εθδήισζε θαηάζιηςεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009· Agoston & Rudolph, 2015). Αξρηθά, ηα θνξίηζηα εθηίζεληαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο, θπξίσο ζην δηαπξνζσπηθφ ηνκέα, πηζαλφηαηα 
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ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο ηνπο αλάγθε γηα ζπλαηζζεκαηηθή επέλδπζε ή/θαη κίαο κεγαιχηεξεο 

γελεηηθήο πξνδηάζεζεο γηα έθζεζε ζε αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο. Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα ζηελ 

εθεβεία αληηδξνχλ κε πην αξλεηηθφ ηξφπν ππφ ζπλζήθεο ζηξεο απφ φηη ηα έθεβα αγφξηα. 

Σέινο, ην ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο βηνινγηθέο αιιαγέο ηεο εθεβείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζηξεο πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ πιένλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ησλ έθεβσλ θνξηηζηψλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζηελ εθδήισζε θαηάζιηςεο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Agoston & Rudolph, 2015). 

Γ) εμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο  

Ζ νκνθπινθπιία θαη ε ακθπθηινθπιία πνπ αξρίδεη λα γίλεηαη πην αηζζεηή θαηά ηελ 

εθεβεία έρεη ζπζρεηίζηεη κε απμεκέλα πνζνζηά θαηάζιηςεο θαη απηνθηνληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Σα άηνκα απηά γίλνληαη ζπρλά αληηθείκελα ριεπαζµνχ θαη παξελφριεζεο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, νη νπνίνη ηνπο θνξντδεχνπλ, ηνπο απνµνλψλνπλ θαη δελ ηνπο δέρνληαη ζηηο 

παξέεο ηνπο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αζθνχλ ζσκαηηθή βία πάλσ ηνπο ή ηνπο παξελνρινχλ 

ζεμνπαιηθά, αθνχ πξηλ ζπλήζσο έρεη πξνεγεζεί ςπρνινγηθή βία κέζσ ιεθηηθψλ απεηιψλ θαη 

θξαζηηθψλ επηζέζεσλ (Darais, 2014· Shaffer & Waslick, 2002). 

ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη δάζθαινη ζεσξνχλ «ηακπνχ» ηε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ εηεξνθπιηθψλ ζρέζεσλ. 

Αληηδξνχλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ αζθείηαη ζσµαηηθή βία ζε βάξνο ησλ µαζεηψλ πνπ 

ζεσξνχληαη νµνθπιφθηινη, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ιεθηηθήο βίαο, εθθνβηζκνχ θαη ριεπαζκνχ 

κέλνπλ απινί ζεαηέο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νχηε ε αληηκεηψπηζε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ αηφκνπ πνπ ληψζεη νκνθπιφθηινο ή ακθηθπιφθηινο είλαη ζεηηθή. πρλά ηα άηνκα απηά δελ 

κηιάλε γηα ην πσο αηζζάλνληαη εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο κήπσο νη γνλείο ηνπο απνξξίςνπλ. 

Μάιηζηα,  ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Telljohann θαη Price (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Darais, 2014) νη νηθνγέλεηεο πνπ καζαίλνπλ φηη ην παηδί ηνπο δελ είλαη εηεξφθπιν 

ζπκψλνπλ θαη ληψζνπλ ληξνπηαζκέλνη. Αξθεηά είλαη ηα πεξηζηαηηθά ησλ εθήβσλ 

νκνθπινθίισλ πνπ απνπεηξάλζεθαλ λα απηνθηνλήζνπλ, ιφγσ ηεο αληίδξαζεο πνπ είραλ νη 

γνλείο ηνπο φηαλ ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ. Ο Walker (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Darais, 2014) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη φηαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

δελ δηαθξίλεηαη απφ νκνθνβηθέο ζηάζεηο, ηφηε ηα παηδηά  επηιέγνπλ λα κηιήζνπλ ζηνπο γνλείο 

ηνπο γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπο θαη λα ηνπο εκπηζηεπζνχλ. Ζ χπαξμε πγηήο επηθνηλσλίαο, 

απνδνρήο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημεο απηψλ ησλ αηφκσλ κπνξεί λα νδεγεί ζε κείσζε 

ησλ πηζαλνηήησλ εκθάληζεο θαηάζιηςεο θαη ζε αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απηαμίαο. 
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 Πεξηβαιινληηθά/ Κνηλσληθά αίηηα 

Α) Φηψρεηα 

Ζ χπαξμε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ κέζα ζε κία νηθνγέλεηα έρεη βξεζεί φηη κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε θαηάζιηςε. Χζηφζν, είλαη γεληθά 

δηαπηζησκέλν φηη ε θηψρεηα απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα εθδήισζε 

θαηάζιηςεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ κε άιινπο παξάγνληεο φπσο ε 

χπαξμε γελεηηθήο πξνδηάζεζεο ή ε απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπηψκαησλ (Shaffer & Waslick, 2002· Goodyer, 

2001). 

Β) Ζ ζρέζε κε ηνπο γνλείο  

Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί κε ηνπο γνλείο ηνπ είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο ηνπ εξεκίαο θαη ζηαζεξφηεηαο. Ζ γνλετθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε 

θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη θιεξνλνκηθή, έηζη νη γνλείο θαηαζιηπηηθψλ εθήβσλ έρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ βηψζεη θαη νη ίδηνη θαηάζιηςε. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ νη γνλείο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηηο ζσκαηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο, είλαη επέμαπηνη, θαθνδηάζεηνη, απνξξηπηηθνί, 

ζπλαηζζεκαηηθά αζηαζείο θαη ιηγφηεξν ηξπθεξνί. Σν γνλετθφ ζηπι θαη ε έθζεζε ηνπ παηδηνχ 

ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ απνηεινχλ πηζαλνχο παξάγνληεο αλάπηπμεο ςπρνπαζνινγίαο 

(Shaffer & Waslick, 2002· Kring et al, 2010). 

Ζ δεκηνπξγία ελφο αλαζθαινχο δεζκνχ θαηά ηελ βξεθηθή ειηθία έρεη βξεζεί φηη απμάλεη 

ηελ εππάζεηα ησλ παηδηψλ γηα αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ. Παηδηά ηα νπνία είραλ 

ζρεκαηίζεη αλαζθαιή δεζκφ κε ηηο κεηέξεο ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα ξπζκίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζε αληίζεζε κε 

ηα παηδηά κε αζθαιή δεζκφ πνπ εκθάληζαλ πςειά επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δελ 

εθδειψζαλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ππφ ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο (Lewis & Rudolph, 

2014). Οη κεηέξεο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά δηαγηγλψζθνληαη κε θαηάζιηςε έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αζθνχλ έληνλε θξηηηθή πάλσ ηνπο, απφ φηη κεηέξεο πγηψλ παηδηψλ. Δπίζεο, παηδηά κε γνλείο 

πνπ δηαηεξνχλ κία ερζξηθή ζηάζε απέλαληη ηνπο, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε 

θαηάζιηςεο ζηελ εθεβεία (Lewis & Rudolph, 2014).  
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Γελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε παηδηθή θαθνκεηαρείξηζε κε ηε κνξθή είηε ηεο 

παξακέιεζεο είηε ηεο ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απνηειεί έλαλ αλαγλσξηζκέλν 

παξάγνληα θηλδχλνπ γηα κεηέπεηηα αλάπηπμε ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη ηεο απηνθηνληθφηεηαο (Paul & Eckenrode, 2015). Δπηπιένλ, νη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηνχ θαη νη ζπδπγηθέο δηακάρεο απνηεινχλ άιινπο δχν 

εκπεξηζηαησκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εθεβηθή θαηάζιηςε (Stark, Banneyer, Wand 

& Arora, 2012). Απφ ηελ άιιε, ε γνλετθή θξνληίδα, ε ππφζηεξημε, ε πγηήο επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε εδξαίσζε ελφο ζεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ θιίκαηνο 

απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν γηα 

εθδήισζε θαηάζιηςεο (Klasen, Otto, Kriston, Patalay, Schlack & Ravens-Sieberer, 2015). 

Γ) Ζ ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο έθεβνο πνπ λνζεί κε θαηάζιηςε ζηε ζρέζε ηνπ κε 

ηνπο γνλείο ηνπ, επεθηέηλνληαη θαη ζηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο ηνπ αιιειεπηδξάζεηο. Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο επεηδή νη ζπγθεθξηκέλνη έθεβνη δελ έρνπλ αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο απφξξηςεο 

θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Shaffer & Waslick, 2002). 

Πξάγκαηη, νη έθεβνη κε θαηάζιηςε έρνπλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο επαθέο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο,  θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο δελ ηνπο πξνηηκνχλ γηα παξέα. Απηέο νη 

αξλεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο πηζαλφλ λα επηδεηλψλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ αξλεηηθή 

απηνεηθφλα θαη ηελ ήδε κεησκέλε αίζζεζε απηναμίαο πνπ έρεη ν έθεβνο κε ηελ θαηάζιηςε 

(Kring et al, 2010). Οη έθεβνη πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη πην επαίζζεηνη απέλαληη ζηελ 

απφξξηςε είλαη θαη πην επηξξεπείο γηα λα εθδειψζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Lewis & 

Rudolph, 2014).  

Ζ δηαρξνληθή κειέηε ηνπ Nolan θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & 

Rudolph, 2014) βξήθε φηη ηα επίκνλα δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα φπσο ε απφξξηςε απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, νη ζπγθξνχζεηο ή νη ρσξηζκνί επηδεηλψλνπλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. 

Σέινο, είλαη πηζαλφ νη έθεβνη κε θαηάζιηςε πνπ βηψλνπλ θνηλσληθή απφξξηςε λα επηιέμνπλ 

λα θάλνπλ παξέα κε παξαβαηηθνχο λένπο σο κία πξνζπάζεηα λα ηαηξηάμνπλ ζε κία νκάδα αιιά 

θαη σο αληίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα ηα άηνκα 

απηά. Σν αξλεηηθφ είλαη φηη ζπλήζσο ηα άηνκα κε απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο δελ ηπγράλνπλ 
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ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα (Lewis & Rudolph, 2014). 

2.1.3. Δπηδεκηνινγία 

Με ηελ είζνδν ηνπ ζηελ εθεβεία, ν έθεβνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηηο νινέλα θαη 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο 

αιιά θαη κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ηνπ θαη ζην ζψκα ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε πεξίνδνο ηεο εθεβείαο ζεσξείηαη ηδαληθή γηα ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Ζ θαηάζιηςε απνηειεί κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο δηαηαξαρέο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ 

εθεβεία. 

Αλάινγα κε ηηο έξεπλεο, ην πνζνζηφ επηθξάηεζεο ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο αλέξρεηαη ζε 

2% έσο 8,5% (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009· 

Goodyer, 2001· Shaffer & Waslick, 2002· Carr, 1999). Οη δείθηεο ηεο θαηάζιηςεο έρνπλ ηελ 

ηάζε λα απμάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ζπλαληάηαη 

ζηα κέζα ηεο εθεβείαο. Γηα παξάδεηγκα, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Merikangas θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ, (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) έδεημαλ φηη κέζα ζε έλα 

ρξφλν, ην πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο ζε ειηθίεο 11-13 ήηαλ 2,5%, ελψ ζε ειηθίεο 13-

16 ην πνζνζηφ αλήιζε ζε 4,8% (Lewis & Rudolph, 2014). Ζ έξεπλα ηνπ Great Smoky 

Mountain (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ogden & Hagen, 2013) αλαθέξεη φηη ζε δηάζηεκα 3 κελψλ, 

ην πνζνζηφ επηθξάηεζεο ήηαλ ζην 2,2 %, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 1 ζηνπο 10 έθεβνπο λα 

εθηηκάηαη φηη ζα παξνπζηάζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

(Ogden & Hagen, 2013). ηελ Διιάδα βξέζεθε φηη νη έθεβνη ειηθίαο 12 έσο 17 εηψλ 

εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζε 20,3% (Λαδαξάηνπ & 

Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξεκα πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε επίπησζε ηεο εθεβηθήο 

θαηάζιηςεο είλαη κεγαιχηεξε φηαλ νη δηαγλσζηηθέο θιίκαθεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθήβνπο παξά απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη επεηδή νη γνλείο δείρλνπλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο δηαηαξαρέο εμσηεξίθεπζεο (π.ρ. 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, παξά γηα ην πσο πξαγκαηηθά 

αηζζάλνληαη ηα παηδηά ηνπο (Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). Δπηπιένλ, νη έθεβνη 

δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζηνπο ελήιηθεο θαη θπξίσο ζηνπο 
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γνλείο ηνπο γη’ απηφ πξνηηκνχλ λα ηα ζπδεηάλε κε ηνπο θίινπο ηνπο ή λα ηα θξαηνχλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο. 

ρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηελ ζπρλφηεηα ηεο θαηάζιηςεο αλάινγα κε ην θχιν, έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο ζηα αγφξηα είλαη πην θνηλή θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία, ελψ αξγφηεξα ζηελ πξν-εθεβεία νη δείθηεο επηδεκηνινγίαο δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δχν θχια (Goodyer, 2001· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Carr, 1999). Απφ ηα 

κέζα ηεο εθεβείαο, ηα θνξίηζηα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο, κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο λα θαηαιήγνπλ φηη ν δείθηεο θαηάζιηςεο ζηα έθεβα θνξίηζηα είλαη 

πεξίπνπ δηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνκήιηθα αγφξηα (American Psychiatric Association, 

2013· Kring et al, 2010· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Goodyer, 2001· Shaffer & Waslick, 

2002· Carr, 1999· Ormel, Oldenhinkel, Ferdinand, Hartman, De Winter, Veenstra, et al. 2005). 

Ζ ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηνπο δείθηεο επηθξάηεζεο ηεο θαηάζιηςεο ζπλερίδεη θαη 

ζηελ ελειηθηψζε. Αλ θαη ζηελ εθεβεία ε θαηάζιηςε είλαη πην ζπρλή ζηα θνξίηζηα απφ φηη ζηα 

αγφξηα, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζην είδνο ησλ ζπκπησκάησλ πνπ βηψλνπλ νη 

έθεβνη θαη ησλ δχν θχισλ (Kring et al, 2010· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· Lewis 

& Rudolph, 2014· Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009). 

Σα έθεβα θνξίηζηα κε θαηάζιηςε είλαη πην πηζαλφ απφ φηη ηα αγφξηα, λα εκθαλίζνπλ 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην βάξνο ηνπο, απψιεηα φξεμεο, αίζζεκαηα αλαμηφηεηαο θαη ελνρήο ή 

αθφκε θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ απηνρεηξία. Δπίπιένλ, ηα θνξίηζηα αλαθέξνπλ κεγαιχηεξα 

επίπεδα άγρνπο θαη ζηξεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ζηελ εθεβεία θαη αξθεηά 

δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα, φπσο θησρή ππφζηεξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Μεξηθέο απφ 

ηηο εξκελείεο γηα ηνπο απμαλφκελνπο δείθηεο θαηάζιηςεο ζηα θνξίηζηα δίλνπλ έκθαζε ζηε 

ζπκβνιή ησλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ παξαγφλησλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηε κεηάβαζε πξνο ηελ εθεβεία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη νξκνληθέο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ εθεβεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

γηα ην ξφιν ηεο γπλαίθαο ίζσο απνηεινχλ κία πηζαλέο αηηίεο γηα ηηο δηαθπιηθέο δηαθνξέο ηεο 

εθεβηθήο θαηάζιηςεο (Kring et al, 2010· Lewis & Rudolph, 2014· Agoston & Rudolph, 2016). 

Δθηφο απφ ην θχιν, αξθεηέο έξεπλεο (Siegel, Yancey, Aneshensel & Schuler, 1999· 

Franko & Striegel - Moore, 2002· Hayward, Gotlib, Schraedley, & Litt 1999· Shaffer & 

Waslick, 2002) πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ηε ζπρλφηεηα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο κε ηελ 

εζληθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ φηη ηα έθεβα θνξίηζηα κε θαηαγσγή απφ ηελ 

Ηζπαλία, ηηο Αζηάηηθεο ρψξεο θαη ηελ Λεπθή θπιή εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα 
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απηνπεπνίζεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ην ζψκα ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν 

γηα εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Απφ ηελ άιιε, νη έθεβεο απφ ηελ Αθξηθή έρνπλ 

ηηο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα αλάπηπμε θαηάζιηςεο θαη δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ αηζζάλνληαη ππεξήθαλεο γηα ηα ζψκαηα ηνπο, ην 

πξφηππν ηνπο είλαη έλα ζψκα κε θακπχιεο, δελ πξνζπαζνχλ λα ράζνπλ βάξνο κε εμαληιεηηθέο 

δίαηηεο, θαη γεληθά κεγαιψλνπλ κέζα ζε έλα πην ππνζηεξηθηηθφ θαη αλεθηηθφ πεξηβάιινλ, 

αθνχ θαη νη κεηέξεο ηνπο πηζαλφηαηα δηαζέηνπλ ηελ ίδηα λννηξνπία θαη θνπιηνχξα. Οη 

δηαθνξέο απηέο είλαη αμηνζεκείσηεο αλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη γπλαίθεο ηεο Αθξηθήο έρνπλ θαηά 

κέζν φξν κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο απφ ηηο ππφινηπεο εζληθφηεηεο (Siegel, Yancey, 

Aneshensel & Schuler, 1999· Franko & Striegel - Moore, 2002· Hayward, Gotlib, Schraedley, 

& Litt 1999· Shaffer & Waslick, 2002).  

Ζ θαηάζιηςε είλαη κία δηαηαξαρή, πνπ φπσο ζηνπο ελήιηθεο έηζη θαη ζηνπο έθεβνπο, 

ππνηξνπηάδεη (Kring et al, 2010· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001). Ο Birmaher θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) ππνζηεξίδνπλ φηη ε εκθάληζε 

ηεο θαηάζιηςεο ζε λεαξή ειηθία πξνβιέπεη ζπρλά ηελ ππνηξνπή. ε έξεπλα ηνπ Emslie θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην  Lewsis & Rudolph, 2014) δηαπηζηψζεθε φηη ε 

κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή έρεη πηζαλφηεηα επαλεκθάληζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 40% ζε 

δηάζηεκα 2 ρξφλσλ θαη 70% ζε 5 ρξφληα (Lewis & Rudolph, 2014). Δπίζεο, ε δηαρξνληθή 

έξεπλα ηνπ Kovacs (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) έδεημε φηη ην 80% ησλ 

εθήβσλ κε πξνγελέζηεξε δπζζπκία θαη ην 50% ησλ εθήβσλ κε κείδνλα θαηάζιηςε εκθαλίδνπλ 

επαθφινπζα επεηζφδηα θαηάζιηςεο. Ίζσο, ινηπφλ, ηα πξψηκα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα λα 

«αθήλνπλ» πίζσ ηνπο λεπξνβηνινγηθά θαηάινηπα πνπ θάλνπλ ηνπο αζζελείο λα είλαη πην 

εππαζείο ζε κειινληηθά επεηζφδηα (Lewis & Rudolph, 2014).  

Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ππνηξνπήο θάπνηαο 

θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο είλαη ε χπαξμε δηαηαξαρήο δηάζεζεο πξψηκεο έλαξμεο ζε θάπνην 

γνλέα, ε κε-πιήξεο αλάξξσζε απφ θάπνην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην θαη ην ηζηνξηθφ 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη νηθνγελεηαθψλ δηακαρψλ. Ηδηαίηεξα ε θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ 

έρεη απνηειέζεη ηζρπξφ παξάγνληα θηλδχλνπ αλάπηπμεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζηα παηδηά 

ηνπο. Ζ έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ κε ζπγθξνχζεηο θαη πςειά επίπεδα 

ςπρνπαζνινγίαο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θαηάζιηςεο ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο 

(Κνιατηεο & Ληαθνπνχινπ, 2005). Ο Rao θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Λαδαξάηνπ θαη Αλαγλσζηφπνπινο, 2001), δηαπίζησζαλ φηη λεαξνί ελήιηθεο κε ηζηνξηθφ 
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εθεβηθήο θαηάζιηςεο έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά γηα αλάπηπμε δηαηαξαρψλ άγρνπο, κεησκέλεο 

πηζαλφηεηεο γηα θνηλσληθή έληαμε,  θησρέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαη απφπεηξσλ απηνθηνλίαο. ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο 

απνδέρνληαη φηη ε εθεβηθή θαηάζιηςε επηκέλεη ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ 

άιινπ είδνπο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Kring et al, 2010· Λαδαξάηνπ & Αλαγλσζηφπνπινο, 2001· 

Lewis & Rudolph, 2014· Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009). Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ θαη εθείλνη 

νη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε έλαξμε ηεο θαηάζιηςεο ζηελ εθεβεία δελ ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα θαη ζπλέρηζε ηεο ζηελ ελήιηθε δσή (Lewis & Rudolph, 2014). 

2.1.4. Σπλλνζεξόηεηα 

Ζ θαηάζιηςε ζπρλά εκθαλίδεη ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Οη 

έθεβνη είλαη πην πηζαλφλ λα εκθαλίζνπλ ζπλλνζεξφηεηα απφ φηη νη ελήιηθεο (Goodyer, 2001). 

Ζ ζπλλνζεξφηεηα ζηελ εθεβεία απνηειεί πεξηζζφηεξν ηνλ θαλφλα παξά ηελ εμαίξεζε. 

Τπνινγίδεηαη φηη ην 40-75% ησλ εθήβσλ ζα δηαγλσζηνχλ κε αθφκε κία δηαηαξαρή (Lewis & 

Rudolph, 2014· Carr, 1999). Οη πην θνηλέο ζχλνδεο δηαηαξαρέο είλαη νη αγρψδεηο, ε δπζζπκία, 

νη δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ρξήζεο νπζηψλ θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (Kring et al, 2010· 

Carr, 1999· Ogden & Hagen, 2013· Lewis & Rudolph, 2014· Shaffer & Waslick, 2002). Σα 

θνξίηζηα κε θαηάζιηςε είλαη πην πηζαλφλ λα εκθαλίζνπλ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ελψ ηα 

θαηαζιηπηηθά έθεβα αγφξηα εθδειψλνπλ πην ζπρλά δηαηαξαρέο δηαγσγήο, φπσο ε ελαληησηηθή 

πξνθιεηηθή δηαηαξαρή. Οη δηαηαξαρέο δηάζεζεο πνπ ζπλλνζεξνχλ κε άιιεο δηαηαξαρέο 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξν θίλδπλν ππνηξνπήο, δηαξθνχλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

νδεγνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο απηνθηνλίαο, έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθέο ζεξαπεπηηθέο 

εθβάζεηο θαζψο θαη κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο (Lewis & Rudolph, 

2014). 

 Καηάζιηςε θαη Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο 

Ζ πην θνηλή ζχλνδε δηαηαξαρή ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο είλαη ην άγρνο, κε ην 25-50% 

ησλ θαηαζιηπηηθψλ εθήβσλ λα εθδειψλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζπκπηψκαηα άγρνπο (Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009· American Psychiatric Association, 2013· Shaffer & Waslick, 2002· 

Waszczuk, Zavos, Gregory & Eley, 2016· Ogden & Hagen, 2013). Σν κνηίβν ηεο 

ζπλλνζεξφηεηαο ηεο θαηάζιηςεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν (Lewis & 

Rudolph, 2014). ηελ εθεβεία, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο πνπ εθδειψλνληαη πην ζπρλά καδί κε 

ηελ θαηάζιηςε είλαη ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή, ε θνηλσληθή θνβία, ε αγνξαθνβία, νη 
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θξίζεηο παληθνχ θαη νη εηδηθέο θνβίεο (Goodyer, 2001· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

ρεηηθά κε ην θχιν, δελ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 

εθεβηθήο ειηθίαο, σζηφζν ν Castello θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009), ζε κία δηαρξνληθή έξεπλα κε έθεβνπο ειηθίαο 10-16, δηαπίζησζαλ 

κία κηθξή ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ κε πνζνζηφ 28,9% έλαληη ηνπ 27,9% ησλ αγνξηψλ.  

Απηφ πνπ δελ έρεη γίλεη αθφκε γλσζηφ είλαη ην θαηά πφζν ε ζπλλνζεξφηεηα ησλ δχν 

δηαηαξαρψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο αθνινπζίαο ηνπ αξρηθνχ άγρνπο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε θαηάζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ή αλ ε παξνπζία ηεο κίαο δηαηαξαρήο απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα 

αλάπηπμεο ηεο άιιεο (Ogden & Hagen, 2013). ρεηηθά κε ην πνηά απφ ηηο δχν δηαηαξαρέο 

εθδειψλεηαη πξψηε, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γεληθά ε 

θαηάζιηςε είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαληζηεί κεηά ηε ζχλνδε δηαηαξαρή, επνκέλσο θαη ηηο 

αγρψδεηο (Goodyer, 2001· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Ζ κειέηε ηνπ Essau θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009), κε δείγκα εθήβσλ 

ειηθίαο 12-17 εηψλ, δηαπίζησζε φηη ην 72% ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ κε ζπλλνζεξφηεηα, 

είρε εκθαλίζεη πξψηα ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο. Δπίζεο, ε θνηλσληθή θνβία έρεη βξεζεί λα 

πξνβιέπεη ηελ εθδήισζε θαηάζιηςεο ζην κέιινλ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009).                                    

Άγλσζηνο παξακέλεη θαη ν ιφγνο πνπ ε εθεβηθή θαηάζιηςε θαη ην άγρνο εκθαλίδνπλ 

ηφζν πςειή ζπλλνζεξφηεηα, αλ θαη θάπνηεο ππνζέζεηο αλαθέξνπλ φηη νη δχν δηαηαξαρέο 

δηαζέηνπλ κία θνηλή ππνβφζθνπζα δνκή γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. γεληθή ηάζε ησλ 

αλζξψπσλ λα βηψλνπλ ζιίςε θαη αλεζπρία καδί), θνηλά ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. 

ζπκπεξηθνξηθή ζπζηνιή) θαη θνηλνχο παξάγνληεο ζηε δπζιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

θαη ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009) 

πγθξίλνληαο άηνκα κε θαηάζιηςε ρσξίο θαη κε ζπλλνζεξφηεηα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

ηαπηφρξνλε χπαξμε θαηαζιηπηηθήο θαη αγρψδεο δηαηαξαρήο απμάλεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ, αθήλνληαο έηζη ην άηνκν πνπ λνζεί κε κεγαιχηεξα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα 

(Ogden & Hagen, 2013). Σέινο, ε ζπλλνζεξφηεηα εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη θνηλσληθήο 

θνβίαο έρεη ζπλδεζεί κε απμεκέλα πνζνζηά απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ θαη απνπεηξψλ (Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009). 

 Καηάζιηςε θαη Γπζζπκία 

Ζ ζπλχπαξμε κείδνλνο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο θαη δπζζπκίαο ζηελ εθεβεία είλαη άιιν 

έλα ζπρλφ θαηλφκελν. Μάιηζηα, ε θαηάζηαζε απηή είλαη γλσζηή σο «δηπιή θαηάζιηςε». Γηα 

λα ζπλππάξρεη ε κείδνλα θαηάζιηςε κε ηε δπζζπκία ζα πξέπεη ν έθεβνο λα βηψλεη 
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κειαγρνιηθφ ζπλαίζζεκα ήδε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξφλνπ, φηαλ ζα πξνζηεζεί έλα 

νμχ επείζνδην θαηάζιηςεο. Απηή ε «δηπιή θαηάζιηςε» έρεη ζπζρεηηζηεί κε πην ζνβαξά θαη 

κεγαιχηεξα ζε δηάξθεηα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα θαη πςειφηεξα πνζνζηά απηνθηνληθφηεηαο 

(Lewis & Rudolph, 2014). 

Ζ κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή απνηειεί ηελ πην ζπρλή κνξθή θαηάζιηςεο ζηελ 

εθεβεία. ε έξεπλα πνπ δηεμάγε απφ ηνλ Lewinsohn θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009) ην 84% ησλ εθήβσλ είρε κείδνλα θαηάζιηςε, 

ην 9% κφλν δπζζπκία θαη ην ππφινηπν 7% εκθάληδε ζπλλνζεξφηεηα κείδνλνο θαηάζιηςεο θαη 

δπζζπκίαο. ε άιιε έξεπλα, ηνπ Lewinsohn θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009), βξέζεθε ηδηαίηεξα πςειή ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ δηαηαξαρψλ κε πνζνζηφ 20,2%. ηελ ίδηα έξεπλα ην πνζνζηφ ζπλλνζεξφηεηαο εθ’ 

φξνπ δσήο γηα ηνπο έθεβνπο ήηαλ 3,4%.  Ο Kovacs θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009), δηαπίζησζαλ φηη ην 70% ησλ εθήβσλ πνπ είραλ δπζζπκία 

αλέπηπμαλ κείδνλα θαηάζιηςε κέζα ζε δηάζηεκα δχν εηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν 30% 

πνπ δελ είρε πξνήγνπκελν ηζηνξηθφ δπζζπκηθήο δηαηαξαρήο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη πέξα απφ ηε ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν 

θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο εθήβσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε 

κείδνλα θαηάζιηςε θαη δελ έρνπλ εθδειψζεη δπζζπκία, θαη ην αληίζηξνθν. 

 Όπσο θαη ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, έηζη θαη ζηε δπζζπκία, ε έλαξμε ηεο είλαη πην 

πηζαλφ λα πξνεγεζεί απφ ηε κείδνλα θαηάζιηςε, κε πεξίπνπ ην 91% ησλ αηφκσλ λα βηψλνπλ 

πξψηα ηελ ρξφληα δηαηαξαρή (Goodyer, 2001· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

 Καηάζιηςε θαη Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

Αλ θαη ε άπνςε φηη νη δηαηαξαρέο εμσηεξίθεπζεο επηθαιχπηνπλ ηελ θαηάζιηςε 

θαζηζηψληαο ηελ δηάγλσζή ηεο δπζρεξέζηεξε, θαζψο νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαγλσξίδνπλ πην εχθνια κία επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά παξά κία κειαγρνιηθή δηάζεζε, 

πξάγκαηη απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη έθεβνη κε 

δηαηαξαρέο εμσηεξίθεπζεο νδεγνχληαη πην εχθνια ζε θάπνηνλ εηδηθφ ζεξαπεπηή.  

