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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

        Η καλή ψυχική υγεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της γνωστικής, 

κοινωνικής και συναισθηματικής ωρίμανσης και ακαδημαϊκής επιτυχίας των παιδιών και των 

εφήβων. Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανασκόπηση της 

πρόσφατης βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων σε αυτές τις ηλικίες και των λόγων, εξαιτίας των οποίων καθυστέρησε η 

αναγνώρισή της ως κλινική οντότητα. Ακόμη, συλλέχθηκαν οι μέχρι τώρα πληροφορίες για 

την κλινική εικόνα των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας με κατάθλιψη, 

και επιχειρήθηκε η κατανόηση της σχέσης μεταξύ  των  παραγόντων  κινδύνου και 

αυτοκτονικότητας των εφήβων με κατάθλιψη. Κατά την εκπόνηση της εργασίας, κρίθηκε 

σκόπιμο να παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα από την Ελλάδα και να εξεταστούν οι 

αλλαγές που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στην ψυχική υγεία των παιδιών και των 

εφήβων. Φάνηκε, ότι τα περιστατικά κατάθλιψης αυξάνονται ολοένα και περισσότερο τόσο 

σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Όμως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα του θέματος με 

στόχο την έγκαιρη αναγνώριση της διαταραχής,  ώστε να μπορούν τα ίδια τα παιδιά και οι 

έφηβοι, οι γονείς, οι επαγγελματίες υγείας και οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά αυτές τις δυσκολίες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

        Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό συστατικό της υγείας. Σύμφωνα 

με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2016): «Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους 

σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή 

αναπηρίας». Μια σημαντική συνέπεια αυτού του ορισμού, είναι ότι η ψυχική υγεία είναι 

κάτι περισσότερο από την απουσία των ψυχικών διαταραχών ή της αναπηρίας. Η ψυχική 

υγεία είναι μια κατάσταση ευημερίας στην οποία ένα άτομο συνειδητοποιεί τις 

ικανότητές του, μπορεί να αντιμετωπίσει τα καθημερινά άγχη της ζωής, μπορεί να 

εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του. Στην παιδική 

και εφηβική ηλικία, ψυχική υγεία σημαίνει κατάκτηση των αναπτυξιακών και 

συναισθηματικών ορόσημων, επίτευξη των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων, καθώς και 

εκμάθηση υγειών κοινωνικών δεξιοτήτων. Όλα αυτά προϋποθέτουν την απουσία ενός 

ευρέως φάσματος συναισθηματικών, συμπεριφορικών, αναπτυξιακών και νευρολογικών 

διαταραχών (Bennett, Brewer, & Rankin, 2011). 

      Ένα παγκόσμιο φαινόμενο που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και στη 

χώρα μας είναι τα περιστατικά παιδιών και εφήβων με κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια 

συνηθισμένη ψυχική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος 

ή ευχαρίστησης, αισθήματα ενοχής ή χαμηλής αυτοεκτίμησης, διαταραχές ύπνου ή 

όρεξης, αίσθημα κόπωσης και κακή συγκέντρωση. Μπορεί να είναι μακράς διαρκείας ή 

επαναλαμβανόμενη και ουσιαστικά, αλλοιώνει την ικανότητα ενός ατόμου να 

λειτουργήσει στην εργασία ή το σχολείο και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 

καθημερινής ζωής. Στην πιο σοβαρή της μορφή, η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει σε 

αυτοκτονία (WHO, 2016). 

        Η επιστημονική έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας του παιδιού είναι πολύ 

περιορισμένη σε σύγκριση με την έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας του ενήλικα. Όμως, 

τα τελευταία χρόνια η παιδική και εφηβική κατάθλιψη έχει απασχολήσει αρκετά την 

επιστημονική κοινότητα. Αν και γενικά υποστηρίζεται ότι οι καταθλιπτικές εκδηλώσεις των 

παιδιών μοιάζουν αρκετά με αυτές των ενηλίκων, η αλήθεια είναι πως τα αναπτυξιακά στάδια 

των παιδιών και των εφήβων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο  στην έκφραση τους. 
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       Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται διεξοδική ανάλυση των παραγόντων που 

μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση της καταθλιπτικής διαταραχής κατά τη διάρκεια της 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Παρουσιάζονται οι θεωρίες αιτιοπαθογένειας, καθώς και 

στοιχεία από επιστημονικές έρευνες που τις τεκμηριώνουν. 

      Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για την κλινική εικόνα που παρουσιάζουν τα παιδιά 

και έφηβοι. Ποια είναι δηλαδή τα σημάδια αυτά, τα οποία θα πρέπει να κάνουν έναν γονέα ή  

έναν εκπαιδευτικό να ανησυχήσει και έναν ειδικό να διαγνώσει κατάθλιψη. Επίσης, σε αυτό 

το κεφάλαιο μελετώνται οι παράγοντες επικινδυνότητας για την εκδήλωση αυτοκτονικής 

συμπεριφοράς στην εφηβεία, εξαιτίας της κατάθλιψης. 

      Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα της παιδικής και εφηβικής 

κατάθλιψης στην Ελλάδα αρχικά πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και έπειτα τα 

λίγα στοιχεία που υπάρχουν για τη σημερινή κατάσταση, θέτοντας προβληματισμούς και 

δίνοντας κάποια ερεθίσματα για περισσότερη ενασχόληση και διερεύνηση του θέματος.  

      Στο τέταρτο κεφάλαιο, καταγράφονται οι λόγοι οι οποίοι καθυστέρησαν την αποδοχή της 

ύπαρξης της κατάθλιψης ως διαταραχή στα παιδιά και τους εφήβους, τον επιπολασμό της και 

γίνεται μία νύξη για το ζήτημα της διάγνωσής της, η οποία θα πρέπει να γίνεται πολύ 

προσεκτικά. 

      Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

«Κατανοώντας Την Κατάθλιψη Της Παιδικής Και Εφηβικής Ηλικίας 

Θεωρητικά» 

 

      Η κατάθλιψη της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο με την 

πάροδο των χρόνων λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η κατάθλιψη μπορεί να 

εμφανιστεί με τρεις μορφές: σαν σύμπτωμα, σαν σύνδρομο και σαν διαταραχή. Σαν 

σύμπτωμα είναι η δυσφορία ή μελαγχολία που μπορεί να αισθανθεί κάποιος σαν απάντηση σε 

κάποιο δυσάρεστο γεγονός (απώλεια, διαζύγιο κλπ.), χωρίς να υπάρχουν άλλα παθολογικά 

στοιχεία και χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργικότητά του. Ως σύνδρομο, 

συνυπάρχει με άλλα συμπτώματα όπως η απώλεια ενδιαφέροντος και εμφανίζεται ως 

απόρροια κάποιας χρόνιας ασθένειας ή σοβαρού ατυχήματος. Τέλος, σαν ψυχολογική 

διαταραχή, πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση με σαφή κλινική εικόνα, στην οποία 

εκτός από την έντονη και παρατεταμένη θλίψη συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα, με πιο 

χαρακτηριστικά τα παρακάτω: απώλεια ενδιαφερόντων και ευχαρίστησης στις καθημερινές 

δραστηριότητες, μειωμένη ενεργητικότητα ή δραστηριότητα, μειωμένη συγκέντρωση και 

προσοχή, έντονη κόπωση μετά από ελαφρά προσπάθεια, μειωμένη αυτοεκτίμηση, ιδέες 

αναξιότητας και ενοχής, απαισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον, ιδέες ή πράξεις 

αυτοκαταστροφής, διαταραγμένος ύπνος, μειωμένη όρεξη.  

        Συχνά, ξεκινά στην παιδική ηλικία, αλλά τα παιδιά επειδή είναι σε εξελικτική πορεία 

ανάπτυξης, τα συμπτώματα της κατάθλιψης κάποιες φορές δεν είναι ευδιάκριτα, με συνέπεια 

να παραμένει σε πολλές περιπτώσεις αδιάγνωστη. Οι καταθλιπτικές διαταραχές έχουν βαθιές 

συνέπειες στις διαπροσωπικές σχέσεις, την ακαδημαϊκή επιτυχία και υγεία και συνδέονται με 

άλλα προβλήματα όπως το άγχος, οι διαταραχές χρήσης ουσιών και η αυτοκτονία. Επιπλέον, 

η κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της 

υποτροπής των καταθλιπτικών διαταραχών στην ενήλικη ζωή (Garber, Weersing, Hollon, 

Porta, Clarke, Dickerson, & συν. 2016) 

        Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να διερευνηθούν οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν στην εμφάνισή 

της, με στόχο την επέκταση της γνώσης, της σύνδεσής της με την κλινική πράξη και την 

πρώιμη ανίχνευση. Είναι απαραίτητο να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την 

αιτιοπαθογένεια της νόσου, όπως το αν υπάρχει κάποιο γονίδιο που να ενοχοποιείται για την 

κατάθλιψη, πως επιδρούν το περιβάλλον και τα στρεσογόνα γεγονότα στην ψυχική υγεία των 
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παιδιών και των εφήβων κ.ά. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των μέχρι 

τώρα ερευνητικών δεδομένων, σε μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης των αιτιών που μπορεί 

να οδηγήσουν στην εμφάνιση της καταθλιπτικής διαταραχής.  

 

 

1. Κληρονομικοί Παράγοντες 

          Το μοντέλο αυτό εστιάζει στην κληρονομικότητα της διαταραχής. Έχουν γίνει αρκετές 

μελέτες σε διδύμους καθώς και σε οικογένειες με καταθλιπτικούς γονείς, τα αποτελέσματα 

των οποίων επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μεταβλητές όπως το φύλο και η 

ηλικία, επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα (Kendler & Gardner, 2014. Silberg, Pickles, 

Rutter, Hewitt, Simonoff, Maes, και συν., 1999). 

       Αναφορικά με τους διδύμους, το γεγονός ότι τα μονοζυγωτικά δίδυμα μοιράζονται όλα 

τα κύτταρά τους και τα διζυγωτικά το 50% αυτών, παρέχει το πλεονέκτημα ενός πειράματος 

με φυσική παρατήρηση χωρίς επεμβατικές μεθόδους και με αποτελέσματα έγκυρα και 

αξιόπιστα για τη μελέτη της κληρονομικότητας της διαταραχής. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει μια 

διάκριση ανάμεσα στους μονοζυγώτες και τους διζυγώτες. Οι πρώτοι έχουν 76% πιθανότητες 

να εμφανίσουν και οι δύο κατάθλιψη, ενώ οι δεύτεροι μόνο 19% (Tsuang, 1978). Και 

νεότερες μελέτες επιβεβαιώνουν το εύρημα. Οι Kieseppä, Partonen, Haukka, Kaprio και 

Lönnqvist (2004), πραγματοποίησαν μία διαχρονική μελέτη με 26 ζευγάρια διδύμων, εκ των 

οποίων τα 7 ήταν μονοζυγώτες και τα 19 διζυγώτες. Στα μονοζυγωτικά οι συσχετίσεις  ήταν 

πιο σημαντικές, αποδεικνύοντας τη σημασία της γενετικής συμβολής. Το γεγονός ότι ούτε 

στους μονοζυγώτες υπάρχει απόλυτη ταύτιση, μπορεί εύλογα να οδηγήσει στο συμπέρασμα 

πως η εκδήλωση της κατάθλιψης δεν οφείλεται αποκλειστικά σε κληρονομικά αίτια και ότι 

πολλές φορές η ύπαρξη ενός καταθλιπτικού ή αγχόγονου περιβάλλοντος μπορεί να 

συμβάλλει στην εμφάνισή της (Kendler, Karkowski & Prescott, 1999). 

      Ο ρόλος της κληρονομικότητας στην κατάθλιψη επαληθεύεται και από ευρήματα ερευνών 

σε οικογένειες με καταθλιπτικούς γονείς. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν βιώσει ένα 

πρόσφατο επεισόδιο κατάθλιψης αναφέρουν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης, και οι 

πιθανότητες το παιδί να εκδηλώσει κάποια ψυχιατρική διαταραχή διπλασιάζονται σε σχέση 

με τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν έχουν βιώσει ένα πρόσφατο επεισόδιο κατάθλιψης. 

Επίσης, η σοβαρότητα της γονικής κατάθλιψης σχετίζεται με τα συμπτώματα της παιδικής 

κατάθλιψης (Mars, Collishaw, Smith, Thapar, Potter, Sellers, & συν., 2012). Βέβαια, όταν 
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πρόκειται για οικογένειες και με τους δύο γονείς καταθλιπτικούς, τότε εκεί τα ποσοστά 

αυξάνονται αρκετά. Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι πιθανές υποτροπές της μητέρας, η διάρκειά 

τους καθώς και η επαναλαμβανόμενη έκθεση των παιδιών σε τέτοιες καταστάσεις αποτελούν 

παράγοντες υψηλής επικινδυνότητας (Gibb, Grassia, Stone, Uhrlass &  McGeary, 2012). 

Τέλος, φαίνεται πως η πατρική κατάθλιψη δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 

της κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους, σε αντίθεση με την μητρική (Tully, Iacono & 

McGue, 2008). 

 

2. Βιολογικοί και Γονιδιακοί Παράγοντες 

 

      Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες,  παράγοντες όπως η παραμέληση, η κακοποίηση, το στρες 

και γενικά οι αντίξοες καταστάσεις τις οποίες μπορεί να βιώσει ένα παιδί σε συνδυασμό με τις 

νευροβιολογικές αλλαγές που πιθανόν αυτά να προκαλούν, αποτελούν ισχυρούς 

προβλεπτικούς παράγοντες για την εκδήλωση καταθλιπτικής διαταραχής. Οι Hanson, Hariri 

και Williamson (2015), θέλησαν να μελετήσουν τη σχέση που έχει η λειτουργία του κοιλιακού 

ραβδωτού σώματος με την παραμέληση ως προβλεπτικοί παράγοντες για την εμφάνιση της 

κατάθλιψης. Το δείγμα αποτελούνταν από 106 συμμετέχοντες 11-15 ετών. Πραγματοποιήθηκε 

στους εξεταζόμενους λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) και ζητήθηκαν αναφορές 

παραμέλησης και διάθεσης. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε δύο χρόνια μετά. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν αμβλυμμένη ανάπτυξη του συστήματος ανταμοιβής που σχετίζεται με 

τη δυσλειτουργία του κοιλιακού ραβδωτού σώματος ως συνάρτηση της παραμέλησης, κι όλα 

αυτά μαζί αποτελούν παράγοντες υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση κατάθλιψης. 

        Από τη γενετική πλευρά, το γονίδιο του μεταφορέα της σεροτονίνης έχει ενοχοποιηθεί 

για την εμφάνιση της κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους. Ο πολυμορφισμός 5-

HTTLPR δημιουργεί μία έλλειψη στην ακολουθία ρύθμισης της έκφρασης του γονιδίου. 

Άλλος παράγοντας που έχει ενοχοποιηθεί είναι το BDNF, το οποίο εμπλέκεται στη ρύθμιση 

της κυτταρικής ανάπτυξης, στη νευρωνική επιβίωση, στη συναπτική πλαστικότητα και στην 

αντοχή στο στρες. 

        Οι Kaufman, Yang, Douglas-Palumberi, Grasso, Lipschitz, Houshyar, και συν. (2006), 

μελέτησαν 109 κακοποιημένα και 87 μη κακοποιημένα παιδιά, από τα οποία πήραν δείγμα 5-

HTTLPR και BDNF (val66met), και βρήκαν σημαντική αλληλεπίδραση του 5-HTTLPR, του 

BDNF και του ιστορικού κακοποίησης στην πρόβλεψη της κατάθλιψης. Σε παρόμοια 

συμπεράσματα, κατέληξαν και οι Carver, Johnson, Joormann, LeMoult και Cuccaro (2011), 



9 
 

οι οποίοι εκτός από την κακοποίηση, συμπεριέλαβαν κι άλλες μεταβλητές όπως το στρες, εάν 

κάποιο μέλος της οικογένειας ήταν χρήστης, ενδοοικογενειακές εντάσεις και γενικά 

καταστάσεις επιβαρυντικές για την ψυχική υγεία ενός παιδιού. 

        Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι και τα υψηλά ποσοστά κορτιζόλης, σχετίζονται 

σε κάποιο βαθμό με την παιδική και εφηβική κατάθλιψη, κυρίως στα αγόρια. Δεν αποτελούν 

αιτιακό παράγοντα εμφάνισής της, αλλά σίγουρα ένα τέτοιο εύρημα κάνει επιτακτική την 

ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης (Lewis, Jones & Goodyer, 2016). 

       Τέλος, σε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα ύπνου που έγιναν σε καταθλιπτικά παιδιά και 

εφήβους παρατηρήθηκαν πιο συχνές διαταραχές στους κιρκάδιους ρυθμούς των εφήβων από 

ότι των παιδιών. Ακόμη, υπάρχουν διαφορές στο στάδιο REM ανάμεσα στους εφήβους που 

εμφανίζουν μείζων κατάθλιψη και σ’ αυτούς που εμφανίζουν διπολική κατάθλιψη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πρώτοι παρουσιάζουν προβλήματα ενώ οι δεύτεροι όχι (Rao, Dahl, Ryan, 

Birmaher, Williamson, Kaufman & συν., 2002). Συνεπώς, πιθανές αλλαγές στο στάδιο REM 

μπορούν να προϊδεάσουν για την εμφάνιση της κατάθλιψης. 

 

2.Ψυχαναλυτικές θεωρίες 

      Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, η κατάθλιψη συνδέεται με κάποια πρώιμη 

απώλεια αντικειμένου (προσώπου), σε πραγματικό ή φανταστικό επίπεδο. Ο Freud (1917) 

υποστήριξε ότι το άτομο ταυτίζεται με το αντικείμενο και έχει γι’ αυτό αμφιθυμικά 

συναισθήματα τα οποία μετά την απώλειά του μετατρέπονται σε επιθετικότητα εναντίον του 

εαυτού του και το οδηγούν στην εκδήλωση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Όμως αυτή η 

θεώρηση φαίνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα παιδιά, διότι δεν έχουν αναπτύξει το 

Υπερεγώ τους, το οποίο σε αυτή την ηλικία (6 – 12 ετών), την επονομαζόμενη και 

«λανθάνουσα ηλικία» συνεχίζει να διαμορφώνεται. 

      Όμως ο Bowlby (1981), επιχείρησε να εξηγήσει το φαινόμενο της παιδικής κατάθλιψης 

με τη θεωρία του δεσμού. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το βρέφος μπορεί να αναπτύξει τρία 

είδη δεσμού με τη μητέρα του (φιγούρα προσκόλλησης): τον ασφαλή, τον ανασφαλή και τον 

αμφιταλαντευόμενο. Ο ανασφαλής δεσμός μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την 

μετέπειτα πορεία του παιδιού και είναι δυνατόν να δημιουργηθεί όχι μόνο από την απώλεια 

της μητέρας λόγω θανάτου, αλλά και από την ανικανότητα της μητέρας να καλύψει τις 

συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού της. 

       Και στις δύο περιπτώσεις το παιδί βιώνει μια διεργασία πένθους, η οποία όμως έχει 
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διαφορετική ένταση σε κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με τις Νούλη και Ποιμενίδου (2008), το 

παιδί αντιδρά με μία συγκεκριμένη σειρά συμπεριφορών. Αρχικά, αισθάνεται απελπισία και 

προσπαθεί εναγωνίως με κλάματα να βρει το χαμένο αντικείμενο, έπειτα νιώθει αποθάρρυνση 

και βιώνει αισθήματα λύπης και θυμού συνειδητοποιώντας πως δεν μπορεί να επαναφέρει τη 

μητέρα του και τέλος επέρχεται η αποδέσμευση, όπου σταματάει πλέον τις προσπάθειές του. 

Έτσι, όλα αυτά τα συμπτώματα μπορούν σταδιακά να οδηγήσουν στην ανίχνευση της 

κατάθλιψης στα παιδιά και να τα κατατάξουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνισή 

της. Άλλωστε, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η απώλεια ενός αντικειμένου πρωταρχικής 

φροντίδας και τα αρνητικά γεγονότα, όπως καταστάσεις παραμέλησης και συναισθηματικής 

αποστέρησης είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν ψυχοπαθολογία (Brumariu & Kerns, 2010). 

3.Γνωσιακές – Συμπεριφορικές θεωρίες 

      Οι γνωστικές θεωρίες της κατάθλιψης υποστηρίζουν ότι οι τρόποι με τους οποίους τα 

άτομα παρακολουθούν, ερμηνεύουν και θυμούνται τα αρνητικά γεγονότα της ζωής 

συμβάλλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων να αντιμετωπίσουν συμπτώματα κατάθλιψης. Το 

μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας και εμπειρικής έρευνας σχετικά  με την παιδική και εφηβική 

κατάθλιψη έχει επικεντρωθεί στη θεωρία του Beck (1967), τη θεωρία του αβοήθητου 

(Abramson, Metalsky, & Alloy, 1989. Seligman, 1975) και τη θεωρία του είδους απόκρισης 

(Nolen-Hoeksema, 1991). Καθεμία από αυτές τις θεωρίες εντοπίζει διακριτά, γνωστικά, 

τρωτά σημεία (δυσλειτουργικές συμπεριφορές, αρνητικά γνωστικά σχήματα, κλπ.), τα οποία 

συμβάλλουν στην εμφάνιση ή / και τη συντήρηση της κατάθλιψης. 

α)Μοντέλο των γνωσιακών διαστρεβλώσεων                   

        Σύμφωνα με τη θεωρία του Beck (1967) για την κατάθλιψη, τα γνωστικά σχήματα είναι 

οι νοητικές αναπαραστάσεις του εαυτού που αναπτύσσονται από την παιδική ηλικία, ως 

αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων με τους φροντιστές. Αυτά τα σχήματα αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για το πώς το άτομο θα περιηγηθεί στον κόσμο, θα ερμηνεύει 

γεγονότα και θα ανταποκριθεί στις κοινωνικές καταστάσεις. Τα γνωστικά σχήματα μπορούν 

να εξεταστούν από πλευράς τόσο περιεχομένου, όσο και δομής. Το γνωστικό περιεχόμενο 

του σχήματος αναφέρεται στις πεποιθήσεις του ατόμου για τον εαυτό του, οι οποίες μπορεί να 

είναι θετικές (π.χ. «Είμαι καλός άνθρωπος") ή αρνητικές (π.χ. «Είμαι αποτυχημένος"). Η 

γνωστική δομή του σχήματος αναφέρεται στο πως το περιεχόμενο του σχήματος 

αντιπροσωπεύεται ή αποθηκεύεται στο μυαλό κάποιου σε σχέση με άλλα σχήματα.  

         Τα άτομα με κατάθλιψη δημιουργούν αρνητικά γνωσιακά σχήματα και απαισιόδοξες 
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αντιλήψεις για τον εαυτό τους, τον κόσμο και το μέλλον. Ο συνδυασμός αυτός συνιστά τη 

λεγόμενη «γνωσιακή τριάδα», δηλαδή δυσλειτουργικά μοτίβα αντίληψης του εαυτού τους και 

των άλλων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

        Όλες αυτές οι δυσλειτουργικές σκέψεις και οι αρνητικές εμπειρίες οδηγούν σε αυτά που 

ονομάζει ο Beck (όπως αναφέρεται στον Ευθυμίου, 2002) διεργασιακά λάθη, καθένα από τα 

οποία περιέγραψε ως εξής: 

 Επιλεκτική μνήμη: Το άτομο εστιάζει στην αρνητική πλευρά των πραγμάτων. 

 Υπεργενίκευση των αρνητικών εκβάσεων αρνητικών εμπειριών. 

 Διπολική σκέψη: Το άτομο τα ερμηνεύει όλα μέσα από μία οπτική αρνητισμού, αυτό που 

λέμε «τα βλέπει όλα μαύρα». 

 Νοητικό φίλτρο: Διάκριση ενός μεμονωμένου αρνητικού συμβάντος και ερμηνεία των 

πάντων υπό το πρίσμα αυτού. 

 Παραγνώριση θετικών γεγονότων και υποτίμησή τους, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν 

καμία βαρύτητα ή ισχύ. 

 Αυθαίρετα συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν απλώς υποθέσεις του ασθενούς χωρίς 

κάποιο εύλογο υπόβαθρο και επιχειρήματα. 

 Μεγαλοποίηση (υπερτίμηση) των αρνητικών εμπειριών και ελαχιστοποίηση (υποτίμηση) 

των θετικών. 

 Συναισθηματική λογική: Το άτομο πιστεύει ότι αυτά που αισθάνεται, δηλαδή τα 

αισθήματα ανικανότητας και αποτυχίας, ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. 

 «Πρέπει» τα οποία το άτομο βάζει στον εαυτό του και σε περίπτωση που δεν τα τηρήσει 

ρίχνει τις ευθύνες στον ίδιο και έτσι οδηγείται προς μια αρνητική αυτοκριτική. 

 Εσφαλμένη τιτλοφόρηση του εαυτού του ή των άλλων, η οποία προκύπτει κι από τις 

αντίστοιχες πράξεις. Δηλαδή, μια λάθος/αρνητική πράξη οδηγεί σε συμπεράσματα για τον 

χαρακτήρα ή την ποιότητα του ανθρώπου. 

 Προσωποποίηση: Ο ασθενής αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου  τις αρνητικές συνέπειες ενός 

γεγονότος ακόμα κι αν ευθύνονται κι άλλοι γι’ αυτές. 

       Παλαιότερες αλλά και πιο πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν τη θεωρία. Σύμφωνα με τα 

ευρήματα των Abela και Sullivan (2003), οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές που 

αλληλεπιδρούν με αρνητικά γεγονότα, μπορούν να προβλέψουν αύξηση στα καταθλιπτικά 

συμπτώματα σε παιδιά με υψηλά αλλά όχι χαμηλά επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης. Ομοίως 

αύξηση παρατηρήθηκε σε παιδιά με υψηλά αλλά όχι χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης. Μια 
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πιθανή ερμηνεία είναι ότι τα παιδιά με χαμηλή κοινωνική υποστήριξη και αυτοεκτίμηση 

έχουν χρόνιες αρνητικές αντιλήψεις για τον εαυτό τους και τους άλλους, οπότε δεν προκύπτει 

κάποια σημαντική αλλαγή σε αυτά που πιστεύαν μέχρι πρότινος. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει 

την εκδήλωση κατάθλιψης σε μεγαλύτερη ηλικία. Μία επιπλέον διαπίστωση των ερευνητών, 

είναι ότι οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές επηρεάζουν κυρίως τις αντιλήψεις του εαυτού και 

των άλλων και όχι τα υπόλοιπα καταθλιπτικά συμπτώματα (λύπη, διαταραχές ύπνου, απώλεια 

ενέργειας κλπ.). Ορισμένοι θεωρητικοί το αποδίδουν στο γεγονός ότι  η ανάγκη αποδοχής 

από τους άλλους είναι το πιο αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό αυτών των ηλικιών, ενώ τα 

υπόλοιπα σχήματα αρχίζουν να ενοποιούνται και δομούνται καλύτερα από την εφηβική 

ηλικία και μετά. Τέλος, παρατηρήθηκε αύξηση στα αισθήματα μοναξιάς και αναξιότητας. 

        Οι Friedmann, Lumley και Lerman (2016), σε μελέτη με πληθυσμό εφήβων 

διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι με περισσότερα σχήματα αρνητικού περιεχομένου έχουν και 

περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη. Επίσης, όσο αυξάνεται η ηλικία, τα 

σχήματα με θετικό περιεχόμενο και δομή μειώνονται και αρχίζουν να έχουν πιο χαλαρές 

διασυνδέσεις. Αυτό ίσως να οφείλεται στην αρνητική εικόνα του εαυτού που έχουν πολλοί 

έφηβοι και η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ψυχοπαθολογίας, συμπεριλαμβανομένης 

και της κατάθλιψης. 

         Ωστόσο, υπάρχει μια ασάφεια για τον αν οι δυσλειτουργικές κοινωνικές δεξιότητες των 

παιδιών με κατάθλιψη προκαλούν την κατάθλιψη ή συνιστούν συνέπειά της (Bandura, 

Pastorelli, Barbaranelli, & Caprara, 1999). 

 

 

β)Μοντέλο της επίκτητης «αίσθησης αβοήθητου» (Learned Helplessness) 

      Ο Seligman (1975) με το μοντέλο αυτό διατύπωσε την υπόθεση ότι όταν ένα άτομο 

(ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά και τα ζώα) εκτεθεί σε  έντονα αγχόγονες και αρνητικές 

καταστάσεις τις οποίες δε μπορεί να φέρει εις πέρας, οδηγείται στο να γενικεύσει αυτή τη 

συμπεριφορά πιστεύοντας ότι γενικά δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα και να ελέγξει 

καταστάσεις στη ζωή του κι έτσι νιώθει «αβοήθητο» (Κλεφτάρας, 1998). 

      Οι Abramson, Metalsky, και Alloy, 1989, μετά από το παραπάνω μοντέλο ανέπτυξαν την 

έννοια του «καταθλιπτικού γνωσιακού προφίλ», σύμφωνα με το οποίο, το άτομο που αποδίδει 

τα αρνητικά γεγονότα στον εαυτό του, καταλήγει να αισθάνεται αβοήθητο και καταθλιπτικό, 

αλλά εκείνο που αποδίδει τέτοια περιστατικά σε εξωτερικές αιτίες είναι πιθανό να 

δραστηριοποιηθεί, ώστε να λύσει το πρόβλημα και εν τέλει να αποφύγει τις αρνητικές 

συνέπειες (Κλεφτάρας, 1998). 
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       Σε μία έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2007, οι Cole, Warren, Dallaire, Lagrange, Travis, 

και Ciesla, μελέτησαν το πως οι θετικές και αρνητικές συμπεριφορές στην ανατροφή των 

παιδιών και η εμπειρία αρνητικών γεγονότων μπορούν να οδηγήσουν τα μικρά παιδιά 

(περίπου 5 ετών) να αναπτύξουν το αίσθημα του αβοήθητου και κατά συνέπεια να 

εκδηλώσουν κατάθλιψη. Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια στους γονείς και βιντεοσκοπήθηκαν 

τα παιδιά, τα οποία έπρεπε να ολοκληρώσουν 7 παζλ διαφορετικής δυσκολίας το καθένα. Στα 

παζλ που ήταν πιο εύκολα οι θετικές συμπεριφορές ήταν υψηλότερες και οι αρνητικές 

χαμηλότερες, ενώ στα πιο δύσκολα επικράτησε το αντίστροφο και εμφανίστηκαν ενδείξεις 

μαθημένης αβοηθησίας. Επίσης, οι εκθέσεις των γονέων για τυχόν αρνητικά γεγονότα που 

έχουν βιώσει τα παιδιά και οι πληροφορίες για την ανατροφή τους μπόρεσαν να προβλέψουν 

τις επιμέρους διαφορές στο πως το κάθε παιδί αντιδρούσε όταν δεν μπορούσε να φτιάξει ένα 

παζλ και στην κινητοποίηση που έδειχνε να προχωρήσει στο επόμενο παρά την προηγούμενη 

αποτυχία του. Δηλαδή, παιδιά τα οποία είχαν κάποια αρνητική εμπειρία ή οι γονείς τους είχαν 

κυρίως αρνητικές συμπεριφορές απέναντί τους και δεν τα κατάφερναν με τα παζλ, τα 

παρατούσαν πιο εύκολα και δεν ήθελαν να συνεχίσουν με το επόμενο. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι το αίσθημα του αβοήθητου μπορεί να αρχίσει να 

αναπτύσσεται από πολύ μικρή ηλικία, ξεκινώντας μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον από 

τον τρόπο ανατροφής των παιδιών. Οι συνέπειες όμως των αρνητικών γεγονότων και της 

λανθασμένης ανατροφής αρχίζουν να εμφανίζονται περίπου στη μέση παιδική ηλικία και όλα 

αυτά μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες επικινδυνότητας για την εκδήλωση κατάθλιψης, 

κυρίως στην εφηβική και ενήλικη ζωή. 