ε θιηληθά δείγκαηα, ν δείθηεο ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη 

δηαηαξαρψλ δηαγσγήο θπκαίλεηαη απφ 14-45% (Kring et al, 2010). Σα πνζνζηά εθ’ φξνπ δσήο 
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γηα ηα άηνκα πνπ είραλ δηαγλσζηεί ζηελ εθεβεία ηνπο κε ζπλλνζεξφηεηα θαηάζιηςεο θαη 

δηαηαξαρήο δηαγσγήο είλαη αξθεηά πςειά ζε 36%. 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα έθεβα αγφξηα κε θαηάζιηςε δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 

ηαπηφρξνλεο εκθάληζεο δηαηαξαρήο δηαγσγήο απφ φηη ηα θνξίηζηα. Σα αγφξηα πνπ 

δηαγηγλψζθνληαη κε ζπλλνζεξφηεηα θαηάζιηςεο θαη δηαηαξαρή δηαγσγήο παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, κπνξεί λα θάλνπλ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, έρνπλ ρακειέο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη θάλνπλ έληνλεο απηνθηνληθέο ζθέςεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

θαη ζηελ απηνρεηξία. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ αηνκηθψλ (π.ρ γελεηηθή πξνδηάζεζε ή/θαη 

ηδηνζπγθξαζία) θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (θηψρεηα ή/θαη ρακειή ππφζηεξημε απφ 

γνλείο) απμάλνπλ ηε ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη δηαηαξαρψλ δηαγσγήο (Kring et 

al, 2010). 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλλνζεξφηεηαο κε ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, δελ είλαη ζίγνπξν αλ ε 

θαηάζιηςε αθνινπζεί ή πξνεγείηαη. Τπάξρνπλ εχξεκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ηηο δχν 

ππνζέζεηο. Φαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ θαηάζιηςεο θαη δηαηαξαρψλ 

εμσηεξίθεπζεο ζηνπο εθήβνπο. ρεηηθά κε ηε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) κάιινλ πξνεγείηαη απφ ηελ εθεβηθή θαηάζιηςε αθνχ κπνξεί λα 

δηαγλσζηεί πξηλ απφ ηα 7 ρξφληα δσήο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

 Καηάζιηςε θαη Γηαηαξαρή Υξήζεο Οπζηψλ 

Ζ θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία έρεη βξεζεί φηη έρεη κία δπλαηή θαη ζηαζεξή ζρέζε κε ηηο 

δηαηαξαρέο ρξήζεο νπζηψλ (American Psychiatric Association, 2013· Nolen-Hoeksema & Hilt, 

2009). Απφ κειέηεο κε δείγκαηα πιεζπζκνχ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ην 20-30% ησλ εθήβσλ κε 

θαηάζιηςε ζα θάλεη ρξήζε θάπνηαο νπζίαο, είηε αιθνφι είηε λαξθσηηθψλ. Ζ εθ’ φξνπ δσήο 

ζπλλνζεξφηεηα είλαη πεξίπνπ ζην 4,4%, ρσξίο δηαθπιηθέο δηαθνξέο. Καη ηα θνξίηζηα θαη ηα 

αγφξηα κε θαηάζιηςε ζηελ εθεβεία έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα εκπιαθνχλ κε ηε ρξήζε 

νπζηψλ. ηα θιηληθά δείγκαηα, ηα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηα είλαη αθφκε πην πςειά (Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009). 

Όπσο αθξηβψο ζηε ζπλλνζεξφηεηα κε ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, έηζη θαη ζηε 

ζπλλνζεξφηεηα κε ηηο δηαηαξαρέο ρξήζεο νπζηψλ δελ είλαη μεθάζαξν αλ ε θαηάζιηςε νδεγεί 

ζηε ρξήζε νπζηψλ ή αλ ε επαλαιακβαλφκελε ρξήζε νπζηψλ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

εθδήισζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Μεξηθέο απφ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ηαπηφρξνλεο ππάξμεο θαηάζιηςεο θαη ρξήζεο νπζηψλ ζε έθεβα αγφξηα θαη 

θνξίηζηα είλαη ηα αθαδεκατθά πξνβιήκαηα, νη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, νη απφπεηξεο 
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απηνθηνλίαο, ε κεησκέλε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν θίλδπλνο γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ πγεία (π.ρ. HIV) (Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009). 

 Καηάζιηςε θαη Γηαηξνθηθέο Γηαηαξαρέο  

Ζ ζπλλνζεξφηεηα θαηάζιηςεο θαη δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη πην ζπρλή ζηηο 

γπλαίθεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθηαθφ επίπεδν (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· American 

Psychiatric Association, 2013). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα θνξίηζηα είλαη πην επαίζζεηα φζνλ 

αθνξά ηελ ζσκαηηθή ηνπο εηθφλα θαη ε αλεζπρία γηα ηελ ζηινπέηα ηνπο κπνξεί εχθνια λα 

νδεγήζεη ζε παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Έρεη βξεζεί φηη ε ζπλλνζεξφηεηα εθεβηθήο 

θαηάζιηςεο θαη δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη αξθεηά πςειή κε πνζνζηφ 69,1%. Ζ εθ’ φξνπ 

δσήο ζπλλνζεξφηεηα ζε γπλαίθεο πνπ ζηελ εθεβεία ηνπο είραλ δηαγλσζηεί κε θαηάζιηςε θαη 

θάπνηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή είλαη ζην 9%.  ρεηηθά κε αγφξηα, ηα πνζνζηά ησλ δηαηξνθηθψλ 

δηαηαξαρψλ είλαη αξθεηά ρακειά είηε έρνπλ θαηάζιηςε είηε φρη. Σν πνζνζηφ εθ’ φξνπ δσήο 

είλαη κφιηο ζην 0,12% (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

Όζνλ αθνξά ηελ ζεηξά έλαξμεο ππάξρνπλ ππνζηεξηθηέο θαη ησλ δχν ακθίδξνκσλ 

ππνζέζεσλ. Μεξηθνί εξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη ε θαηάζιηςε πξνεγείηαη ρξνληθά απφ ηηο 

δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ε έληνλε πείλα ή ν ππνζηηηζκφο ιφγσ ηεο 

αλνξεμίαο πξνθαιεί νξκνληθέο ή λεπξνδηαβηβαζηηθέο αιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάζιηςε 

(Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

Ζ ζπκπησκαηνινγία ησλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ έρεη δηαπηζησζεί φηη κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηε κειινληηθή θαηάζιηςε ζε έθεβεο θαη ε αλνξεμία ζε θνξίηζηα ειηθίαο 16 εηψλ 

απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε θαηάζιηςεο ζηε λεαξή ελειηθίσζε. Απφ ηελ άιιε, ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε θαηάζιηςε πξνεγνχληαη απφ ηε ςπρνγελή βνπιηκία, πηζαλφηαηα 

επεηδή ε ιαηκαξγία νδεγεί ζε έλα αίζζεκα κεξηθήο αλαθνχθηζεο απφ ηελ αξλεηηθή δηάζεζε. 

Κνξίηζηα ζηελ εθεβεία πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε θαηάζιηςε θαη αληηκεησπίδνπλ θαη θάπνην 

είδνο δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί ζην παξειζφλ λα έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθή ή ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε. Σέινο, νη βαζηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπλλνζπξφηεηαο απηήο, είλαη  ε θνηλσληθή 

απνκφλσζε, ν απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ή θαη ε απηνρεηξία (Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009). 

2.2. Οι αγσώδειρ διαηαπασέρ ζηην εθηβεία 

χκθσλα κε ηνλ Kring θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2010), ην άγρνο απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, αθνχ ειάρηζηνη άλζξσπνη πεξλνχλ έζησ 
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θαη κία εβδνκάδα ηεο δσήο ηνπο ρσξίο λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο πνπ 

ππξνδνηνχλ ηελ εκθάληζε ηνπ. Σν άγρνο δελ είλαη αλαγθαζηηθά έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα. ε 

θπζηνινγηθά επίπεδα ζεσξείηαη πξνζαξκνζηηθφ, θαζψο βνεζάεη ηνλ άλζξσπν λα βγεί απφ ηελ 

παζεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απνθχγεη ή λα αληηκεησπίζεη (αληίδξαζε θπγήο ή 

πάιεο) θαηαζηάζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ. Τπφ άιιεο ζπλζήθεο, ην άγρνο κπνξεί 

λα είλαη δεκηνπξγηθφ γηαηί αθππλίδεη ηνλ άλζξσπν φηαλ νη θαηαζηάζηεηο απαηηνχλ ελέξγεηα θαη 

επηδεμηφηεηα. Όηαλ φκσο ην άγρνο απμάλεηαη ππεξβνιηθά θαη αξρίδεη λα εκπνδίδεη ηε 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ, ηφηε παχεη λα ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ θαη γίλεηαη 

παζνινγηθφ (Kring et al, 2010). ην θεθάιαην απηφ, ζα εζηηάζνπκε ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο 

πνπ εθδειψλνληαη ζηελ ηδηαίηεξε αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηεο εθεβείαο. 

ηελ εθεβεία, ε θαζεκεξηλφηεηα ελφο έθεβνπ θπξηαξρείηαη απφ άγρνο, εμαηηίαο ησλ 

πνιιαπιψλ θαη ζπλερψλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ αιιά θαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Σν παηδί πνπ κέρξη ρζέο ήηαλ εμαξηεκέλν απφ ηνπο γνλείο ηνπ, πξνζπαζεί λα 

απηνλνκεζεί θαη λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα, απνδεηθλχλνηαο ζηνπο γχξσ 

ηνπ φηη είλαη ηθαλφ λα ηα θαηαθέξεη θαη κφλν ηνπ. Οη αιιαγέο ζηε ζσκαηηθή ηνπ εηθφλα, νη 

ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο, νη πςειέο απαηηήζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ζηηο θηιηθέο ή εξσηηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ην ήδε έληνλν ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη έθεβνη θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εθδήισζε ηνπ παζνινγηθνχ άγρνπο (Ohannessian, Milan & Vannucci, 2016· Lewis & 

Rudolph, 2014). Σν άγρνο απηφ, δελ επηηξέπεη ζηνλ έθεβν λα αληαπεμέιζεη ζηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο, π.ρ. ζην ζρνιείν ή ζηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη κπνξεί λα ζσκαηνπνηεζεί 

πξνθαιψληαο αξλεηηθέο ζθέςεηο, θνχξαζε, εθίδξσζε, ηαρπθαξδία, ηάζε γηα ιηπνζπκία, 

δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε, κνχδηαζκα ζηα άθξα θ.ά. Όηαλ ηα ζπκπηψκαηα απμεζνχλ ζε 

έληαζε θαη ζπρλφηεηα, ηφηε αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. χκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, oη αγρψδεηο δηαηαξαρέο πνπ εθδειψλνληαη πην ζπρλά ζηελ 

εθεβεία είλαη ε θνηλσληθή θνβία (ή δηαηαξαρή θνηλσληθνχ άγρνπο) θαη ε δηαηαξαρή παληθνχ. 

Οη εηδηθέο θνβίεο, αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηελ παηδηθή ειηθία, φκσο ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζπλερίδνπλ θαη ζηελ εθεβεία. Ζ 

γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή, ε ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ε δηαηαξαρή 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη ηέινο ε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ έρνπλ βξεζεί ζε 

έθεβα αγφξηα θαη θνξίηζηα φκσο ζε ρακειφηεξα πνζνζηά απφ ηηο ππφινηπεο αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο (American Psychiatric Association, 2013· Lewis & Rudolph, 2014· Morris & 

March, 2004· McKay & Storch, 2011· Ogden & Hagen, 2013). 
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Ζ θαηαλφεζε ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο ζηνπο λένπο εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ παζνινγηθψλ ηχπσλ ηνπ άγρνπο. Χζηφζν, 

νη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο απφ ηηο 

νπνίεο λνζνχλ πην ζπρλά νη έθεβνη θαη νη λένη, πεξηπιέθνληαη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: Πξψηνλ, 

ην άγρνο εκθαλίδεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηελ εθεβεία θαη είλαη δχζθνιν λα ηεζεί ην φξην 

κεηαμχ θπζηνινγηθήο θαη παζνινγηθήο κνξθήο ηνπ. Γεχηεξνλ, επεηδή αξθεηέο απφ ηηο 

δηαηαξαρέο άγρνπο εκθαλίδνπλ παξφκνηα ζπκπησκαηνινγία θαζηζηάηαη πην δχζθνιε ε 

δηάγλσζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Δπηπιένλ, δελ έρεη μεθαζαξηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, αλ δειαδή πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ κε 

βάζε θάπνην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν (π.ρ. DSM), ή ηα ζπκπηψκαηα ή πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςηλ θαη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο. Δπίζεο, ηα ζπκπηψκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

αγρψδνπο δηαηαξαρήο πηζαλφηαηα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία. Γηα παξάδεηγκα, ην 

θχξην ζχκπησκα ηεο δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ ζηελ ειηθία ησλ 5-8 είλαη νη 

εθηάιηεο, ζηα 9-12 έηε είλαη νη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο ελψ ζηελ εθεβεία ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο έληνλεο άξλεζεο ηνπ έθεβνπ λα πάεη ζην ζρνιείν. Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηα ζπκπηψκαηα δπζθνιεχεη ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

δηαηαξαρήο άγρνπο (Lewis & Rudolph, 2014). Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα βξεζεί έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ δηαηαξαρψλ 

άγρνπο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ςπρνζεξαπεπηέο λα επηιέγνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε. 

2.2.1. Σπκπησκαηνινγία 

Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο φπσο πξναλαθέξζεθε πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν απφ 

δηαηαξαρέο, νη νπνίεο κνηξάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξβνιηθνχ θαη ζπρλνχ άγρνπο θαη 

θφβνπ θαζψο θαη ζπλαθή ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. Χζηφζν, ν θάζε ηχπνο δηαηαξαρήο 

νξίδεηαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν ζπκπησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο θαη ην θφβν. 

Γηα λα γίλεη δηάγλσζε θάπνηαο αγρψδεο δηαηαξαρήο πξέπεη ην άγρνο θαη ν θφβνο λα 

παξεκπνδίδνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ή λα ηνπ πξνθαινχλ έληνλε θαη 

αλεμέιεγθηε δπζθνξία (Kring et al, 2010). Σν άγρνο είλαη ε αλεζπρία πνπ ληψζεη ην άηνκν 

φηαλ πξνβιέπεη φηη έλα πξφβιεκα ζα πξνθχςεη, ελψ ν θφβνο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε ζε κία επηθείκελε απεηιή. Αλ θαη ζπρλά απηά ηα δχν ζπλαηζζήκαηα ζπγρένληαη, 

παξνπζηάδνπλ θαη δηαθνξέο. Ο θφβνο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έμαξζε ηνπ απηφλνκνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη απαξαίηεην ζε θαηαζηάζεηο πάιεο ή θπγήο, άκεζνπ θηλδχλνπ 



50 

 

θαη ζε ζπκπεξηθνξέο δηαθπγήο. To άργνο ζρεηίδεηαη πην ζπρλά κε ηε κπτθή έληαζε, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο επηθπιαθήο ή απνθπγήο θαη ηελ εγξήγνξζε ζε θαηαζηάζεηο πξνεηνηκαζίαο γηα 

κειινληηθφ θίλδπλν. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηα επίπεδα άγρνπο θαη θφβνπ κεηψλνληαη κέζσ 

επίκνλσλ ζπκπεξηθνξψλ απνθπγήο. Οη θξίζεηο παληθνχ θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε αλάκεζα 

ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη εθδειψλνληαη θπξίσο σο απφθξηζε ζε θάπνην θφβν. Χζηφζν, 

δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, αθνχ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαη ζε άιιεο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο (American Psychiatric Association, 2013). 

Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο δηαθέξνπλ ε κία απφ ηελ άιιε αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ή ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ ην άγρνο, ην θφβν θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

απνθπγήο. Αλ θαη νη δηαηαξαρέο άγρνπο εκθαλίδνπλ πςειή ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ ηνπο, 

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο θαηαζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ην 

άηνκν εκθαλίδεη ηηο αληηδξάζεηο θφβνπ θαη απνθπγήο, θαζψο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Γεληθά, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, 

εθηφο απφ ηε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ, είλαη παξφκνηα ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη 

έθεβνπο. Δπίζεο, γηα λα δηαγλσζηεί έλα άηνκν κε αγρψδε δηαηαξαρή, ηα ζπκπηψκαηα δελ 

πξέπεη λα είλαη απνηειέζκα θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο ή άιιεο ηαηξηθήο αζζέλεηαο (Morris & 

March, 2004· Lewis & Rudolph, 2014).  

χκθσλα κε ην DSM-5 ηα ζπκπηψκαηα πνπ εθδειψλνπλ νη έθεβνη γηα θάζε ηχπν 

αγρψδνπο δηαηαξαρήο είλαη ηα εμήο: 

 Κνηλσληθή Φνβία (ή Γηαηαξαρή Κνηλσληθνχ Άγρνπο) 

 Ζ δηαηαξαρή ηεο θνηλσληθήο θνβίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ επίκνλν θαη ζπλερή θφβν 

γηα ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ην άηνκν εθηίζεηαη ζε άγλσζηνπο αλζξψπνπο ή 

απνηειεί αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο απφ άιινπο. Οη έθεβνη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή θνβνχληαη φηη ζα ελεξγήζνπλ θαηά ηξφπν πνπ ζα είλαη ηαπεηλσηηθφο, 

ληξνπηαζηηθφο, ζα ηνπο θέξεη ζε ακεραλία ή ζα έρεη σο απνηειέζκα ηε γειηνπνίεζε ηνπο 

(Ogden & Hagen, 2013· McKay & Storch, 2011· Morris & March, 2004· Lewis & Rudolph, 

2014· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· Kring et al, 2010). Ζ δπζθνιία πνπ εκθαλίδνπλ νη έθεβνη ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο επαθέο ηνπο κε ηνπο ελειίθνπο αιιά θαη κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Οη έθεβνη κε θνηλσληθή θνβία αξλνχληαη λα πάλε ζρνιείν, δε ζέινπλ 

λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ρακειή 

ζρνιηθή επίδνζε (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004). Σν θνηλσληθφ άγρνο ζχκθσλα κε 
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ηνπο Leary θαη Kowalski (φπσο αλαθέξεηαη ζην Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016), είλαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή αληίδξαζε πνπ πξνθχπηεη φηαλ καο θξίλνπλ 

άιινη ή φηαλ πξφθεηηαη λα καο αμηνινγήζνπλ ζην θνληηλφ κέιινλ. Έηζη ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα 

άηνκα κε δηαηαξαρή θνηλσληθνχ άγρνπο δελ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη χπν αμηνιφγεζε 

γηα λα εθδεισζεί ην άγρνο θαη ε δπζθνξία, αιιά αθφκε θαη ε αλακνλή κίαο επηθείκελεο 

δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο επαξθεί γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ νη κεραληζκνί ηνπ άγρνπο 

(Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). Οη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ εθήβσλ 

θινλίδεηαη, κε απνηέιεζκα λα εθδειψλνπλ έληνλν άγρνο θαη αλεζπρία, ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζεκαίλεη πσο δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ θίινπο θαη λα θεξδίδνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ 

(Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004).  

Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηεο θνηλσληθήο θνβίαο πεξηιακβάλνπλ απμεκέλνπο 

θαξδηαθνχο παικνχο, κπτθή έληαζε, ηξέκνπιν, εθίδξσζε, αλαςνθνθθίληζκα θαη μεξνζηνκία. 

Δπίζεο, νη έθεβνη αηζζάλνληαη ακεραλία, ληξνπή θαη ζπζηνιή φηαλ βξίζθνληαη καδί κε άιια 

άηνκα, νηθεία ή φρη. Ζ άξλεζε πξνο ην ζρνιείν, ε επηθπιαθηηθφηεηα ζηελ νκηιία θαη νη 

αξλεηηθέο γλσζηηθέο εθηηκήζεηο (π.ρ. « Όινη κε θνηηάδνπλ πξέπεη λα θαίλνκαη πνιχ ραδφο») 

απνηεινχλ κεξηθά επηπιένλ ζπκπηψκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηαηαξαρήοε θνηλσληθνχ 

άγρνπο (McKay & Storch, 2011· Morris & March, 2004). Ζ έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηαξαρήο θπκαίλεηαη απφ ηα 10 έσο ηα 15 έηε (Morris & March, 2004· American Psychiatric 

Association, 2013· Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004). Σν ζρνιείν ζεσξείηαη ε πξψηε 

κνξθή θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ην παηδί, έηζη γηα ηνπο 

έθεβνπο κε θνηλσληθή θνβία είλαη ινγηθφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα απνηειεί πξσηαξρηθή 

πεγή ζηξεο θαη άγρνπο (McKay & Storch, 2011· Lewis & Rudolph, 2014). Ο Hofmann θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), αλέθεξαλ φηη νη έθεβνη κε 

θνηλσληθή θνβία ζεσξνχζαλ σο πην ηξνκαθηηθέο θαηαζηάζεηο ην λα κηιήζνπλ ζε έλα 

ζπκκαζεηή ηνπο, ην λα ζεθσζνχλ ζηνλ πίλαθα γηα λα ιχζνπλ κία άζθεζε θαη ην λα δηαβάζνπλ 

δπλαηά κέζα ζηελ ηάμε. Σέινο, νη έθεβνη πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε θνηλσληθή θνβία φηαλ 

ελειηθησζνχλ εκθαλίδνπλ αλεπαξθήο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αδπλακία έλαξμεο θαη 

δηαηήξεζεο θηιηθψλ θαη εξσηηθψλ ζρέζεσλ θαη αξλεηηθή εηθφλα εαπηνχ (Morris & March, 

2004· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). 

 Γηαηαξαρή Παληθνχ 
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 Ζ δηαηαξαρή παληθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλεηιιεκέλεο θαη απξνζδφθεηεο θξίζεηο 

παληθνχ κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κελφο ηνπιάρηζηνλ. Παξάιιεια, κέζα ζην ίδην δηάζηεκα ην 

άηνκν ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη κία επίκνλε αλεζπρία επαλεκθάληζεο θαη άιισλ θξίζεσλ, 

έληνλε αλεζπρία γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο πξνθεηκέλνπ λα 

κελ επαλεκθαληζηεί ε θξίζε παληθνχ (Ogden & Hagen, 2013). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή 

αθνξά ζπλήζσο ηελ πξνεθεβεία θαη ηελ εθεβεία (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004). 

Πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ θαη δπζθνιεχεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Σα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο θξίζεο παληθνχ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, 

εθίδξσζε, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, δαιάδεο, κνπδηαζκέλα ρέξηα, πφλνη ζην ζηήζνο ή ζην 

ζηνκάρη (Ogden & Hagen, 2013).  

Ζ δηαηαξαρή παληθνχ έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηελ αγνξαθνβία. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αγνξαθνβίαο είλαη ην έληνλν άγρνο ηνπ αηφκνπ φηαλ βξεζεί ζε ρψξνπο θαη θαηαζηάζεηο 

απφ ηηο νπνίεο ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έγθαηξεο δηαθπγήο ή/θαη ν θφβνο φηη ζα 

βξεζεί ζε κία θνηλσληθά δπζάξεζηε θαηάζηαζε θαη ζα πξνθιεζεί ε θξίζε παληθνχ. Ζ 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ DSM-5 φξηζε ηελ αγνξαθνβία σο κία μερσξηζηή δηαηαξαρή. Ζ 

αιιαγή απηή είλαη ζχκθσλε κε ηα εχξεκαηα πνπ ζέινπλ απηέο ηηο δχν δηαηαξαρέο λα κε 

ζπλδένληαη ζε λεαξέο ειηθίεο (Lewis & Rudolph, 2014). Γηα παξάδεηγκα, ν Wittchen θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Lewis & Rudolph, 2014) βξήθαλ φηη νη έθεβνη κε 

δηαηαξαρή παληθνχ βξίζθνληαλ ζε κέηξην θίλδπλν γηα αλάπηπμε αγνξαθνβίαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο έθεβνπο πνπ δελ είραλ δηαηαξαρή παληθνχ. Μεξηθέο θνξέο κεηά ηελ θξίζε παληθνχ ην 

άηνκν απνθεχγεη ηελ ηνπνζεζία πνπ βξηζθφηαλ φηαλ εθδειψζεθε ε πξνεγνχκελε θξίζε ή 

αξλείηαη λα βγεί απφ ην ζπίηη γηαηί πηζηεχεη φηη έηζη ζα κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο έλαξμεο λέαο 

θξίζεο (Ogden & Hagen, 2013· Kring et al, 2010). Ζ δηαηαξαρή παληθνχ ζπρλά ζπλππάξρεη 

θαη κε άιιεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, φπσο ε θνηλσληθή θνβία, ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο θαη ε ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Δπίζεο, ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ 

ζπλλνζεξφηεηαο κε ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ. 

Γπζηπρψο, αθφκε θαη ζήκεξα ειάρηζηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ εθήβσλ κε δηαηαξαρή 

παληθνχ πνπ ζα αλαδεηήζνπλ επαγγεικαηηθή βνήζεηα (Morris & March, 2004). 

 Δηδηθέο Φνβίεο 
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Οη εηδηθέο θνβίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν θφβν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, 

δψν ή θαηαζηάζε. Ζ έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο γίλεηαη θπξίσο ζηελ παηδηθή 

ειηθία (7-9), φκσο κπνξεί λα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ ελήιηθε δσή (Καιαληδή-Αδίδη & 

Εαθεηξνπνχινπ, 2004· Ogden & Hagen, 2013· Lewis & Rudolph, 2014· McKay & Storch, 

2011· Morris & March, 2004). χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Μειέηεο Δζληθήο 

πλλνζεξφηεηαο, νη εηδηθέο θνβίεο απνηεινχλ ηελ πην ζπρλή αγρψδε δηαηαξαρή (Ogden & 

Hagen, 2013). Σν DSM-5 δηαθξίλεη 5 θαηεγνξίεο εηδηθψλ θνβηψλ: θφβνο γηα δψα (π.ρ. θίδηα ή 

αξάρλεο), θφβνο γηα εηδηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. πηήζεηο, ή κηθξνί θιεηζηνί ρψξνη φπσο νη 

αλειθπζηήξεο), θφβνο γηα φ,ηη ζπλδέεηαη κε ηαηξηθά δεηήκαηα (π.ρ. αίκα, ελέζεηο), θφβνο γηα 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. χςε, ζθνηάδη, θεξαπλνί), ή αιινη θφβνη (π.ρ. δπλαηνί ζφξπβνη, 

θιφνπλ θ.α.) (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004· Lewis & Rudolph, 2014· McKay & 

Storch, 2011· Morris & March, 2004· American Psychiatric Association, 2013· Kring et al, 

2010). Απηέο νη θνβίεο είηε απνθεχγνληαη, είηε ππνκέλνληαη εθδειψλνληαο έληνλε δπζθνξία 

θαη άγρνο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζίαδνπλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη φηαλ έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηε θνβία ηνπο είλαη ν ηξφκνο, νη αξλεηηθέο ζθέςεηο, ε αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ 

παικψλ, ε εθίδξσζε, ε μεξνζηνκία, ε λαπηία, ην ηξέκνπιν θαη ην θιάκα. Οη πεξηζζφηεξνη 

έθεβνη θαη νη ελήιηθεο αλαγλσξίδνπλ φηη νη θφβνη ηνπο είλαη ππεξβνιηθνί, ζε αληίζεζε κε ηα 

παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ χπαξμε ππεξβνιήο ζηηο θνβίεο ηνπο (Lewis & 

Rudolph, 2014· McKay & Storch, 2011· Morris & March, 2004). Ζ έθδνζε ηνπ DSM-IV 

φξηζε ηηο δηαγλσζηηθέο παξακέηξνπο γηα ηε δηάξθεηα ησλ εηδηθψλ θνβηψλ ζε 6 κήλεο (Morris & 

March, 2004). 

 Γεληθεπκέλε Αγρψδεο Γηαηαξαρή 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή εθδειψλεηαη ζπλήζσο πεξίπνπ ζηα 10-14 έηε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ππεξβνιηθή, επίκνλε θαη κε-ειεγρφκελε αλεζπρία γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ην κέιινλ (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004· Ogden & Hagen, 

2013· McKay & Storch, 2011· Morris & March, 2004· Αλησλίνπ, 2015· Kring et al, 2010). 

Απηή ε αλεζπρία έρεη σο απνηέιεζκα ν έθεβνο λα κελ ηα πεγαίλεη θαιά νχηε ζην ζρνιείν 

αιιά νχηε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Οη έθεβνη κε γεληθεπκέλε δηαηαξαρή άγρνπο αγρψλνληαη 

γηα ηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηελ πνξεία ηεο δηθή ηνπο πγείαο 

ή ησλ άιισλ (McKay & Storch, 2011· Morris & March, 2004· Αλησλίνπ, 2015). Δπηπιένλ, νη 

έθεβνη απηνί ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε, επεξεζηζηφηεηα, 

πξνβιήκαηα ζηνλ χπλν θαη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο φπσο πνλνθεθάινπο, κπτθνχο θαη 
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ζηνκαρηθνχο πφλνπο (Ogden & Hagen, 2013· Lewis & Rudolph, 2014· McKay & Storch, 

2011· Morris & March, 2004). Δπίζεο, ηείλνπλ λα είλαη ππεξβνιηθά ππάθνπνη θαη 

ζπλεξγάζηκνη, ηειεηνκαλείο θαη απνδεηνχλ έληνλα ηελ επηδνθηκαζία θαη ηε ζπλερή ελίζρπζε 

(Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004· Lewis & Rudolph, 2014· Morris & March, 2004). 