 

 

γ) Θεωρία του είδους απόκρισης (Response Style Theory) 

       Σύμφωνα με την Nolen-Hoeksema (1991), ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 

διαχειρίζονται τα καταθλιπτικά συμπτώματά τους, καθορίζει τόσο τη σοβαρότητα όσο και τη 

διάρκεια αυτών των συμπτωμάτων. Τα τρία κύρια είδη απόκρισης είναι ο «μηρυκασμός» (με 

την έννοια της επαναλαμβανόμενης σκέψης),  η επίλυση προβλημάτων, και η απόσπαση της 

προσοχής. Όταν το άτομο χρησιμοποιεί τον πρώτο τρόπο, «αναμασώντας» δηλαδή τις 

αρνητικές σκέψεις και μένοντας παθητικός στις αλλαγές που βιώνει, θα οδηγηθεί σε αυξήσεις 

των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ενώ με τις επιλογές της απόσπασης της προσοχής και της 

επίλυσης προβλημάτων θα οδηγηθεί σε μειώσεις στα συμπτώματα. 

        Λίγες μελέτες πάνω σε παιδιά έχουν γίνει για τον έλεγχο αυτού του μοντέλου. Οι Abela, 

Brozina και Haigh (2002), αξιολόγησαν τα καταθλιπτικά συμπτώματα, το είδος απόκρισης, 
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την απελπισία και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση σε παιδιά 8 και 12 ετών. Πραγματοποιήθηκε 

επαναξιολόγηση 6 εβδομάδες μετά. Τα παιδιά με μηρυκαστικό είδος απόκρισης παρουσίασαν 

αυξημένα καταθλιπτικά συμπτώματα το διάστημα των έξι  εβδομάδων. Επίσης, βρέθηκε ότι ο 

μηρυκαστικός τρόπος σκέψης και η αύξηση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων επηρεάζονταν 

σημαντικά από τα αισθήματα απελπισίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Τέλος, αντίθετα με τη 

θεωρία δεν προέκυψε το ότι η απόσπαση της προσοχής και η επίλυση προβλημάτων μπορούν 

να προβλέψουν μείωση στα καταθλιπτικά συμπτώματα. 

        Το τελευταίο αυτό εύρημα έρχεται σε ασυμφωνία με τη μελέτη των Hilt, McLaughlin 

και Nolen – Hoeksema (2010), οι οποίοι σε δείγμα εφήβων που χρησιμοποίησαν  

επιβεβαίωσαν τη θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι μειωμένες δεξιότητες της απόσπασης της 

προσοχής, η επίλυση προβλημάτων και τα υψηλότερα επίπεδα μηρυκασμού, μπορούν να 

αποτελέσουν προβλεπτικό παράγοντα των αλλαγών στα καταθλιπτικά συμπτώματα. Ακόμη, 

βρέθηκε ότι τα κορίτσια ανέφεραν μεγαλύτερα ποσοστά και πιο έντονα καταθλιπτικά 

συμπτώματα συγκριτικά με τα αγόρια. 

        Η ασυμφωνία αυτών των ερευνών μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες (Abela, Brozina & 

Haigh, 2002). Μια πιθανή εξήγηση είναι, ότι όταν τα μικρότερα παιδιά χρησιμοποιούν την 

απόσπαση της προσοχής, έχουν λιγότερες πιθανότητες από τους ενήλικες να προσπαθήσουν 

να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, αφού έτσι ανακουφίζεται έστω και λίγο η θλιβερή 

διάθεσή τους. Επομένως, μακροπρόθεσμα, αν και η απόσπαση της προσοχής μπορεί να 

εμποδίσει τα μικρότερα παιδιά από το να εμφανίσουν αύξηση στα καταθλιπτικά συμπτώματα, 

τέτοιου είδους αποκρίσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως το πρόβλημα, το οποίο 

ουσιαστικά παραμένει άλυτο. Μια δεύτερη πιθανή ερμηνεία είναι, ότι τα μικρότερα παιδιά 

που χρησιμοποιούν την απόσπαση της προσοχής είναι πιο πιθανό από ότι οι ενήλικες να 

χρησιμοποιούν παθητική και μη αποτελεσματική απόσπαση προσοχής, δεδομένου ότι η 

αποτελεσματική απόσπαση προσοχής είναι αυτή που ως εκ τούτου παρέχει την ευκαιρία για 

θετική ενίσχυση και άμβλυνση της κατάθλιψης. Αντίθετα, ο μη αποτελεσματική και παθητική 

χρήση αυτής της τεχνικής, είναι πιθανό να είναι αναποτελεσματική στην ανακούφιση της 

σοβαρότητας της καταθλιπτικής διάθεσης. Ταυτόχρονα, η έλλειψη υποστηρικτικών 

δεδομένων για την υπόθεση της θεωρίας του είδους απόκρισης, ότι η απόσπαση της 

προσοχής προβλέπει μείωση της σοβαρότητας και της διάρκειας ων καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να μην είναι ενδεικτική των 

αναπτυξιακών διαφορών, επειδή οι περισσότερες μελέτες με παρόμοια ευρήματα έχουν 

χρησιμοποιήσει ως δείγμα ενήλικες και εφήβους. 
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        Επίσης, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης των Abela, Brozina και Haigh (2002), δεν 

επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι η επίλυση προβλημάτων μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα 

και τη διάρκεια των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Μια επεξήγηση για το εύρημα αυτό είναι 

ότι τα παιδιά δεν έχουν ακόμη αναπτύξει αποτελεσματικές ικανότητες για να αλλάζουν ή να 

αντιμετωπίζουν τα αρνητικά γεγονότα και τις συνέπειές τους, και έτσι η απόκρισή τους με τη 

χρήση της επίλυσης προβλημάτων δεν μπορεί ακόμη να μειώσει τη σοβαρότητα και διάρκεια 

των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, καθώς δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένη. Η μελλοντική 

έρευνα θα πρέπει να μελετήσει τα είδη των τεχνικών επίλυσης προβλημάτων που 

χρησιμοποιούνται από τα μικρότερα παιδιά, καθώς και το βαθμό της αποτελεσματικότητας 

αυτών των τεχνικών για να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση αυτή. 

 

4. Ψυχοκοινωνικές θεωρίες  

 

       Στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση και 

ενίσχυση της κατάθλιψης ανήκουν τα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής και οι τραυματικές 

εμπειρίες. Τέτοια μπορεί να είναι κάποια σημαντική απώλεια (π.χ. θάνατος γονιού), διαζύγιο, 

φυσικές καταστροφές, σωματική κακοποίηση και κοινωνικές συνθήκες (π.χ. η οικονομική 

ύφεση, η ανεργία). Να σημειωθεί όμως, πως δεν αντιδρούν όλα τα παιδιά ή οι έφηβοι με τον 

ίδιο τρόπο, γιατί πολλές φορές αυτό καθορίζεται από το αναπτυξιακό τους επίπεδο, την 

ένταση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα τραυματικό 

γεγονός στη ζωή ενός παιδιού ή ενός εφήβου. 

        Οι McIntyre, Williams, Lavoratο και Patten (2013), πραγματοποίησαν μια ενδιαφέρουσα 

και ασυνήθιστη μελέτη για το εάν η πείνα ως αντιξοότητα της παιδικής ηλικίας και συνέπεια 

της φτώχειας μπορεί να αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα της παιδικής και εφηβικής 

κατάθλιψης. Η υπόθεσή τους επιβεβαιώθηκε με τα κορίτσια να σημειώνουν μεγαλύτερα 

ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού. Ακόμη, φάνηκε ότι η ανασφάλεια σχετικά 

με το φαγητό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του. 

      Η μελέτη των Bennett, Brewer και Rankin (2011), εξέτασε τη σύνδεση της ψυχικής 

υγείας  του παιδιού με την ψυχική υγεία του γονέα χρησιμοποιώντας 80.982 παιδιά ηλικίας 2-

17 ετών και λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αυτή τη 

σύνδεση όπως είναι οι κοινωνικοοικονομικοί, οι γονικοί, οι οικογενειακοί και οι κοινοτικοί. 

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ψυχική υγεία γονέα και παιδιού συνδέονται, ακόμη και μετά τον 

έλεγχο των παραπάνω παραγόντων. Ωστόσο, ο πιο βασικός παράγοντας που φάνηκε να 

τροποποιεί τη δυναμική της σύνδεσης ψυχικής υγεία γονέα – παιδιού ήταν η φυλή/εθνικότητα 
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του παιδιού. Όλα όμως επιδρούν στην ψυχική υγεία των γονέων η οποία με τη σειρά της 

επιδρά και στην ψυχική υγεία των παιδιών, αφού τα ευρήματα δείχνουν ότι συνδέονται στενά 

μεταξύ τους. Συνεπώς, υπάρχουν διάφορες εξωτερικές μεταβλητές οι οποίες διαταράσσουν 

την ενδοοικογενειακή ισορροπία και συμβάλλουν στην εμφάνιση ψυχοπαθολογίας. 

       Αρκετές έρευνες έχουν μελετήσει και αποδείξει πόσο ευαίσθητες είναι αυτές ηλικίες και 

γι’ αυτό αγχόγονα και δυσάρεστα γεγονότα μπορούν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στη 

μετέπειτα πορεία του ατόμου. Οι Khan, McCormack, Bolger, McGreenery, Vitaliano, Polcari, 

& συν., 2015), ασχολήθηκαν με το κατά πόσο το είδος και η ηλικία της κακοποίησης 

μπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση της κατάθλιψης. Κατέληξαν στο ότι οι πιο 

σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες για εκδήλωση κατάθλιψης και αυτοκτονικών ιδεασμών 

είναι η μη – λεκτική συναισθηματική κακοποίηση στα αγόρια και η συναισθηματική 

κακοποίηση από συνομήλικους στα κορίτσια σε ηλικία 14 ετών. Ακόμη, καθοριστικής 

σημασίας φάνηκε ότι είναι η λεκτική κακοποίηση από τους γονείς σε ηλικία 5 ετών για τα 

αγόρια και η σεξουαλική κακοποίηση σε ηλικία 18 ετών για τα κορίτσια. Τα συμπεράσματα 

που εξήχθησαν από αυτή την έρευνα είναι πολύ σημαντικά γιατί παρέχουν δεδομένα για τις 

κρίσιμες χρονικές περιόδους στη ζωή ενός παιδιού και ενός εφήβου κατά τις οποίες η έκθεση 

σε συγκεκριμένες μορφές κακοποίησης μπορεί να αυξήσει ραγδαία τις πιθανότητες για 

εκδήλωση κατάθλιψης αργότερα. 

          Για τις ευαίσθητες αναπτυξιακές περιόδους ενδιαφέρθηκαν και οι Infurna, Reichl, 

Parzer, Schimmenti, Bifulco, και Kaess (2016), για αυτό έκαναν μία ανασκόπηση των μέχρι 

τώρα ερευνών, οι οποίες πραγματεύονταν τη σχέση ανάμεσα στην κατάθλιψη και στα 

διάφορα είδη κακοποίησης (επικριτικοί και εχθρικοί γονείς, εγκατάλειψη, σωματική 

κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και ψυχολογική κακοποίηση). Διαπίστωσαν ότι η 

ψυχολογική κακοποίηση και η εγκατάλειψη είναι  πιο στενά συνδεδεμένες με την κατάθλιψη, 

ενώ αμέσως μετά ακολουθεί η σεξουαλική κακοποίηση. Επίσης, προέκυψε ότι οι εμπειρίες 

αυτές επηρεάζουν περισσότερο την ψυχοσύνθεση των εφήβων παρά των ενηλίκων, στοιχείο 

που επιβεβαιώνει το κρίσιμο της ηλικίας. 

        Σε μία διαχρονική μελέτη (St Clair, Croudace, Dunn, Jones, Herbert, & Goodyer, 2015) 

με 1.500 εφήβους ερευνήθηκε το πως η έκθεση σε αντιξοότητες μέσα στο οικογενειακό 

πλαίσιο στην παιδική και εφηβική ηλικία (0 – 5 ετών και 6 – 11 ετών), συνδέεται με 

εκδήλωση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε ηλικίες 14 – 17 ετών. Οι μεταβλητές για τις 

αντιξοότητες ορίστηκαν ως εξής: 

i. Κανονικό/βέλτιστο οικογενειακό περιβάλλον 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khan%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCormack%20HC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bolger%20EA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGreenery%20CE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitaliano%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polcari%20A%5Bauth%5D
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ii. Παρεκκλίνουσα ανατροφή παιδιών 

iii. Ασυμφωνίες μεταξύ των μελών της οικογένειας 

iv. Επικίνδυνο οικογενειακό περιβάλλον κυρίως λόγω ψυχικών διαταραχών των γονέων. 

Τα αποτελέσματα: 

 Διαφοροποίηση στα δύο φύλα, αναφορικά με τους τύπους αντιξοοτήτων στην παιδική 

ηλικία και καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην εφηβεία. 

 Η ασυμφωνίες μεταξύ των μελών της οικογένειας και το επικίνδυνο οικογενειακό 

περιβάλλον κυρίως λόγω ψυχικών διαταραχών των γονέων συνδέεται με αυξημένα 

καταθλιπτικά συμπτώματα και στα δύο φύλα, ενώ η παρεκκλίνουσα ανατροφή των 

παιδιών κυρίως στα κορίτσια. 

 Η συναισθηματική ιδιοσυγκρασία σχετίζεται με την εκδήλωση κατάθλιψης και στα 

δύο φύλα. 

 Όμως τα αρνητικά γεγονότα μέσα στην οικογένεια βιώνονται εντονότερα και 

αναφέρονται σχεδόν μόνο από τα κορίτσια. Αυτό ίσως να οφείλεται σύμφωνα με τους 

ερευνητές σε νευροαναπτυξιακούς παράγοντες που αναδύονται στην εφηβεία και που  

μειώνουν την ανάπτυξη καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα αγόρια αλλά την αυξάνουν 

στα κορίτσια. 

         

     Ένα φαινόμενο το οποίο πάντα υπήρχε αλλά τον τελευταίο καιρό έχει λάβει μεγάλες 

διαστάσεις, είναι ο σχολικός εκφοβισμός ή bullying, ο οποίος αποτελεί μια ιδιαίτερα 

στρεσογόνο εμπειρία για το παιδί ή τον έφηβο. Οι Wang, Fang, Jiang, Yuan, Tao,  Su,  και 

συν. (2015), εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού, του ηλεκτρονικού 

εκφοβισμού και της κατάθλιψης στους εφήβους, λαμβάνοντας υπόψιν τη συχνότητα 

εμπλοκής σε τέτοια περιστατικά, καθώς και την εναλλαγή των ρόλων θύτη – θύματος. Το 

δείγμα περιλάμβανε 5.726 μαθητές γυμνασίου, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο για 

εφήβους σχετικά με συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. Συλλέχθηκαν επίσης 

πληροφορίες από αυτο – αναφορές αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία, το σωματικό και 

λεκτικό εκφοβισμό, τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό εκφοβισμό και την κατάθλιψη. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι έφηβοι που συμμετείχαν σε συμβάντα εκφοβισμού είτε ως θύτες 

είτε ως θύματα είχαν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης, σε σχέση με εκείνους 

που δεν συμμετείχαν. 

 

 

http://europepmc.org/search;jsessionid=IbrMwmIKyzG19Zi3UMfh.0?page=1&query=AUTH:%22Fang+Y%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=IbrMwmIKyzG19Zi3UMfh.0?page=1&query=AUTH:%22Jiang+L%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=IbrMwmIKyzG19Zi3UMfh.0?page=1&query=AUTH:%22Yuan+S%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=IbrMwmIKyzG19Zi3UMfh.0?page=1&query=AUTH:%22Yuan+S%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=IbrMwmIKyzG19Zi3UMfh.0?page=1&query=AUTH:%22Su+P%22
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5. Παράγοντες Ιδιοσυγκρασίας 

 

        Η ιδιοσυγκρασία πιστεύεται ότι έχει μια γενετική / βιολογική βάση, αν και η εμπειρία 

και η μάθηση, ιδιαίτερα στο κοινωνικό πλαίσιο, επίσης, μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη 

και την έκφρασή της. Το γνώρισμα που συνδέεται με τις περισσότερες συναισθηματικές 

διαταραχές είναι το αρνητικό συναίσθημα (negative emotionality), δηλαδή η τάση του 

ατόμου να βιώνει αρνητικά συναισθήματα, και αντανακλά την ευαισθησία του σε αρνητικά 

ερεθίσματα, την αυξημένη ευαισθητοποίηση, την εγρήγορση, τη διέγερση και τη 

συναισθηματική δυσφορία. Αντίθετα, το θετικό συναίσθημα (positive emotionality) 

χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για ανταπόκριση και επιβράβευση των ερεθισμάτων, την 

κοινωνικότητα και την αναζήτηση κινήτρων. Η κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από υψηλά 

επίπεδα  αρνητικών συναισθημάτων και χαμηλά επίπεδα θετικών συναισθημάτων. 

      Οι van der Bruggen, Stams, Bogels και Paulussen-Hoogeboom (2010), 

πραγματοποίησαν μια διαχρονική μελέτη με στόχο να διερευνήσουν το κατά πόσο ο πατρικός 

και μητρικός έλεγχος και η γονική υποστήριξη, επηρεάζουν τη σχέση του αρνητικού 

συναισθήματος σε παιδιά ηλικίας 3,5 ετών και την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων 

στην ηλικία των 4,5 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η απόρριψη της μητέρας 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση των ερευνητών. Το εύρημα όμως που 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως η περισσότερη στοργή και 

υπερπροστατευτικότητα από τη μητέρα σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά παιδικής 

κατάθλιψης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η υπερπροστατευτική στάση της μητέρας ίσως 

να μην οριοθετεί το παιδί ή να μην το αφήνει να αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης των 

στρεσογόνων γεγονότων, με αποτέλεσμα όταν αυτά προκύψουν να νιώθει αδύναμο να 

ανταπεξέλθει. Για το ρόλο του πατέρα δεν βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις. 

        Ένα πεδίο σχετικά ανεξερεύνητο ακόμα είναι το πως τα αρνητικά και θετικά 

συναισθήματα επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, καθώς και τις πιθανότητες 

εκδήλωσης κάποιας διαταραχής της διάθεσης. Μελέτη (Olino, Lopez-Duran, Kovacs, George, 

Gentzler, & Shaw, 2011) σε 202 παιδιά μητέρων που είχαν ή δεν είχαν ιστορικό 

καταθλιπτικής διαταραχής, έδειξε ότι στα παιδιά των μητέρων με κατάθλιψη τα ποσοστά των 

αρνητικών συναισθημάτων που βίωναν, αυξήθηκαν σταδιακά από τη βρεφική ηλικία έως την 

ηλικία των 9 ετών και παρουσίασαν σταθερά χαμηλά επίπεδα θετικού συναισθήματος. 

Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διατομικές διαφορές είτε στην αρχή της ανάπτυξης 

του αρνητικού συναισθήματος είτε στους ρυθμούς μεταβολής του. Συνεπώς, το εξασθενημένο 

θετικό συναίσθημα δύναται να είναι ένας πρώιμος δείκτης ευπάθειας για κατάθλιψη στα 
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παιδιά. 

       Τέλος, τα παιδιά με υψηλά ποσοστά αρνητικών συναισθημάτων στην ηλικία των 6 ετών 

έχουν 20% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με κατάθλιψη στα 18 τους. Συνεπώς, η 

κατάθλιψη στα σε ηλικία 18 ετών έχει μία πρώιμη αναπτυξιακή προδιάθεση, που σημαίνει ότι 

μπορούμε  να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο 

εμφάνισης κατάθλιψης στα τέλη της εφηβείας/αρχές ενηλικίωσης (Bould, Araya, Pearson, 

Stapinski, Carnegie, & Joinson, 2014). 

         

        Από τις παραπάνω  θεωρίες κάποιες είναι προεκτάσεις των θεωριών για τους ενήλικες. 

Όμως όλες έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά και στις μικρότερες ηλικίες. Επιπλέον, επειδή τα 

αναπτυξιακά στάδια της παιδικής ηλικίας και της εφηβικής διαφέρουν, υπάρχουν θεωρίες που 

ταιριάζουν περισσότερο στα παιδιά κι άλλες περισσότερο στους εφήβους. Ένα μεθοδολογικό 

πρόβλημα που προκύπτει για την εξέταση του φαινομένου είναι ότι μελέτες που θέλουν να 

διερευνήσουν τις συνέπειες κάποιων παραγόντων και το πως επηρεάζουν την εμφάνιση 

ψυχικών διαταραχών σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να είναι διαχρονικές για να έχουν 

μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αυτό όμως είναι δύσκολο και έτσι ή δεν είναι 

διαχρονικές ή μεταξύ των επαναξιολογήσεων μεσολαβεί κάποιο διάστημα εβδομάδων ή 

μηνών. 

       Συνοψίζοντας, η ύπαρξη τόσων διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για την 

αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης, οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για μια νόσο 

πολυπαραγοντική και η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραγόντων καθιστά ευάλωτο το 

άτομο στην εμφάνισή της. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης στα 

παιδιά και τους εφήβους (αλλά και στους ενήλικες), προκύπτει από γονιδιακούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που δρουν αλληλοσυμπληρωματικά (Risch, Herrell, Lehner, 

 Liang, Eaves, Hoh, & συν., 2009. Uher & McGuffin, 2010), αν και μικρός αριθμός 

πρόσφατων μελετών προς το παρόν, έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την άποψη 

(Munafò, Durrant, Lewis & Flint, 2009. Tomoda, Nishitani, Matsuura, Fujisawa,  Kawatani, 

Toyohisa, και συν., 2013). Επιπλέον, φαίνεται ότι παρόλο που κάποιες θεωρίες είναι 

προεκτάσεις των θεωριών για τους ενήλικες, υπάρχει κάποια διάκριση ανάμεσα στα αίτια της 

κατάθλιψης στους ενήλικες και στα παιδιά και τους εφήβους. Ακόμη, κάποιες θεωρίες 

προσαρμόζονται και επεξηγούν καλύτερα την κατάθλιψη στην παιδική ηλικία, κι άλλες είναι 

πιο αντιπροσωπευτικές για την εφηβική. Για παράδειγμα, οι γνωστικές θεωρίες φαίνεται να 

προσαρμόζονται καλύτερα στους εφήβους, ίσως γιατί βασικός άξονας τους είναι η δομή και η 

λειτουργία του γνωστικού συστήματος, το οποίο στις μικρές ηλικίες συνεχώς εξελίσσεται. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19531786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herrell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19531786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19531786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19531786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoh%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19531786
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishitani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23663729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsuura%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23663729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fujisawa%20TX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23663729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawatani%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23663729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawatani%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23663729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toyohisa%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23663729
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Σύμφωνα και  με τον Piaget, τα παιδιά αφομοιώνουν τα αντικείμενα και διαμορφώνουν τον 

κόσμο τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις δικές τους νοητικές δομές (όπως 

αναφέρεται στους Huitt & Hummel, 2003). Συνεπώς, παρά την πληθώρα στοιχείων που 

υπάρχουν, παραμένουν ακόμα κάποια εμπόδια  και ερωτηματικά ως προς την κατανόηση της 

παιδικής και εφηβικής κατάθλιψης και τα οποία δημιουργούν εύφορο έδαφος για μελλοντική 

διερεύνηση, όχι μόνο με στόχο την πρόληψη και θεραπεία αυτής καθαυτής της καταθλιπτικής 

διαταραχής, αλλά και για να μπορεί να γίνεται εύκολα αναγνωρίσιμη και να προληφθούν οι 

συνέπειές της όπως είναι η αυτοκτονία, η οποία έχει παρουσιάσει έντονα ανησυχητικές 

αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

«2.1 Κλινική Εικόνα Παιδιών Και Εφήβων Με Καταθλιπτική Διαταραχή» 

 

 

         Τα χαρακτηριστικά που συνιστούν την κλινική εικόνα ενός καταθλιπτικού παιδιού ή 

εφήβου άργησαν αρκετά να κατανοηθούν και να προσδιοριστούν. Όπως αναφέρεται στους 

Τσιάντη & Μανωλόπουλο (1988), η πρώτη προσπάθεια που έγινε από το G.A.P. (Group for 

the Assessment of Psychiatry of the American Psychiatric Association), όρισε την κατάθλιψη 

«σαν ένα είδος ψυχονευρωτικής πάθησης που εκδηλώνεται με διαταραχές στο φαγητό και τον 

ύπνο ή υπερδραστηριότητα. Σαν επακόλουθο κάποιας πραγματικής ή συμβολικής απώλειας, η 

κατάθλιψη μπορεί να εκδηλωθεί με μείωση της αυτοεκτίμησης, ενοχή και δυσθυμία» (σελ. 235). 

       Σύμφωνα με τους Oster και Montgomery (όπως αναφέρεται στους Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2003) η κατάθλιψη επηρεάζει τα παιδιά και τους εφήβους όσον αφορά τη 

διάθεσή τους, τη συμπεριφορά τους, τις αντιλήψεις τους, τη σκέψη τους και μπορεί να 

οδηγήσει σε βιολογικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, η κλινική εικόνα των παιδιών στην 

προσχολική και σχολική ηλικία και στην εφηβεία ορίζεται ως εξής: 

 

Κατάθλιψη προσχολικής ηλικίας 

Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά δεν εκφράζουν εύκολα με το λόγο το αν αισθάνονται 

θλιμμένα ή στενοχωρημένα. Η ύπαρξη κατάθλιψης μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή 

κυρίως όταν το παιδί παρουσιάζει απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που αρέσουν 

σε αυτές τις ηλικίες καθώς και μη συμμετοχή στο παιχνίδι με τους συνομήλικούς του. Άλλες 

ενδείξεις είναι η αδιαφορία, η απάθεια, το κλάμα, οι διαταραχές διατροφής (ανορεξία, 

άρνηση τροφής), οι διαταραχές ύπνου (αϋπνία, νυχτερινοί εφιάλτες) και τα σωματικά 

συμπτώματα (κοιλιακοί πόνοι). Πολλά παιδιά επίσης, εκδηλώνουν φοβίες και άγχος 

αποχωρισμού (Luby, 2010). 

 

Κατάθλιψη σχολικής ηλικίας 

Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, αλλά όχι ότι 

έχουν κατάθλιψη. Αναφέρουν ότι νιώθουν πλήξη και φαίνονται λυπημένα και δυστυχισμένα. 

Βασικό σύμπτωμα είναι η μείωση στη σχολική επίδοση, που εκδηλώνεται με επιβράδυνση 

της κρίσης, δυσκολία στη συγκέντρωση και τη προσοχή, φτωχή φαντασία και προβλήματα 
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μνήμης. Τα καταθλιπτικά παιδιά τείνουν να απομονώνονται και να αποφεύγουν τα ομαδικά 

παιχνίδια. Επίσης, κουράζονται εύκολα και δυσκολεύονται να φέρουν εις πέρας καθήκοντα 

που τους αναθέτονται. Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως ενούρηση, κεφαλαλγία, 

κοιλιακά άλγη, διαταραχές ύπνου και διατροφής είναι πολύ συχνά. Κάποιες φορές μπορεί να 

εκφράσουν ιδέες αυτοκτονίας, αλλά οι απόπειρες είναι πιο σπάνιες απ’ ότι στην εφηβεία, οι 

οποίες κάποιες φορές δεν αναγνωρίζονται και χαρακτηρίζονται ως ατυχήματα. Ακόμη, είναι 

αρκετά ευερέθιστα και δεν μπορούν να αντέξουν ακόμα και μικρές ματαιώσεις, 

αναπτύσσοντας το συναίσθημα της ενοχής. Τέλος, μπορεί να υπάρξουν εναλλαγές στη 

διάθεση, με το βαθύ καταθλιπτικό συναίσθημα να μετατρέπεται σχετικά γρήγορα σε διέγερση 

ευφορικού τύπου (Παπάνης, 2008) 

 

Κατάθλιψη εφηβικής ηλικίας 

Συχνά οι έφηβοι παραπέμπονται για θεραπεία λόγω κάποιου προβλήματος συμπεριφοράς, 

ενώ η σύνοδη κατάθλιψη ανιχνεύεται στην πορεία. Ωστόσο, σε σχέση με τα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να μιλήσουν για τα 

συναισθήματα λύπης ή δυσφορίας που βιώνουν. H κατάθλιψη εκδηλώνεται διαφορετικά στα 

δύο φύλα κατά τη διάρκεια της εφηβείας: τα κορίτσια αποσύρονται, ενώ τα αγόρια 

εμφανίζουν παραβατική ή αντικοινωνική συμπεριφορά (Verboom, Sijtsema, Verhulst, 

 Penninx & Ormel, 2014).  

Οι καταθλιπτικοί έφηβοι παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

1. Καταθλιπτικό συναίσθημα (ευερεθιστότητα) 

2. Ανηδονία 

3. Αίσθημα κούρασης ή απώλεια της ενεργητικότητας 

4. Απώλεια αυτοπεποίθησης ή αυτοσεβασμού 

5. Μειωμένη δυνατότητα συγκέντρωσης 

6. Υπερβολική αυτομομφή ή έντονες και ακατάλληλες ενοχές 

7. Επανειλημμένες σκέψεις θανάτου, αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας 

8. Ψυχοκινητική επιβράδυνση ή ανησυχία 

9. Σημαντική απώλεια ή απόκτηση βάρους 

10. Αϋπνία ή υπερυπνία 

 

Πρέπει να πληρούνται πέντε από τα παραπάνω συμπτώματα, (υποχρεωτικά 

συμπεριλαμβάνεται το 1 ή το 2), η διάρκειά τους να είναι περισσότερη από δύο 
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εβδομάδες και να σηματοδοτούν μια αλλαγή από την προηγούμενη λειτουργικότητα 

του ατόμου. 

 Τα συμπτώματα δεν οφείλονται σε χρήση ουσιών ή φαρμάκων ή σε γνωστή 

ασθένεια (π.χ. υποθυρεοειδισμός). 

 Αν υπάρχει απώλεια αγαπημένου προσώπου, πρέπει να επιμένουν περισσότερο 

από δύο μήνες (Παπάνης, 2008). 