Γηα λα δηαγλσζηεί έλαο έθεβνο κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα 

ζα πξέπεη λα εθδειψλνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο γηα δηάζηεκα 6 κελψλ (Lewis & Rudolph, 

2014· McKay & Storch, 2011· Morris & March, 2004) 

 Φπραλαγθαζηηθή - Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή (ΦΚΓ)  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλεο θαη αλεμέιεγθηεο ζθέςεηο 

(ςπραλαγθαζκνί) θαη απφ ηελ αλάγθε επαλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ (θαηαλαγθαζκνί). 

Γηα λα γίλεη δηάγλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο, νη ςπραλαγθαζκνί θαη νη 

θαηαλαγθαζκνί πξέπεη λα είλαη αξθεηά ζνβαξνί, ψζηε λα πξνθαινχλ έληνλε ππνθεηκεληθή 

ελφριεζε, λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ κία ψξα ηελ εκέξα απφ ηνλ ρξφλν ηνπ αηφκνπ ή 

λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ. (Ogden & Hagen, 2013· McKay 

& Storch, 2011· Morris & March, 2004· Kring et al, 2010). Οη πην θνηλνί ηχπνη 

ςπραλαγθαζκψλ είλαη ν θφβνο κφιπλζεο απφ κηθξφβηα, ε ακθηβνιία γηα ην αλ έγηλε ή δελ 

έγηλε θάηη θαη νη παξνξκήζεηο επηζεηηθφηεηαο θαη βίαο. Απφ ηελ άιιε, νη πην ζπλεζηζκέλνη 

θαηαλαγθαζκνί είλαη ν έιεγρνο θαη ε ζπλερήο δηεπζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ην ζπρλφ πιχζηκν 

ησλ ρεξηψλ θαη νη λνεηηθέο πξάμεηο (π.ρ. πξνζεπρή, κέηξεκα, επαλάιεςε ιέμεσλ ζησπειά). 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εκκνλέο εκθαλίδνληαη καδί κε ηνπο θαηαλαγθαζκνχο θαη 

ίζσο λα ζπζρεηίδνληαη κε έλα ινγηθφ ηξφπν π.ρ. εκκνληθέο ζθέςεηο κε ηελ πγηεηλή θαη 

θαηαλαγθαζηηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004· McKay & 

Storch, 2011· Morris & March, 2004). Σα άηνκα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή 

δπζθνιεχνληαη λα ειέγμνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη αηζζάλνληαη 

ππνρξεσκέλνη λα ηηο εθηειέζνπλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην ππέξκεηξν άγρνο (Ogden & 

Hagen, 2013). Οη ςπραλαγθαζηηθέο θαη θαηαλαγθαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηείλνπλ λα 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ  (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004). Σέινο, 

ε δηαηαξαρή απηή πξνθαιεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ θνηλσληθφ, αθαδεκατθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ηνκέα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ ηηθ, ηεο ΓΔΠΤ θαη ησλ 

δπζπξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Ogden & Hagen, 2013· McKay & Storch, 2011).  

 Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο  
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H δηαηαξαρή ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κφιηο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη αξρίδεη λα εμεηάδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο. Ζ έθζεζε ζε αξλεηηθά θαη ζηξεζζνγφλα 

γεγνλφηα, φπσο ε ρξφληα ζεμνπαιηθή ή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ε ελδν-νηθνγελεηαθή βία, νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ε ηξνκνθξαηία θαη νη πφιεκνη, νδεγεί ζπρλά ηνπο λένπο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Morris & March, 2004· Kring et al, 2010). Ζ 

δηαηαξαρή απηή δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο γηαηί πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη αλαγλσξίζηκνπ αηηηψδε παξάγνληα άγρνπο. Ζ εθδήισζε ηεο 

δηαηαξαρήο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, κπνξεί 

λα νθείιεηαη θαη ζηηο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο άγρνπο. Σα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 1) αλαβίσζε ηνπ ηξαχκαηνο 

(κέζσ αλακλήζεσλ, νλείξσλ ή αλαδξνκψλ ζην παξειζφλ), 2) απνθπγή ησλ ηνπνζεζηψλ ή ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζπκίδνπλ ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη 3) ζπκπηψκαηα απμεκέλεο δηέγεξζεο 

(ππεξβνιηθή θνβηθή αληίδξαζε, λεπξηθφηεηα, εθξήμεηο ζπκνχ, πξνβιήκαηα χπλνπ θαη 

δπζθνιία ζπγθέληξσζεο) (Ogden & Hagen, 2013· Morris & March, 2004· McKay & Storch, 

2011· Kring et al, 2010). Έθεβνη κε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θάλνπλ ζπρλά ζθέςεηο 

εθδίθεζεο θαη βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν γηα αλάπηπμε κείδνλαο θαηάζιηςεο θαη 

δηαζπαζηηθήο δηαηαξαρήο πξνζσπηθφηεηαο (Ogden & Hagen, 2013). 

 Γηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αγρψδνπο δηαηαξαρήο είλαη πην ζπρλφο 

ζηα παηδηά παξά ζηνπο έθεβνπο. Όκσο, έρνπλ βξεζεί πεξηπηψζεηο παηδηψλ ζηελ πξνεθεβεία λα 

εκθαλίδνπλ ηε δηαηαξαρή, αιιά κε ρακειφηεξα πνζνζηά. Ζ κέζε ειηθία έλαξμεο ηεο 

δηαηαξαρήο ππνινγίδεηαη ζηα επηά κε νρηψ έηε, φκσο, κπνξεί λα εθδεισζεί κέρξη θαη ηελ 

ειηθία ησλ 12 εηψλ (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004· Lewis & Rudolph, 2014· 

McKay & Storch, 2011· American Association Psychiatry, 2013). Ζ δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ 

απνρσξηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ππεξβνιηθφ θφβν γηα ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε θηγνχξα 

ηεο πξνζθφιιεζεο, ζπλήζσο ηε κεηέξα, θαη απφ κία παξάινγε αλεζπρία πσο ν απνρσξηζκφο 

απηφο ζα είλαη κφληκνο (Morris & March, 2004· Ogden & Hagen, 2013· McKay & Storch, 

2011· Lewis & Rudolph, 2014). Ζ δηαηαξαρή πεξηιακβάλεη θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο 

πνλνθεθάινπο, λαπηίεο, εκεηνχο θαη ζηνκαρφπνλνπο (Ogden & Hagen, 2013· McKay & 

Storch, 2011· Lewis & Rudolph, 2014). πγθεθξηκέλα, ζε παηδηά ειηθίαο 5-8 ρξφλσλ, ε 

δηαηαξαρή ζπλήζσο εκθαλίδεηαη κε άξλεζή ηνπο λα πάλε ζην ζρνιείν επεηδή αλεζπρνχλ φηη 

έλα αγαπεκέλν ηνπο πξφζσπν ζα πάζεη θάηη θαθφ. Απφ ηα 9-12 ρξφληα ηα παηδηά αλαθέξνπλ 
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έληαζε θαηά ηνλ απνρσξηζκφ ελψ απφ ηα 13-16 ρξφληα νη έθεβνη αξλνχληαη λα πάλε ζρνιείν 

θαη παξαπνληνχληαη γηα δηάθνξεο ζσκαηηθέο ελνριήζεηο (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 

2004). Όια ηα παξαπάλσ, επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ηνπ παηδηνχ, 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ζπκκεηέρεη θαη λα πξννδεχεη ζην ζρνιείν θαη ζε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ επραξίζηεζε πνπ ληψζεη απφ ηε δσή ηνπ (Morris 

& March, 2004). Γηα λα γίλεη δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ ηα 

ζπκπηψκαηα πξέπεη λα πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ θαη αθαδεκατθφ 

ηνκέα γηα ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα. Ζ άξλεζε γηα ην ζρνιείν, γλσζηή θαη σο ζρνιηθή θνβία 

ζεσξείηαη ζπλέπεηα ηεο δηαηαξαρήο θαη φρη ζχκπησκα. Σν θαηλφκελν απηφ, κάιηζηα, είλαη πην 

ζπρλφ ζηνπο έθεβνπο παξά ζηα παηδηά θαη ζρεηίδεηαη κε πην ζνβαξέο δηαηαξαρέο φπσο ε 

θαηάζιηςε, ε αγνξαθνβία, ε θνηλσληθή θνβία ή νη δηαηαξαρέο παληθνχ (McKay & Storch, 

2011· Lewis & Rudolph, 2014· Kring et al, 2010). Έρεη πξνηαζεί φηη ε δηαηαξαρή άγρνπο 

απνρσξηζκνχ ίζσο λα ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ. Ζ έξεπλα ηνπ 

Bandelow θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ogden & Hagen, 2013)  βξήθε φηη 

νη ελήιηθεο πνπ δηαγλψζηεθαλ κε δηαηαξαρή παληθνχ είραλ ηζηνξηθφ δηαηαξαρήο άγρνπο 

απνρσξηζκνχ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, εχξεκα ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξαπάλσ 

ππφζεζε. Χζηφζν, κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη γίλεη ζαθέο αλ φλησο ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

δχν απηψλ δηαηαξαρψλ (Ogden & Hagen, 2013).  Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Bowlby (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), ην θπζηνινγηθφ ζηξεο ιφγσ ηνπ απνρσξηζκνχ 

εληείλεηαη ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη ζηαδηαθά κεηψλεηαη έσο φηνπ εμαιεηθζεί ηειείσο 

πεξίπνπ ζηα πέληε έηε. 

2.2.2 Αηηηνινγία 

Σα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ζπλήζσο αθνξνχλ θάπνην 

γελεηηθφ, ςπρνινγηθφ ή πεξηβαιινληηθφ παξάγνληα ή ην ζπλδπαζκφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δπζιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ γνληδίσλ, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθήβνπ, ην γνλετθφ ζηπι, ην 

είδνο δεζκνχ/πξνζθφιιεζεο, νη εκπεηξίεο κάζεζεο, ε ςπρνπαζνινγία ησλ γνλέσλ θαη ε 

έθζεζε ζε ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ απμάλνπλ 

ηηο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζεη θάπνηνο έθεβνο αγρψδε δηαηαξαρή (Ogden & Hagen, 2013· 

Kring et al, 2010). ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα επηρεηξείηαη ε επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ 

βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επζχλνληαη γηα ηε γέλεζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ δηαηαξαρψλ άγρνπο πνπ εθδειψλνληαη ζηελ εθεβεία. Πξηλ 

ηελ παξάζεζε ησλ αηηηψλ ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζε δχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο 



57 

 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ απνηεινχλ ηζρπξνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα φιεο ηηο αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, ηε ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή θαη ηνλ λεπξσηηζκφ. Ζ ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή 

είλαη ε ηάζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά, θπξίσο, λα αληηδξνχλ κε θιάκαηα θαη λα ηαξάδνληαη φηαλ 

έξρνληαη ζε επαθή κε άγλσζηα αληηθείκελα, αλζξψπνπο ή άιια εξεζίζκαηα. Απηφ ην κνηίβν 

ζπκπεξηθνξάο πηζαλφηαηα θιεξνλνκείηαη θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κεηέπεηηα 

εκθάληζε δηαηαξαρψλ άγρνπο. Ο λεπξσηηζκφο είλαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα αληηδξά ζηα 

δηάθνξα γεγνλφηα κε εληνλφηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα απφ φηη ν κέζνο φξνο. Σα άηνκα πνπ 

έρνπλ πςειφ επίπεδν λεπξσηηζκνχ έρνπλ δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ θάπνηα 

αγρψδε δηαηαξαρή ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ ερνχλ ρακειφ λεπξσηηζκφ (Kring et al, 2010· 

Morris & March, 2004).  

 Κνηλσληθή Φνβία (ή Γηαηαξαρή Κνηλσληθνχ Άγρνπο)  

Όπσο θαη ζηηο ππφινηπεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, έηζη θαη ζηελ θνηλσληθή θνβία δελ 

ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε αηηία πνπ λα πξνθαιεί ηελ εθδήισζή ηεο, αιιά ε αιιειεπίδξαζε 

ελφο ζπλφινπ παξαγφλησλ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ θνηλσληθνχ άγρνπο. 

Δπξήκαηα εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηεο δηαηαξαρήο (Morris & March, 

2004· American Psychiatric Association, 2013· Lewis & Rudolph, 2014· McKay & Storch, 

2011· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016).  χκθσλα κε ην DSM-5, νη ζπγγελείο 1
νπ

 βαζκνχ δηαηξέρνπλ 

έσο θαη 6 θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα εθδήισζε θνηλσληθήο θνβίαο (American Psychiatric 

Association, 2013). ηε κειέηε ηνπ Fyer θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Morris & March, 2004), νη 1
νπ

 βαζκνχ ζπγγελείο αηφκσλ κε θνηλσληθή θνβία βξέζεθαλ κε 

πνζνζηφ θηλδχλνπ 16% γηα αλάπηπμε θνηλσληθνχ άγρνπο, ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ πνπ 

εκθάληζαλ νη ζπγγελείο πγηψλ αηφκσλ, πνπ ήηαλ κφιηο 5%. ε έξεπλα ησλ Brown θαη Lloyd 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), νη έθεβνη πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε θνηλσληθή 

θνβία, αλέθεξαλ φηη ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο, ήηαλ αξθεηά ληξνπαιφο, 

εζσζηξεθήο, επηθπιαθηηθφο θαη απέθεπγε ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

Δθηφο απφ ηε γελεηηθή αηηηνινγία ε ζπκπεξηθνξά αλαζηνιήο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

απνθπγήο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ δηαηαξαρή θνηλσληθνχ άγρνπο, κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ θαη 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο (Morris & March, 2004· McKay & Storch, 2011· Lewis & Rudolph, 

2014· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). Ο Bandura εηζήγαγε ηνλ φξν ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηηο κίκεζεο 

κίαο ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο λα ππάξρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ελίζρπζε. Ζ κίκεζε απηή ζπλήζσο 
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απνηειεί αζπλείδεηε πξάμε. Έηζη, έλα παηδί ην νπνίν κεγαιψλεη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

νη γνλείο αλεζπρνχλ ππεξβνιηθά γηα ηε γλψκε ησλ άιισλ θαη απνθεχγνπλ λα βξίζθνληαη κε 

θφζκν, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφλ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο λα πηνζεηεζνχλ θαη απφ ην ίδην ην παηδί 

ζε κεγαιχηεξε ειηθία, πιεξψληαο έηζη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο θνηλσληθήο θνβίαο 

(Morris & March, 2004). Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαηαξαρήο θνηλσληθνχ 

άγρνπο, νη γνλείο κεηαβηβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο ην θφβν γηα ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε απφ 

ηνπο άιινπο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηή κπνξεί λα έρεη (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). Πξάγκαηη, 

ζχκθσλα κε ηηο γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηα θνηλσληθά αγρψδε άηνκα έρνπλ ππεξβνιηθά 

πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη κε ξεαιηζηηθέο αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πηζηεχνπλ φηη ζα 

απνξξηθζνχλ απφ ην αθξναηήξην ηνπο, εάλ θάλνπλ κία παχζε ηελ ψξα πνπ κηινχλ. Δπίζεο, ηα 

άηνκα απηά αλεζπρνχλ δηαξθψο γηα ην πσο ηνπο αληηιακβάλνληαη νη άιινη, είλαη πην ζθιεξνί 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπο θαη ζπρλά ζρεκαηίδνπλ αξλεηηθέο λνεξέο εηθφλεο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα αληηδξάζνπλ νη άιινη απέλαληη ηνπο. Σν άγρνο πνπ επαθνινπζεί ηηο ζθέςεηο 

απηέο, κείσλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ηα θαηαθέξλνπλ ζηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ θαχιν θχθιν (Kring et al, 2010· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή θνβία, πέξα απφ ην κνληέιν 

θνηλσληθήο κάζεζεο ηνπ Bandura, βαζίδνληαη θαη ζην κνληέιν ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ 

Mowrer (Kring et al, 2010). χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε κάζεζε ηνπ θφβνπ ζπληειείηαη: 

α) κέζσ ηεο θιαζζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν καζαίλεη λα θνβάηαη 

έλα νπδέηεξν εξέζηζκα, ην νπνίν ζπλδπάδεηαη κε έλα εγγελψο απνζηξνθηθφ εξέζηζκα θαη β) 

κέζσ ηεο ζπληειεζηηθήο κάζεζεο, φπνπ φηαλ ην άηνκν απνθεχγεη ην νπδέηεξν εξέζηζκα 

αλαθνπθίδεηαη απφ ην καζεκέλν θφβν. Ζ απνθεπθηηθή αληίδξαζε δηαηεξείηαη, κέζσ ηεο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο, θαζψο έρεη σο απνηειέζκα λα κεηψλεη ην θφβν πνπ αηζζάλεηαη ην άηνκν 

(Kring et al, 2010). Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο θνβίαο, ην άηνκν πνπ είρε κία 

αξλεηηθή θνηλσληθή εκπεηξία, καζαίλεη λα θνβάηαη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηηο απνθεχγεη (θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε). Απηή ε ζπκπεξηθνξά απνθπγήο, κεηψλεη ην 

θφβν ηνπ αηφκνπ γη’ απηφ θαη δηαηεξείηαη (ζπληειεζηηθή κάζεζε). Ο καζεκέλνο θφβνο δελ 

εμαιείθεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο, επεηδή γεληθά ην άηνκν ηείλεη λα απνθεχγεη ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Αιιά 

αθφκε θαη αλ εκπιαθνχλ ζε θάπνηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ην πηζαλφηεξν είλαη λα 

εθδειψζνπλ απνθεπθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πνπ γηα ηνπο ίδηνπο απνηεινχλ ζπκπεξηθνξέο 

αζθάιεηαο, φπσο ε απφζπξζε, ε απνζηαζηνπνίεζε θαη ε απνθπγή νπηηθήο επαθήο. Γπζηπρψο, 
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απηέο νη ζπκπεξηθνξέο απνδνθηκάδνληαη απφ ηνπο άιινπο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί 

ζηελ φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kring et al, 2010). 

Σα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ πξνεθεβεία φπσο ε απφξξηςε απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο, ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα θαη ν αζθπθηηθφο 

έιεγρνο ησλ γνλέσλ, ε αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ην 

δηαδχγην θαη ε έληνλε απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο απνηεινχλ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ 

επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ έλαξμε ηεο θνηλσληθήο θνβίαο (American Psychiatric Association, 

2013· Lewis & Rudolph, 2014· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· McKay & Storch, 2011). Σα 

παξαπάλσ γεγνλφηα νδεγνχλ ζηελ θαηαζθεπή κίαο αξλεηηθήο θαη δηαζηξεβισκέλεο απην-

εηθφλαο, ε νπνία παξακέλεη ζηαζέξε θαη δχζθνια κεηαβάιιεηαη, παξά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηηο ζεηηθέο δηνξζσηηθέο εκπεηξίεο πνπ ζα δερηεί ην άηνκν (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). Απφ 

κφλα ηνπο ηα ηξαπκαηηθά απηά γεγνλφηα δελ είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο 

θνηλσληθήο θνβίαο, θαζψο ην θνηλσληθφ άγρνο είλαη έλα πην ζχλζεην θαηλφκελν θαη πνηθίινη 

παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ θαη νδεγνχλ ζηελ έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο φπσο 

γελεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί, θνηλσληθνί, γλσζηηθνί, ηδηνζπγθξαζηαθνί, θ.ά. (Kring et al, 2010· 

Lewis & Rudolph, 2014· Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· Morris & March, 2014· McKay & Storch, 

2011). 

 Γηαηαξαρή Παληθνχ 

 ρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ, νη λεπξνβηνινγηθέο έξεπλεο πoπ 

έρνπλ δηεμαρζή ζπλδένπλ ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ππνκέιαλα ηφπν κε ηηο πξνζβνιέο 

παληθνχ (Kring et al, 2010). Δπίζεο, ηα ζχγρξνλα λεπξνβηνινγηθά κνληέια δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ ακπγδαιή θαη ζηηο ζρεηηθέο κε εθείλε δνκέο, θάηη ην νπνίν φκσο παξαηεξείηαη γεληθά θαη 

ζηηο ππφινηπεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο (Kring et al, 2010· American Psychiatric Association, 

2013). Απφ ηελ άιιε ε κειέηε ησλ γνληδίσλ, δελ έρεη θαηνξζψζεη κέρξη ζήκεξα λα 

αλαθαιχςεη ηα αθξηβή γνλίδηα πνπ εκπιέθνληαη θαη νδεγνχλ ζηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο. 

Χζηφζν, νη κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ αλ ε δηαηαξαρή παληθνχ απνηειεί κία θιεξνλνκήζηκε 

ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη έθεβνη κε γνλείο πνπ λνζνχλ απφ θάπνηα αγρψδε 

δηαηαξαρή ή άιιε ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα εθδήισζε 

δηαηαξαρήο παληθνχ (Morris & March, 2004· American Psychiatric Association, 2013). 

Δπίζεο, κειέηεο κε δηδχκνπο αλαθέξνπλ πςειά πνζνζηά ζπκθσλίαο (32-46%) γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή (Morris & March, 2004).  
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Ζ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εκθάληζε ησλ θξίζεσλ παληθνχ 

θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ απηή ησλ γνληδίσλ (Morris & March, 2004). Ζ 

ζεμνπαιηθή ή/θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εθδήισζε δηαηαξαρήο παληθνχ ζηελ εθεβεία, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε αγρψδε δηαηαξαρή 

(American Psychiatric Association, 2013). Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα αλαθέξνπλ ηελ 

χπαξμε ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ πξψηε θξίζε παληθνχ, φπσο 

ζάλαηνο ή ζνβαξή αζζέλεηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή ππεξβνιηθή ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ 

(American Psychiatric Association, 2013). Ζ πξνζσπηθφηεηα δηαδξακαηίδεη θαη εθείλε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ. πγθεθξηκέλα, ν λεπξσηηζκφο, ε ηάζε 

δειαδή ηνπ αλζξψπνπ λα βηψλεη αξλεηηθά ζπλαίζζεκαηα θαη ε επαηζζεζία πξνο ην άγρνο, 

δειαδή ε πεπνίζεζε φηη ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο είλαη επηθίλδπλα, έρνπλ βξεζεί ζε πςειά 

επίπεδα ζε εθήβνπο πνπ λνζνχλ ή πνπ βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε ηεο 

δηαηαξαρήο παληθνχ (American Psychiatric Association, 2013). Δπηπιένλ, ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ζπκπεξηθνξηθήο αλαζηνιήο, έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή (Morris & 

March, 2004· Kring et al, 2010). ηελ έξεπλα ηνπ Biederman θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004) παξαηεξήζεθε φηη νη έθεβνη κε πςειά πνζνζηά 

ζπκπεξηθνξηθήο αλαζηνιήο είραλ γνλείο πνπ λνζνχζαλ απφ δηαηαξαρή παληθνχ κε 

αγνξαθνβία. Δπίζεο, ε κειέηε ηεο DiLalla θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Morris & March, 2004) βξήθε φηη νη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε 

δηαηαξαρή παληθνχ είραλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο ζηε ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή απφ 

ηνπο δηδπγσηηθνχο δηδχκνπο, ππνδεηθλχνληαο ηε ζεκαληηθή γελεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο 

ζπκπεξηθνξηθήο αλαζηνιήο, ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ. Απηφ 

δε ζεκαίλεη φηη φια ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή ζα αλαπηχμνπλ 

δηαηαξαρή παληθνχ ή άιιε αγρψδε δηαηαξαρή (Morris & March, 2004). Οη ζπκπεξηθνξέο 

απνθπγήο, πνπ ζπλαληψληαη ζηελ αγνξαθνβία, θαη ε απνπζία απνηειεζκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ έρνπλ επίζεο ζπλδεζεί κε ηε δηαηαξαρή παληθνχ (Morris & 

March, 2004).  

ρεηηθά κε ηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο ηεο 

δηαηαξαρήο παληθνχ, νη γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο εζηηάδνληαη ζηε κεησκέλε αληίιεςε ηνπ 

ειέγρνπ θαη ζηηο θαηαζηξνθηθέο παξεξκελείεο ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ (Kring et al, 

2010; Morris & March, 2004). Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ θξίζεηο παληθνχ αηζζάλνληαη φηη δελ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ θαηαζηάζε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αληηδξάζεηο φηαλ 

βξίζθνληαη ππφ ηελ εμέιημε κίαο θξίζεο. Δπίζεο, νη πξνζβνιέο παληθνχ ηείλνπλ λα 
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εκθαλίδνληαη φηαλ ηα άηνκα εξκελεχνπλ ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο σο ελδείμεηο επηθείκελνπ 

ζαλάηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ κπνξεί λα παξεξκελεπζεί σο 

έλδεημε επεξρφκελεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο κε απνηειέζκα νη ζθέςεηο απηέο λα εληείλνπλ ην 

άγρνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ θαχιν θχθιν (Morris & March, 2004). Σέινο, ηα ζπκπεξηθνξηθά 

κνληέια ηνλίδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ην άηνκν λα έρεη κάζεη λα βηψλεη πξνζβνιέο παληθνχ κέζσ 

ηεο θιαζζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο σο αληίδξαζε ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ή ζε εζσηεξηθέο 

ζσκαηηθέο ελδείμεηο άγρνπο. Ζ εμαξηεκέλε κάζεζε πνπ πξνθχπηεη σο αληίδξαζε ζηηο 

ζσκαηηθέο αηζζήζεηο νλνκάδεηαη εζψ-δεθηηθή εμαξηεκέλε κάζεζε (Kring et al, 2010). 

 Δηδηθέο Φνβίεο 

 Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θιεξνλνκηθφηεηαο ζηηο εηδηθέο 

θνβίεο, σζηφζν ε επηξξνή ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηελ 

αηηηνινγία ηνπο (Morris & March, 2004· American Psychiatric Association, 2013). 

πγθεθξηκέλα, ε θνβία αίκαηνο-έλεζεο, είλαη απφ ηηο θνβίεο πνπ έρεη βξεζεί φηη έρεη έληνλε 

θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε. Ζ ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή έρεη επίζεο ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

εκθάληζε ηεο εηδηθήο θνβίαο. ε έξεπλα ηνπ Biederman θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα πνζνζηά δηαηαξαρψλ 

θνβίαο (εηδηθήο θνβίαο, θνηλσληθήο θνβίαο θαη αγνξαθνβίαο) ζε παηδηά κε ζπκπεξηθνξηθή 

αλαζηνιή ήηαλ πςειφηεξα (31,8%) ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ησλ παηδηψλ ρσξίο 

ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή (5,3%). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κφλν νη θνβίεο εκθάληζαλ ηφζν 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ππνδειψλνληαο ζχλδεζε 

κεηαμχ ζπκπεξηθνξηθήο αλαζηνιήο θαη έλαξμεο θνβηψλ (Morris & March, 2004). 

Οη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηηο εηδηθέο θνβίεο εζηηάδνπλ ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε πην ζχγρξνλε ζεσξία κάζεζεο ππνζηεξίδεη φηη νη θνβίεο κπνξνχλ λα 

εθδεισζνχλ κέζσ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο: α) ηνπ άκεζνπ ηξαπκαηηζκνχ, β) ηεο 

κίκεζεο πξνηχπνπ θαη γ) ηεο ιεθηηθήο πξνεηδνπνίεζεο (Kring et al, 2010· McKay & Storch, 

2011). Ζ εκπεηξία ηνπ άκεζνπ ηξαχκαηνο είλαη γηα παξάδεηγκα ν θφβνο γηα ηα ζθπιηά πνπ 

απνθηά έλα άηνκν, κέζσ ηεο θιαζζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο, επεηδή θάπνηα ζηηγκή ηνλ 

δάγθσζε έλαο ζθχινο θαη απφ ηφηε άξρηζε λα θνβάηαη ηα ζθπιηά. Ζ κίκεζε πξνηχπνπ είλαη 

φηαλ θάπνηνο δεη θάπνηνλ άιινλ λα βιάπηεηαη απφ έλα εξέζηζκα ή απιά λα ην θνβάηαη. Έλα 

παξάδεηγκα κίκεζεο πξνηχπνπ είλαη φηαλ έλα άηνκν βιέπεη κία ζθήθα λα ηζηκπάεη ην θίιν 
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ηνπ ή φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη ν θίινο ηνπ θνβάηαη ηε ζθήθα. Δλψ, ε ιεθηηθή πξνεηδνπνίεζε 

είλαη φηαλ έλα άηνκν αθνχζεη φηη πξέπεη λα θνβάηαη έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα ή κία 

θαηάζηαζε γηα παξάδεηγκα φηαλ έλαο γνλέαο πξνεηδνπνηεί ην παηδί ηνπ φηη δελ πξέπεη λα 

κπαίλεη πνηέ ζε αλειθπζηήξεο γηαηί είλαη επηθίλδπλνη (Kring et al, 2010· McKay & Storch, 

2011). Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κάζεζεο είλαη φηη αξθεηέο θνβίεο 

εκθαλίδνληαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηα εκπεηξία κάζεζεο. Χζηφζν, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ κνληέινπ ηζρπξίδνληαη φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ απσζήζεη απφ ηε κλήκε 

ηνπο ηελ εκπεηξία κάζεζεο ιφγσ ηνπ έληνλνπ θφβνπ πνπ βίσζαλ εθείλε ηε ζηηγκή (Kring et al, 

2010· McKay & Storch, 2011). 