        Τα διαγνωστικά κριτήρια για την κατάθλιψη στηρίζονται σε διεθνώς αποδεκτά 

συστήματα ταξινόμησης. Αυτά είναι η αναθεωρημένη πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών, DSM-5 (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) που προτείνεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία και 

η αναθεωρημένη δέκατη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων, ICD-10 

(International Classification of Diseases and Related Health Problems) που προτείνεται από 

τον Π.Ο.Υ. Αν και το DSM και ICD είναι αρκετά διαφορετικά το ένα από το άλλο, καθώς 

κυριάρχησε η περιγραφική φαινομενολογική προσέγγιση για τη διάγνωση των ψυχικών 

διαταραχών, έχουν γίνει πολύ παρόμοια, εν μέρει λόγω των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ 

των δύο οργανισμών (APA, 2009). 

        Οι παραπάνω παραπομπές για την κλινική εικόνα των παιδιών και των εφήβων είναι 

σύμφωνα με το DSM-IV, καθώς το DSM-5 κυκλοφόρησε πιο πρόσφατα  (18 Μαΐου 2013) 

δημιουργώντας ανησυχίες και διαμάχες με βασικό άξονα προβληματισμού το κατά πόσο 

υπάρχουν επαρκείς εξελίξεις στην παθοφυσιολογική, φαινομενολογική και θεραπευτική 

προσέγγιση των ψυχικών διαταραχών, ώστε να δικαιολογείται ένα αναθεωρημένο DSM. Στο 

ICD–10, για τη διάγνωση της κατάθλιψης απαιτούνται τέσσερα από τα δέκα συμπτώματα 

(τουλάχιστον δύο από τα τρία πρώτα και τουλάχιστον δύο από τα υπόλοιπα). Σύμφωνα με το 

ICD-10 για τη διάγνωση του καταθλιπτικού επεισοδίου τα συμπτώματα πρέπει να διαρκούν 

τουλάχιστον 2 εβδομάδες, να μην μπορούν να αποδοθούν στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 

ή σε άλλη οργανική ψυχική διαταραχή και να μην έχει εμφανίσει το άτομο υπομανιακό ή 

μανιακό επεισόδιο (Michael, 2009). 

Η κατάθλιψη στην εφηβεία μοιάζει αρκετά με εκείνη των παιδιών ή των ενηλίκων. Τα 

σύγχρονα ψυχιατρικά ταξινομητικά συστήματα DSM-IV και ICD-10, την τοποθετούν πιο 

κοντά στην κλινική εικόνα των ενηλίκων επισημαίνοντας κάποιες διαφορές. Η βασική 

διαφορά από τη κατάθλιψη ενηλίκων είναι ότι ο έφηβος παρουσιάζει κυρίως ευερεθιστότητα 

αντί του καταθλιπτικού συναισθήματος. Γκρινιάζει συνεχώς με συνέπεια να δημιουργούνται 
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προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομήλικούς του και μέσα στην οικογένεια. Αποφεύγει 

δραστηριότητες που συνήθως του προσφέρουν ευχαρίστηση καθώς και αυτές που απαιτούν 

ενέργεια και εγρήγορση. Ως έκφραση της ψυχοκινητικής του επιβράδυνσης παραπονιέται 

εύκολα και φαίνεται να αδιαφορεί για το τι συμβαίνει γύρω του. Πίσω από σωματικά 

ενοχλήματα (πονοκέφαλοι, κοιλιακοί πόνοι) που μπορεί να αναφέρει, βρίσκονται ουσιαστικά 

τα αισθήματα μιζέριας, δυστυχίας και θλίψης. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση οδηγεί σε επικριτικά  

σχόλια για τον εαυτό τους, τύπου «είμαι ανίκανος και αντιπαθητικός». Τέλος, 

χαρακτηριστικό της κατάθλιψης στην εφηβεία είναι η ξαφνική μείωση των σχολικών 

επιδόσεων (Λαζαράτου & Αναγνωστόπουλος, 2001). 

        Σύμφωνα όμως με το νέο πλέον ταξινομικό σύστημα, DSM-5, αν και  δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση στα βασικά συμπτώματα (καταθλιπτικό συναίσθημα και ανηδονία) ούτε και 

στη χρονική περίοδο που απαιτείται (2 εβδομάδες) για τη διάγνωση, υπάρχουν κάποιες 

αλλαγές, όπως η εξαίρεση του κριτηρίου του πένθους και αρκετές νέες καταθλιπτικές 

διαταραχές, συμπεριλαμβανομένης της αποδιοργανωτικής διαταραχής λόγω δυσρυθμιστικής 

διάθεσης. Στόχος αυτής της νέας διαγνωστικής κατηγορίας είναι να αντιμετωπίσει τις 

ανησυχίες σχετικά με την πιθανή υπερδιάγνωση και υποδιάγνωση της διπολικής διαταραχής 

στα παιδιά, γι’ αυτό και περιλαμβάνει παιδιά ηλικίας έως 18 ετών, τα οποία εμφανίζουν 

επίμονη ευερεθιστότητα και συχνά επεισόδια ακραίας συμπεριφοράς τρεις ή περισσότερες 

φορές την εβδομάδα για περισσότερο από ένα χρόνο (APA, 2013).  

      Συνοψίζοντας, η κάθε ηλικία έχει τα δικά της διακριτά χαρακτηριστικά για την 

αναγνώριση της κατάθλιψης, τα οποία διαφέρουν από των ενηλίκων και τα οποία θα πρέπει 

να γνωρίζουν οι γονείς ώστε να μπορούν να τα εντοπίσουν και να παρέμβουν όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. 
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  «2.2 Αυτοκτονικές Τάσεις Στους Εφήβους» 

 

 

        Το φαινόμενο των αποπειρών αυτοκτονιών στην εφηβεία είναι ένα φαινόμενο που 

λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και δημιουργεί ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. (2002), η αυτοκτονική συμπεριφορά κυμαίνεται από την απλή 

σκέψη ενός ατόμου για τον τερματισμό της ζωής του, μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου για 

να διαπράξει την αυτοκτονία και της απόκτησης των μέσων για να το κάνει, προσπαθώντας 

να σκοτώσει τον εαυτό του, έως τελικά την εκτέλεση της πράξης (''ολοκλήρωση 

αυτοκτονίας''). Στις αναπτυγμένες χώρες εκτιμάται ότι η αυτοκτονία αποτελεί την τρίτη 

συχνότερη αιτία θανάτου σε άτομα ηλικίας από 15 έως 24 ετών (Νούλη & Ποιμενίδου, 

2008) και οι αυτοκτονίες λόγω κατάθλιψης αντιστοιχούν στο ¼ του συνολικού αριθμού 

αυτοκτονιών (DSM – 5, 2013). Η εφηβεία είναι το μεταβατικό στάδιο από την παιδική 

ηλικία στην ενήλικη και γι’ αυτό θεωρείται μία πολύ ευαίσθητη περίοδος κατά τη διάρκεια 

της οποίας συντελούνται πολλές σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές. Ο έφηβος καλείται να 

αποδεχθεί την ανδρική/γυναικεία εικόνα του, να εισέλθει στο κατώφλι των ερωτικών 

σχέσεων, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του μέσα από την αναγνώριση από τους 

συνομήλικούς του και να κατακτήσει την αυτονομία του, ερχόμενος τις περισσότερες φορές 

σε σύγκρουση με τους γονείς του. Οι έφηβοι που πάσχουν από κατάθλιψη, συχνά 

καταφεύγουν στην αυτοκτονία, γιατί θεωρούν πως η ζωή τους δεν έχει κάποιο σκοπό, 

αναπτύσσοντας αισθήματα απαισιοδοξίας και ηττοπάθειας. Οι κύριες αιτίες σύμφωνα με τις 

Νούλη και Ποιμενίδου (2008), που οδηγούν τους εφήβους στην αυτοκτονία είναι οι εξής: 

  Α) Ατομικοί Παράγοντες: Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη κάποιας ψυχιατρικής διαταραχής, 

συχνότερα της κατάθλιψης. Δευτερευόντως, έχουν ενοχοποιηθεί και αποτελούν παράγοντα 

επικινδυνότητας η σχιζοφρένεια, οι χρόνιες σωματικές ασθένειες, οι προηγούμενες 

απόπειρες αυτοκτονίας, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι δυσκολίες στην επίδοση στο 

σχολείο, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και τα αισθήματα αναξιότητας. Συνέπεια όλων αυτών είναι 

ο έφηβος να βιώνει συναισθήματα απόγνωσης και απελπισίας και η αυτοκτονία να του 

φαίνεται ως η μοναδική διέξοδος από τα προβλήματά του. 

  Β) Οικογενειακοί Παράγοντες: Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται η κακοποίηση 

του παιδιού από μέλη της οικογένειας, η παραμέλησή του, η ύπαρξη μελών της οικογένειας 

που έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας ή έχουν αυτοκτονήσει ή πάσχουν από κάποια 

ψυχιατρική διαταραχή. Ακόμη, η ψυχοσύνθεση των εφήβων επηρεάζεται σε σημαντικό 
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βαθμό από τις ενδοοικογενειακές εντάσεις και συγκρούσεις και την απώλεια ενός γονέα 

λόγω θανάτου ή διαζυγίου. 

  Γ) Περιβαλλοντικοί Παράγοντες: Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν κυρίως οι στρεσογόνοι 

παράγοντες όπως η οικονομική κρίση, η ανεργία, η μετανάστευση κλπ. Ακόμη, οι 

προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις και η μη αποδοχή από τους συνομήλικους 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της ήδη ευερέθιστης εφηβικής ψυχολογίας. 

        Οι έφηβοι που πάσχουν από κατάθλιψη και φτάνουν μέχρι την απόπειρα αυτοκτονίας 

χαρακτηρίζονται από σοβαρότερη ανηδονία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις καλές 

εμπειρίες είχαν μέχρι τώρα και τις οποίες δεν θα σκεφτούν ή δεν θα συμπεριλάβουν στις 

μελλοντικές τους αποφάσεις. Όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα αδυναμίας, το 

οποίο ενισχύει την πεποίθηση του εφήβου ότι είναι καλύτερο να  αυτοκτονήσει (Auerbach, 

Millner, Stewart & Esposito, 2015). 

        Είναι αποδεδειγμένο, ότι οι απόγονοι των καταθλιπτικών μητέρων διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικό ιδεασμό. Ωστόσο, οι παράγοντες που εμπλέκονται στη 

μετάδοση του κινδύνου για τον αυτοκτονικό ιδεασμό από τις καταθλιπτικές μητέρες στους 

απογόνους τους  είναι ελάχιστα κατανοητοί. Ο σκοπός της παρακάτω μελέτης (Hammerton, 

Zammit, Thapar & Collishaw, 2016) ήταν να εξετάσει τη συμβολή πιθανών μεταβλητών, 

όπως η μητρική απόπειρα αυτοκτονίας, εάν ο απόγονος πάσχει από κάποια ψυχιατρική 

διαταραχή και η σχέση γονέα-παιδιού.  Ο αυτοκτονικός ιδεασμός εκτιμήθηκε σε ηλικία 16 

ετών. Βρέθηκαν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού σε απογόνους των 

μητέρων με χρόνια, σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης σε σχέση με τους απογόνους των 

μητέρων με λιγότερα συμπτώματα. Υπήρξαν επίσης στοιχεία για μια έμμεση επίδραση της 

σχέσης γονέα-παιδιού στη μέση παιδική ηλικία. Ενδιαφέρον είναι, ότι συνυπολογίζοντας 

αυτές τις τρεις μεταβλητές δεν προέκυψε κάποιο σημαντικό εύρημα που να οδηγεί σε 

συμπεράσματα για άμεση επίδραση της μητρικής κατάθλιψης στην ανάπτυξη αυτοκτονικού 

ιδεασμού στα παιδιά. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν, ότι οι προσπάθειες για την πρόληψη 

των αυτοκτονιών σε απογόνους των καταθλιπτικών μητέρων πρέπει να στοχεύουν αφενός 

στα παιδιά  με κάποια ψυχιατρική διαταραχή αφετέρου στα παιδιά των οποίων οι μητέρες 

έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

σχέσης γονέα-παιδιού είναι επίσης σημαντικές. 

          Η μελέτη των Miller, Esposito-Smythers και Leichtweis (2015), είναι μεταξύ των 

πρώτων που εξέτασαν το ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνική στήριξη από τους γονείς, τους 

στενούς φίλους και το σχολείο στην ανάπτυξη αυτοκτονικού ιδεασμού και στις απόπειρες 
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αυτοκτονίας σε ένα κλινικό δείγμα εφήβων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όταν ένας 

έφηβος λαμβάνει χαμηλά επίπεδα υποστήριξης από το σχολικό περιβάλλον μπορεί να 

εμφανίσει πιο σοβαρούς αυτοκτονικούς ιδεασμούς, ενώ περισσότερες πιθανότητες για 

απόπειρες αυτοκτονίας είχαν οι έφηβοι που λάμβαναν ελλιπή υποστήριξη από τους γονείς 

τους. Επιπλέον, όσοι λάμβαναν χαμηλότερη υποστήριξη και από το σχολείο και από τους 

στενούς τους φίλους ανέφεραν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για απόπειρα αυτοκτονίας. 

       Μία άλλη διαχρονική έρευνα (Miller, Adams,  Esposito-Smythers, Thompson & 

Proctor, 2014) με παρόμοιο αντικείμενο μελέτης εξέτασε την ποιότητα της γονικής σχέσης, 

την ποιότητα της φιλίας και την κατάθλιψη ως διαμεσολαβητές της σχέσης μεταξύ της 

παιδικής κακοποίησης και του αυτοκτονικού ιδεασμού στους εφήβους. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν μέσω των αυτοαναφορών των εφήβων στις ηλικίες 12, 16, και 18. Φάνηκε ότι 

η παιδική κακοποίηση πριν την ηλικία των 12 μπορούσε να προβλέψει κακές γονικές 

σχέσεις και κατάθλιψη, αλλά όχι δυσλειτουργικές φιλίες, σε ηλικία 16 ετών. Η κατάθλιψη 

στα 16 συσχετίστηκε αρνητικά με την ποιότητα της γονικής σχέσης και θετικά με τον 

αυτοκτονικό ιδεασμό στην ηλικία των 18. Βρέθηκε επίσης μία σημαντική, έμμεση 

συσχέτιση της παιδικής κακοποίησης και του αυτοκτονικού ιδεασμού, η οποία επηρεάζεται 

από την κατάθλιψη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρώιμη παιδική κακοποίηση 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο όσον αφορά τη σοβαρότητα της κατάθλιψης, η οποία με τη 

σειρά της συνδέεται με τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Έκπληξη προκαλεί το εύρημα ότι η πολύ 

καλή ποιότητα φιλίας στην ηλικία των 16 συνδέθηκε με αυτοκτονικό ιδεασμό σε ηλικία 18 

ετών. Σύμφωνα με τις ερμηνείες των συγγραφέων, αυτό μπορεί να οφείλεται στο άγχος για 

τη διατήρηση αυτών των ισχυρών φιλιών στο πέρασμα του χρόνου και το οποίο συμβάλλει 

στον κίνδυνο ανάπτυξης αυτοκτονικού ιδεασμού. Μια άλλη πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι 

ότι οι επιδράσεις της υποστήριξης από τους καλύτερους φίλους μπορεί να ποικίλλουν από 

έφηβο σε έφηβο. Για κάποιους μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για προβλήματα ψυχικής 

υγείας αλλά για άλλους μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάλογα με τη φύση της σχέσης 

και της ψυχικής υγείας του φίλου. Ωστόσο, δεν υπήρξε σημαντική, έμμεση συσχέτιση της 

παιδικής κακοποίησης και του αυτοκτονικού ιδεασμού, διαμεσολαβούμενη από τις φιλίες. 

Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: 1) η παιδική κακοποίηση πριν την ηλικία των 

12 επηρεάζει τις γονικές σχέσεις στην εφηβεία, 2) η κατάθλιψη και οι φιλίες συνδέονται με 

ιδέες αυτοκτονίας στη ύστερη εφηβεία και 3) η κατάθλιψη ρυθμίζει εν μέρει τη συσχέτιση 

μεταξύ της παιδικής κακοποίησης και των αυτοκτονικών ιδεασμών. Τονίζεται έτσι, η 

σημασία της εκτίμησης για τυχόν ιστορικό κακοποίησης, της ποιότητας των διαπροσωπικών 
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σχέσεων και της σοβαρότητας της κατάθλιψης μεταξύ εφήβων που αναφέρουν 

αυτοκτονικούς ιδεασμούς. 

       Υπό το πρίσμα του επιπολασμού και των συνεπειών των αυτοκτονικών συμπεριφορών 

μεταξύ των εφήβων, οι Stewart, Kim, Esposito, Gold,  Nock, και Auerbach (2015), ελέγξανε 

εάν η παιδική σεξουαλική κακοποίηση συντονίζει τη σχέση μεταξύ άρσης αναστολών και 

(α) την εμφάνιση των αποπειρών αυτοκτονίας και (β) τη συχνότητα των προσπαθειών. Οι 

συμμετέχοντες ήταν έφηβοι 13 – 18 ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την 

αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας και της αυτοκτονικότητας, χρησιμοποιήθηκαν 

αυτοαναφορές καταθλιπτικών συμπτωμάτων και σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και μία 

δοκιμασία για την εκτίμηση της άρσης αναστολών. Τα ευρήματα σε συνέπεια με τις 

υποθέσεις, υπέδειξαν  ότι η παιδική σεξουαλική κακοποίηση συντονίζει τη σχέση μεταξύ της 

άρσης αναστολών και των αναφορών των εφήβων για τις προσπάθειές τους να 

αυτοκτονήσουν. Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά άρσης αναστολών σχετίστηκαν 

με περισσότερες πιθανότητες για απόπειρα αυτοκτονίας μεταξύ των εφήβων με ιστορικό 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά όχι μεταξύ εκείνων που δεν έχουν τέτοιο 

ιστορικό. Το ίδιο μοτίβο των αποτελεσμάτων υπήρξε και στις αναλύσεις για τις συχνότητες 

των αποπειρών αυτοκτονίας. Ακόμη, η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, σε αντίθεση με τις 

απόπειρες αυτοκτονίας δεν αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για τον αυτοκτονικό ιδεασμό. 

          Οι Geoffroy, Boivin, Arseneault, Turecki, Vitaro, Brendgen, και συν. (2016), 

επιχείρησαν να  ελέγξουν αν οι έφηβοι που θυματοποιούνται από τους συνομήλικους τους 

βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονικό ιδεασμό και απόπειρες αυτοκτονίας. Το 

δείγμα περιλάμβανε εφήβους οι οποίοι είχαν γεννηθεί το 1997 και 1998 και 

παρακολουθούνταν μέχρι 15 ετών. Οι πληροφορίες σχετικά με τη θυματοποίηση, τον 

αυτοκτονικό ιδεασμό και τις απόπειρες αυτοκτονίας στο παρελθόν ελήφθησαν στις ηλικίες 

13 και 15 ετών μέσα από αυτοαναφορές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα θύματα ανέφεραν 

ταυτόχρονα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονικού ιδεασμού σε ηλικία 13 χρόνων (11,6 - 

14,7%) και  αποπειρών αυτοκτονίας στην ηλικία των 15 ετών (5.4 έως 6.8%) σε σύγκριση 

με εκείνους που δεν είχαν πέσει θύματα συνομηλίκων τους (02.07 - 04.01% για τον 

αυτοκτονικό ιδεασμό και 1,6 1,9% για την απόπειρα αυτοκτονίας). Η κακοποίηση από τους 

συνομήλικους σε ηλικία 13 ετών προέβλεψε αυτοκτονικό ιδεασμό και απόπειρα αυτοκτονίας 

2 χρόνια αργότερα. Ακόμη, εκείνοι που είχαν πέσει θύματα και 13 και 15 ετών είχαν τον 

υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονικού ιδεασμού και απόπειρας αυτοκτονίας στα 15 έτη. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι η θυματοποίηση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικού 
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ιδεασμού και απόπειρας αυτοκτονίας και όσο μεγαλύτερο είναι το ιστορικό της 

θυματοποίησης,  τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος.  

         Η πρώτη μελέτη που εξετάζει το βαθμό στον οποίο η συχνή συμμετοχή σε περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού (ως θύτες του εκφοβισμού, θύμα εκφοβισμού, ή θύτης - θύμα) 

αυξάνει τον κίνδυνο για μετέπειτα κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα, πραγματοποιήθηκε από 

τους Klomek, Kleinman,  Altschuler,  Marrocco, Amakawa, και Gould (2013). Η μελέτη 

συμπεριέλαβε 96 μαθητές που ανέφεραν ότι έχουν υπάρξει θύτες, θύματα, ή θύτες - θύματα, 

και ανέφεραν επίσης, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα ή προβλήματα χρήσης ουσιών κατά τη 

διάρκεια της αρχικής διάγνωσης για αυτοκτονία. Αυτοί οι μαθητές ρωτήθηκαν δύο χρόνια 

αργότερα και συγκρίθηκαν με 142 εφήβους, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί κατά την αρχική 

διάγνωση ως περιστατικά υψηλής επικινδυνότητας για αυτοκτονία λόγω της κατάθλιψής 

τους, των αυτοκτονικών ιδεασμών, των αποπειρών και τα προβλήματα χρήσης ουσιών, 

χωρίς όμως να αναφέρουν οποιαδήποτε εμπλοκή σε συμπεριφορά εκφοβισμού. Οι μαθητές 

που ανέφεραν και ανάμειξη σε περιστατικά εκφοβισμού αλλά και άλλες συμπεριφορές που 

σχετίζονται με αυτοκτονία στην αρχική αξιολόγηση είχαν υψηλότερα ποσοστά 

αυτοκτονικών ιδεασμών και ήταν πιο αποδιοργανωμένοι κατά τη διάρκεια της 

επανεξέτασης, από τους μαθητές οι οποίοι ανέφεραν συμπεριφορές που σχετίζονται με 

αυτοκτονία, αλλά δεν ενεπλάκησαν σε σχολικό εκφοβισμό. Επομένως, οι προσπάθειες 

πρόληψης πρέπει να στοχεύουν κατά κύριο λόγο αυτά τα παιδιά που πάσχουν από κάποια 

ψυχολογική διαταραχή και εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού, ειδικότερα εκείνα που 

συχνά υιοθετούν τη συμπεριφορά του θύτη. 

        Οι συγγραφείς Wilkinson, Kelvin, Roberts, Dubicka και Goodyer (2011), αξιολόγησαν 

το κατά πόσο οι κλινικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στους καταθλιπτικούς εφήβους 

προβλέπουν απόπειρες αυτοκτονίας και μη αυτοκτονικούς αυτοτραυματισμούς πάνω από 28 

εβδομάδες παρακολούθησης. Το δείγμα αποτελούνταν από 164 εφήβους με μείζονα 

καταθλιπτική διαταραχή, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα 

αντιμετώπισης της εφηβικής κατάθλιψης με αντικαταθλιπτικά και ψυχοθεραπεία (ADAPT). 

Τα κλινικά συμπτώματα, η οικογενειακή λειτουργία, η ποιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων, η απόπειρες αυτοκτονίας και οι μη αυτοκτονικοί αυτοτραυματισμοί 

αξιολογήθηκαν κατά την έναρξη. Οι αυτοκτονικές και μη αυτοκτονικές σκέψεις και 

συμπεριφορές αυτοτραυματισμού αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια των 28 εβδομάδων της 

παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν υψηλά ποσοστά αυτοκτονικότητας, μη 

αυτοκτονικών αυτοτραυματισμών και μειωμένης οικογενειακής δυσλειτουργικότητας κατά 

την έναρξη, τα οποία ήταν σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για  απόπειρες αυτοκτονίας 
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κατά τη διάρκεια των 28 εβδομάδων της παρακολούθησης. Ο μη αυτοκτονικός 

αυτοτραυματισμός πέραν της περιόδου παρακολούθησης μπορούσε ανεξάρτητα να 

προβλεφθεί από αισθήματα απελπισίας, αγχώδεις διαταραχές, ενώ οι πιο ευπαθείς ομάδες  

ήταν τα άτομα πιο μικρής ηλικίας και οι γυναίκες. Άρα και οι τάσεις αυτοκτονίας και οι μη 

αυτοκτονικοί αυτοτραυματισμοί επέμειναν στους εφήβους με κατάθλιψη που λάμβαναν τη 

θεραπεία που αναφέρθηκε. Η καταγραφή του ιστορικού λοιπόν, με στόχο την ανίχνευση μη 

αυτοκτονικού αυτοτραυματισμού πριν από την χορήγηση αγωγής, είναι ένας κλινικός 

δείκτης για μεταγενέστερες απόπειρες αυτοκτονίας και θα πρέπει να αξιολογηθεί 

προσεκτικά σε εφήβους  με κατάθλιψη ως πιθανή πρόθεση αυτοκτονίας. 

         Σε μια πιο πρόσφατη και πολύπλοκη διαχρονική μελέτη οι ερευνητές  (Tuisku, 

Kiviruusu, Pelkonen,  Karlsson,  Strandholm,  & Marttunen, 2014), εξέτασαν τις απόπειρες 

αυτοκτονίας και τους μη αυτοκτονικούς αυτοτραυματισμούς  ως προβλεπτικούς παράγοντες 

μελλοντικών αποπειρών και αυτοτραυματισμών και μελέτησαν το ρόλο άλλων παραγόντων 

κινδύνου και προστασίας, όπως η χρήση αλκοόλ και η κοινωνική υποστήριξη από την 

οικογένεια και τους συνομήλικους κατά τη διάρκεια ενός έτους παρακολούθησης, καθώς και 

μεταξύ ενός έτους και οκτώ ετών παρακολούθησης  εφήβων με κατάθλιψη. Οι αξιολογήσεις 

έγιναν με  ημιδομημένες διαγνωστικές συνεντεύξεις και δομημένες κλίμακες αυτοαναφοράς 

για κλινικούς παράγοντες κινδύνου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι απόπειρες αυτοκτονίας 

είχαν προβλεφθεί τόσο στο πρώτο έτος παρακολούθησης όσο και κατά την περίοδο μεταξύ 

του πρώτου και όγδοου έτους παρακολούθησης, από τη χρήση αλκοόλ και τη χαμηλή 

υποστήριξη από τους συνομήλικους. Οι μη αυτοκτονικοί αυτοτραυματισμοί στο πρώτο έτος 

παρακολούθησης είχαν προβλεφθεί από την αρχική εκτίμηση των μη αυτοκτονικών 

αυτοτραυματισμών, το μικρό της ηλικίας και την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ ο μόνος 

σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για μη αυτοκτονικούς αυτοτραυματισμούς μεταξύ του 

πρώτου και όγδοου έτους παρακολούθησης ήταν οι ίδιοι οι μη αυτοκτονικοί 

αυτοτραυματισμοί. Συνεπώς μεταξύ των εφήβων με κατάθλιψη, οι  μη αυτοκτονικοί 

αυτοτραυματισμοί αποτελούν ισχυρό προγνωστικό παράγοντα της αυτοκτονικής 

συμπεριφοράς, και άλλοι παράγοντες πέρα από την κατάθλιψη, όπως η χρήση αλκοόλ και η 

κοινωνική υποστήριξη, θα πρέπει επίσης να ελεγχθούν για να αποτραπεί η επανάληψη της 

αυτοκτονικής συμπεριφοράς. 

        Εν κατακλείδι, η κατάθλιψη στους εφήβους είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που μαστίζει 

τον εφηβικό πληθυσμό και αποτελεί τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα πρόκλησης 

αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Γι’ αυτό το λόγο, και γνωρίζοντας σήμερα τις αιτίες που 

μπορούν να οδηγήσουν έναν έφηβο σε αυτό το σημείο, κάθε απειλή ή απόπειρα αυτοκτονίας 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032713007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032713007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032713007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032713007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032713007179
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032713007179
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θα πρέπει να κινητοποιεί την οικογένεια και τον περίγυρο του εφήβου. Η αυτοκτονία, είναι 

μία προσπάθεια φυγής από ένα αδιέξοδο, γιατί έτσι φαντάζει μια δύσκολη κατάσταση στα 

μάτια του εφήβου. Θα πρέπει λοιπόν να αισθάνεται πως έχει άτομα δίπλα του και πως 

μπορεί να τους εκμυστηρευτεί οτιδήποτε τον απασχολεί. Τέλος, επειδή η καλύτερη θεραπεία 

είναι η πρόληψη, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ενημέρωση και ψυχοεκπαίδευση των 

γονέων, των εκπαιδευτικών και των ίδιων των εφήβων. Η παρουσία και η βοήθεια που 

μπορούν να προσφέρουν οι ειδικοί μέσα στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον είναι 

πολύ σημαντική, ειδικά στις σύγχρονες εποχές όπου οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης 

και οι αλλαγές που αυτή έχει επιφέρει δεν έχουν αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

   «Παιδική Και Εφηβική Κατάθλιψη Στην Ελλάδα» 

   

       Η κατάθλιψη όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι μία από τις πιο 

συχνές διαταραχές διάθεσης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ένας σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου για αυτοκτονία, κατάχρηση ουσιών και σοβαρών κοινωνικών και εκπαιδευτικών 

προβλημάτων. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά και οι έφηβοι θεωρούνται συχνά ως ένας υγιής 

πληθυσμός, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Ο συνδυασμός τριών βασικών παραγόντων 

που ισχύουν όχι μόνο για το ελληνικό αλλά και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, φαίνεται να 

αντιπροσωπεύουν το γεγονός, ότι η κατάθλιψη στα παιδιά έχει περάσει απαρατήρητη για 

πολύ καιρό. Πρώτον, οι επιρροές από το ψυχαναλυτικό μοντέλο, έκαναν πολλούς να 

πιστεύουν μέχρι πρόσφατα, ότι η κατάθλιψη δεν θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέχρι την 

εφηβεία, μία περίοδο κατά την οποία το υπερεγώ δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Δεύτερον, 

πολλά καταθλιπτικά παιδιά είναι συχνά τα «ωραιότερα αγόρια και κορίτσια στο σχολείο και 

αυτά με τους πιο καλούς τρόπους». Συχνά έχουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς και σε 

αντίθεση με τους μαθητές που εμφανίζουν διασπαστική συμπεριφορά, ούτε ενοχλούν τον 

δάσκαλο και τους συμμαθητές, ούτε διακόπτουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τρίτον, η 

άποψη ότι τα παιδιά που βιώνουν κατάθλιψη συμπεριφέρονται με όμορφο και ήρεμο τρόπο 

στην τάξη, σε συνδυασμό με την πρόσφατη κλιμάκωση της ανάρμοστης συμπεριφοράς στα 

σχολεία, συχνά οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να επικεντρωθούν πολύ στενά στις ανάγκες των 

μαθητών με τα πιο προφανή και επείγοντα προβλήματα συμπεριφοράς εις βάρος των ατόμων 

με συναισθηματικά προβλήματα (Kleftaras & Didaskalou, 2006). Τα τελευταία χρόνια έχουν 

γίνει αρκετές έρευνες στην Ελλάδα, με στόχο να έχουμε μία πιο σαφή εικόνα των 

καταθλιπτικών παιδιών και εφήβων στη χώρα, ώστε όχι μόνο να περιοριστούν τα υπάρχοντα 

περιστατικά αλλά και για να προληφθούν και άλλα στο μέλλον. 