Άιιν έλα είδνο κάζεζεο, είλαη ε εηνηκφηεηα γηα κάζεζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπο είδνπο, νη άλζξσπνη έκαζαλ λα αληηδξνχλ ππεξβνιηθά έληνλα ζε 

εξεζίζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απεηιεηηθά γηα ηε δσή ηνπο, φπσο ζε επηθίλδπλα 

ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. χςε), ζηα δψα (π.ρ. θίδηα) θαζψο θαη ζε ζπκσκέλα 

πξφζσπα. Πηζαλψο, ην λεπξσληθφ θχθισκα ηνπ θφβνπ έρεη εμειηγρζεί αλάινγα ψζηε λα 

κπνξεί λα αληηδξά γξήγνξα ζε επηθίλδπλα εξεζίζκαηα (Kring et al, 2010).  Απφ ηελ άιιε, ε 

γλσζηηθή ζεσξία ζπλδέεη ην άγρνο άκεζα κε κηα ηάζε ηνπ αηφκνπ λα εζηηάδεη ζηηο αξλεηηθέο 

πιεπξέο ελφο βηψκαηνο θαη λα ηζρπξίδεηαη φηη ζα ηνπ ζπκβνχλ αλάινγεο αξλεηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζην κέιινλ. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθά άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη κηα ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία κε έλα ζθχιν αλαπηχζζνπλ θνβία γηα θάζε είδνπο ζθχιν, ελψ θάπνηα άιια άηνκα κε 

αλάινγεο εκπεηξίεο δελ εκθαλίδνπλ θακία θνβία. Θεσξείηαη, ινηπφλ, πσο ηα άηνκα πνπ 

εμειίζζνπλ κία θνβία εζηηάδνπλ ζηνλ θίλδπλν επαλάιεςεο ηεο ηξαπκαηηθήο ηνπο εκπεηξίαο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ θνβνχληαη (Morris & March, 2004· Lewis & Rudolph, 2014). Οη 

βηνινγηθέο ζεσξίεο πξνηείλνπλ φηη γηα νξηζκέλνπο θφβνπο ελδερνκέλσο νη άλζξσπνη λα είλαη 

βηνινγηθά πξνγξακκαηηζκέλνη θαη δελ είλαη απαηηείηαη ε εκπεηξία κάζεζεο. Όπσο φηαλ θάπνηα 

άηνκα δπζθνιεχνληαη λα ζπκεζνχλ πφηε αθξηβψο μεθίλεζε ε θνβία ηνπο θαη πηζηεχνπλ φηη 

γελλήζεθαλ κε απηή (McKay & Storch, 2011).  

Σέινο, ην DSM-5 πξνηείλεη φηη ε χπαξμε πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε 

ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ησλ γνλέσλ, ε απψιεηα ή ν απνρσξηζκφο ελφο γνλέα θαη ε ζσκαηηθή 

ή/θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιινπο βηνινγηθνχο, 

ηδηνζπγθξαζηαθνχο, γλσζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εκθάληζε εηδηθήο θνβίαο (American Psychiatric Association, 2013).  
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 Γεληθεπκέλε Αγρψδεο Γηαηαξαρή 

Ζ γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή έρεη ζπλδεζεί κε ηελ χπαξμε γελεηηθήο επαισηφηεηαο 

θαη ηε κεησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο GABA (American Psychiatric Association, 2013· 

Kring et al, 2010· Lewis & Rudolph, 2014). Δθηφο απφ ηνπο λεπξνβηνινγηθνχο θαη γελεηηθνχο 

παξάγνληεο, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή έρεη βξεζεί λα 

επεξεάδεη ηελ εθδήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Μεξηθά βξέθε εκθαλίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο αλαζηνιήο, δειαδή κία έληνλε ηαξαρή θαη θιάκα φηαλ 

έξρνληαη ζε επαθή κε άγλσζηα αληηθείκελα ή πξφζσπα. Απηή ε ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή ζηε 

βξεθηθή ειηθία κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ εκθάληζε ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο 

ζηελ εθεβεία (Kring et al, 2010· American Psychiatric Association, 2013· Morris & March, 

2004).  

Δπηπιένλ, άιινη παξάγνληεο φπσο νη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία νη έθεβνη, ν ηχπνο δεζκνχ πνπ έρνπλ αλαπηχμεη κε ην βαζηθφ ηνπο θξνληηζηή θαη 

ε ςπρνπαζνινγία ησλ γνλέσλ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα εθδήισζε ππεξβνιηθήο, 

αλεμέιεγθηεο θαη ρξφληαο αλεζπρίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε δηάγλσζε ηεο γεληθεπκέλεο 

αγρψδνπο δηαηαξαρήο (American Psychiatric Association, 2013· Morris & March, 2004). ηελ 

έξεπλα ηνπ Cassidy (φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), βξέζεθε φηη νη έθεβνη κε 

γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή, είραλ βηψζεη ζπλαηζζεκαηηθή απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

θαη είραλ ιηγφηεξεο ζεηηθέο παηδηθέο αλακλήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο έθεβνπο ρσξίο αγρψδε 

δηαηαξαρή. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαίσλνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο 

δηαηαξαρήο θαη ηνπ δεζκνχ πξνζθφιιεζεο. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηε ςπρνπαζνινγία ησλ γνλέσλ 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά πνπ εθδειψλνπλ ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή είλαη πην 

πηζαλφ λα έρνπλ έλα γνλέα κε ηζηνξηθφ δηαηαξαρήο άγρνπο (Morris & March, 2004· Lewis & 

Rudolph, 2014· Kring et al, 2010).  

Σέινο, ν Borkovec θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Kring et al, 2010), 

πξφηεηλαλ φηη ε αλεζπρία, πνπ απνηειεί ην θχξην ζχκπησκα ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδνπο 

δηαηαξαρήο, δξα σο ελίζρπζε επεηδή απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ αηφκσλ απφ ηζρπξά αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη λνεξέο εηθφλεο. Οπζηαζηηθά, ε αλεζπρία κεηψλεη ηηο ςπρνθπζηνινγηθέο 

ελδείμεηο ηεο δηέγεξζεο πνπ πξνθαινχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εηθφλεο. 

Δπνκέλσο, νη έθεβνη κεηψλνπλ, κέζσ ηεο αλεζπρίαο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία ζα 
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ήηαλ πην έληνλα απφ φηη είλαη ε αλεζπρία θαη ηε δπζθνξία πνπ ζα βίσλαλ αλ αλαθαινχζαλ 

εηθφλεο απφ ηξαπκαηηθά γεγνλφηα (Kring et al, 2010). 

 Φπραλαγθαζηηθή - Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή (ΦΚΓ)  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί, αθνχ κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, 

αλαθέξνπλ φηη νη 1
νπ

 βαζκνχ ζπγγελείο αηφκσλ κε ΦΚΓ βξίζθνληαη ζε δχν θνξέο κεγαιχηεξν 

θίλδπλν γηα εθδήισζε ζπκπησκάησλ ςπραλαγθαζκνχ ή θαηαλαγθαζκνχ.  Δπηπιένλ, ν 

θίλδπλνο εκθάληζεο ΦΚΓ  αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, απμάλεηαη φηαλ ν ζπγγελήο 

ηνπο είρε εκθαλίζεη ηε δηαηαξαρή ζηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία (American Psychiatric 

Association, 2013· Kring et al, 2010· McKay & Storch, 2011). Σν εχξεκα απηφ ππνδεηθλχεη, 

φηη φζν πην κηθξή ε ειηθία έλαξμεο ηεο ΦΚΓ ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα λα νθείιεηαη ζε 

γελεηηθή πξνδηάζεζε (Morris & March, 2004).  

Δπίζεο, κειέηεο ζε νηθνγέλεηεο έρνπλ δείμεη φηη ε έλαξμε ηεο ΦΚΓ κπνξεί λα απνηειεί 

έθθξαζε ηνπ ίδηνπ γνληδίνπ πνπ είλαη ππέπζπλν θαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ ηηθο. Σα απμεκέλα 

πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ηεο ΦΚΓ θαη ηνπ ζπλδξφκνπ Tourette, κίαο 

λεπξναλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία πνιιαπιψλ θηλεηηθψλ 

θαη θσλεηηθψλ ηηθ, επηβεβαηψλεη ην παξαπάλσ εχξεκα (Αmerican Psychiatric Association, 

2013· McKay & Storch, 2011).  Αηθλίδηα έλαξμε ηεο ΦΚΓ έρεη παξαηεξεζεί ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο κεηά απφ ινίκσμε ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ σο κία απηνάλνζε αληίδξαζε πξνο 

ηνλ β-αηκνιπηηθφ ζηξεπηφθνθθν. Σν ζχλδξνκν απηφ ζπλαληάηαη ζηε μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν PANDAS (κεηαθξάδεηαη σο «Παηδηαηξηθέο Απηνάλνζεο 

Νεπξνςπρηαηξηθέο Γηαηαξαρέο ρεηηδφκελεο κε Μνιχλζεηο απφ ηξεπηφθνθθν») θαη 

πεξηιακβάλεη ηδενιεςίεο, θαηαλαγθαζκνχο, ηηθ θαη ρνξεία (McKay & Storch, 2011· American 

Psychiatric Association, 2013). Απηή ε κεηαζηξεπηνθνθθηθή απηνάλνζε αληίδξαζε πξνθαιεί 

δπζιεηηνπξγία ζηα βαζηθά γάγγιηα, ηα νπνία επζχλνληαη γηα ηνλ θηλεηηθφ έιεγρν θαη ηελ 

ηθαλφηεηα έλαξμεο θαη ιήμεο δηαθνξεηηθψλ ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ, πξνθαιψληαο έηζη 

παξνμπζκφ ησλ ζπκπησκάησλ (McKay & Storch, 2011). Δπίζεο, ε ΦΚΓ κπνξεί λα εκθαληζηεί 

ζαλ απνηέιεζκα δηαθφξσλ λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο κεηά απφ δειεηεξίαζε κε 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, φγθνπο, αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο ζην ηζίκπεκα ζθήθαο, εγθεθαιηθφ 

ηξαχκα, ρνξεία ηνπ Sydenham, θαη άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ γαγγιηψλ (Kring et al, 2010).  
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Οη λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο πνπ κειεηνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ε 

PET (ηνκνγξαθία κε ηελ κέζνδν εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ), θαλεξψλνπλ αλσκαιίεο ζηα 

θπθιψκαηα πνπ ελψλνπλ ηα βαζηθά γάγγιηα κε ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. πγθεθξηκέλα, ηα 

άηνκα πνπ λνζνχλ απφ ΦΚΓ εκθαλίδνπλ ππεξδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θνγρνκεησπαίνπ θινηνχ, 

πνπ εκπιέθεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ θφβνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ, ηνπ θεξθνθφξνπ ππξήλα (πνπ 

απνηειεί ηκήκα ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ) θαη ηεο πξφζζηαο αχιαθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ (Kring et 

al, 2010· American Psychiatric Association, 2013· McKay & Storch, 2011). Πέξα απφ ηελ 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα, ηα άηνκα πνπ λνζνχλ απφ ΦΚΓ έρνπλ βξεζεί κε κηθξφηεξν φγθν 

θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη βαζηθψλ γαγγιίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα πγηή άηνκα (McKay & 

Storch, 2011). Χζηφζν, κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη απνζαθεληζηεί αλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

δηαηαξαρήο πξνθαινχλ ηε λεπξνβηνινγηθή ππεξδξαζηεξηνπνίεζεζε ή αλ ηα κνηίβα 

λεπξνβηνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνθαινχλ ηε ζπκπησκαηνινγία (Kring et al, 2010). Σν 

ζεξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα ησλ λνζνχλησλ απφ ΦΚΓ έρεη επηβεβαησζεί φηη δπζιεηηνπξγεί, 

επεηδή κεηά απφ ιήςε θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο κε αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο 

ζεξνηνλίλεο ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο κεηψζεθαλ θαη παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηεο 

λεπξνβηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο (Kring et al, 2010· McKay & Storch, 2011). 

Απφ ηελ άιιε ηα ζπκπεξηθνξηθά κνληέια, ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαηαλαγθαζκνί 

απνηεινχλ ζπληειεζηηθά καζεκέλεο αληηδξάζεηο. Σα άηνκα, δειαδή, εληζρχνπλ ηνπο 

θαηαλαγθαζκνχο ηνπο, επεηδή κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην άγρνο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

θαηαλαγθαζηηθφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ έθεβν άκεζε αλαθνχθηζε 

απφ ην άγρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηδενιεςία ζρεηηθά κε ηα κηθξφβηα (Kring et al, 2010). Οη 

γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζεσξνχλ ηνπο θαηαλαγθαζκνχο σο κία ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη ην άηνκν ζηε κλήκε ηνπ. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηνπ Wood θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Kring et al, 2010), ηα άηνκα 

κε ΦΚΓ αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα γηα ηελ χπαξμε θελψλ ζηε κλήκε ηνπο. Απηή ηνπο ε αλεζπρία, 

πηζαλφηαηα ηνπο νδεγεί ζην λα κελ εκπηζηεχνληαη ηε κλήκε ηνπο θαη πξνθαιεί ηελ έλαξμε ησλ 

θαηαλαγθαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ειέγρνπ.  

Σέινο, ηα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα δσήο, φπσο ε παηδηθή θαθνπνίεζε (ζσκαηηθή ή/θαη 

ζεμνπαιηθή), έρνπλ ζπλδεζεί κε απμεκέλν θίλδπλν γηα εθδήισζε ΦΚΓ ζηελ παηδηθή θαη 

εθεβηθή ειηθία. Δπίζεο, ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

φπσο ε ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή θαη ε ηάζε γηα βίσζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ έρνπλ 
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ελνρνπνηεζεί γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο (American Psychiatric 

Association, 2013). 

 Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο  

 Ζ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ηείλεη λα εθδειψλεηαη ζε άηνκα πνπ βίσζαλ 

θάπνηα ζνβαξή ηξαπκαηηθή εκπεηξία, φπσο ελδννηθνγελεηαθή βία, εθθνβηζκφ, ζσκαηηθή ή 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, πφιεκν, ζάλαην αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ θ.ά. Δπίζεο, ε δηαηαξαρή 

εκθαλίδεηαη ζε άηνκα κε πςειφ λεπξσηηζκφ, θαζψο θαη ζηα άηνκα πνπ δελ είραλ επαξθή 

ππνζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ, θπξίσο, πεξηβάιινλ κεηά ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο (McKay & 

Storch, 2011· Morris & March, 2004· American Psychiatric Association, 2013· Kring et al, 

2010). Ζ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο, κίαο πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ θφβνπ, θαη ν κεησκέλνο φγθνο ηνπ ηππνθάκπνπ, ν νπνίνο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κλήκε θαη ζηηο αλακλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, έρνπλ 

ζπλδεζεί κε ηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Kring et al, 2010· American 

Psyhiatric Association, 2013· Lewis & Rudolph, 2013). Ζ έλαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαηαξαρήο έρεη ζπζρεηηζηεί θαη κε ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ησλ ππνδνρέσλ ηεο θνξηηδφιεο, 

ηεο νξκφλεο ηνπ ζηξεο. Δπηπξφζζεηα, ην πςειφ επίπεδν λνξεπηλεθξίλεο (λεπξνδηαβηβαζηήο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηξεο), πνπ παξαηεξείηαη ζηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ίζσο 

απνηειεί ζπλέπεηα απηήο ηεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο (Kring et al, 2010).  

 Αλ θαη νη άλδξεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ θάπνηα ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία, νη γπλαίθεο εκπιέθνληαη ζε πην ζνβαξά ηξαπκαηηθά γεγνλφηα (ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε ή ζσκαηηθή βία), ηα νπνία νδεγνχλ ζπρλφηεξα ζηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (American Psychiatric Association, 2013· Kring et al, 2010). Γεληθά, 

έρεη παξαηεξεζεί φηη φζν πην ζνβαξφ είλαη ην ηξαχκα, ηφζεο πεξηζζφηεξεο είλαη νη 

πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο (McKay & Storch, 2011). ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν έλαξμεο ηεο δηαηαξαρήο, εθηφο απφ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

ηξαχκαηνο πεξηιακβάλνληαη θαη ε επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

ζπκίδνπλ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία, ε απνπζία ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε έιιεηςε 

νηθνγελεηαθήο ζηαζεξφηεηαο (American Psychiatric Association, 2013· McKay & Storch, 

2011· Morris & March, 2004). Οη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο, ε ρξήζε αθαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο θαη ε αλάπηπμε νμείαο δηαηαξαρήο ηνπ ζηξεο 
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ζεσξνχληαη κεηαηξαπκαηηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ (American Psychiatric Association, 2013).  

Ζ ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζην κνληέιν ηεο κάζεζεο ησλ δχν παξαγφλησλ. 

χκθσλα κε απηφ, ν αξρηθφ θφβνο ζηε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζεσξείηαη φηη 

πξνθχπηεη απφ ηελ θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε. Γειάδε, γηα παξάδεηγκα κία γπλαίθα 

κπνξεί λα θαηαιήμεη λα θνβάηαη λα πεξπαηάεη ζηε γεηηνληά πνπ ππέζηε βηαζκφ. Απηφο ν 

καζεκέλνο θφβνο είλαη ηφζν έληνλνο, πνπ ζα νδεγήζεη ηε γπλαίθα λα απνθεχγεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά απνθπγήο 

ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηθή ζεψξεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπληειεζηηθήο κάζεζεο (Kring 

et al, 2010). Σέινο, νη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο ςπρνινγηθνχο θαη γλσζηηθνχο παξάγνληεο 

δείρλνπλ φηη ηα άηνκα πνπ θαηαθέξλνπλ λα δηαηεξήζνπλ θάπνηα αίζζεζε ειέγρνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή. Μεηά ηελ έθζεζε ζην ηξαχκα, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα άηνκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαζρηζηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ 

απνθπγή ηεο ζθέςεο ηνπ ηξαχκαηνο, δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα λα εκθαλίζνπλ 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ βαζίζηεθαλ ζε άιιεο 

ζηξαηεγηθέο (Kring et al, 2010· Lewis & Rudolph, 2014). 

 Γηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ  

 Ζ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ ζπάληα νθείιεηαη ζε έλαλ 

παξάγνληα. Έρεη δηαπηζηψζεη απφ έξεπλεο θπξίσο κε δίδπκα αδέξθηα, φηη ππάξρεη γελεηηθή 

πξνδηάζεζε γηα ηελ εθδήισζε ηεο, σζηφζν ε επηξξνή ησλ γνληδίσλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή 

φζν ηνπ πεξηβάιινληνο (American Psychiatric Association, 2013· Morris & March, 2004· 

McKay & Storch, 2011). ηελ έξεπλα ηνπ Topolski θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), ν δείθηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζε δηδχκνπο ειηθίαο 10-

16 εηψλ ήηαλ κφιηο 4% ελψ ε επίδξαζε ησλ πεξηβαινληηθψλ παξαγφλησλ ππνινγίζηεθε ζην 

40%, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε αλάπηπμε ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο. Ζ θιεξνλνκηθφηεηα έρεη βξεζεί λα είλαη κεγαιχηεξε ζηα θνξίηζηα απφ φηη 

ζηα αγφξηα. Μάιηζηα, ζε έξεπλα ηνπ Eaves θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Morris & March, 2004), ην πνζνζηφ θιεξνλνκηθφηεηαο γηα ηα θνξίηζηα ήηαλ 75% ελψ γηα ηα 

αγφξηα ζρεδφλ κεδέλ.  
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Σα ζηξεζζνγφλα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα βηψλεη ή λα έρεη βηψζεη ζην παξειζφλ έλαο 

έθεβνο, θαη ζρεηίδνληαη κε ηε θηγνχξα πξνζθφιιεζεο φπσο ν ζάλαηνο, κία ζνβαξή αζζέλεηα ή 

θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηφδνπο απνρσξηζκνχ απφ απηήλ, κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο. Δπηπιένλ παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζεσξνχληαη 

ηθαλνί γηα ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ είλαη ε αιιαγή ηνπ 

ζρνιείνπ, ε κεηαθφκηζε ζε λέα γεηηνληά, ε κεηαλάζηεπζε ή ν ζάλαηνο ελφο αγαπεκέλνπ 

ζπγγελή (American Psychiatric Association, 2013· McKay & Storch, 2011· Lewis & Rudolph, 

2014· Kring et al, 2010· Morris & March, 2004). ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ην έληνλν άγρνο ησλ κεηέξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, δεκηνπξγεί 

έλα είδνο εμάξηεζεο κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ, ηελ νπνία πηνζεηεί θαη ην ίδην ην παηδί. Απηή 

ε εμάξηεζε αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 

εθδειψζνχλ ζπκπηψκαηα έληνλεο δπζθνξίαο θαη ζηξεο πνπ απνηεινχλ ζεκάδηα ηεο 

δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ (Morris & March, 2004). Ζ χπαξμε κίαο ζεηηθήο θαη 

ππνζηεξηθηηθήο ζπδπγηθήο ζρέζεο κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο ζε παηδηά θαη εθήβνπο (Morris & March, 2004).  

Δπίζεο, θαη ε ςπρνπαζνινγία ησλ γνλέσλ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο 

άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο πνπ λνζνχλ απφ θαηάζιηςε, δηαηαξαρή 

παληθνχ, αγνξαθνβία ή δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν έλαξμεο 

ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ ζηα παηδηά ηνπο. Πηζαλφηαηα απηφ νθείιεηαη ζηελ 

θνηλσληθή απφζπξζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηαηαξαρέο απηέο, θαη νδεγεί ηηο κεηέξεο ζην λα 

είλαη απφκαθξεο θαη λα κε δείρλνπλ ηελ απαξαίηεηε ζηνξγή θαη θξνληίδα ζην παηδί ηνπο 

(Morris & March, 2004· Lewis & Rudolph, 2014). Σέινο, έρεη βξεζεί φηη νη έθεβνη κε 

δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απεηιεηηθά 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο (Kring et al, 2010· Morris & March, 2004). 

2.2.3 Δπηδεκηνινγία 

Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο απφ ηηο 

νπνίεο λνζνχλ παηδηά, έθεβνη θαη ελήιηθεο. (Kring et al, 2010· Ogden & Hagen, 2013). Δπεηδή 

ε εθεβεία είλαη απφ κφλε ηεο κία αλαπηπμηαθή πεξηφδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν 

άγρνο, δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη αξθεηέο απφ ηηο δηαηαξαρέο άγρνπο εθδειψλνληαη 

γηα πξψηε θνξά ζηελ εθεβεία θαη ρσξίο ηελ έγθαηξε θαη θαηάιιειε αληηκεηψπηζε κπνξνχλ λα 

ζπλερηζηνχλ έσο θαη ηελ ελειηθίσζε. Αλάινγα κε ηηο έξεπλεο, ηα πνζνζηά επηδεκηνινγίαο ησλ 

δηαηαξαρψλ άγρνπο ζηελ εθεβεία θπκαίλνληαη απφ 11% - 20% (Kring et al, 2010· Ogden & 
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Hagen, 2013· Lewis & Rudolph, 2014). χκθσλα κε ηα εχξεκαηα ηεο National Comorbidity 

Survey (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ogden & Hagen, 2013), ην πνζνζηφ εθ’ φξνπ δσήο γηα 

νπνηνδήπνηε ηχπν αγρψδνπο δηαηαξαρήο ζε έθεβνπο ζηηο Ζ.Π.Α, βξέζεθε λα είλαη 31,9% απφ 

ην νπνίν ην 8,3% εκθάληδε ζνβαξά πξνβιήκαηα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα επηδεκηνινγηθά 

ζηνηρεία γηα θάζε ηχπν δηαηαξαρήο άγρνπο ζηελ εθεβεία, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. 

 Κνηλσληθή Φνβία (ή Γηαηαξαρή Κνηλσληθνχ Άγρνπο) 

 Ζ θνηλσληθή θνβία εθδειψλεηαη ζπλήζσο γηα πξψηε θνξά ζηελ εθεβεία θαη ηα πνζνζηά 

ηεο ηείλνπλ λα απμάλνπλ κε ηελ ειηθία, άξα πεξηζζφηεξνη έθεβνη παξά πξν-έθεβνη ζα 

δηαγλσζηνχλ κε ηε δηαηαξαρή απηή (Morris & March, 2004· American Psychiatric 

Association, 2013). χκθσλα κε ην DSM-5 ην πνζνζηφ επηθξάηεζεο είλαη παξφκνην ζε 

έθεβνπο θαη ελήιηθεο θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 7% (American Psychiatric Association, 

2013). Δπίζεο, δελ παξαηεξνχληαη δηαθπιηθέο δηαθνξέο αθνχ αγφξηα θαη θνξίηζηα εθεβηθήο 

ειηθίαο εκθαλίδνπλ ηζνδχλακνπο δείθηεο επηδεκηνινγίαο πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

αλεζπρίαο θαη ησλ δχν θχισλ γηα ηε γλψκε ησλ άιισλ (Kring et al, 2010· American 

Psychiatric Asssociation, 2013· Morris & March, 2004· Lewis & Rudolph, 2014· McKay & 

Storch, 2011). ρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα, ζηελ Ακεξηθή έρεη παξαηεξεζεί φηη νη Ηζαγελείο 

Ακεξηθάλνη εθδειψλνπλ πην ζπρλά δηαηαξαρή θνηλσληθνχ άγρνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ιεπθνχο Ακεξηθάλνπο (American Psychiatric Association, 2013). ε έξεπλα ζηελ Διιάδα, ν 

Βαζηιφπνπινο (φπσο αλαθέξεηαη ζην Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016) παξαηήξεζε φηη ηα αγφξηα θαη 

ηα θνξίηζηα ειηθίαο 13 εηψλ πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε θνηλσληθή θνβία εθδήισλαλ 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα άγρνπο, δπζθνξίαο θαη ληξνπαιφηεηαο φηαλ βξίζθνληαλ καδί κε 

άηνκα πνπ δελ γλψξηδαλ. 

 Γηαηαξαρή Παληθνχ  

 ηελ Ακεξηθή θαη ζε αξθεηέο Δπξσπατθέο ρψξεο ε 12-κήλε επηθξάηεζε γηα ηε 

δηαηαξαρή παληθνχ ζηνλ εθεβηθφ πιεζπζκφ ππνινγίδεηαη ζην 2-3% (American Psychiatric 

Association, 2013· Lewis & Rudolph, 2014· Morris & March, 2004). ηηο Ζ.Π.Α ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ δηαηαξαρψλ παληθνχ έρνπλ βξεζεί κεηαμχ ησλ Λαηίλσλ, 

ησλ Αθξηθαλνακεξηθάλσλ θαη ησλ Αζηαηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ιεπθνχο Ακεξηθάλνπο θαη 

ηνπο Ηζαγελείο πνπ εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά (American Psychiatric Association, 

2013). ηελ εθεβεία απμάλνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ δηαηαξαρψλ παληθνχ, θαη γίλνληαη 
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αηζζεηέο νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο, κε ηα θνξίηζηα λα βξίζθνληαη ζε δχν θνξέο κεγαιχηεξν 

θίλδπλν γηα εθδήισζε θξίζεσλ παληθνχ (American Psychiatric Association, 2013· Lewis & 

Rudolph, 2014· Morris & March, 2004). 

 Δηδηθέο Φνβίεο  

 χκθσλα κε ην DSM-5, νη έθεβνη ειηθίαο 13-17 εηψλ εκθαλίδνπλ πνζνζηφ επηθξάηεζεο 

16%. Ζ 12-κήλε επηθξάηεζε γηα ηηο εηδηθέο θνβίεο ζηνπο έθεβνπο ππνινγίδεηαη ζην 7% έσο 

9%. ηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε ηα πνζνζηά εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο είλαη παξφκνηα 

πεξίπνπ ζην 6%, ελψ ζε ρψξεο φπσο ε Αζία, ε Αθξηθή θαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή ηα πνζνζηά 

είλαη ρακειφηεξα θαη θπκαίλνληαη απφ 2% έσο 4% ( American Psychiatric Association, 2013· 

Lewis & Rudolph, 2014· McKay & Storch, 2011). Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θνβίαο 

παξαηεξνχληαη θαη δηαθπιηθέο δηαθνξέο. Σα αγφξηα εκθαλίδνπλ ζπλήζσο θνβία πξνο ην αίκα 

θαη ηηο ελέζεηο, ελψ ηα θνξίηζηα κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο θνβηψλ. Δπίζεο, 

ηα θνξίηζηα βξίζθνληαη ζε δχν θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν λα δηαγλσζηνχλ κε θάπνηα εηδηθή 

θνβία (Morris & March, 2004· American Psychiatric Association, 2013). Σέινο, αλ θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ζπλαληάηαη πην ζπρλά ζηα παηδηά, φηαλ δελ ππάξμεη θαηάιιειε 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, ν θφβνο ζπλερίδεη λα εθδειψλεηαη θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο 

(Morris & March, 2004). 

 Γεληθεπκέλε Αγρψδεο Γηαηαξαρή  

 ηηο Ζ.Π.Α, νη έθεβνη κε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή εκθαλίδνπλ ζηνπο 12 κήλεο 

πνζνζηφ επηθξάηεζεο 0,9%.  ε άιιεο ρψξεο ην πνζνζηφ εκθάληζεο θπκαίλεηαη απφ 0,4% έσο 

3,6% (American Psychiatric Association, 2013). Ο Silverman θαη ν Nelles (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Morris & March, 2004) φηαλ εμέηαδαλ έθεβνπο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζε ςπρηαηξηθέο 

θιηληθέο βξήθαλ ην δείθηε επηθξάηεζεο γηα ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή λα θπκαίλεηαη 

απφ 10-14%. Σα θνξίηζηα έρνπλ δχν θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή, φκσο ε δηαθπιηθή απηή δηαθνξά γίλεηαη δηαθξηηή απφ ηελ εθεβεία 

θαη κεηά (Lewis & Rudolph, 2014· American Psychiatric Association, 2013· Morris & March, 

2004). Σέινο, νη Δπξσπαίνη δηαγηγλψζθνληαη πην ζπρλά κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή ζε 

ζρέζε κε ηνπο Αζηάηεο, ηνπο Αθξηθαλνχο θαη ηνπο Ηζαγελείο Ακεξηθάλνπο (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 Φπραλαγθαζηηθή - Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή 
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 Ζ 12-κήλε επηθξάηεζε ηεο ςπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο ζε εθήβνπο 

έρεη βξεζεί λα θπκαίλεηαη απφ 1,2% έσο 1,8% (Morris & March, 2004· American Psychiatric 

Association, 2013). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

παξά ζε ελήιηθεο. Σν 25% ησλ αηφκσλ εθδειψλνπλ ηε ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή 

δηαηαξαρή ζηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ (American Psychiatric Association, 2013). Σα αγφξηα είλαη 

πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα απφ ηα 10 ηνπο έηε, ελψ, ηα θνξίηζηα αλαπηχζζνπλ ηε 

δηαηαξαρή θπξίσο ζηελ εθεβεία. (Morris & March, 2004). πρλά, ε ςπραλαγθαζηηθή-

θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ππνδηαγηγλψζθεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ν Jenike ην 1989 ηε 

ραξαθηήξηζε σο «θξπθή επηδεκία» (Morris & March, 2004). ηελ έξεπλα ηνπ Flament θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), ηέζζεξηο απφ ηνπο 18 εθήβνπο 

πνπ λνζνχζαλ απφ ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, είραλ ιάβεη επαγγεικαηηθή 

βνήζεηα. Όκσο, θαλέλαο απφ ηνπο 18 εθήβνπο, νχηε εθείλνη πνπ βξίζθνληαλ ππφ ζεξαπεία, δελ 

είραλ ιάβεη ζσζηή δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ 

ηνπ Jenike, πεξί δπζθνιίαο δηάγλσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Σέινο, γηα ιφγνπο πνπ 

δελ έρνπλ θαηαζηεί ζαθείο, ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή είλαη πην θνηλή ζε ιεπθνχο 

Ακεξηθάλνπο θαη Δπξσπαίνπο εθήβνπο παξά ζε Αθξηθαλακεξηθάλνπο, ελψ αλάινγεο δηαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηνπο ελήιηθεο (Morris & March, 2004). 

 Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Giaconia θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Morris & March, 2004) ην 40% ησλ εθήβσλ έρνπλ ππνζηεί σο ηα 18 ηνπο ρξφληα θάπνην 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πνπ ήηαλ ηθαλφ γηα πξφθιεζε δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Morris 

& March, 2004· McKay & Storch, 2011). Οη Jenkins θαη Bell, ζε έξεπλα ζην ηθάγν ην 1994 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004) βξήθαλ φηη ζηνπο 1000 εθήβνπο, ην 35%  ήηαλ 

κάξηπξεο ζε πεξηζηαηηθφ καραηξψκαηνο, ην 39% είραλ βξεζεί κπξνζηά ζε ππξνβνιηζκφ, ην 

25% είραλ δεί θάπνηνλ λα δνινθνλείηαη θαη ηέινο ην 46% είραλ πέζεη νη ίδηνη ζχκαηα ιεζηείαο, 

βηαζκνχ, είραλ δερηεί καραίξσκα ή ζθαίξα. Σα πεξηζηαηηθά απηά είλαη ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθά 

γηα ηε ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα ζχκαηα ήηαλ θνληηλά 

ηνπο πξφζσπα φπσο θίινη, ζπγγελείο ή ζπκκαζεηέο. Παξά ηελ χπαξμε πνηθίισλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ ηελ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, νη δείθηεο 

επηθξάηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο ζηνπο εθήβνπο είλαη ρακεινί, αθφκε θαη φηαλ 

έρνπλ ππνζηεί θάπνηα αθξαία ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ απνπζία 

επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ επηθξάηεζε ηεο δηαηαξαρήο 
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κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ή ζηελ αλεπαξθή ελεκέξσζε ησλ πξνεγνχκελσλ δηαγλσζηηθψλ 

θξηηεξίσλ (American Psychiatric Association, 2013· Morris & March, 2004).  

 Γηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ 

 Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζηα παηδηά 

αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ή λα εθδεισζεί θαη ζηελ εθεβεία. Γεληθά 

φκσο νη δείθηεο ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ κεηψλνληαη κε ηελ είζνδν ζηελ 

εθεβεία θαη ζχκθσλα κε ην DSM-5 ε 12-κήλε επηθξάηεζε ηεο δηαηαξαρήο ζηνπο εθήβνπο 

εκθαλίδεηαη κε πνζνζηφ 1,6% (American Psychiatric Association, 2013). Δπηπξφζζεηα, ν 

δείθηεο επηπνιαζκνχ ζε ειηθίεο 12-18 βξέζεθε λα είλαη ζην 2,4% (Lewis & Rudolph, 2014). Ζ 

επηθξάηεζε ηεο δηαηαξαρήο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ην θχιν θαη ην θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε ηα θνξίηζηα λα εκθαλίδνπλ ειάρηζηα πην πςειά πνζνζηά απφ φηη ηα 

αγφξηα θαη ε ρακειή θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο λα απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο (Lewis & Rudolphl, 2014· American Psychiatric 

Association, 2013· Morris & March, 2004). 

ρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα ησλ δηαηαξαρψλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη νη δηαηαξαρέο πνπ 

εθδειψλνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ ζηελ εθεβεία, φκσο ζπάληα 

ζπλδένληαη κε ηελ ελήιηθε δσή. Οη πεξηζζφηεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

παηδηθή ειηθία δελ επηκέλνπλ ζηελ ελειηθίσζε, αλη’ απηνχ επηιχνληαη ή κεηαβάιινληαη ζε 

θάπνηα άιιε δηαηαξαρή (Lewis & Rudolph, 2014). πλνςίδνληαο, ινηπφλ, δηαπηζηψλνπκε φηη 

νη δηαηαξαρέο άγρνπο κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε επηθξάηεζεο ζηελ εθεβεία είλαη ε θνηλσληθή 

θνβία θαη ε δηαηαξαρή παληθνχ. Δπίζεο, νη εηδηθέο θνβίεο ζπλαληψληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα 

φκσο έρνπλ πηζαλφηεξε έλαξμε ζηελ παηδηθή ειηθία θαη δηαηήξεζε κέρξη ηελ εθεβεία. Απφ 

ηελ άιιε, ε ςπραλαγθαζηηθή - θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ 

απνρσξηζκνχ είλαη νη δχν αγρψδεηο δηαηαξαρέο κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο ζηνπο 

εθήβνπο. 

2.2.4. Σπλλνζεξόηεηα 

Ζ ζπλλνζεξφηεηα ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο απνηειεί έλα αξθεηά ζπρλφ θαηλφκελν. Έρεη 

βξεζεί φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αλζξψπνπο πνπ λνζνχλ απφ θάπνηα αγρψδε 

δηαηαξαρή, ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη γηα κία δεχηεξε αγρψδε δηαηαξαρή θάπνηα ζηηγκή ζηε 

δσή ηνπο (Kring et al, 2010). Ο πςειφηεξνο βαζκφο ζπλλνζεξφηεηαο έρεη δηαπηζησζεί ζηα 
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άηνκα πνπ έρνπλ θάπνην είδνο θνβίαο (Lewis & Rudolph, 2014). πρλά, ηα άηνκα κε κία 

αγρψδε δηαηαξαρή κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα άιισλ δηαηαξαρψλ άγρνπο, αιιά ζε 

ππνθιηληθφ επίπεδν, δειαδή ρσξίο λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα δηάγλσζεο (Kring et al, 2010). 

Δθηφο απφ ηε δηάγλσζε άιιεο ζχλνδεο δηαηαξαρήο άγρνπο, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο κπνξνχλ 

λα ζπλλνζεξνχλ θαη κε ηελ θαηάζιηςε. Μάιηζηα ην 60% ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζεξαπεία γηα θάπνηα αγρψδε δηαηαξαρή πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε κείδνλνο 

θαηάζιηςεο (Kring et al, 2010· Lewis & Rudolph, 2014). Γεληθά, ε θαηάζιηςε είλαη 

πηζαλφηεξν λα εθδεισζεί κεηά ηελ έλαξμε ηεο αγρψδεο δηαηαξαρήο, πηζαλφηαηα επεηδή ηα 

πξνβιεκάηα έληνλνπ άγρνπο θαη δπζθνξίαο πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε ζπλαηζζεκάησλ 

απειπηζίαο θαη απφγλσζεο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηελ θαηάζιηςε (Kring et al, 

2010· McKay & Storch, 2011). Δπηπιένλ, νη δηαηαξαρέο ρξήζεο νπζηψλ, νη δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη νη δηαηαξαρέο ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε άηνκα κε αγρψδε δηαηαξαρή (Kring et al, 2010· Lewis & Rudolph, 

2014). Ζ ζπλλνζεξφηεηα ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο πξνθχπηεη απφ ηελ επηθάιπςε ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε ησλ δηαθφξσλ δηαηαξαρψλ, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ηα ζπκπηψκαηα εθίδξσζεο θαη ηαρπθαξδίαο πνπ απνηεινχλ δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα θαη γηα ηελ δηαηαξαρή παληθνχ αιιά γηα ηηο θνβίεο θαη απφ θάπνηνπο αηηηνινγηθνχο 

παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο αγρψδεο 

δηαηαξαρήο, φπσο είλαη ε ζπκπεξηθνξηθή αλαζηνιή θαη ν λεπξσηηζκφο (Kring et al, 2010).  

πγθεθξηκέλα ε θνηλσληθή θνβία ή δηαηαξαρή θνηλσληθνχ άγρνπο έρεη βξεζεί λα 

ζπλλνζεξεί θπξίσο κε ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή θαη ηηο εηδηθέο θνβίεο, απφ ηηο 

ππφινηπεο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. ε έξεπλα ηνπ Beidel θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), ην 60% ησλ παηδηψλ ζηελ πξνεθεβεία πνπ είραλ 

δηαγλσζηεί κε θνηλσληθή θνβία παξνπζηάδαλ θάπνηα ζχλνδε δηαηαξαρή άγρνπο. Οη πην θνηλέο 

δηαηαξαρέο ήηαλ ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή (10%), νη εηδηθέο θνβίεο (10%), ε 

ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (6%), ε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ 

(6%) θαη ε δηαηαξαρή παληθνχ (2%). Ζ έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο θνηλσληθνχ άγρνπο θαηά 

θαλφλα πξνεγείηαη ηεο εκθάληζεο ησλ άιισλ δηαηαξαρψλ, εθηφο απφ ηε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ 

απνρσξηζκνχ θαη ηηο εηδηθέο θνβίεο, νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζπλήζσο ζηελ παηδηθή ειηθία 

(American Psychiatric Association, 2013). Ζ ζπλλνζεξφηεηα ηεο θνηλσληθήο θνβίαο κε ηελ 

θαηάζιηςε είλαη αξθεηά ζπρλή ζηελ εθεβεία. Ζ κνλαμηά θαη ε κειαγρνιία πνπ αηζζάλνληαη νη 

έθεβνη κε θνηλσληθή θνβία ιφγσ ηεο απφξξηςεο θαη ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα εθδήισζε θαηάζιηςεο (American Psychiatric 
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Association, 2013· Morris & March, 2004· McKay & Storch, 2011). ηελ έξεπλα ηνπ Essau 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), νη έθεβνη κε 

δηαηαξαρή θνηλσληθνχ άγρνπο αλέθεξαλ πνιιά πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, φπσο 

ρακειά επίπεδα απνδνρήο θαη θησρέο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηα νπνία ζπλδέζεθαλ κε ηελ 

εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. Ζ θνηλσληθή θνβία έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηελ έλαξμε 

ηεο δηαηαξαρή ρξήζεο νπζηψλ ή αιθνφι (American Psychiatric Association, 2013· McKay & 

Storch, 2011· Morris & March, 2004). Οη έθεβνη κπνξεί λα θαηαθεχγνπλ ζην αιθνφι ή ζηηο 

παξάλνκεο νπζίεο σο ηξφπν απην-ζεξαπείαο γηα ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο θφβνπο, επεηδή κέζσ 

ησλ νπζηψλ απηψλ πεξηνξίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα ζπζηνιήο θαη ληξνπήο ηεο δηαηαξαρήο, κε 

απνηέιεζκα ηα άηνκα απηά λα γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δπεηδή, ε 

θνηλσληθή απηή ζπκπεξηθνξά εληζρχεηαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, νδεγεί ηνπο εθήβνπο ζε 

κεγαιχηεξε θαηάρξεζε ησλ νπζηψλ δεκηνπξγψληαο έηζη έλα είδνο εμάξηεζεο (McKay & 

Storch, 2011· American Psychiatric Association, 2013). Σέινο, ε θνηλσληθή θνβία ζπλλνζεξεί 

ζπρλά κε ηε ζσκαηνδπζκνξθηθή δηαηαξαρή, ηελ ελαληησκαηηθή πξνθιεηηθή δηαηαξαρή θαη ηελ 

απνθεπθηηθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο. ηελ έξεπλα ηνπ Essau θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), βξέζεθε φηη απφ ηνπο έθεβνπο πνπ είραλ 

δηαγλσζηεί κε θνηλσληθή θνβία, ην 41,2% ζπλλνζεξνχζε κε ηε ζσκαηνδπζκνξθηθή 

δηαηαξαρή, ην 29,4% κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην 23,5% είρε ζχλνδε δηαηαξαρή ρξήζεο νπζηψλ. 

Ζ δηαηαξαρή παληθνχ ζπάληα εθδειψλεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία άιιεο ςπρνπαζνινγίαο. 

Δκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζηα άηνκα πνπ λνζνχλ απφ αγρψδεηο δηαηαξαρέο, θαη θπξίσο απφ ηελ 

αγνξαθνβία, θαζψο θαη ζε άηνκα κε θαηάζιηςε θαη δηπνιηθή δηαηαξαρή (Morris & March, 

2004· American Psychiatric Association, 2013). Δπίζεο, ε δηαηαξαρή παληθνχ επηπιέθεηαη θαη 

κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι. Έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηζηαηηθά αηφκσλ κε δηαηαξαρή ρξήζεο 

αιθνφι λα εκθαλίδνπλ ηαπηφρξνλα ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο παληθνχ ή λα βηψλνπλ θξίζεηο 

παληθνχ (American Psychiatric Association, 2013). Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε 

δηαηαξαρή παληθνχ πξνεγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο άιιεο δηαηαξαρήο, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα 

εθδεισζεί κεηά ηε ζχλνδε δηαηαξαρή θαη γη’ απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο δείθηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο ζχλνδεο λφζνπ. Σα πνζνζηά εθ’ φξνπ δσήο ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ηεο 

δηαηαξαρήο παληθνχ θαη ηεο θαηάζιηςεο θπκαίλνληαη απφ 10% εψο θαη 65%. Απφ ηα άηνκα 

πνπ λνζνχλ απφ απηέο ηηο δχν δηαηαξαρέο, ην 1/3 εθδήισζε πξψηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηα 

ππφινηπα 2/3 εκθάληζαλ πξψηα ηε δηαηαξαρή παληθνχ (Αmerican Psychiatric Association, 

2013). Αθφκε, ε δηαηαξαρή παληθνχ έρεη ζπλδεζεί θαη κε ηελ εκθάληζε ηαηξηθψλ παζήζεσλ 

φπσο ην άζζκα, ν ππεξζπξνεηδηζκφο, ην ζχλδξνκν επεξέζηζηνπ εληέξνπ, θαζψο θαη κε ηηο 
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θαξδηαθέο αξξπζκίεο. Ζ θχζε ηεο ζχλδεζεο ησλ αζζελεηψλ απηψλ κε ηε δηαηαξαρή παληθνχ 

παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα άγλσζηε (American Psychiatric Association, 2013).  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, πσο θαη νη εηδηθέο θνβίεο εκθαλίδνπλ ζπλλνζεξφηεηα ζπλήζσο 

κε θάπνηα άιιε αγρψδε δηαηαξαρή, φπσο ε θνηλσληθή θνβία, ε γεληθεπκέλε αγρψδε 

δηαηαξαρή, ε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ ή κε άιιν ηχπν εηδηθήο θνβίαο (McKay & 

Storch, 2011· Morris & March, 2004). ηελ έξεπλα ηνπ  Costello θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην McKay & Storch, 2011), ην 25% ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε 

εηδηθή θνβία βξέζεθε λα ζπλλνζεξεί θαη κε θάπνην άιιν ηχπν εηδηθήο θνβίαο. Ο Ollendick θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζε έξεπλα ην 2010 (φπσο αλαθέξεηαη ζην McKay & Storch, 2011), 

εμεηάδνληαο παηδηά ζηελ πξνεθεβεία κε θνβία πξνο θάπνην ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη παηδηά κε θνβία πξνο θάπνην δψν, βξήθαλ φηη ε θνβία θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο παξνπζίαδε κεγαιχηεξε ζπλλνζεξφηεηα κε ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή 

θαη ηε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ ζπγθξηηηθά κε ηνλ άιιν ηχπν θνβίαο. Ζ έλαξμε ηεο 

εηδηθήο θνβίαο πξνεγείηαη απφ θάζε άιιε δηαηαξαρή, εθηφο απφ ηε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ 

απνρσξηζκνχ (American Psychiatric Association, 2013). Οη εηδηθέο θνβίεο ζηελ εθεβεία 

κπνξνχλ λα ζπλλνζεξνχλ επίζεο, κε θαηάζιηςε, δηπνιηθή δηαηαξαρή, δηαηαξαρή ρξήζεο 

νπζηψλ, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠΤ) θαη κε δηαηαξαρέο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε εμαξηεκέλε δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο (McKay & Storch, 2011·  

Morris & March, 2004· American Psychiatric Association, 2013). 

ρεηηθά κε ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή, ηα άηνκα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηε 

δηάγλσζή ηεο, πηζαλφηαηα πιεξνχλ ή ζα πιεξνχλ θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ ηα θξηηήξηα γηα 

θάπνηα άιιε αγρψδε δηαηαξαρή ή θαηάζιηςε (American Psychiatric Association, 2013· Morris 

& March, 2004· McKay & Storch, 2011). ηελ εθεβεία, ε ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ ηεο 

γεληθεπκέλεο αγρψδεο δηαηαξαρήο θαη ηεο θαηάζιηςεο είλαη αξθεηά ζπρλή. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ε ζπλλνζεξφηεηα δεκηνπξγεί ζεκαληηθή έθπησζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εθήβνπ θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ (Morris & March, 2004). Δπηπξφζζεηα, ζηελ εθεβηθή 

πεξίνδν έρεη δηαπηζησζεί θαη ζπλλνζεξφηεηα ηεο γεληθεπκέλεο αγρψδεο δηαηαξαρήο κε ηνλ 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ θαη ηηο απφπεηξεο απηνθηνλίαο. Πην ζπάληα, ε γεληθεπκέλε αγρψδεο 

δηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη ζχλνδε κε ηε δηαηαξαρή ρξήζεο νπζηψλ, ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο 

θαη άιιεο λεπξναλαπηπμηαθέο θαη λεπξνγλσζηηθέο δηαηαξαρέο (American Psychiatric 

Association, 2013). 
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Ζ ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ζπλήζσο εκθαλίδεη ζπλλνζεξφηεηα κε ηε 

δηαηαξαρή παληθνχ, ηελ θνηλσληθή θνβία θαη ηε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή, απφ ηηο 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο (American Psychiatric Association, 2013· Morris & March, 2004). 

Δπίζεο, κπνξεί λα ζπλλνζεξεί κε θάπνηα θαηαζιηπηηθή ή δηπνιηθή δηαηαξαρή, κε ην πνζνζηφ 

ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ςπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο θαη κείδνλνο 

θαηάζιηςεο λα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 41% (American Psychiatric Association, 2013· 

Morris & March, 2004). Πάλσ απφ ην 30% ησλ αηφκσλ πνπ λνζνχλ απφ ςπραλαγθαζηηθή-

θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή εκθαλίδεη ηε δηαηαξαρή Tourette ή θάπνην ηηθ (American 

Psychiatric Association, 2013· Morris & March, 2004· McKay & Storch, 2011). πλήζσο ε 

ζπλλνζεξφηεηα ηεο ςπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο θαη ησλ ηηθ μεθηλάεη ζηελ 

παηδηθή ειηθία θαη είλαη πην ζπρλή ζηα αγφξηα (American Psychiatric Association, 2013). 

Δπίζεο, ζπλλνζεξφηεηα έρεη βξεζεί θαη κε δηαηαξαρέο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

εκκνληθέο ηδέεο, φπσο ε ζσκαηνδπζκνξθηθή δηαηαξαρή, ε ηξηρνηηηινκαλία (δηαηαξαρή ηνπ 

ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θαηά ηελ νπνία ν πάζρσλ ηξαβά θαηαλαγθαζηηθά ηηο ηξίρεο ηνπ) ε 

δεξκαηηιινκαλία (δηαηαξαρή ηνπ ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

έληνλε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα πεηξάδεη ην δέξκα ηνπ, πνιιέο θνξέο ζε ζεκείν πνπ λα 

εκθαλίδνληαη πιεγέο θαη λα ηξέρεη αίκα) θαη ε νλπρνθαγία (American Psychiatric Association, 

2013· Morris & March, 2004). Ζ ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή έρεη δηαγλσζηεί 

θαη ζε άηνκα πνπ λνζνχλ απφ δηαηαξαρέο, κε ηηο νπνίεο δελ αλακελφηαλ λα βξεζεί 

ζπλλνζεξφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα ή ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή ην πνζνζηφ επηθξάηεζεο ηεο ςπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο 

θπκαίλεηαη απφ 10% έσο 12%. Δπνκέλσο, φηαλ κία απφ απηέο ηηο δηαηαξαρέο δηαγλσζηεί, 

πξνηείλεηαη ν αζζελήο λα εμεηαζηεί θαη γηα ηελ χπαξμε ζχλνδεο ςπραλαγθαζηηθήο-

θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο (American Psychiatric Association, 2013). Απμεκέλα είλαη θαη 

ηα πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο θαη ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο, ησλ δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ, ηεο ΓΔΠΤ θαη ησλ δηαηαξαρψλ ρξήζεο νπζηψλ ή 

αιθνφι (American Psychiatric Association, 2013· McKay & Storch, 2011). Σέινο, ε έλαξμε 

ηεο ςπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο πξνεγείηαη ηεο θαηάζιηςεο, αιιά 

αθνινπζεί φιεο ηηο ππφινηπεο ζχλνδεο δηαηαξαρέο (American Psychiatric Association, 2013). 

Σα άηνκα πνπ λνζνχλ απφ δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο έρνπλ 80% πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο απφ φηη ηα άηνκα ρσξίο δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο λα εκθαλίζνπλ 

ζπκπηψκαηα πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηνπιάρηζηνλ άιιε κία ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, φπσο 

θαηάζιηςε, δηπνιηθή δηαηαξαρή, αγρψδε δηαηαξαρή, δηαηαξαρή δηαγσγήο ή δηαηαξαρή ρξήζεο 
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νπζηψλ. Ζ ζπλλνζεξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη ησλ δηαηαξαρψλ 

δηαγσγήο θαη ρξήζεο νπζηψλ είλαη πην ζπρλή κεηαμχ ησλ αγνξηψλ παξά ησλ θνξηηζηψλ 

(American Psychiatry Association, 2013). Ζ έξεπλα ηεο Giaconia θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Morris & March, 2004), βξήθε φηη απφ ηνπο εθήβνπο πνπ είραλ 

δηαγλσζηεί κε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, πάλσ απφ ην 41% πιεξνχζε ηα θξηηήξηα γηα 

κείδνλα θαηάζιηςε. Δπίζεο, ζηελ ίδηα έξεπλα ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζπλδέζεθε 

κε απμεκέλν θίλδπλν γηα εθδήισζε θνηλσληθήο θνβίαο, εηδηθήο θνβίαο θαη δηαηαξαρή ρξήζεο 

νπζηψλ θαη αιθνφι (Morris & March, 2004). ηελ εθεβεία έρεη βξεζεί θαη ζπλλνζεξφηεηα 

κεηαμχ ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο θαη ηεο απηνθηνληθφηεηαο. Σέινο, ε έλαξμε 

ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, πηζαλψο πξνεγείηαη απφ ηελ εκθάληζε ησλ άιισλ 

δηαηαξαρψλ, πξνηείλνληαο φηη ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο είλαη απηή πνπ πξνθαιεί 

ηελ εθδήισζή ηνπο (American Psychiatric Association, 2013). 

Ζ δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ ζηελ εθεβεία έρεη βξεζεί λα ζπλλνζεξεί κε 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο φπσο ε δηαηαξαρή παληθνχ, ε γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή, ε 

θνηλσληθή θνβία, ε αγνξαθνβία θαη ε ςπραλαγθαζηηθε-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (Morris & 

March, 2004· American Psychiatric Association, 2013· McKay & Storch, 2011). Ζ 

ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ θαη ηεο ςπραλαγθαζηηθήο-

θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα πξψηκε έλαξμεο ηεο δηαηαξαρήο 

παληθνχ (McKay & Storch, 2011). Δπίζεο, νη έθεβνη κε δηαηαξαρή άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ 

εκθαλίδνπλ αξθεηά ζπρλά θαηάζιηςε (McKay & Storch, 2011· Morris & March, 2004). Ζ 

θαηάζιηςε εθδειψλεηαη ζπλήζσο φηαλ ε ζπκπησκαηνινγία ηεο δηαηαξαρήο άγρνπο ηνπ 

απνρσξηζκνχ παξεκβαίλεη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ηνκείο ιεηηνπξγηθφηεηαο φπσο π.ρ. ην ζρνιείν 

θαη ε νηθνγέλεηα. Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ζπλλνζεξεί, επίζεο, κε ΓΔΠΤ, κε 

δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο θαη δηαηαξαρέο εμσηεξίθεπζεο, φπσο είλαη νη δηαηαξαρέο ειέγρνπ 

παξνξκήζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. ελαληησηηθή πξνθιεηηθή δηαηαξαρή) (McKay & Storch, 

2011· American Psychiatric Association, 2013). 

2.3. Η αςηοκηονικόηηηα ζηην εθηβεία 

Ζ θαηάζιηςε θαη ηα πςειά πνζνζηά άγρνπο απνηεινχλ βαζηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

ηελ εθδήισζε απηνθηνληθψλ ζθέςεσλ θαη απνπεηξψλ αθαίξεζεο ηεο δσήο. Μεηά ηελ είζνδν 

ζηελ εθεβεία ηα πνζνζηά απηνθηνληθφηεηαο απμάλνληαη δξακαηηθά (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· 

Shaffer & Waslick, 2002· Carr, 1999· Lewis & Rudolph, 2014· American Psychiatric 

Association, 2013). Ζ απηνρεηξία ζεσξείηαη ε ηξίηε ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ ζε έθεβνπο θαη 
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λένπο ειηθίαο 15-24, κεηά ηα αηπρήκαηα θαη ηηο αλζξσπνθηνλίεο (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· 

Goodyer, 2001· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Σν 2015, ζηηο Ζ.Π.Α ην πνζνζηφ 

απηνθηνληθφηεηαο ζε ειηθίεο 15-24 ήηαλ  12,5% (Suicide Statistics, 2015). Σν ειηθηαθφ 

δηάζηεκα πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα εθδήισζε απηνθηνληθήο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη απφ ηα 15 έσο ηα 16 ρξφληα (Shaffer & Waslick, 2002). 

χκθσλα κε ηνπο Lewis θαη Rudolph (2014), πνιινί απφ ηνπο έθεβνπο πνπ νδεγνχληαη 

ζηελ απηνρεηξία πέξα απφ ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ, αληηκεηψπηδνπλ 

ζνβαξέο δπζθνιίεο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Οη γνλείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εθήβσλ δελ έρνπλ ζπλήζσο ηηο θαιχηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, αδηαθνξνχλ γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ θαη νη ίδηνη πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο θχζεσο ή 

είλαη αιθννιηθνί θαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ (Lewis & Rudolph, 2014). ην ζρνιείν, 

κπνξεί λα έρνπλ πέζεη ζχκαηα εθθνβηζκνχ ή νη ζπλνκήιηθνη λα κε ηνπο ζέινπλ ζηελ παξέα 

ηνπο θαη λα ηνπο απνκνλψλνπλ θνηλσληθά.  

Ο MacLean θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, (φπσο αλαθέξεηαη ζην Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016), 

κειεηψληαο ην θαηλφκελν ηεο απηνθηνληθφηεηαο ζηελ εθεβεία θαηειήμαλ φηη ε ηάζε γηα 

απηνηξαπκαηηζκφ, νη πξνεγνχκελεο απφπεηξεο απηνθηνλίαο, ε ρξήζε νπζηψλ θαη αιθφνι, ε 

χπαξμε θάπνηαο ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο, ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα (π.ρ πέλζνο, δηαδχγην 

γνλέσλ), ην θησρφ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην ηζηνξηθφ επηιεςίαο θαη ε ηδηνζπγθξαζία 

ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα απφπεηξα απηνθηνλίαο ή 

παξα-απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Carr 

(1999), ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε απνηειεί άιινλ έλα ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν (Carr, 1999). Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε 

αιθνφι σο παξάγνληα θηλδχλνπ, νη κειέηεο ησλ Lewis θαη Rudolph (2014), θαη ηνπ Goodyer 

(2001), κε έθεβνπο πνπ απηνθηφλεζαλ, απνθάιπςαλ φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο είραλ 

εμάξηεζε απφ ην αιθνφι θαη ζπρλά θαηαλάισλαλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξηλ απφ ηελ πξάμε 

απηνρεηξίαο (Lewis & Rudolph, 2014· Goodyer, 2001). 