         Ο στόχος των Giannakopoulos, Kazantzi, Dimitrakaki, Tsiantis, Kolaitis, και Tountas 

(2009), ήταν να προσδιορίσουν το επίπεδο των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε δείγμα 

Ελλήνων μαθητών ηλικίας 8-12 ετών, όπως μετρήθηκε με το CDI (Children’s Depression 

Inventory), την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κλίμακα μέτρησης των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων στα παιδιά, σταθμισμένη στα ελληνικά, καθώς και να εξεταστούν οι 

ψυχομετρικές ιδιότητες αυτού του εργαλείου. Το δείγμα περιλάμβανε 650 μαθητές. Η 
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στατιστική αξιολόγηση περιλάμβανε την εκτίμηση της εσωτερικής αξιοπιστίας του CDI, την 

αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων και τις επιδράσεις της ηλικίας, του φύλου και της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Η εσωτερική αξιοπιστία και η αξιοπιστία των 

επαναληπτικών μετρήσεων ήταν ικανοποιητική και παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις 

με την ηλικία και το φύλο, όπως αναμενόταν. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα είναι πιο συχνά στα κορίτσια και είναι πιο έντονα και εμφανή όσο 

μεγαλύτερο είναι το παιδί. Η υψηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση παρουσίασε 

στατιστικά λιγότερο σημαντικές συσχετίσεις με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Αυτό που 

παρατηρήθηκε, ήταν ότι τα παιδιά με υψηλό επίπεδο οικογενειακής ευημερίας ανέφεραν 

λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης από εκείνα του χαμηλού και μεσαίου επιπέδου. Ωστόσο, 

αυτό έρχεται σε διαφωνία με άλλες έρευνες, οι οποίες δεν έχουν καταλήξει ότι η 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει την παιδική κατάθλιψη, αλλά ότι αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνισή της. Αυτό το εύρημα επιτρέπει στους συγγραφείς 

να υποθέσουν ότι στην Ελλάδα τα παιδιά με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο έχουν 

να αντιμετωπίσουν μια σειρά από ελλείψεις, εμπόδια και ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους 

παράγοντες σε διάφορους τομείς, όπως είναι το οικογενειακό περιβάλλον, η εκπαίδευση, η 

κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συνομήλικους, οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο για 

φτωχή αναπτυξιακή εξέλιξη, συναισθηματικά προβλήματα και διαταραχές συμπεριφοράς. 

Επιπλέον, το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας μπορεί επίσης να εξηγήσει αυτή 

σημαντική σχέση, δεδομένου ότι υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση, την προμήθεια και 

την ποιότητα της κοινωνικής ασφάλισης και των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και είναι 

πιθανό να ενισχύσουν το βάρος της δυσχερούς οικονομικής θέσης στην ψυχική υγεία των 

παιδιών. Συνεπώς, τα παρόντα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά,  παρέχοντας στοιχεία 

σχετικά με τις ψυχομετρικές ιδιότητες της της CDI. Εστιάζοντας όμως λίγο περισσότερο στα 

ευρήματα που αφορούν τα ελληνόπουλα η μελέτη κατέδειξε την ανάγκη της θέσπισης δομών 

και υπηρεσιών μέσα στο ελληνικό σχολικό πλαίσιο, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας των παιδιών και την παροχή βοήθειας προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις 

οικογένειες. Το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να ενεργεί ταυτοχρόνως σε 

διαφορετικά επίπεδα πρόληψης της κατάθλιψης με το να επηρεάζουν θετικά την ψυχολογική 

ευεξία των παιδιών, εντοπίζοντας τους μαθητές σε κίνδυνο και να ανταποκρίνονται 

αποτελεσματικά στις δυσκολίες τους. Επιπλέον, το ελληνικό σύστημα ψυχικής υγείας πρέπει 

επειγόντως να σχεδιάσει και να αξιολογήσει τις υπηρεσίες, ώστε να παρέχουν 

αποτελεσματικές θεραπείες που να ανταποκρίνονται στις  κλινικές ανάγκες που προτείνονται 

από την παρούσα μελέτη. Τέλος, οι λίγες ψυχιατρικές εγκαταστάσεις και το περιορισμένο 
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ερευνητικό έργο σχετικά με τα παιδιά και τους εφήβους στην Ελλάδα, δημιουργεί έντονους 

προβληματισμούς και ανησυχίες. 

       Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Kleftara και Didaskalou 

(2006), η οποία εστίασε στη μελέτη της κατάστασης που επικρατεί στα ελληνικά σχολεία. 

Πιο ειδικά, οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι οι εξής: (α) να εκτιμηθεί το ποσοστό των 

μαθητών που εμφανίζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία (β) να εξετάσει την ετοιμότητα και 

την ικανότητα των εκπαιδευτικών να εντοπίσουν αυτούς τους μαθητές (γ) να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις των δασκάλων σχετικά με την αιτιολογία των προβλημάτων συμπεριφοράς και 

των συναισθηματικών διαταραχών των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης και της κατάθλιψης 

και (δ) να εντοπίσει τις διαφορές στις απόψεις μεταξύ των νεότερων και μεγαλύτερων 

ηλικιακά εκπαιδευτικών για την αιτιολογία των συναισθηματιών και συμπεριφορικών 

προβλημάτων. Το δείγμα αποτελούταν από 323 μαθητές της πέμπτης και έκτης δημοτικού και 

τους δασκάλους τους, στην περιοχή του Βόλου (Ελλάδα). Οι μαθητές συμπλήρωσαν το CDI, 

ενώ στους δασκάλους τους χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις αντιλήψεις τους 

για τη συχνότητα εμφάνισης και τις αιτίες των συναισθηματικών - συμπεριφορικών 

προβλημάτων των μαθητών τους και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι περίπου το 30% των μαθητών ανέφεραν υψηλά επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων, 

ενώ οι καθηγητές τους φαίνονταν να υστερούν σε ετοιμότητα και δεξιότητες για την 

αναγνώριση αυτών. Αναφέρθηκαν πιο συχνά σε προβλήματα συμπεριφοράς και έτειναν να 

αποδίδουν τις δυσκολίες των μαθητών σε παράγοντες που βρίσκονται έξω από το σχολικό 

πλαίσιο. Το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών σχολικής ηλικίας εμφανίζουν ήπια 

και σοβαρή καταθλιπτική συμπτωματολογία, συνεπάγεται σαφώς ότι βρισκόμαστε μπροστά 

σε μια πραγματικότητα που απαιτεί δράση εκ μέρους των υπεύθυνων φορέων χάραξης 

πολιτικής του σχολείου, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη για τους δασκάλους, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πολιτικών, που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα στήριξης για τους μαθητές 

που βιώνουν καταθλιπτικά συμπτώματα. Η ανάγκη για τη στήριξη των μαθητών που 

αντιμετωπίζουν συναισθηματικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, 

γίνεται ακόμα πιο επιτακτική υπό το φως της περιορισμένης αποτελεσματικότητας που 

χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις πρακτικές υποστήριξης εντός του ελληνικού σχολικού 

συστήματος. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έλλειψη των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την ετοιμότητα και τις αποτελεσματικές δεξιότητες 

για τον εντοπισμό των εν λόγω μαθητών που παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα, 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες δάσκαλοι, όπως κι οι δάσκαλοι παντού, 
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ανησυχούν περισσότερο για τον εντοπισμό και την εξάλειψη προβλημάτων συμπεριφοράς 

των μαθητών παρά για τα συναισθηματικά προβλήματά τους και πόσο μάλλον τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα. Ωστόσο, μια υπόθεση λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι 

ότι οι Έλληνες δάσκαλοι δεν γνωρίζουν ούτε είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με την 

φαινομενολογία και συμπτωματολογία της κατάθλιψης στην παιδική ηλικία και τις δυσμενείς 

επιπτώσεις στη γνωστική, ακαδημαϊκή και κοινωνική λειτουργία των μαθητών. Θα μπορούσε 

να ειπωθεί, ότι παρόλο που οι καθηγητές ανησυχούν για τη συμπεριφορά κάποιων από τους 

μαθητές τους, στερούνται τις απαραίτητες δεξιότητες και την κατάρτιση για την αναγνώριση 

των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και την ανταπόκριση σε αυτά αποτελεσματικά. Το εύρημα 

για την τάση των εκπαιδευτικών να αποδίδουν τα αίτια των συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών προβλημάτων των μαθητών τους σε παράγοντες που βρίσκονται έξω από το 

σχολικό πλαίσιο, όπως σε οικογενειακή δυσλειτουργία και σε αναποτελεσματικές πρακτικές 

ανατροφής τους, μπορεί κάλλιστα να αντικατοπτρίζει την άρνηση ή / και την έλλειψη των 

κατάλληλων δεξιοτήτων ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών. 

Ακόμη, το γεγονός ότι οι διαταραχές διάθεσης ανήκουν στον τομέα της ιατρικής ίσως να 

ενθαρρύνει πολλούς δασκάλους να υποθέσουν ότι οι απαντήσεις στις συναισθηματικές 

ανάγκες των μαθητών είναι πέρα από τα επαγγελματικά τους προσόντα και ευθύνες και ότι η 

πιο κατάλληλη πρακτική είναι να παραπέμψουν τους μαθητές σε εξωτερικούς ειδικούς. Αυτή 

η στάση όμως, τους εμποδίζει να λαμβάνουν υπόψη τους σχολικούς παράγοντες οι οποίοι 

μπορούν να βελτιώσουν ή να επιδεινώσουν τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

δυσκολίες των μαθητών. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη αύξηση του 

ενδιαφέροντος για το ρόλο που το σχολείο αναμένεται να διαδραματίσει στην ψυχολογική 

ευεξία των μαθητών είναι πιθανόν να σχετίζεται με σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική 

δυναμική της ελληνικής οικογένειας και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυναμικές 

επηρεάζονται από ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις. Καθώς όλο και περισσότερες Ελληνίδες 

γυναίκες γίνονται οικονομικά ανεξάρτητες, με αποτέλεσμα τα μοτίβα αλληλεπίδρασης μέσα 

στην οικογένεια να έχουν αλλάξει, αμφισβητώντας τους παραδοσιακούς ρόλους και 

παρέχοντας μια πιθανή πηγή σύγκρουσης μεταξύ των συζύγων, η οποία με τη σειρά της είναι 

συχνά υπεύθυνη για τις ψυχολογικές δυσκολίες και τα προβλήματα στα παιδιά. Τέλος, ο 

ρόλος της ηλικίας των εκπαιδευτικών έδειξε ότι οι νεότεροι και κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας 

καθηγητές, αλλά όχι εκείνοι της μέσης ηλικίας αποδίδουν τη γένεση των προβλημάτων των 

μαθητών σε αναποτελεσματικές δεξιότητες των γονέων και δυσλειτουργικές πρακτικές 

ανατροφής. Μια υπόθεση που μπορεί να εξηγεί το αποτέλεσμα αυτό σχετίζεται αφενός με το 

ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί έχουν έλλειψη μακρόχρονης εμπειρίας και δεξιοτήτων στην 
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ανατροφή ενός παιδιού και στη διαχείριση διαφόρων συμπεριφορών μέσα στην τάξη και 

αφετέρου οι μεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί ίσως να έχουν πιο παραδοσιακές και κατά συνέπεια 

συντηρητικές απόψεις που αφορούν το παιδί και τις πρακτικές ανατροφής του. Ωστόσο, αυτοί 

οι λόγοι δεν φαίνεται να ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της μέσης ηλικίας, οι οποίοι είναι 

πιθανό σε αυτή την ηλικία να είναι και οι ίδιοι οι γονείς, έχουν σχετικά μεγαλύτερη διδακτική 

εμπειρία και δεν στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στις πιο παραδοσιακές, συντηρητικές και 

αυστηρές μεθόδους πειθαρχίας του παιδιού. 

       Οι Zacharopoulou, Tsironi, Zyga, Gialama, Avraam,  Grammatikopoulos, και συν. 

(2014), εξέτασαν την παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε Έλληνες μαθητές λυκείου 

και διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και των κοινωνικο-

δημογραφικών χαρακτηριστικών. Γι’ αυτό το λόγο, μια διαχρονική μελέτη διεξήχθη σε δύο 

δημόσια σχολεία στη Μεγαλόπολη (Ελλάδα) από τον Απρίλιο 2012 έως τον Ιούλιο 2012, 

χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στο DSM-IV. Οι συμμετέχοντες ήταν 222 

μαθητές λυκείου. Παρά το σχετικά μικρό δείγμα, τα ευρήματα έδειξαν ότι το 3,6% (περίπου 8 

στους 222 εφήβους) πληρούσε τα κριτήρια της κλίμακας του DSM - IV. Επιπλέον, τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης, όπως η δυσφορία, η ευερεθιστότητα, η απώλεια του 

ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης, η αϋπνία, η ψυχοφυσική ανεπάρκεια, η ανικανότητα να 

πηγαίνουν στο σχολείο ή να φροντίσουν τον εαυτό τους, η κούραση, τα αισθήματα ενοχής 

και αναξιότητας, η δυσαρέσκεια με την εμφάνισή τους, η τάση για κλάμα και η αδυναμία 

συγκέντρωσης, καθώς και η συχνότητα αυτών των συμπτωμάτων, βρέθηκε ότι εμφανίζονται 

πολύ πιο συχνά στα κορίτσια από ότι στα αγόρια. Ακόμη, στατιστικά σημαντικές σχέσεις 

προέκυψαν μεταξύ της σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών, των εμπειριών στο 

σχολείο και της συχνότητας των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Στο σύνολό τους, τα 

αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι τα καταθλιπτικά συμπτώματα μπορούν να 

εμφανιστούν σε εφήβους και έχουν σχέση με τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

όπως το φύλο και η ηλικία, καθώς και η σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών και οι 

εμπειρίες τους. Καθότι το δείγμα είναι Έλληνες μαθητές, μας επιτρέπει να εστιάσουμε στο 

γεγονός ότι οι έφηβοι της χώρας μας πάσχουν από καταθλιπτικές διαταραχές και γι’ αυτό 

είναι αναγκαία η έγκαιρη και ακριβή διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία των 

συναισθηματικών διαταραχών, όπως επίσης και η ανάγκη για ψυχολογική φροντίδα στις 

μικρές ηλικίες της εφηβείας μέχρι την ενηλικίωση. Η εμπειρία της μείζονος καταθλιπτικής 

διαταραχής σε νεαρή ηλικία μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ζωής των 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsironi%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zyga%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gialama%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avraam%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grammatikopoulos%20I%5Bauth%5D
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εφήβων, όχι μόνο σε σχέση με την ψυχική και σωματική υγεία, αλλά και σε σχέση με την 

κοινωνική τους ζωή. 