ρεηηθά κε ηηο δηαθπιηθέο δηαθνξέο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα έθεβα θνξίηζηα θάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο ζθέςεηο ζαλάηνπ, πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο απηνθηνλίαο, θαη 

εκθαλίδνπλ πην ζπρλά παξα-απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. απηφηξαπκαηηζκνί ή/θαη απηφ-

αθξσηεξηαζκνί). Απφ ηελ άιιε φκσο ηα αγφξηα είλαη πηζαλφηεξν λα απηνθηφλεζνπλ, ίζσο 

επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ πην βίαηεο κεζφδνπο φπσο απαγρνληζκφ θαη ππξνβφια φπια, ελψ ηα 

θνξίηζηα ζπλήζσο επηιέγνπλ ηελ θαηάπνζε κεγάιεο πνζφηεηαο ραπηψλ, αιιά θαη επεηδή ηα 
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αγφξηα ζπάληα ζα εμσηεξηθεχζνπλ θάπνην πξφβιεκα ηνπο θαη ζα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο (Shaffer & Waslick, 2002· Goodyer, 2001). Σν 2004, ζηελ έξεπλα ησλ 

Anderson θαη Smith (φπσο αλαθέξεηαη ζην Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009) βξέζεθε φηη ν 

δείθηεο απηνθηνληθφηεηαο ζε αγφξηα ειηθίαο 15-19 ήηαλ ζην 12,6% , ελψ γηα ηα θνξίηζηα 

αληίζηνηρεο ειηθίαο κφιηο ζην 3,5% (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009).  

Δθηφο απφ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια, ππάξρνπλ θαη νη δηαθνξέο αλάινγα κε 

ηελ εζληθφηεηα/θπιή. Σν 2015, ην πςειφηεξν πνζνζηφ απηνθηνληψλ ζηηο Ζ.Π.Α ην είραλ νη 

Ηζαγελείο Ακεξηθάλνη κε 20%, ακέζσο κεηά αθνινπζνχζαλ νη Λεπθνί Ακεξηθάλνη κε 17%, νη 

Αζηάηεο Ακεξηθάλνη κε 6,4%, νη Λαηίλνη κε 6,2% θαη ηέινο νη Αθξφακεξηθάλνη κε 5,8% 

(Suicide Statistic, 2015). χκθσλα κε ηνπο Nolen-Hoeksema θαη Hilt (2009), ηα ρακειά 

πνζνζηά απηνθηνληθφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη Αθξνακεξηθάλνη, ίζσο λα εμεγνχληαη απφ ηελ 

έληνλε ζξεζθεπηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε θπιή. (Nolen-Hoeksema 

&Hilt,2009). 

 

(Suicide Statistics, 2015) 

Σα πνζνζηά ησλ απηνθηνληψλ ζε έθεβνπο κε θαηάζιηςε ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλα κέρξη 

ην 1990, φπνπ θαη παξαηεξήζεθε κείσζε πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηε ρξήζε 

αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ γηα ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο. Απφ ην 2004 θαη κεηά, ηα 

πνζνζηά δπζηπρψο έρνπλ μαλά ζεκεηψζεη αχμεζε πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο 

πιεφλ ζε λαξθσηηθέο νπζίεο, αιθφνι θαη φπια (Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009). χκθσλα κε 

ηα εχξεκαηα ηνπ Groholtet θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Shaffer & Waslick, 

2002) ην 12-30% ησλ εθήβσλ πνπ ζρεδηάδνπλ λα απηνθηνλήζνπλ, έρνπλ θάλεη θαη άιιε 

απνηπρεκέλε απφπεηξα ζην παξειζφλ. Οη επαλαιακβαλφκελεο απφπεηξεο ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ 
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κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελψλ θαη είλαη πην ζπρλέο ζε έθεβα αγφξηα κε θαηάζιηςε. Απφ ηνπο 

έθεβνπο, πνπ απφπεηξάζεθαλ λα απηνθηνλήζνπλ, κφλν ην 2-3% παξαπέκζεθε γηα ζεξαπεία 

(Shaffer  & Waslick, 2002· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

χκθσλα κε ην Βαζηιφπνπιν (2016) θαη ηνλ Carr (1999), ε απηνρεηξία ζπάληα απνηειεί 

ππφζεζε ελφο θαη κφλν παξάγνληα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ζπλδπαζκφο 

αηνκηθψλ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, νη ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απηνθηνληθφηεηαο ζηελ εθεβεία 

λα ιακβάλνπλ ππφςηλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έθεβνπ αιιά θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απφπεηξεο. θνπφο ηεο νηθνγελεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ εθήβνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ, ψζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο γηα 

κειινληηθή βιάβε (Βαζηιφπνπινο θ.ά, 2016· Carr, 1999). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ -

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ ΥΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

3.1. Μεθοδορ ζςλλογήρ δεδομένυν 

Ζ αλαδήηεζε ησλ άξζξσλ γηα ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ έγηλε απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ google scholar θαη 

ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη απφ κία ζεηξά βηβιίσλ πνπ θάλνπλ ζχλζεζε 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. ην ηειεπηαίν απηφ θεθάιαην ηεο 

εξγαζίαο, παξαηίζεληαη κεξηθά απφ ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο 

απνηειεζκαηηθά θαη ειπηδνθφξα. Καηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε βξέζεθαλ πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζηελ εθεβεία, φκσο νη ειιείςεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπο δελ 

επέηξεςαλ ηελ έληαμε ηνπο ζην παξφλ θεθάιαην. 

3.2. Η παπέμβαζη ζηο ζσολικό πλαίζιο 

Γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνηθίιεο ηερληθέο παξέκβαζεο, ηηο νπνίεο ν Sandoval ην 1993 (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Υαηδερξήζηνπ, 2011), θαηέηαμε ζε ηξείο θχξηεο θαηεγνξίεο: α) νη παξεκβάζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο, β) νη 

παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ 

θαη γ) νη παξεκβάζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα πεηχρνπλ ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην 

νπνίν κεγαιψλεη θαη ιεηηνπξγεί ην παηδί (π.ρ. ζρνιείν ή νηθνγέλεηα). χκθσλα κε ηνπο 

Larroque θαη Hendren (1997), ην ζρνιείν απνηειεί έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο, επεηδή: α) θπζηνινγηθά φινη νη έθεβνη παξαθνινπζνχλ ην 

ζρνιείν, β) ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ θαη 

άιισλ δεμηνηήησλ, γ) θαηνρπξψλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 

ζπκκαζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη δ) ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη ζε βάζνο ρξφλνπ κε ζηαζεξφηεηα (Υαηδερξήζηνπ, 

2011· Weist, Lever, Bradshaw & Owens, 2014· Werner-Seidler, Perry, Calear, Newby & 

Christensen, 2017).  

χκθσλα κε ηνπο Ogden θαη Hagen (2013) θαη ηνλ Weist θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2014), ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ 
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θίλδπλν γηα εκθάληζε δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή ζε καζεηέο κε ήδε ππάξρνπζεο 

δπζθνιίεο/δηαηαξαρέο. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα βαζίδνληαη ζην 

γλσζηαθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν (Ogden & Hagen, 2013· Weist et al, 2014). 

πγθεθξηκέλα, ε Hughes (φπσο αλαθέξεηαη ζην Υαηδερξήζηνπ, 2011) αμηνινγψληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο 

θξίλεηαη θαηαιιειφηεξε ε παξέκβαζε γλσζηαθήο θαηεχζπλζεο, ελψ γηα ηε ζεξαπεία ησλ 

δηαηαξαρψλ άγρνπο ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε (Υαηδερξήζηνπ, 2011). Οη 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ αηνκηθφ ή νκαδηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο), 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πξνβιήκαηα. πρλά, απεπζχλνληαη θαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, ηελ πξναγσγή ζεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ θιίκαηνο, ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ θαη ηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. (Weist et al, 2014· Υαηδερξήζηνπ, 2011).  

Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ θιηληθνχο ή ζρνιηθνχο 

ςπρνιφγνπο, θαη ζε πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο κε εηδηθή εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα ςπρνινγίαο (Weist et al, 2014·Werner-Seidler et al, 2017). ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθή έθβαζε ησλ παξεκβάζεσλ κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο κίαο ήξεκεο, 

αζθαιήο, ζεηηθήο θαη ππνζηεξηθηηθήο εθπαηδεπηηθήο αηκφζθαηξαο κέζα ζηελ ηάμε απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ δεκηνπξγεί κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Δπηπιένλ, ελίνηε ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα νξγαλψζεη θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δεμηφηεηεο ή 

ηερληθέο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο, ρσξίο απαξαίηεηα ηελ παξνπζία ςπρνιφγνπ γηα 

λα  βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ καζεηή. Τπάξρνπλ, δειαδή, 

αληηκεησπίζεκεο απφ εθπαηδεπηηθνχο πεξηπηψζεηο πνπ ε παξέκβαζή ηνπο αξθεί γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηάζεζήο ηνπ (Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Weist θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2014), ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ησλ 

πξνγξακκάησλ κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ κία έσο πνιιέο θνξέο κέζα ζηελ εβδνκάδα. ηελ 

έξεπλα ηνπ Stark (φπσο αλαθέξεηαη ζην Weist et al, 2014) βξέζεθε φηη φηαλ νη ζπλαληήζεηο 

γίλνληαλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα νη έθεβνη επσθεινχληαλ πεξηζζφηεξν απφ φηη φηαλ 

γίλνληαλ κφλν κία θνξά. Σα παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κέζα ζηελ 

ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, θαζψο θαη πξίλ ή κεηά απφ ηα καζήκαηα εληφο 

ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (Weist et al, 2014· Werner - Seidler et al, 2017). χκθσλα κε 
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ηηο κειέηεο ηνπ Clarke θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ Yu θαη Seligman (φπσο αλαθέξνληαη 

ζην Weist et al, 2014) ε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ θπκαίλεηαη απφ 45 έσο 120 ιεπηά γηα ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ελψ γηα ηα πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ ν ρξφλνο πνπ παξέρεηαη είλαη πεξίπνπ 60 ιεπηά (Weist et 

al, 2014). Χζηφζν, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ κία δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα ηνπ ISPA Research 

Committee, ην 2004 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Υαηδερξήζηνπ, 2011) νη ζρνιηθνί ςπρνιφγνη 

αθηεξψλνπλ ειάρηζην απφ ην ρξφλν ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, 

ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαηαιακβάλνπλ ε ςπρνπαηδαγσγηθή 

αμηνιφγεζε θαη ε αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή κε ηνπο καζεηέο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα 

βξέζεθε φηη, νη ςπρνιφγνη αζρνινχληαη θπξηψο κε αμηνινγήζεηο θαη ζπκβνπιεπηηθή ησλ 

καζεηψλ, ελψ παξάιιεια αζθνχλ θαη ζπκβνπιεπηηθή κε ηνπο γνλείο (Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

Πξνθεηκέλνπ, νη παξεκβάζεηο ζην ζρνιηθφ πιαίζην λα ζηεθζνχλ κε επηηπρία είλαη απαξαίηεηε 

ε χπαξμε ζπλεξγαηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πξνζψπσλ, φπσο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ν ςπρνιφγνο, νη ζπκκαζεηέο θαη νη γνλείο. 

3.3. Η παπέμβαζη ζηην οικογένεια 

Οη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο θαη ηδηαίηεξα νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο έρνπλ βξεζεί λα 

δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο 

ςπρνπαζνινγίαο. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ηα πξνβιήκαηα δεζκνχ κεηαμχ γνλέα 

θαη παηδηνχ, ε απφξξηςε, ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

δηαηαξαγκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νη ζπγθξνχζεηο, νη κε-

απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ε ςπρνπαζνινγία ησλ γνλεψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηάζιηςεο, ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία έρεη αλαγλσξηζηεί σο κία απφ ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Diamond & Siqueland, 1995). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή κέζνδνο εζηηάδεη ζε φια ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα 

κε απνηέιεζκα λα απφ-παζνινγηθνπνηεί ηνλ έθεβν, θαζψο βιέπεη ην ζχκπησκα φρη σο 

πξφβιεκα ηνπ αηφκνπ αιιά σο απνηέιεζκα ηεο φιεο νηθνγελεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο (Diamond 

& Siqueland, 1995). Δπίζεο, ε παξέκβαζε ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην έρεη βξεζεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε θαη γηα εθήβνπο πνπ λνζνχλ θαη νη ίδηνη, αιιά θαη νη γνλείο ηνπο κε θαηάζιηςε 

(Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Nolen-Hoeksema θαη Hilt (2009), ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο αληελδείθλπηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: Α) Όηαλ ε 

αζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππάξρεη 
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ηζηνξηθφ νηθνγελεηαθήο βίαο ηφηε πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηάζηαζεο θαη ε παξεκβάζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο επαθνινπζεί. Β) Όηαλ ε 

ςπρνπαζνινγία ή ε ρξήζε νπζηψλ ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο δελ επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, πξέπεη λα επηιεγρζεί κία ελαιιαθηηθή κέζνδνο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζιηςεο ηνπ εθήβνπ. Γ) ε κεξηθά πεξηζηαηηθά ε νηθνγελεηαθή 

παξέκβαζε απφ κφλε ηεο δελ επαξθεί. Οη λένη πνπ λνζνχλ κε θαηάζιηςε ίζσο επσθεινχληαη 

φηαλ καδί κε ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, παξέρνληαη ηαχηνρξνλα θαη άιινπ είδνπο 

ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο ή/θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή (Nolen- Hoeksema & Hilt, 2009).  

Οη παξεκβάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε φινπο ηνπο εθήβνπο θαη ζε εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν γηα εθδήισζε θαηάζιηςεο (πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο) 

θαη ζηηο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε εθήβνπο πνπ έρνπλ ήδε εθδειψζεη θαηάζιηςε 

(ηξηηνγελή παξέκβαζε). Δπηπξνζζέησο νη νηθνγελεηαθέο ηεθκεξησκέλεο παξεκβάζεηο 

(evidence -based family interventions) δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

νη γνλείο. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ παξεκβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα ζρέζεο αλάκεζα 

ζην παηδί θαη ζηνλ γνλέα αιιά δνπιεχνπλ αηνκηθά κφλν κε ηνλ έθεβν θαη παξεκβάζεηο πνπ 

εληάζζνπλ θαη ηνπο γνλείο ζηε ζεξαπεία. Άιια παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα απαξηίδνληαη απφ 

μερσξηζηέο ζπλεδξίεο κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ έθεβν ελψ ηέινο, ππάξρνπλ θαη κεξηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Lidle, Bray, Levant θαη Santinsteban (2001), ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία 

απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα έσο ζήκεξα έρεη δηεπξχλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ππνγξακκίδνληαο ηε 

ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ εμσ-νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

εξκελεία ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ νηθνγελεηαθψλ ςπρνζεξαπεπηψλ 

έρεη ζηξαθεί ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζρνιηθνχ, θνηλνηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν εληάζζεηαη ε νηθνγέλεηα θαη κέζα ζην νπνίν ηα κέιε ηεο ιεηηνπξγνχλ. 

Απηή ε λέα κέζνδνο έρεη δηαθνξνπνίεζεη ην νηθνγελεηαθφ απφ ηα ππφινηπα είδε ζεξαπείαο, 

θαζψο κεξηθά απφ απηά ίζσο ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ίδην ην ζεξαπεπφκελν, αιιά 

ζπαλίσο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ην καθξφθνζκφ ηνπ. Σα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ζην πεδίν ηεο 

νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο ππνζηεξίδνπλ φηη φζν πην πνιιά ζπζηήκαηα κειεηψληαη ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγέλεηα, ηφζν πην αθξηβείο θαη επηηπρείο είλαη νη παξεκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην ζχζηεκα απηφ (Lidle, Bray, Levant & Santisteban, 2001). 
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3.4. Γνυζιακή – ςμπεπιθοπιζηική τςσοθεπαπεία 

Ζ γλσζηαθή - ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1960 

εμαηηίαο ηεο αλάγθεο χπαξμεο ελφο λένπ ςπρνζεξαπεπηηθνχ κνληέινπ. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 

1950, ηα κνληέια ζεξαπείαο πνπ θπξηαξρνχζαλ ήηαλ ην ςπραλαιπηηθφ θαη ην 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ. Με ηελ είζνδν, φκσο, ηεο γλσζηαθήο πξνζέγγηζεο απφ ηνλ Aaron T. Beck 

(1967), παξαηεξήζεθε απφξξηςε ησλ αζπλείδεησλ δηεξγαζηψλ ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο 

θαη ξήγκα ζην δνγκαηηζκφ ησλ ζπκπεξηθνξηζηψλ. χκθσλα κε ηελ Καιαληδή-Αδίδη (2011), 

απηφ ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζηελ νπζία ην γλσζηαθφ κνληέιν είλαη φηη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο 

παξεκβαίλνπλ κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (Καιαληδή-

Αδίδη, 2011). Έηζη, ν θιαζζηθφο θαη αθξαίνο ζπκπεξηθνξηζκφο δηεξεπλήζεθε θαη 

εκπινπηίζηεθε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο, νδεγψληαο ζηε ζχλζεζε ελφο λένπ κνληέινπ 

πνπ πεξηειάκβαλεη ηε ζπγρψλεπζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη γλσζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

(Καιαληδή-Αδίδη, 2011· Kring et al, 2010· Murris, 2007· Weissman, Antinoro & Chu, 2008). 

Ζ Καιαληδή-Αδίδη (2011), αλαθέξεη φηη ν βαζηθφο ππξήλαο ηεο γλσζηαθήο - 

ζπµπεξηθνξηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο: α) ε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία επεξεάδεη ηε ζπµπεξηθνξά, β) ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία µπνξεί λα µεηαβιεζεί θαη λα 

ειεγρζεί θαη γ) νη επηζπµεηέο αιιαγέο ζηε ζπµπεξηθνξά µπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ 

γλσζηηθέο αιιαγέο (Καιαληδή-Αδίδη, 2011). ηφρνο, ινηπφλ,  ηεο γλσζηαθήο-

ζπκπεξηθνξηζηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ γλσζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πεπνηζήζεσλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεσο θαη ζπκπεξηθνξάο (Καιαληδή-Αδίδη, 2011·Weissman et al, 2008). 

χκθσλα κε ηνλ Murris (2007), ε ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία έρεη εμειηρζεί ζην πιαίζην ηεο 

ζεσξίαο κάζεζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία έρεη απνθηεζεί 

κέζσ ηεο θιαζζηθήο ή/θαη ηεο ζπληειεζηηθήο κάζεζεο, κπνξεί λα δηνξζσζεί θαη λα βειηησζεί. 

Απφ ηελ άιιε ε γλσζηαθή ζεξαπεία, έρεη ζηεξηρζεί ζηελ αληίιεςε φηη φιεο νη θπζηνινγηθέο 

θαη κε θπζηνινγηθέο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο δηακεζνιαβνχληαη απφ ηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο (Murris, 2007). Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα δνζεί κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ή ζηηο γλσζηαθέο ηερληθέο (Καιαληδή-Αδίδη, 2011). Γηα 

παξάδεηγκα, ν ζεξαπεπηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε πξνζπαζεί λα 

αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κεηψζεη ηηο 

δπζιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, ελψ ν ζεξαπεπηήο πνπ εθαξκφδεη ηηο γλσζηαθέο 
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ηερληθέο πξνζπαζεί πξσηίζησο λα κεηαβάιεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά (Murris, 2007).  

ηελ εμέιημε ηνπ γλσζηαθνχ - ζπκπεξηθνξηζηηθνχ κνληέινπ, φπσο εθαξκφδεηαη ζήκεξα, 

έρνπλ επηδξάζεη δηάθνξεο ζεσξίεο. Οη θχξηεο επηξξνέο ηνπ κνληέινπ, βαζίδνληαη ζηελ 

γλσζηαθή ζεσξία ηνπ Beck (1963) θαη ζηελ ινγηθν-ζπλαηζζεκαηηθή ζεσξία ηνπ Ellis (1962), 

νη νπνίεο θαη παγηψλνπλ ηνλ γλσζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ κνληέινπ (Kring et al, 2010). 

Παξάιιεια, θαη άιιεο ζεσξίεο έρνπλ επεξεάζεη αξθεηά ηε δηακφξθσζε ηνπ γλσζηηθφ-

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ κνληέινχ, φπσο ηα κνληέια απηνδηαρείξηζεο, κε θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ 

είλαη ην πεξηεθηηθφ κνληέιν απηνξξχζκηζεο, ε άζθεζε ζηελ απην-θαζνδήγεζε, ε ζεξαπεία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ε άζθεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο (Καιαληδή-Αδίδη, 2011). 

Ζ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ζε έλα επξχ 

θάζκα δηαηαξαρψλ φπσο νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ε θαηάζιηςε, νη δηαηαξαρέο πξφζιεςεο 

ηξνθήο, ε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. ηελ πεξίπησζε 

ηεο θαηάζιηςεο θαη ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο, νη ζεξαπεπηέο πνπ ηαπηίδνληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεξαπείαο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Weissman θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2008) θαη ηνπο Nolen-Hoeksema 

θαη Hilt (2009), νη δχν θνηλέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη 

ζηελ θαηάζιηςε είλαη ε ςπρνεθπαίδεπζε θαη ε γλσζηαθή αλαδφκεζε. Μέζσ ηεο 

ςπρνεθπαίδεπζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζην ζεξαπεπφκελν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, πνπ 

βνεζνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπµπησµάησλ θαη ηεο αηηηνινγίαο ηνπο θαη δηεπθνιχλνπλ θαη ηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηελ ηερληθή ηεο γλσζηαθήο αλαδφκεζεο, ν ζεξαπεπφκελνο 

καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηηο δηαζηξεβισκέλεο ζθέςεηο θαη λα ηηο αληηθαζηζηά κε πεξηζζφηεξν 

ιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο (Weissman et al, 2008· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Δπηπιένλ, γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο εθπαίδεπζεο δεμηνηήησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ε ηερληθή 

νηθνδφκεζεο ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ 

ζθέςεσλ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο 

εθαξκφδνληαη ε κίκεζε πξνηχπνπ, ην παηρίδη ξφισλ, ε εθπαίδεπζε ζηελ ραιάξσζε, ε έθζεζε 

ζε ζηξεζζφγνλν ή θνβηθφ εξέζηζκα θαη ε ηερληθή ηεο ακνηβήο/ελίζρπζεο (Weissman et al, 

2008). 

Ζ γλσζηαθή - ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ εξεπλεηηθά 

θαηνρπξσκέλεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πεξηζζφηεξν δνθηκαζκέλε εηδηθή 
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παξέκβαζε γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο (Weissman et al, 2008· Weersing, 

Jeffreys, Do, Schwartz & Bolano, 2017· David-Ferdon & Kaslow, 2008· Ewing, Monsen, 

Thompson, Cartwright-Hatton  & Field, 2015· Silverman, Pina, & Viswesvaran, 2008·Hudson, 

Rapee, Deveney, Schniering, Lyneham & Bovopoulos, 2009· Kendall, Hudson, Gosch, 

Flannery-Schroeder & Suveg, 2008· Bennett, Manassis, Walter, Cheung, Wilansky-Traynor, 

Diaz-Granados, et al, 2013· Cartwright-Hatton, Roberts, Chitsabesan, Fothergill, & 

Harrington, 2004· Roblek & Piacentini, 2005· Herbert, Gaudiano, Rheingold, Moitra, Myers, 

Dalrymple & Brandsma, 2009· Heyne, Sauter, Van Widenfelt, Vermeiren & Westenberg, 

2011). Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα έρνπλ 

ζρεδηαζηεί θαη βαζηζηεί ζην γλσζηαθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν. χκθσλα κε αξθεηέο κεηα-

αλαιχζεηο ε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή ςπρνζεξαπεία εκθαλίδεηαη πην απνηειεζκαηηθή απφ 

ηελ εηθνληθή ζεξαπεία (placebo), εμίζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία θαη ην 

ίδην απνηειεζκαηηθή κε ηε δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία (Μηρφπνπινο & Εέξβαο 2009). 

3.5. Γιαπποζυπική τςσοθεπαπεία 

Ζ δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία αλαπηχρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 απφ ηνπο Klerman 

θαη Weissman. Πξφθεηηαη γηα ςπρνζεξαπεία βξαρείαο δηάξθεηαο θαη κέηξηαο δφκεζεο πνπ 

εζηηάδεη θπξίσο ζε δηαπξνζσπηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη 

δηαηήξεζεο ησλ ςπρνινγηθψλ δπζθνιηψλ/πξνβιεκάησλ. Ζ δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία 

δηαξθεί ζπλήζσο 12-16 εβδνκάδεο, σζηφζν αλ θξηζεί αλαγθαίν νη ζπλεδξίεο κπνξνχλ λα 

ζπλερηζηνχλ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Οη βαζηθνί ηεο ζηφρνη είλαη ε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο 

(Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Μηρφπνπινο & Εέξβαο, 2009· Shaffer & Waslick, 2002). 

χκθσλα κε ηνπο Μηρφπνπιν θαη Εέξβα (2009), νη ηέζζεξηο θχξηεο πξνβιεκαηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζεξαπείαο είλαη ην πέλζνο 

ή ε απψιεηα, ε κεηάβαζε ξφινπ ζηε δσή, ηα δηαπξνζσπηθά ειιείκκαηα θαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ζπγθξνχζεηο (Μηρφπνπινο & Εέξβαο, 2009). Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ςπρνζεξαπείαο 

αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηνπο αζζελείο κε θαηάζιηςε, αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

νδήγεζε ζηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη άιισλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, 

φπσο νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, νη δηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο, ε πξνγελλεηηθή θαη 

κεηαγελλεηηθή θαηάζιηςε θαη ε δπζζπκία  (Shaffer & Waslick, 2002).  

Ζ δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, δίλεηαη 

ζεκαζία ζηελ απνγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζηε δηαηχπσζε ηνπ 
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πξνβιήκαηνο θαη ζηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ ηεο ζεξαπείαο. ην δεχηεξν ζηάδην, ν ζεξαπεπηήο 

εζηηάδεη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ αζζελή γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη δηεξεπλψληαη 

νη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη βαζηθέο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηαπξνζσπηθνχο ςπρνζεξαπεπηέο είλαη: 

 ε ελζάξξπλζε (encouragement of affect), ε νπνία βνεζάεη ην ζεξαπεπφκελν λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα επψδπλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ 

αληίθηππφ ηνπο.  

 ηα δηαπξνζσπηθά γεγνλόηα (interpersonal events), κέζσ ησλ νπνίσλ ην άηνκν 

επαλεμεηάδεη ηα πξφζθαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα γεγνλφηα δσήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο 

επεξεάδνπλ ηε ςπρηθή δηάζεζε. 

 ε αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο (communication analysis), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε βειηίσζε ηεο 

δηαπξνζσπηθήο ιεηηνπξγίαο. 

  ε αλάιπζε ηεο απόθαζεο (decision analysis), κε ηελ νπνία παξέρεηαη βνήζεηα ζην 

άηνκν πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη πνηα ηερληθή/ζηξαηεγηθή ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

 ην παηρλίδη ξόισλ (role-playing), πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα κειινληηθή ρξήζε ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζεξαπείαο, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αλέπηπμε ν 

ζεξαπεπφκελνο. Δπίζεο, ζην ζηάδην απηφ ν ζεξαπεπηήο ελεκεξψλεη θαη πξνεηνηκάδεη ην 

ζεξαπεπφκελν γηα ηελ πηζαλφηεηα ππνηξνπήο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνίεζεη γηα ηε δηαρείξηζή ηεο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Stuart θαη Robertson (2003), ε δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία έρεη 

βαζηζηεί ζην βηνςπρνινγηθφ κνληέιν ηεο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη 

ςπρνινγηθνί θαη βηνινγηθνί παξάγνληεο αιιεινζπλδένληαη ψζηε λα πξνθαιέζνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο άγρνπο θαη θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο (Stuart & Robertson, 2003). Ζ ζεσξία 

πξνζθφιιεζεο ηνπ Bowlby (1978) έρεη επίζεο, επεξεάζεη ηε δηακφξθσζή ηεο. (Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009· Stuart & Robertson, 2003). χκθσλα κε ηνλ Bowlby νη άλζξσπνη 

έρνπλ ηελ εγγελή αλάγθε αλάπηπμεο ζηελψλ δεζκψλ κε άιινπο ζεκαληηθνχο γηα εθείλνπο 

αλζξψπνπο. Όηαλ γηα θάπνην ιφγν, νη δεζκνί απηνί δηαηαξάζζνληαη ην άηνκν βηψλεη 
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ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο 

ή άγρνπο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Σέινο, ε ζεσξία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε θνηλσληθή 

ζεσξία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο, θαζψο εμεγνχλ θαηλφκελα πνπ είλαη παξάγσγα ηεο ζεσξίαο 

δεζκνχ (Stuart & Robertson, 2003). 

Ζ δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία εθαξκφδεηαη θπξίσο αηνκηθά, φκσο ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεη θαη ηελ εκπινθή άιισλ αηφκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζεξαπεία 

ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο, φπνπ ζπλίζηαηαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε κεξηθέο απφ ηηο 

ζπλεδξίεο, ρσξίο φκσο λα απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

Δπίζεο, ε δηαπξνζσπηθή ζεξαπεία κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ σο 

αηνκηθή ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ή ζε δνκέο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ζρνιείν. Ζ 

δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία έρεη βξεζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηε ζεξαπεία ηεο εθεβηθήο 

θαηάζιηςεο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009; Shaffer & Waslick, 2002· Μηρφπνπινο & Εέξβαο, 

2009). ηελ έξεπλα ησλ Rossello θαη Bernal (φπσο αλαθέξεηαη ζην Nolen-Hoeksema & Hilt, 

2009 θαη ζην Shaffer & Waslick, 2002), πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ηεο γλσζηαθήο-

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ηεο δηαπξνζσπηθήο ςπρνζεξαπείαο ζε εθήβνπο κε 

θαηάζιηςε. Σα εχξεκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη θαη νη δχν ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

κείσζαλ ζεκαληηθά ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο θαηάζιηςεο. Όκσο, νη έθεβνη πνπ είραλ δερηεί 

ηε δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ απηνεθηίκεζε θαη 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθήβνπο πνπ είραλ ζεξαπεπηεί κε ηε 

γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε. Ο δείθηεο αλάξξσζεο ηεο θαηάζιηςεο ηεο ελ ιφγσ 

έξεπλαο αλήιζε ζην 82% γηα ηε δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία θαη ζην 59% γηα ηε γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε (Nolen-Hoeksema&Hilt, 2009· Shaffer&Waslick, 2002). Σέινο, 

θαη ε έξεπλα ησλ Cuijpersθαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Μηρφπνπινο & 

Εέξβαο, 2009) ππνζηεξίδεη κία κηθξή ππεξνρή ηεο δηαπξνζσπηθήο ζεξαπείαο ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

3.6. Φςσοδςναμική τςσοθεπαπεία 

Ζ Φπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ηνλ Freud θαη ζηελ θιηληθή πξάμε, πνπ εμειίζζνληαη ζπλερψο εδψ θαη πεξηζζφηεξν απφ 

έλαλ αηψλα. Οξηζκέλα ζεσξεηηθά κέξε ηεο αξρηθήο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο παίδνπλ αθφκα 

ζεκαληηθφ ξφιν αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έρεη ζεκαληηθά αλαζεσξεζεί. Τπάξρνπλ, 

επίζεο, θάπνηα ζεσξεηηθά κέξε πνπ έρνπλ εληειψο απνξξηθζεί. ηφρνο ηεο ςπρνδπλακηθήο 

ςπρνζεξαπείαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ λα δηαρεηξίδεηαη 
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απνηειεζκαηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο. Ζ δηεχξπλζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ θηλήηξσλ, δηακέζνπ ηεο ςπραλαιπηηθήο 

πξνζέγγηζεο, απμάλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη επηξξνήο ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ. Ζ ςπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ θαιή ζπλεξγαζία ζεξαπεπηή-

ζεξαπεπφκελνπ, ε ζρέζε ησλ νπνίσλ δίλεη ηελ επθαηξία λα βησζνχλ άκεζα, λα επηζεκαλζνχλ, 

λα θαηαλνεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ νη πξνβιεκαηηθέο πιεπξέο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ ηεο είλαη ζπλήζσο 

1-2 θνξέο ηε βδνκάδα θαη ε δηάξθεηα ηεο θάζε ζπλεδξίαο είλαη ζπλήζσο 45΄. Ζ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα κηαο ςπρνδπλακηθήο ςπρνζεξαπείαο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα 

απφ ηελ αξρή, θαζψο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ -εθηφο ησλ άιισλ- απφ ην είδνο ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ηε δνκή πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ (Υαηδερξήζηνπ, 2011). 

Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ςπρνδπλακηθήο ςπρνζεξαπείαο. ηε βξαρεία εθδνρή ηεο (12-20 ζπλεδξίεο), είλαη 

απνηειεζκαηηθή γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ςπρηαηξηθψλ δηαγλψζεσλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε 

θαηάζιηςε, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο, ε θνηλσληθή θνβία, νξηζκέλεο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη 

νη επηφηεξεο κνξθήο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο. Γηα ζνβαξφηεξεο ςπρηαηξηθέο δηαγλψζεηο 

θαη γηα πην γεληθεπκέλεο δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο (π.ρ. ςπρνγελήο αλνξεμία, κεηαηρκηαθή 

πξνζσπηθφηεηα θ.ά.), απαηηείηαη αιιά θαη ελδείθλπηαη ε καθξφρξνλε εθδνρή ηεο 

ςπρνδπλακηθήο ςπρνζεξαπείαο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ςπρνδπλακηθή ςπρνζεξαπεία 

απνδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθή θαη νδεγεί ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ 

ζπκπησκάησλ, ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

(Υαηδερξήζηνπ, 2011).  

Ζ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ δηαηαξαρψλ, παξά ην γεγνλφο 

φηη ζηεξίδεηαη ζε κία εθηεηακέλε αιιά ζπλεθηηθή ζεσξία (ςπραλαιπηηθήο πξνέιεπζεο), 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ θιαζζηθή ςπραλάιπζε ησλ ελειίθσλ σο πξνο ηηο 

επηκέξνπο ηερληθέο (π.ρ., ρξήζε παηρληδηνχ, πξνβνιηθψλ ηερληθψλ, ελεξγεηηθέο παξεκβάζεηο 

ηνπ ζεξαπεπηή), ρσξίο φκσο λα ράλεη ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο (π.ρ., ζεσξία 

εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ, κεραληζκψλ άκπλαο, ηξαπκαηηθψλ ζρέζεσλ θ.ν.θ.) (Κνπξθνχηαο, 

2017· Chethik, 2000· Wachtel, 2004 ). Παξαηεξνχληαη επηπιένλ πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο, 

αλάινγα κε ηελ επηκέξνπο ζεσξεηηθή θαηεχζπλζε θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εηδηθνχ. 

Παξφιν πνπ ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο ππάξρνπλ θνηλέο βαζηθέο αξρέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε 

θηινζνθία θαη ηηο ηερληθέο ηεο παξέκβαζεο, ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή δελ ιεηηνπξγεί κε κία 
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ινγηθή εγρεηξηδίνπ, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη απφ κία πξνζσπνπνηεκέλε 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θάζε παηδηνχ (Κνπξθνχηαο, 2017). 

Ζ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ζηνπο εθήβνπο πηνζεηεί κία ζεηξά αξρψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ην πεξηερφκελν, ηε δηάξθεηα θαη ηα εξγαιεία ηεο παξέκβαζεο. Οη παξάκεηξνη ηεο εξγαζίαο 

θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 

ςπρηθή νξγάλσζε ηνπ εθήβνπ, ηε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά θπξίσο απφ ηε δηάζεζε ησλ 

γνλέσλ λα ζπλεξγαζηνχλ (Chethik, 2000· Wachtel, 2004). Ζ δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο γνλείο απνηειεί άιισζηε έλα ηδηαίηεξν θεθάιαην ηεο ςπρνδπλακηθήο ζεσξίαο θαη 

ζεσξείηαη θηλεηήξηνο κνριφο ηεο ζεξαπείαο (Green, 2005· Wachtel, 2004). Ζ επεμεξγαζία ησλ 

αληηζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κε ην παηδί θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ζπληζηά, επνκέλσο, κέξνο ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη βαζηθή 

αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο (Green, 2005). 

Αλ θαη ζπρλά είλαη άκεζε ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εθήβνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ ηάμε, νη ςπρνδπλακηθέο 

παξεκβάζεηο δελ εζηηάδνληαη απαξαίηεηα ζηελ θαηά κέησπν θαηάξγεζή ηεο. Θεσξνχλ ηελ 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά απνηέιεζκα θπξίσο βαζχηεξσλ ελδνςπρηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

δηαπξνζσπηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, πνπ φκσο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ησξηλά ή παξειζφληα 

βηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηα βαζηθά πιαίζηα αλαθνξάο (νηθνγέλεηα, ζρνιείν), θαζψο θαη κε ηε 

ζηάζε ηνπ πεξίγπξνπ απέλαληη ζηηο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ (Κνπξθνχηαο, 2017). 

Οη ςπρνδπλακηθέο παξεκβάζεηο επηθεληξψλνληαη, επνκέλσο, ζηελ αλάδεημε θαη ηελ 

επίιπζε ησλ βαζχηεξσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη εληάζεσλ, νη νπνίεο ζεσξείηαη 

φηη ζπληεξνχλ πνιιέο απφ ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζηάζεηο θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ εθήβνπ. Όηαλ ν έθεβνο «δηεπζεηεί κέζα ηνπ» έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο, είλαη πεξηζζφηεξν έηνηκν λα 

δερζεί θαη λα αλαπηχμεη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπκπεξηθνξάο θαη ζρέζεο κε ηνπο άιινπο, 

θαζψο θαη λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ (Κνπξθνχηαο, 2017). 

πκπιεξσκαηηθά ζπληζηάηαη, επίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ εθήβνπ ζε επνπηεπφκελεο 

ςπρνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ., νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ/θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ν.θ.). Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηνλ έθεβν λα αλαπηχμεη κία αίζζεζε ειέγρνπ ησλ 

ςπρηθψλ θαη ησλ ζσκαηηθψλ ηνπ αλαγθψλ, θαζψο θαη κία αίζζεζε απνδνρήο απφ ηνπο άιινπο, 

ζην κέηξν πνπ ζα θαηαθέξεη ρσξίο πξνβιήκαηα λα ζπκκεηάζρεη ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
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ππφ ηελ επνπηεία ησλ επαγγεικαηηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ απνδνρή ησλ άιισλ ρσξίο ηε 

ρξήζε πξνβιεκαηηθψλ ηξφπσλ ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ζεκαληηθή ζεηηθή εκπεηξία πνπ κπνξεί 

ζηαδηαθά λα θάλεη ηνπο έθεβνπο απηνχο λα αιιάμνπλ ζηάζε (Κνπξθνχηαο, 2017). 

πλνςίδνληαο, βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ςπρνζεξαπείαο απνηειεί 

ε απζεληηθή επηζπκία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη γηα 

νπζηαζηηθή αιιαγή, πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη δηάζεζε λα κηιήζεη φζν πην αλνηθηά γίλεηαη γηα 

ηνλ εαπηφ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. 

3.7. Ππογπάμμαηα παπέμβαζηρ - ςποζηήπιξηρ ζηο ζσολείο  

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο. Μεξηθά 

πξνγξάκκαηα ζπληζηνχλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε ζεξαπεία κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ θαη ηελ πξνψζεζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ θιίκαηνο κέζσ 

ηεο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ γηα ηε θχζε ηεο δηαηαξαρήο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε ηερληθέο 

δηαρεξίζεο ησλ πξνβιεκάησλ. 

3.7.1. ACTION 

Σν ACTION είλαη έλα γλσζηαθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 9-13 εηψλ 

(Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Weist et al, 2014). Αθνξά θπξίσο έθεβα θνξίηζηα, φκσο 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ίδην θαηάιιεια ζε αγφξηα, θαζψο θαη ζε αηνκηθέο ζπλεδξίεο λεαξψλ 

ελειίθσλ. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη γηα 12 εβδνκάδεο θαη απνηειείηαη απφ 20 νκαδηθέο θαη 

δχν αηνκηθέο ζπλεδξίεο, πνπ δηαξθνχλ γηα 45-90 ιεπηά. Δπίζεο, ην ACTION πεξηιακβάλεη θαη 

8 πξναηξεηηθέο ζπλεδξίεο κε ηνπο γνλείο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηνλ έθεβν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Ο 

ζεξαπεπηήο πιεξνθνξεί ηνπο γνλείο γηα ηε θχζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο ζεξαπείαο θαη ηνπο 

εθπαηδεχεη ζηε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

(Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Ζ παξέκβαζε ρξεζηκνπνηεί έμη βαζηθέο ελφηεηεο γηα ηε 

κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ: α) ςπρνεθπαίδεπζε, β) θαζνξηζκφο ζηφρσλ, γ) 

εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο, δ) εθπαίδεπζε ζε ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

ε) γλσζηαθή αλαδφκεζε θαη ζη) εθπαίδεπζε γνλέσλ. Μέζσ ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο ν 

ζεξαπεπφκελνο καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςε θαη εθπαηδεχεηαη ζε ηερληθέο αιιαγήο ηεο 
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δηάζεζεο φπσο π.ρ. ε ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με ην θαζνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ, ν θάζε ζεξαπεπφκελνο ζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ αηνκηθνχο ζηφρνπο θαη αλαπηχζζνπλ κία 

αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο νη ζηφρνη επηηπγράλνληαη. Οη δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο 

παξέρνπλ ζηνλ έθεβν ηελ ηθαλφηεηα βειηίσζεο ηεο δηάζεζεο κέζσ ηεο εκπινθήο ηνπ ζε 

ραιαξσηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο επηθνηλσλίαο κε άιια άηνκα. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο έρνπλ ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ. Δπηπιένλ, ε εθκάζεζε ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ βνεζάεη ηνλ έθεβν 

λα επηιχεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη ε γλσζηαθή αλαδφκεζε σζεί ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δηαζηξεβισκέλσλ ζθέςεσλ θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο. 

Σέινο, ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κία πξναηξεηηθή ελφηεηα, ε 

νπνία ηνπο δηδάζθεη ηηο ηερληθέο πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο γνλέα-παηδηνχ (Weist et al, 2014). Σν εγρεηξίδην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηιακβάλεη, επίζεο θαη ηε ζπλάληεζε ηνπ ζεξαπεπηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

Οη έξεπλεο ηνπ Krumholz (2011) θαη ηνπ Stark θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2010, 2011, 

2012) (φπσο αλαθέξνληαη ζην Weist et al, 2014) νη νπνίεο εθάξκνζαλ ην ACTION ζε εθήβνπο 

κε θαηάζιηςε παξνπζηάδνπλ ζεηηθά επξήκαηα, επηβεβαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα ζηηο κειέηεο ηνπ Stark βξέζεθε φηη πεξηζζφηεξν απφ 

ην 80% ησλ θνξηηζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζεξαπεία κε ην ACTION δελ πιεξνχζαλ πιένλ 

ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ θαηάζιηςε. Δπηπξφζζεηα, νη παξαπάλσ έξεπλεο 

επηβεβαίσζαλ ηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε ζεξαπεία, αθνχ παξαηεξήζεθε φηη ηα 

νθέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ ζεκαληηθφηεξα θαη κεγαιχηεξα ζε δηάξθεηα, φηαλ 

νη γνλείο ησλ εθήβσλ είραλ παξεπξεζεί ζε έμη ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νθηψ ζπλεδξίεο 

εθπαίδεπζεο (Weist et al, 2014). Δπηρεηξψληαο ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ACTION, CWD-A θαη PRP, δηαπηζηψζεθε ππεξνρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ACTION ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο θαη ζηε ζηαζεξφηεηα 

ησλ επηδξάζεσλ ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

3.7.2. Adolescents Coping with Depression 

Σν πξφγξακκα «Adolescent Coping with Depression (CDW-A)» είλαη κία γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηζηηθή παξέκβαζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε κείσζε ή ηελ πξφιεςε ηεο κείδνλαο 

θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο δπζζπκίαο ζε εθήβνπο (Weist et al, 2014· Ogden & Hagen, 
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2013· Goodyer, 2001· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Σν πξφγξακκα έρεη βαζηζηεί ζην 

«Adult Coping with Depression» θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο 

εθήβνπο. Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ρψξν πνπ ζπκίδεη ζρνιηθή ηάμε πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπγρζεί ε πηζαλφηεηα ζηίγκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ogden & Hagen, 2013). Σν 

CWD-A απνηειείηαη απφ 16 ζπλεδξίεο πνπ δηαξθνχλ δχν ψξεο θαη δηεμάγνληαη εληφο νθηψ 

εβδνκάδσλ. Οη ζπλεδξίεο ζπλήζσο είλαη νκαδηθέο (4-8 άηνκα), φκσο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη αηνκηθέο ζπλεδξίεο (Ogden & Hagen, 

2013). ηελ πξψηε ζπλεδξία παξνπζηάδεηαη ην πεξίγξακκα θαη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη παξέρεηαη ςπρνεθπαίδεπζε γηα ηελ θαηάζιηςε. Οη ππφινηπεο ζπλεδξίεο εζηηάδνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ηερληθψλ ραιάξσζεο, επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηερληθψλ βειηίσζεο ηεο δηάζεζεο θαη ζηελ απφθηεζε ειέγρνπ ησλ ζθέςεσλ θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Ogden & Hagen, 2013). ηηο ζπλεδξίεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη 

ζπλαληήζεηο ησλ εθήβσλ κε ηνπο γνλείο ηνπο. Οη ζεξαπεπηέο παξέρνπλ ζηνπο εθήβνπο θαη 

ηνπο γνλείο ηνπο έλα βηβιίν εξγαζηψλ ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ζχληνκν ελεκεξσηηθφ 

έληππν ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, αζθήζεηο γηα ην ζπίηη θαη ζπκπιεξσκαηηθέο αλαιχζεηο γηα 

ηηο ζπλεδξίεο (Ogden & Hagen, 2013). 

Τπάξρνπλ εχξεκαηα εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ηνπ 

Rohde θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ogden & Hagen, 2013 θαη ζην Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009), έδεημε φηη νη έθεβνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ CWD-A 

είραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά αλάξξσζεο θαη βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απφ 

ηνπο έθεβνπο πνπ εθπαηδεχηεθαλ ζε δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

επέδεημε θαη ε έξεπλα ηνπ Clarke θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Goodyer, 

2001), κε κείσζε ησλ επίπεδσλ θαηάζιηςεο θαη αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθήβσλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο έθεβνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Όκσο, ηα νθέιε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αμηνινγήζεθαλ βξαρππξφζεζκα, θαζψο νη ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο ζηνπο έμη 

θαη 12 κήλεο κεηά ηελ παξέκβαζε δελ θαηάθεξαλ λα επηβεβαίσζνπλ ηα πξνεγνχκελα 

επξήκαηα (Ogden & Hage, 2013· Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Goodyer, 2001). 

3.7.3. Penn Resiliency Program  

Σν «Penn Resiliency Program (PRP)» είλαη έλα γλσζηαθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξνγξάκκα 

πξψηκεο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία θαη απεπζχλεηαη ζε έθεβνπο (10-14 εηψλ) 

πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν γηα εθδήισζε θαηάζιηςεο ή πνπ έρνπλ ήδε εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα 



95 

 

θαηάζιηςεο (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins, 2009· Kirkcaldy, 2015· Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009· Weist et al, 2014). Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

εθπαίδεπζε δεμηφηεησλ γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απειπηζίαο (Seligman et al, 2009· Krikcaldy, 2015). Σν PRP βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη 

απφςεηο θαη νη ζθέςεηο καο γηα δηάθνξα γεγνλφηα θαζνξίδνπλ ην πσο απηά ηα γεγνλφηα ζα 

επεξεάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο. Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ 

γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαηάζιηςεο. Οη γλσζηαθέο ηερληθέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπο ζε πεξηζζφηεξν ζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο. Οη ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηε δηαπξαγκάηεπζε, 

ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηηο ηερληθέο ραιάξσζεο (Seligman et al, 

2009). Σν πξφγξακκα ην 2006, πξφζζεζε ηελ ελφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο παξέκβαζεο κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ θαη ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ 

θαη ηερληθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα παηδηά ηνπο (Nolen –Hoeksema & 

Hilt, 2009).  

Σν πξφγξακκα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο απνηειεζκαηηθφ ζηε κείσζε θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. Δθηφο απφ ηελ θαηάζιηςε, ην PRP έρεη βξεζεί φηη κεηψλεη ην 

αίζζεκα ηεο απειπηζίαο, ην άγρνο, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλνιηθά βειηηψλεη ηε 

ςπρηθή επεμία ησλ καζεηψλ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Krikcaldy, 2015· Seligman et al, 

2009). Δπηπιένλ, ε έξεπλα ηνπ Gillham θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009) δηαπίζησζε φηη νη έθεβνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αλαλεψκελε έθδνζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ ελφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ, εκθάληζαλ θαιχηεξα θαη 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απνηειέζκαηα ζηε κείσζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άργνπο απφ ηνπο 

εθήβνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Σα επξήκαηα απηά, ππνζηεξίδνπλ φηη ην πξφγξακκα PRP κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζηνηρείνπ, πηζαλφηαηα επηδεηθλχεη ηζρπξφηεξεο επηδξάζεηο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ απιή εθδνρή ηνπ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

3.7.4. Adolescents Coping with Emotions 

Σν «Adolescents Coping with Emotion (ACE)» είλαη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία θαη απεπζχλεηαη ζε εθήβνπο ειηθίαο 13-16 εηψλ κε ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο. Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη ε πξφιεςε ησλ θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ κέζσ ηεο ρξήζεο γλσζηαθψλ-
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ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κε ηηο νπνίεο ν έθεβνο ζα βειηηψζεη ηηο 

δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο θαη ζα εληζρχζεη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ (Weist et al, 2014). Οη 

ζπλεδξίεο δηεμάγνληαη ζε νκάδεο ησλ 8-10 αηφκσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ζπδήηεζε, δνκεκέλεο 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εμάζθεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ. Σν 

πξφγξακκα απνηειείηαη απφ νθηψ εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο πνπ δηαξθνχλ 90 ιεπηά θαη 

εκπεξηέρνπλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο: α) θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, β) αλαγλψξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ κε-ξεαιηζηηθψ ζθέςεσλ, γ) αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δ) εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο δηαπξνζσπηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ε) αλαγλψξηζε ησλ 

επηηεπγκάησλ θαη επηβξάβεπζε ηνπ εαπηνχ (Weist et al, 2014· Sheffield, Spence, Rapee, 

Kowalenko, Wingnall, Davis & McLoone, 2006).  

Σν πξφγξακκα ACE έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αζαθέο (unclear), εμαηηίαο ησλ 

αληηθξνπφκελσλ/κεηθηψλ επξεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε κειέηε ηνπ Kowalenko θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2005), βξήθε φηη ηα έθεβα θνξίηζηα εκθάληζαλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο, κεησκέλα επίπεδα αξλεηηθψλ απηφκαησλ ζθέςεσλ θαη πην απνηειεζκαηηθέο 

δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κεηά ηε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο επηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηεξήζεθαλ θαη κεηά απφ έμη κήλεο θαηά ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα (Kowalenko, Rapee, Simmons, Wignall, Hoge, Whitefield, Starling, 

Stonehouse & Baillie, 2005). Όκσο, ε έξεπλα ηνπ Sheffield θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2006), 

πνπ πεξηειάκβαλε κεγαιχηεξν δείγκα εθήβσλ δε βξήθε θακία επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ACE ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλεμαξηήησο νκάδαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο ή 

ζηε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα πνπ δηεμάγε έλα ρξφλν αξγφηεξα (Sheffield et al, 2006). 

3.7.5. Cognitive – Behavioral Intervention for Trauma in Schools  

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο «Cognitive- Behavioral Intervention for Trauma in Schools 

(CBITS)» εθαξκφδεηαη ζηα ζρνιεία γηα ηε ζεξαπεία παηδηψλ θαη εθήβσλ πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε 

θάπνηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη δηαηαξαρήο 

κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Weist et al, 2014). Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζην γλσζηαθφ-

ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: α) ςπρνεθπαίδεπζε, β) ηερληθέο 

ραιάξσζεο γηα κείσζε ηνπ άγρνπο, γ) δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ δ) 

ζηαδηαθή έθζεζε ζε «θαληαζηηθέο» ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο κέζσ εηθφλσλ, δσγξαθηψλ θαη 

θεηκέλσλ, ε) επεμεξγαζία ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζη) δεμηφηεηεο επίιπζεο θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ (Weist et al, 2014). Σν πξφγξακκα CBITS ηππηθά απνηειείηαη απφ 10 
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εβδνκαδηαίεο νκαδηθέο ζπλεδξίεο (5-8 καζεηέο), κία έσο ηξείο αηνκηθέο ζπλεδξίεο, δχν 

πξναηξεηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο θαη κία ζπλεδξία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ην ζθνπφ ηεο παξέκβαζεο. Ζ έθζεζε ζε «θαληαζηηθέο» ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ζηελ αηνκηθή ζπλεδξία θαη έπεηηα ζηηο νκαδηθέο ζπλεδξίεο 

(Weist et al, 2014). 

Έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζή επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ηνπ Stein θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Weist et al, 2014) βξήθε φηη νη έθεβνη ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ππέδεημαλ κεγαιχηεξεο 

κεηψζεηο ζηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθήβνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Οη επίδξαζεηο ηεο παξέκβαζεο κέζσ ηνπ CBITS πξνγξάκκαηνο 

παξέκεηλαλ αθφκε θαη κεηά απφ έμη κήλεο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε ζπκπιεξσκαηηθή 

κειέηε. Δπηπιένλ, ν Jaycox θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ην 2010 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Weist et al, 

2014) ζπλέθξηλαλ ην CBITS κε έλα άιιν παξφκνην πξφγξακκα ην «Trauma-Focused 

Cognitive-Behavioral Therapy» θαη δηαπίζησζαλ φηη νη έθεβνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα 

ηνπ CBITS εκθάληζαλ ειάρηζηα κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ, αλ θαη νη δηαθνξέο 

ήηαλ αλεπαίζζεηεο. Σν πξφγξακκα έρεη αμηνινγεζεί σο απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Weist et al, 2014). 

3.7.6. Primary and Secondary Control Enhancement Training  

Σν πξφγξακκα «Primary and Secondary Control Enhancement Training (PASCET)» 

αθνξά παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 8-15 εηψλ κε θαηάζιηςε θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Δθαξκφδεηαη 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξσηνγελή κεραληζκνχ ειέγρνπ (π.ρ. ζηξαηεγηθέο 

θαη δεμηνηήηεο γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ψζηε λα ελδπλακσζεί ην άηνκν) θαη ηνπ 

δεπηεξνγελή κεραληζκνχ ειέγρνπ (π.ρ. αιιαγή ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ εξκελείαο ησλ 

θαηαζηάζεσλ φηαλ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ) ζηνπο 

εθήβνπο (Goodyer, 2001). Ο ζηφρνο ηνπ PASCET είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο λένπο λα 

εθαξκφδνπλ ηηο πξσηνγελείο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη επκεηάβιεηεο θαη 

ηηο δεπηεξνγελείο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ κεηαβάιινληαη. Σν πξφγξακκα 

παξέρεηαη απφ εθπαηδεπκέλνπο ζεξαπεπηέο, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ην 

ζπίηη ηνπ εθήβνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ εθηίζεηαη ν έθεβνο (Weisz et al, 2009).  
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Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο δξάζεο (action skills) θαη δεμηφηεηεο ζθέςεο 

(think skills). Οη πξψηεο εζηηάδνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξσηνγελή ειέγρνπ. ηηο ζπλεδξίεο 

εμεηάδνληαη νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη ηερληθέο ραιάξσζεο θαη δηαρείξηζεο 

ζηξεο θαη ε απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο ζπκκεηέρνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο ή αλαπηχζζνληαο 

θάπνην ηαιέλην. Οη δεχηεξεο επηθεληξψλνληαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ δεπηεξνγελή ειέγρνπ. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ εξεπλάηαη ε ζεηηθή ζθέςε, ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ, ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε απνθπγή ηνπ βαζχ ζηνραζκνχ, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ κέιινληνο θαη ε επηκνλή (Weisz et al, 2009). ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο 

δίλεηαη έλα βηβίν εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο ζπλεδξίεο (π.ρ. παηρλίδηα 

ξφισλ, βίληεν θαη παηρλίδηα) θαη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη. Ζ εκπινθή ησλ γνλέσλ είλαη άιιν έλα 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξηλ ηελ πξψηε ζπλεδξία κε ηνλ έθεβν, νη 

γνλείο ζπλαληψληαη κε ηνλ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο ηνπο εμεγεί ην πξφγξακκα παξέκβαζεο, ηνλ 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ζπδεηάεη καδί ηνπο γηα ηε 

ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ. ην ηέινο θάζε ζπλεδξίαο ηνπ εθήβνπ, νη γνλείο καδί κε ηνλ 

έθεβν θαη ην ζεξαπεπηή επηρεηξνχλ κία επαλεμέηαζε ηεο ζπλεδξίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα εμαζθεζνχλ (Weisz et al, 2009). 

Σν πξφγξακκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί έσο θαη γηα 17 εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο ησλ 50 

ιεπηψλ. Όπσο αλαθέξακε ε πξψηε ζπλεδξία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο γνλείο, ζηε ζπλέρεηα 

10 απφ ηηο ζπλεδξίεο επηθεληξψλνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ δεμηνηήησλ δξάζεο θαη ζθέςεο 

ζηνπο λένπο θαη άιιεο ηέζζεξηο αθηεξψλνληαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο εθήβνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε κεκνλσκέλσλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο. Σέινο, άιιεο δχν επηπιένλ αηνκηθέο 

ζπλεδξίεο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε ηνπο γνλείο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο PASCET (Weisz et al, 2009).  

ηελ έξεπλα ηνπ Weisz θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Goodyer, 2001), 

βξέζεθε φηη νη έθεβνη πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα PASCET εκθάληδαλ κεγαιχηεξε 

βειηίσζε ζηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη ήηαλ πην πηζαλφ λα βαζκνινγήζνπλ κε 

πςειφηεξν ζθνξ ζηηο αμηνινγήζεηο γηα ηελ ηθαλφηεηα απην-εμππεξέηεζεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

έθεβνπο πνπ δελ είραλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην 50% ησλ εθήβσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα δελ πιεξνχζε 

πιένλ ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε θαηάζιηςεο έλαληη ηνπ κφιηο 16% ησλ εθήβσλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. Απηέο νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ήηαλ εκθαλείο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο αιιά 

θαη θαηά ηε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα 9 κήλεο κεηά (Goodyer, 2001). Χζηφζν ιφγσ ηεο 
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απνπζίαο πξφζθαησλ εξεπλψλ πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο απαξαηηήησο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο κεηά 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ην PASCET δελ έρεη αλαγλσξηζηεί αθφκε σο πξφγξακκα κε 

πξννπηηθέο. 

3.7.7. Skills for Academic and Social Success  

Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο «Skills for Academic and Social Success (SASS)» βαζίδεηαη 

ζην γλσζηαθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν θαη εθαξκφδεηαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο θνβίαο ζε εθήβνπο (McKay & Storch, 2011· Weist et al, 2014). 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη βαζηζηεί ζην «Social Effectiveness Therapy for 

Children» ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο έκθαζήο ηνπ ζηελ έθζεζε, ζηελ εθπαίδεπζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Σν πξσηφθνιιν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηξνπνπνηήζεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζηνπο εθήβνπο (π.ρ. θαηάιιειεο 

αλαπηπμηαθά θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη εθπαίδεπζε ζηε ξεαιηζηηθή ζθέςε) θαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (π.ρ. ιηγφηεξεο θαη πην ζχληνκεο ζπλεδξίεο θαη ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο, 

γνλείο θαη ζπκκαζεηέο). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ 12 νκαδηθέο ζπλεδξίεο, 

δχν αηνκηθέο ζπλαληήζεηο, δχν ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, δχν ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηέζζεξηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα άηνκα ηεο 

νκαδηθήο ζπλεδξίαο θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δχν ππνζηεξηθηηθέο ζπλεδξίεο (McKay & 

Storch, 2011· Weist et al, 2014). Οη 12 νκαδηθέο ζπλεδξίεο πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζε 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηε ξεαιηζηηθή ζθέςε θαζψο θαη αζθήζεηο έθζεζεο εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή ησλ ζπκκαζεηψλ (π.ρ. έλαξμε 

ζπδήηεζεο κε θάπνην ζπκκαζεηή). Οη δχν αηνκηθέο ζπλεδξίεο εζηηάδνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία. Οη ζπλεδξίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη δηαξθνχλ 40 ιεπηά. Οη ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο γνλείο ζηνρεχνπλ ζηε ςπρνεθπαίδεπζε γηα ηελ θνηλσληθή θνβία θαη ζηηο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο ηνπ παηδηνχ. Οη ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαηαξαρή θνηλσληθνχ άγρνπο, ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην πνηεο ζπκπεξηθνξέο εληφο ηεο ηάμεσο πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη ηελ 

εηζαγσγή αζθήζεσλ έθζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, νη ηέζζεξηο θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο παξέρνπλ έθζεζε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη επθαηξίεο γηα ρξήζε ησλ 

απνθηεζέλησλ δεμηνηήησλ. Σα κέιε ηεο παξεκβαηηθήο νκάδαο εμαζθνχληαη ζε θνηλσληθέο 
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αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε θπζηθά πιαίζηα (π.ρ. ζρνιηθέο εθδξνκέο) 

(McKay & Storch, 2011· Weist et al, 2014). 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο Masia - Warner θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2001, 2005, 

2007) (φπσο αλαθέξεηαη ζην McKay & Storch, 2011 θαη ζην Weist et al, 2014), ε εθαξκνγή 

ηνπ SASS κεηψλεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ θνηλσληθνχ άγρνπο θαη ηεο απνθπγήο θαη εληζρχεη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζχκθσλα κε ηηο αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Καη ζηηο ηξείο έξεπλεο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ πιεξνχζαλ πιένλ ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε ηεο θνηλσληθήο θνβίαο, 

αθφκε θαη κεηά απφ ην πέξαο έμη κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο (McKay & Storch, 

2011· Weist et al, 2014). Σα επξήκαηα απηά, επηζεκαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο θνηλσληθνχ άγρνπο. 

3.7.8. Teaching Kids to Cope  

Σν «Teaching Kids to Cope (TKC)» είλαη έλα παξεκβαηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ ζηξεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ησλ δεμηφηεησλ αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ. Απεπζχλεηαη ζε εθήβνπο ειηθίαο 12-

18 εηψλ κε θαηάζιηςε θαη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (Weist et al, 2014· Ogden & Hagen, 2013). 

Σν πξφγξακκα δηαξθεί 10 εβδνκάδεο θαη νη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα γηα 60 ιεπηά, εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ (Ogden & Hagen, 2013). Σν πξφγξακκα 

TKC εζηηάδεη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο αιιά ελζσκαηψλεη θαη γλσζηαθά ζηνηρεία. Οη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: α) πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, β) εθπαίδεπζε ζε 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, γ) ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, δ) βηβιηνζεξαπεία, ε) παηρλίδη ξφισλ, 

ζη) επίιπζε ζπγθξνχζεσλ θαη δ) ηερληθέο ραιάξσζεο. Δπίζεο ην πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεη 

βησκαηηθέο αζθήζεηο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ 

καζεκέλσλ δεμηνηήησλ. Οη γλσζηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθκαίεπζε αξλεηηθψλ απηφκαησλ ζθέςεσλ, ηε γλσζηαθή αλαδφκεζε θαη ηε γλσζηαθή πξφβα 

(Weist et al, 2014· Ogden & Hagen, 2013).  

Ζ έξεπλα ηνπ Puskar θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003), έδεημε φηη νη έθεβνη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο πεηξακαηηθή νκάδαο, κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο TKC θαη έμη 

κήλεο αξγφηεξα ζηε ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα, εκθάληζαλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο εθήβνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ ζπλέρηζαλ 
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λα εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. Δπηπιένλ, παξνπζηάζηεθε θαη αχμεζε ηεο ρξήζεο 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο εθήβνπο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο 

(Puskar, Sereika & Tusaie-Mumford, 2003· Ogden & Hagen, 2013).  Δπίζεο, ε έξεπλα ηνπ 

Lamb θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο αλαθέξεηαη ζην Ogden & Hagen, 2013) βξήθε παξφκνηα 

επξήκαηα, φκσο, κφλν γηα ηα έθεβα θνξίηζηα ηνπ δείγκαηνο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Puskar θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ βξέζεθαλ εμαζζελήκελα ζηε ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε 12 

κήλεο κεηά. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη αλαγθαίν λα δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα TKC, ψζηε λα ηεθκεξησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

3.8. Ππογπάμμαηα παπέμβαζηρ – ςποζηήπιξηρ ζηην οικογένεια 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο ζηνπο εθήβνπο θαη εθαξκφδνληαη ζηνπο 

ίδηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

3.8.1. Cool Kids 

Σν «Cool Kids» είλαη έλα γλσζηαθφ-ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο. Απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

ειηθίαο επηά έσο 12 εηψλ θαη ζηνπο γνλείο ηνπο (Weist et al, 2014· McKay & Storch, 2011). 

Σν πξφγξακκα Cool Kids θπθινθνξεί ζε δχν εθδφζεηο, ε πξψηε αθνξά ηελ παξέκβαζε ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην θαη ε δεχηεξε ηελ παξέκβαζε ζηελ νηθφγελεηα. Ζ ζρνιηθή έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ νθηψ νκαδηθέο ζπλεδξίεο πνπ δηαξθνχλ κία σξα θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε 

πεξηιακβάλνληαη δχν ζπλεδξίεο κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ, θαηά ηηο νπνίεο πιεξνθνξνχληαη 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξέκβαζεο θαη εθπαηδεχνληαη ζε δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οη αξρηθέο ζπλεδξίεο εζηηάδνπλ ζηε ςπρνεθπαίδεπζε θαη ζηε γλσζηαθή 

αλαδφκεζε ελψ νη ππφινηπεο επηθεληξψλνληαη ζηε ζηαδηαθή έθζεζε ζε θνβηθφ εξέζηζκα. 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη εθπαηδεχνληαη ζε δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο απηνπεπνίζεζεο (Weist et al, 2014· McKay & Storch, 2011). Ζ νηθνγελεηαθή έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη 10 εβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο πνπ δηαξθνχλ ζπλήζσο δχν ψξεο. 

ηελ νηθνγελεηαθή παξέκβαζε, νη γνλείο θαη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο, λα εκπιέθνληαη ζε ξεαιηζηηθή ζθέςε, λα εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη λα θάλνπλ ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 
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ηα εκπιεθφκελα κέιε ηεο παξέκβαζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην άγρνο θαη ηε 

γλσζηαθή αλαδφκεζε. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ 

εξγαζίεο ζην ζπίηη θαη νη γνλείο εθπαηδεχνληαη ζε ζηξαηεγηθέο κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγρψδε δηαηαξαρή (Rapee, 2000). ηελ αξρή θάζε 

ζπλεδξίαο, ν ζεξαπεπηήο ζπδεηάεη κε ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά γηα ηηο εξγαζίεο πνπ είραλ 

αλαηεζεί ζηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαο. ηε ζπλέρεηα, νη γνλείο 

θαη ηα παηδηά ζπδεηνχλ αηνκηθά κε ην ζεξαπεπηή γηα ηε ζεκαηηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ηξέρνπζαο ζπλεδξίαο θαη χζηεξα ζπλαληψληαη φινη καδί σο νκάδα γηα λα αλαηεζεί ε επφκελε 

εξγαζία (Rapee, 2000). 

Ζ εθαξκνγή θαη ησλ δχν εθδφζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Cool Kids, έρεη ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 

ησλ ζπκπησκάησλ άγρνπο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Ζ έξεπλα ησλ Mifsud θαη Rapee (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Weist et al, 2014 θαη ζην McKay & Storch, 2011), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ελλέα ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο, έδεημε φηη ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα ζπκπηψκαηα άγρνπο ηνπο ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία θαη θαηά ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή έξεπλα πνπ δηεμάγε ηέζζεξηο κήλεο αξγφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Rapee (2000), ε 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε αγρψδε δηαηαξαρή θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο έρεη βξεζεί πην επεξγεηηθή/απνηειεζκαηηθή ζπγθξηηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην (Rapee, 2000). 

3.8.2. Coping Cat 

Σν «Coping Cat»  είλαη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ βαζίδεηαη ζην γλσζηαθφ-

ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο θαη απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 7-

14 εηψλ πνπ λνζνχλ κε γεληθεπκέλε αγρψδε δηαηαξαρή, θνηλσληθή θνβία θαη δηαηαξαρή 

άγρνπο ηνπ απνρσξηζκνχ (Ogden & Hagen, 2013· Morris & March, 2004· Murris, 2007). 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα αθνξά θαη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη πξνγξακκαηίδνπλ δχν ζπλαληήζεηο κε 

ην ζεξαπεπηή, ψζηε λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηε θχζε ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ηνπο (Ogden & Hagen, 2013). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη εθαξκνζηεί ζε 

αξθέηεο ρψξεο φπσο νη Ζ.Π.Α, ε Ννξβεγία, ε Οιιαλδία, ε Απζηξαιία (νλνκάδεηαη FRIENDS) 

θαη ν Καλαδάο (νλνκάδεηαη Coping Bear). Ζ παξέκβαζε απνηειείηαη απφ 16 εβδνκαδηαίεο 

ζπλεδξίεο, νη νπνίεο δηαξθνχλ 50-60 ιεπηά θαη ρσξίδνληαη ζε δχν ζηάδηα. (Ogden & Hagen, 

2013· Morris & March, 2004). Οη πξψηεο νθηψ ζπλεδξίεο αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη νη ππφινηπεο νθηψ εζηίαδνπλ ζηελ εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ. πγθεθξηκέλα, 
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ζην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ν έθεβνο καζαίλεη: α) λα αλαγλσξίδεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο, 

β) λα ακθηζβεηεί θαη λα αιιάδεη ηηο αγρψδεηο ζθέςεηο θαη ηνλ εζσηεξηθφ 

δηάινγν/απηνδηάινγν, γ) λα ζρεδηάδεη έλα πιάλν αληηκεηψπηζεο ηεο αγρσηηθήο θαηάζηαζεο θαη 

δ) λα αμηνινγεί ηελ επίδνζή ηνπ θαη λα επηβξαβεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ (Morris & March, 2004). Οη 

έθεβνη καζαίλνπλ λα ζπκνχληαη ηα βήκαηα απηά κέζσ ηνπ αθξσλπκίνπ «FEAR», φπνπ F= ην 

αίζζεκα ηνπ θφβνπ, Δ= ε αλακνλή εθδήισζεο αξλεηηθψλ θαη αγρσηηθψλ γεγνλφησλ, Α= νη 

ζηάζεηο θαη νη πξάμεηο αληηκεηψπηζεο θαη R= ηα απνηειέζκαηα θαη ε αληακνηβή (Ogden & 

Hagen, 2013· Morris & March, 2004· Murris, 2007). Απφ ηα παξαπάλσ, εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ην πξφγξακκα Coping Cat είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηε γλσζηαθή 

πξνζέγγηζε (Murris, 2007). ην ζηάδην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν έθεβνο ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ έκαζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο θφβνπο ηνπ κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ έθζεζε (Morris & March, 2004). Σν πξφγξακκα 

ελζσκαηψλεη θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο φπσο κίκεζε πξνηχπνπ, παηρλίδηα ξφισλ, 

δηαρείξηζε ησλ εληζρχζεσλ θαη ηερληθέο ραιάξσζεο. Δπίζεο, ζηελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηψλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ςπρνεθπαίδεπζε ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο (Morris & March, 2004· 

Murris, 2007).  

Σν πξφγξακκα Coping Cat έρεη ραξαθηεξηζηεί σο απνηειεζκαηηθφ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ 

άγρνπο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Ζ έξεπλα ηνπ Kendall θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1997), (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Ogden & Hagen, 2013 θαη ζην Morris & March, 2004) βξήθε φηη ην 53-64% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο δελ πιεξνχζαλ πιένλ ηα θξηηήξηα γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο αγρψδεο δηαηαξαρήο ελ ζπγθξίζεη κε ην κφιηο 6% ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. Οη ζεξαπεπηηθέο επηδξάζεηο ηνπ Coping Cat δηαηεξήζεθαλ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ 

ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο κεηά απφ ηξία θαη πέληε ρξφληα απφ ηελ αξρηθή κειέηε. Οη πην 

πξφζθαηεο έξεπλεο ηνπ Kendall θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2007, 2008), (φπσο αλαθέξνληαη ζην 

Ogden & Hagen, 2013) αλαπαξήγαγαλ παξφκνηα απνηέιεζκαηα, επηβεβαηψλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα έρεη απνδεηρζεί ην ίδην 

απνηειεζκαηηθφ αλεμάξηεησο θχινπ, ελψ επηπιένλ έρεη ζεσξεζεί θαηάιιειν θαη γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε ππνθιηληθά επίπεδα άγρνπο 

(Morris & March, 2004).  

3.8.3. Attachment - Based Family Therapy 

Σν «Attachment - Based Family Therapy (ABFT)» είλαη έλα εκη-δνκεκέλν πξφγξακκα 

ζεξαπείαο πνπ ζηνρεχεη ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα, απεπζχλεηαη ζε έθεβνπο 
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ειηθίαο 12-18 εηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε θαηάζιηςε θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. Δπίζεο, 

εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ. Βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία 

πξνζθφιιεζεο/δεζκνχ ηνπ Bowlby θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εληζρχζεη ηε ζρέζε γνλέα-

παδηνχ, λα απνθαηαζηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε, λα πξνσζήζεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη λα βνεζήζεη ζηελ απηνλνκία ηνπ εθήβνπ (Nolen-

Hoeksema & Hilt, 2009). Γηα ηνπο γνλείο, ην πξφγξακκα εζηηάδεη ζηελ θξηηηθή, ζηελ 

απνδέζκεπζε, ζηνπο πξνζσπηθνχο ζηξεζζνγφλνπο παξάγνληεο θαη ζηηο γνλετθέο δεμηφηεηεο. 

Δλψ γηα ηνπο εθήβνπο, επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζηελ 

απηναληίιεςε, ζηα θίλεηξα θαη ζηελ απνδέζκεπζε. To ABFT ρξεζηκνπνηεί πέληε βαζηθνχο 

ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο: α) ρεζηαθή αλαδφκεζε (relational reframe) – Καηά ηελ νπνία νη 

νηθνγέλεηεο καζαίλνπλ λα θαηαλννχλ θαη λα ζπκθσλνχλ φηη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ· β) 

πκκαρία κε ηνλ έθεβν (adolescent alliance) - Ο ζεξαπεπηήο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ έθεβν γηα 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη λα εμεηάζνπλ πσο 

απηά ηα δεηήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε. Ο ζεξαπεπηήο ελζαξξχλεη ηνλ έθεβν λα 

ζπδεηήζεη ηα ζέκαηα απηά κε ηνπο γνλείο ηνπ· γ) πκκαρία κε ην γνλέα (parent alliance) – Ο 

ζεξαπεπηήο θαη νη γνλείο ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα αλαθαιχςνπλ ηηο πεγέο γνλετθνχ άγρνπο. Ο 

ζηφρνο είλαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ην αίζζεκα αγάπεο ηνπ γνλέα πξνο ην παηδί θαη λα 

παξαθηλεζεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ δηδάρηεθε κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο· δ) Eπαλαπξνζθφιιεζε (reattachment) – πξαγκαηνπνηείηαη κία νηθνγελεηαθή 

ζπλεδξία θαηά ηελ νπνία ν έθεβνο ζπδεηάεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε ηνπο 

γνλείο ηνπ. Οη γνλείο ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ έθεβν θαη ηνλ βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ 

εμεξεχλεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ· ε) Απηνλνκία (autonomy) – Οη γνλείο θαη ν 

έθεβνο ζπλεξγάδνληαη γηα λα εδξαηψζνπλ ηελ ελδπλακσκέλε ζρέζε ηνπο. Ο γνλέαο ιεηηνπξγεί 

ζαλ νδεγφο ηνπ εθήβνπ, θαη ν έθεβνο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κία πγηή ηζνξξνπία ζρέζεο 

θαη απηνλνκίαο απφ ην γνλέα (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη γηα 

12-16 εβδνκάδεο. Οη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα 60 - 90 ιεπηά 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009).  

Δκπεηξηθέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρνπλ παξάγεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ζηε κειέηε ηνπ Diamond θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009) βξέζεθε φηη νη έθεβνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ήηαλ ιηγφηεξνη πηζαλφ λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε θαηάζιηςεο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εχξεκα ην νπνίν δηαηεξήζεθε θαη ζηε 
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ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε πνπ δηεμάγε έμη κήλεο αξγφηεξα. Ζ εθαξκνγή ηνπ ABFT θαηφξζσζε 

λα κεηψζεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο, ηεο απφγλσζεο θαη ηνλ απηνθηνληθφ 

ηδεαζκφ θαη ζπλδέζεθε κε ηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηέξαο-εθήβνπ, φπσο απηή 

αμηνινγήζεθε απφ ηελ θιίκαθα «Inventory of Parent and Peer Attachment» (Nolen-Hoeksema 

& Hilt, 2009). 

3.8.4. Stress - Busters 

Σν Stress - Busters είλαη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζπλδπάδεη ηε γλσζηαθή-

ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία κε ηελ νηθνγελεηαθή εθπαίδεπζε. Απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο κε ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 

Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην, απνηειείηαη απφ 10 ζπλεδξίεο θαη 

πεξηιακβάλεη γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο (π.ρ. αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εθπαίδεπζε ζηε ραιάξσζε, ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πξνγξακκαηηζκφ επράξηζησλ δξαζηεξηνηήησλ, γλσζηαθή αλαδφκεζε, 

δεκηνπξγία πιάλνπ κείσζεο πξνζσπηθνχ ζηξεο θ.ά.) γηα ηε βειηίσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθήβσλ. Δπίζεο, ζην πξφγξακκα 

Stress – Busters ηα παηδηά δεκηνπξγνχλ έλα βίληεν γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηδάρηεθαλ ζηηο 

γλσζηαθέο-ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζπλεδξίεο θαη ην παξνπζηάδνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο ζηελ 

ηειεπηαία νηθνγελεηαθή ζπλεδξία. Οη γνλείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνγελεηαθήο ζπλεδξίαο 

καζαίλνπλ ηξφπνπο πξνψζεζεο θαη ελίζρπζεο ελφο ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζεο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα 

δηδαρηνχλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηνλίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ έρνπλ ζην λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο δεμηφηεηεο, ψζηε λα απνθηήζνπλ κία 

ζεηηθφηεξε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα βειηησζεί ε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Οη 

ζπλεδξίεο πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ε δηάξθεηα ηνπο 

ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 90 ιεπηά, κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθαξκνζηκφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009) 

Ζ έξεπλα ησλ Asarnow, Scott θαη Mintz (2002), δηαπίζησζε φηη κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη έθεβνη ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο αλέθεξαλ κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ, ησλ αξλεηηθψλ ζθέςεσλ θαη βειηίσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Δπίζεο, νη έθεβνη θαη νη γνλείο αμηνιφγεζαλ ην 

πξφγξακκα σο ρξήζηκν (Asarnow, Scott & Mintz, 2002). Αλ θαη ην πξφγξακκα Stress - 

Busters έρεη ζεσξεζεί ππνζρφκελν, ν ζπλδπαζκφο παξέκβαζεο θαη νηθνγελεηαθήο εθπαίδεπζεο 
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δελ έρεη αθφκε αμηνινγεζεί ελ ζπγθξίζεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο ηελ 

πξνζζήθε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζηνηρείνπ, νχηε έρεη κειεηεζεί ζε εθήβνπο κε θιηληθή θαηάζιηςε 

(Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

3.9. ςμπεπάζμαηα για ηιρ παπεμβάζειρ  

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο εκπεηξηθέο έξεπλεο, νη παξεκβάζεηο πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 ζηελ δηεπθφιπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ φρη κφλν ηεο 

εμσηεξηθήο επηβνιήο θάπνησλ ηερληθψλ, αιιά θαη ηεο ππνζηήξημεο, ελίζρπζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ελδνςπρηθψλ δηαπξνζσπηθψλ δηεξγαζηψλ κέζσ βησκαηηθψλ 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, 

  ζηελ αχμεζε ησλ θπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αίζζεζεο ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο, αιιά 

θαη ηεο δηάζεζεο κέζα απφ βησκαηηθέο δξάζεηο κε βάζε ηε θπζηθή αγσγή, πνπ έρνπλ, 

φκσο, θαη κία ςπρνθνηλσληθή δηάζηαζε,  

 ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ ζε νκαδηθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο δξάζεηο, θαζψο 

θαη ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην θαη ζηελ ηάμε, πνπ νηθνδνκνχλ κία 

αίζζεζε ειέγρνπ θαη ππνθαηάζηαζεο ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κε έλα ζεηηθφ 

αίζζεκα αμίαο ηνπ εαπηνχ ηνπο,  

 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ησλ αξλεηηθψλ γλσζηηθψλ 

ζρεκάησλ, 

 ζηε δηεπθφιπλζε έθθξαζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

αξλεηηθψλ βησκάησλ (ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ) πνπ ζπλδένληαη κε απηά κέζα απφ 

ειθπζηηθνχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο (π.ρ., δσγξαθηέο, παηρλίδηα ξφισλ),  

 ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ άκπλαο πνπ δηαηεξνχλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηα κε ιεηηνπξγηθά πξφηππα ζχλδεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο (πξφηππα 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο), πνπ επίζεο έρνπλ έλα δπζιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, 

εληζρχνληαο έκκεζα ηηο θαηαζιηπηηθέο ζθέςεηο θαη δηαζέζεηο, 
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  ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη εθκάζεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη,  

 ζηελ επεμεξγαζία θαη επίιπζε αλαπηπμηαθψλ δεηεκάησλ (εθεβηθή πξνβιεκαηηθή) πνπ 

αθνξνχλ ζηα παηδηά ηα νπνία βξίζθνληαλ ζηελ πξνεθεβεία ή εηζέξρνληαη ζηελ εθεβεία, 

επεξεάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ απηνεηθφλα ηνπο (Carr, 2009· Κνπξθνχηαο, 2011). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθεβεία απνηειεί κία πεξηφδν θξίζεο θαη αλαθαηάηαμεο, πνπ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο αλαδήηεζεο ηνπ εαπηνχ, ν έθεβνο πξνζπαζεί λα απηνλνκεζεί θαη λα αλαπηχμεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Ζ πεξίνδνο ηεο εθεβείαο, ινηπφλ, λννείηαη σο ην πέξαζκα απφ ηελ 

αζσφηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ σξηκφηεηα ηεο ελειηθίσζεο. ην δηάζηεκα απηφ ην ζψκα 

ηνπ εθήβνπ αθππλίδεηαη βηνινγηθά θαη ζεμνπαιηθά, κε ηηο αιιαγέο απηέο λα απνηεινχλ 

αθεηεξία γηα κεηαβνιέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηε δηάζεζή ηνπ. Χο ζπλέπεηα 

απηψλ ησλ αιιαγψλ ν έθεβνο βηψλεη πνηθίιεο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη αλεζπρίεο. Σν 

άγρνο θαη ε κειαγρνιηθή δηάζεζε ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο ηεο 

εθεβείαο. Οη πεξηζζφηεξνη έθεβνη νδεχνπλ πξνο ηελ σξηµφηεηα νµαιά, ρσξίο µεγάιεο 

ςπρνινγηθέο εληάζεηο. Όκσο, ππάξρεη έλα πνζνζηφ ησλ εθήβσλ πνπ εμαηηίαο ηεο ζπλέξγεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζα εθδειψζνπλ 

παζνινγηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο ή θαηάζιηςεο (Feldman, 2008· Christie & Viner, 2005· 

Ogden & Hagen, 2013· Pinel, 2011· Κνπξθνχηαο, 2001· Σζίηζηθα, 2011· Kring et al, 2010). 

Ζ θαηάζιηςε θαη νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηηο θχξηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ εθδειψλνληαη ζηελ εθεβεία. Οη δχν απηέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά πνιιέο πιεπξέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηε γλσζηηθή ηνπ 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ, ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη σζνχλ ην άηνκν ζηελ 

απνκφλσζε, ελψ αλ ζπλππάξρνπλ κε απηνθηνληθφ ηδεαζκφ (θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαηάζιηςεο) κπνξεί λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζηνλ ζάλαην. Δίλαη ζαθέο, φηη ε έγθαηξε 

αλαγλψξηζε θαη παξέκβαζε επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ έθβαζε ησλ δηαηαξαρψλ θαη ηελ 

εμέιημε ησλ παηδηψλ κε δηάθνξεο κνξθέο ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ. Ο ςπρνζεξαπεπηήο ζα 

πξέπεη λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Morris & March, 2014· 

Murris, 2007· Kring et al, 2010· Lewis & Rudolph, 2014· Goodyer, 2001· McKay & Storch, 

2011). 

Ζ νηθνγέλεηα, αλακθηζβήηεηα, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ςπρνζεξαπείαο, γη’ απηφ ην ιφγν ζπλίζηαηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαηά ηε 

δηάξθεηά ηεο. Δθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα, φκσο, θαη ην ζρνιείν απνηειεί κία κηθξή θνηλσλία 

κέζα ζηελ νπνία ηα παηδηά θαη νη έθεβνη αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη. Δπνκέλσο, 

απνηειεί ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, νξγαλψλνληαο ζεκηλάξηα κε 
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ηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ ςπρνιφγσλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο έρεη 

αμηνινγεζεί σο κία αξθεηά σθέιηκε ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή. Ο ζηφρνο ηεο γλσζηαθήο-

ζπκπεξηθνξηζηηθήο παξεκβάζεο, πνπ απνηειεί κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζεξαπείαο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο, είλαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ γλσζηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αηφκνπ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε γλσζηαθή θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθή αιιαγή (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009· Lewis & Rudolph, 2014· McKay 

& Storch, 2011· Weist et al, 2014· Υαηδερξήζηνπ, 2011· Καιαληδή-Αδίδη & Εαθεηξνπνχινπ, 

2004). 

Καη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αλαληίξξεηα, απνηειεί θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο. Ζ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ απεπζχλεηαη ζηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηνρεχεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ελεξγψλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γνλέα θαη παηδηνχ. Δπηπιένλ, νη γνλείο 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζεξαπεία καζαίλνπλ λα θαηαλννχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ην παηδί θαη λα παξέρνπλ ηε ζσζηή ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε (Nolen-Hoeksema & Hilt, 

2009· Liddle et al, 2001). 

Δπηινγηθά, επηζεκαίλνπκε φηη κειινληηθά απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα λα 

θαζνξηζζεί κε ζαθήλεηα ε καθξνπξφζεζκε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο, θαζψο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηεο 

παξέκβαζεο πνπ σθεινχλ πεξηζζφηεξν. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα πξνγξάκκαηα, εθηφο απφ ην λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, λα δηεξεπλνχλ ελδειερψο ηηο αηνκηθέο, ζρνιηθέο 

θαη νηθνγελεηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο, ηα φξηα θαη ηηο δπζθνιίεο ζηελ θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά θαη φρη λα επηβάιινπλ εθ ησλ άλσ θάπνηα εγρεηξηδηαθνχ ηχπνπ πξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία δελ ζπλάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα, ιεηηνπξγία θαη, θπξίσο, ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ/νηθνγελεηψλ πνπ ηα έρνπλ 

αλάγθε (Κνπξθνχηαο, 2017). Ο ρξφλνο είλαη έλαο επαξάγνληαο πνπ κπνξεί επίζεο, λα 

επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηφζν ηελ εκθάληζε ησλ πξνβιεκάησλ, φζν θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ζε κηθξφηεξε ειηθηαθή βαζκίδα, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε 

ησλ πεξηπηψζεσλ εκθάληζεο θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ζηελ εθεβεία θαη ζηελ ελήιηθε δσή 

(Boyd-Franklin & Bry, 2001). 
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Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε δνκψλ ζηήξημεο ζην ζρνιείν πνπ πξνάγνπλ ηελ 

ελδπλακσηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο, νη γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα αλαπηχμνπλ ηηο εγγελείο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ λέεο 

πξσηνβνπιίεο θαη αξκνδηφηεηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνη θαη 

ππνζηεξίδνληαη θαηάιιεια απφ δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο, γηα λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξαπνκπή ηνπο ζε 

εμσηεξηθέο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ επειημία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγρξφλσο λα εληζρχεη ηελ εληαμηαθή πνιηηηθή κέζα 

απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εκπινθή ησλ ζπκκαζεηψλ θαη άιισλ κειψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπξνζζέησο, είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρνληαη 

εμαηνκηθεπκέλεο καζεζηαθέο ςπρνπαηδαγσγηθέο, θαζψο θαη θιηληθέο παξεκβάζεηο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεην θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαρξνληθή θαη πνιπεπίπεδε 

αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ/δπζιεηηνπξγηψλ, αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ, ελδηαθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ησλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε δηαρξνληθή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Κνπξθνχηαο, 

2017· Groom & Rose, 2005· Kauffman 2001).  

Σέινο, ν βαζκφο ελεκέξσζεο θαη εκπινθήο ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ησλ 

παηδηψλ, θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ ππάξρνληνο πξνβιήκαηνο θαη ηελ άκεζε αλαδήηεζε βνήζεηαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ απφ θάπνηνλ εηδηθφ (Nolen-Hoeksema & Hilt, 2009). 
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