        Με αφορμή την ανησυχητική, αυξητική τάση της κατάθλιψης, η οποία αποτελεί ένα 

κοινό πρόβλημα ψυχικής υγείας  σε εφήβους  σε όλο τον κόσμο, οι Magklara, Bellos, Niakas, 

Stylianidis, Kolaitis, Mavreas, και συν. (2015), διερεύνησαν τον επιπολασμό, τη 

συννοσηρότητα  και  τις δημογραφικές και κοινωνικο – οικονομικές συσχετίσεις της 

κατάθλιψης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, καθώς και τις σχετικές  υπηρεσίες υγείας, 

χρησιμοποιώντας  ένα δείγμα εφήβων στην Ελλάδα. Το δείγμα αποτελούταν από 5.614 

εφήβους, ηλικίας 16-18 ετών. Η ψυχιατρική τους κατάσταση εκτιμήθηκε με μια πλήρως 

δομημένη ψυχιατρική συνέντευξη, το αναθεωρημένο Κλινικό Πρόγραμμα Συνεντεύξεων 

(CIS-R). Η χρήση ουσιών, όπως το αλκοόλ, η νικοτίνη και η κάνναβη, καθώς και αρκετές 

κοινωνικοδημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές είχαν επίσης αξιολογηθεί. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα ποσοστά επιπολασμού ήταν 5,67% για το καταθλιπτικό 

επεισόδιο, σύμφωνα με το ICD-10 και 17,43% για έναν ευρύτερο ορισμό των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων. Ακόμη,  49.38% των εφήβων με καταθλιπτικό επεισόδιο είχαν τουλάχιστον 

μία συννοσηρή διαταραχή άγχους. Μόνο 17.08% των εφήβων με κατάθλιψη έχουν 

επισκεφθεί κάποιον γιατρό εξαιτίας κάποιου ψυχολογικού προβλήματος κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους. Οι αγχώδεις διαταραχές, η χρήση ουσιών, το γυναικείο φύλο, η 

μεγαλύτερη ηλικία, η ύπαρξη ενός αδελφού, και το διαζύγιο ή ο χωρισμός των γονιών ήταν 

όλα συνδεδεμένα με την κατάθλιψη. Επιπλέον, η παρουσία των οικονομικών δυσκολιών στην 

οικογένεια συνδέεται σημαντικά με αυξημένο επιπολασμό της  κατάθλιψης και των 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζονται στοιχεία για τις 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην εφηβική κατάθλιψη. Όμως, στο σύνολό της η 

συσχέτιση μεταξύ της κοινωνικο-οικονομικής θέσης και κατάθλιψης σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής παραμένει αμφιλεγόμενη περιοχή, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε σε πιο πάνω μελέτη.  

Αν και η χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση απεικονίζει μια ισχυρή συσχέτιση με 

υψηλή ψυχιατρική νοσηρότητα, τα αποτελέσματα για την κατάθλιψη είναι ασαφή. Οι 

ερευνητές επικαλούνται τη θεωρία του στρες για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο. Σύμφωνα 

με αυτή τη θεωρία η χαμηλότερη κοινωνικο-οικονομική κατάσταση συνδέεται αφενός με 

υψηλότερα επίπεδα χρόνιου στρες λόγω των οικονομικών δυσκολιών, οικογενειακά 

προβλήματα και δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και αφετέρου, με χαμηλότερα επίπεδα 

προσωπικών ικανοτήτων, όπως τον τρόπο αντιμετώπισης, την αυτοεκτίμηση και την 

ικανότητα ελιγμών. Εν κατακλείδι, η μελέτη αυτή προσπάθησε να ερευνήσει ορισμένες 
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σημαντικές πτυχές της εφηβικής κατάθλιψης στη χώρα με δεδομένα προερχόμενα λίγο πριν 

από το ξέσπασμα της κρίσης. Αναφέρει λοιπόν, σημαντικά ποσοστά κατάθλιψης για τους 

Έλληνες εφήβους, ακόμη και πριν η κρίση και οι επιπτώσεις της γίνουν εμφανείς και 

υπογραμμίζει ότι υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ καταθλιπτικής 

συμπτωματολογίας και οικονομικών προβλημάτων. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των εφήβων 

που βιώνουν κατάθλιψη έχουν χρησιμοποιήσει την επαγγελματική βοήθεια. Θα μπορούσε να 

αναμένεται, ότι η κοινωνικο-οικονομική κρίση θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την 

παραπάνω εικόνα και γι’ αυτό, περαιτέρω έρευνα, είναι απαραίτητη για να υποστηρίξει αυτό 

το επιχείρημα, με στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση και κατανομή των διαθέσιμων πόρων. 

         Αυτή η τελευταία έρευνα αγγίζει με τα ευρήματά της ένα σύγχρονο πρόβλημα με το 

οποίο έχει έρθει αντιμέτωπη η παγκόσμια κοινότητα και το οποίο έχει επηρεάσει καταλυτικά 

και έχει αλλάξει τα δεδομένα στην Ελλάδα. Πρόκειται για το φαινόμενο της οικονομικής 

κρίσης η οποία ξεκίνησε το 2009 και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δημιουργώντας συνεχώς 

καινούρια κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Εκτός των άλλων συνεπειών, όλη αυτή η 

δυσοίωνη κατάσταση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ψυχική υγεία των Ελλήνων 

καθώς και στην ελληνική πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία ήταν βέβαια πάντα ελλιπής αλλά 

σήμερα έχει αποδιοργανωθεί τελείως με τους δείκτες υγείας να αναμένεται να επιδεινωθούν 

δραματικά. Όπως αναφέρουν οι Αναγνωστόπουλος και Σουμάκη (2012): «Αυτή η γενικευμένη 

κρίση επηρεάζει τη ψυχική υγεία με δύο αλληλοτροφοδοτούμενους τρόπους. Πρώτον εξασθενεί 

τους προστατευτικούς παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρησή της και 

δεύτερον ενισχύουν και αυξάνουν τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικών 

διαταραχών»(σελ. 13). 

        Οι Economou, Madianos, Peppou, Patelakis  και Stefanis (2013), προσπάθησαν να 

εκτιμήσουν τον αντίκτυπο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του 

ελληνικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι αλλαγές στα ποσοστά επιπολασμού 

της μείζονος κατάθλιψης μεταξύ του 2008 και του 2011, καθώς και η σχέση της με 

οικονομικές δυσκολίες. Επιπλέον, η μελέτη εντόπισε πιθανούς προγνωστικούς παράγοντες 

της μείζονος κατάθλιψης το 2011. Πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεφωνικές έρευνες το 2008 και 

το 2011 ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία. Ένα  τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα των 

2.197 και 2.256 ατόμων, αντίστοιχα, συμμετείχε στις μελέτες. Η κατάθλιψη αξιολογήθηκε με 

δομημένες κλινικές συνεντεύξεις, ενώ η οικονομική πίεση με το Index of Personal Economic 

Distress (iPed), μια κλίμακα με καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

το 2011, το ποσοστό επιπολασμού της κατάθλιψης για ένα μήνα ήταν 8,2%, σε σύγκριση με 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Economou%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22939388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madianos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22939388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madianos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22939388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patelakis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22939388
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stefanis%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22939388
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το αντίστοιχο ποσοστό του 2008, που ήταν 3,3%. Μια σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε 

μεταξύ μείζονος κατάθλιψης και οικονομικών δυσκολιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι, τα άτομα με 

οικονομική δυσχέρεια και οι άνθρωποι που λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, 

εμφάνισαν αυξημένες πιθανότητες να υποφέρουν από μείζονα κατάθλιψη το 2011. Τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν μια βαθιά και επιζήμια επίδραση της οικονομικής 

κρίσης στην ψυχική υγεία του ελληνικού πληθυσμού, και ιδιαίτερα στον επιπολασμό της 

μείζονος κατάθλιψης. Αυτό είναι το κύριο μέλημα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η κατάθλιψη 

αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές στην εμφάνιση ασθενειών και αναπηρίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργεί επίσης σημαντική οικονομική επιβάρυνση όσον αφορά τις 

φαρμακευτικές αγωγές, άλλες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και απώλεια 

παραγωγικότητας. Υπό το πρίσμα αυτών των σκέψεων, ένας φαύλος κύκλος μεταξύ της 

κατάθλιψης και της οικονομικής ύφεσης θα μπορούσε να παγιωθεί. Ως εκ τούτου, οι 

υπηρεσίες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 

εξαιτίας της κρίσης. Θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση της κατάθλιψης 

και των αυτοκτονικών σκέψεων, ενδεχομένως με τη βοήθεια τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας 

για την ψυχική υγεία. και στην πρόληψη της κατάθλιψης. Από αυξήσεις στον επιπολασμό της 

κατάθλιψης που καταγράφηκαν περίπου για όλες τις πληθυσμιακές υποομάδες, αυτές οι 

παρεμβάσεις πρόληψης δεν θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες υποομάδες 

(π.χ., οι άνεργοι), αλλά θα πρέπει να απευθύνονται στη συντριπτική πλειοψηφία του 

πληθυσμού. Επιπλέον, οι γιατροί και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να είναι 

σε εγρήγορση για την διάγνωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης, ιδίως μεταξύ των νέων, των 

παντρεμένων και εκείνων που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια. 

        Όλη αυτή η σύγχρονη κρίση έχει αδιαμφισβήτητα επιπτώσεις και στις οικογένειες. 

Αλλαγές στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, διάλυση των θεσμών, συνεχής απογοήτευση, 

έλλειψη ορίων, σύγχυση ρόλων, σοβαρές συγκρούσεις, και διχόνοια στην οικογενειακή ζωή 

υπονομεύουν τον υποστηρικτικό ρόλο του οικογενειακού πλαισίου (Αναγνωστόπουλος & 

Σουμάκη, 2012). Αυτή η αποδιοργάνωση, ως συνέπεια της κρίσης δημιουργεί αβεβαιότητα, 

ανασφάλεια και άγχος στους γονείς και έτσι επηρεάζεται άμεσα η ψυχοσυναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Ο γονέας απορροφημένος στα άγχη του όχι μόνο 

αδυνατεί να αφουγκραστεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες του παιδιού του, αλλά τις 

περισσότερες φορές το κάνει και δέκτη των δικών του προβλημάτων. Ακόμη όμως και αν οι 

γονείς είναι τόσο ικανοί και προστατευτικοί θα ήταν λάθος να πιστεύουμε πως τα παιδιά δεν 

επηρεάζονται ή δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες 
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(Leahy, 1983. Naimark & Shaver, 1982., όπως αναφέρονται στην Ντολιοπούλου, 2015) τα 

παιδιά αρχίζουν να έχουν αντίληψη της διαφοράς μεταξύ «πλούσιου» και «φτωχού» από την 

ηλικία των περίπου 3-4 ετών και μεγαλώνοντας δεν είναι παθητικά θύματα της όλης 

κατάστασης αλλά ανησυχούν, αισθάνονται τις ανισότητες με τους συνομήλικους τους, 

θέλουν να βοηθούν τους γονείς τους όπως μπορούν και αρχίσουν να αναπτύσσουν κι αυτά 

άγχος και αισθήματα απελπισίας (Ridge, 2009)(όπως αναφέρεται στην Ντολιοπούλου, 2015). 

    Οι Lazaratou, Stavropoulos, Charbilas, Soldatou και Dikeos (2015), σύγκριναν την 

αυτοεκτίμηση δύο ανεξάρτητων δειγμάτων μαθητών του λυκείου στην Αθήνα (Ελλάδα), σε 

δύο χρονικές στιγμές που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

της χώρας. Το 2002, συλλέχθηκαν στοιχεία από 713 έφηβους μαθητές (ηλικίας 15-18 ετών) 

και το 2010, συλλέχθηκαν δεδομένα από 1916 μαθητές (ηλικίας 15-17 ετών). Τα 

ερωτηματολόγια αποτελούνταν από ένα εισαγωγικό μέρος στο οποίο καταγράφηκαν τα 

προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα (τύπος σχολείου, φύλο, οικογενειακή δομή και 

ακαδημαϊκή επίδοση) και το ψυχομετρικό εργαλείο Rosenberg Self-Esteem Scale (SES). Οι 

έφηβοι ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης το 2002 σε σύγκριση με το 2010. Η 

επίδραση του φύλου, του τύπου του σχολείου και της ακαδημαϊκής επίδοσης στην 

αυτοεκτίμηση ήταν σημαντική. Η αλληλεπίδραση του χρόνου με βάση τον τύπο του σχολείου 

στην αυτοεκτίμηση ήταν επίσης σημαντική, με την αυτοεκτίμηση των μαθητών στα σχολεία 

τεχνικής εκπαίδευσης να έχει διαφορά μεταξύ των δύο χρονικών σημείων, σε σχέση με τους 

μαθητές στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  

       Οι Magklara, Skapinakis, Niakas, Bellos, Zissi, Stylianidis, και συν. (2010), διερευνήσαν 

τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην υγεία (γενική και ψυχική) σε δείγμα Ελλήνων 

εφήβων. Η έρευνα περιλάμβανε 5614 εφήβους ηλικίας 16-18 ετών από 25 λύκεια στην 

Ελλάδα. Η αυτοαναφερόμενη γενική και ψυχική υγεία μετρήθηκαν με τη βοήθεια μιας 

ερώτησης τύπου Likert. Βρέθηκε ότι ένας στους δέκα (10%) και ένας στους τρεις (32%) 

εφήβους δεν έχουν καλή γενική και ψυχική υγεία αντίστοιχα. Για τις δύο μεταβλητές για την 

υγεία βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις σε εφήβους που ανέφεραν οικονομικές δυσκολίες 

μέσα στην οικογένεια και είχαν χειρότερη ακαδημαϊκή επίδοση. Ακόμη, στις περιπτώσεις που 

ο πατέρας ήταν άνεργος βρέθηκε μία μη σημαντική τάση για σύνδεση με χειρότερη ψυχική 

υγεία μόνο σε κορίτσια. Συνεπώς, οι απόψεις των εφήβων σχετικά με την θέση της 

οικογένειάς τους στο κοινωνικό πλαίσιο, καθώς και για τη δική τους θέση στο χώρο όπου 

είναι κυρίως ενεργοί, δηλαδή το σχολείο, είναι πιο χρήσιμες για την πρόβλεψη της υγείας των 

εφήβων από ό, τι είναι εκπαίδευση των γονέων ή το επάγγελμα. Παλαιότερα, η σχέση μεταξύ 
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της κοινωνικής τάξης και της υγείας μπορούσε να οριστεί από την αντίληψη των ανθρώπων 

για την οικονομική τους κατάσταση, την ευημερία και την ευεξία. Σήμερα όμως, οι κοινωνίες 

υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Πλέον η επαγγελματική αποκατάσταση φαίνεται να είναι σε 

θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ευημερία του ατόμου. Άρα μάλλον χρειάζεται να 

εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα, ειδικά όταν πρόκειται για μια γενιά, η οποία μεγαλώνει  εν 

μέσω μιας οικονομικής κρίσης. 

       Εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον, και το σχολικό είναι αποδέκτης όλων αυτών των 

αλλαγών και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι ικανό να προασπίσει την ψυχική υγεία των παιδιών 

και των εφήβων. Πιο πάνω, σε μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε προ κρίσης αναφέρθηκε 

ότι οι δάσκαλοι στερούνται δεξιοτήτων αναγνώρισης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα 

παιδιά. Η σύγχρονη εποχή καθιστά αναγκαία περισσότερο από ποτέ την επιμόρφωση και 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η έκδοση ενός εντύπου (Γαλανάκη, 2015) με οδηγίες για 

τους εκπαιδευτικούς ώστε να παρέχουν επαρκή ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους μαθητές 

τους αποτελεί σπάνιο φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα και καλό θα ήταν να το 

συμβουλευτούν όλοι οι δάσκαλοι. Συνοπτικά, παρουσιάζει την σημερινή εικόνα της 

ελληνικής κοινωνίας μέσα στην κρίση, τις επιπτώσεις της στα παιδιά και τους εφήβους, 

συμπεριφορές οι οποίες θα πρέπει να ανησυχήσουν τους δασκάλους καθώς και κάποιες 

οδηγίες διαχείρισης της κατάστασης όπως είναι ο καθησυχασμός των μαθητών, ο τρόπος  

ενημέρωσής τους για την κρίση ανάλογα με την ηλικία τους, η υπομονή και η ικανότητα του 

δασκάλου να ακούσει τις ανησυχίες των μαθητών του και γενικά η διάθεση να δείξει στο 

παιδί ότι είναι δίπλα του σε ότι χρειαστεί. 

      Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν αρκετές μελέτες για το πως έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία 

των ενηλίκων η οικονομική κρίση, υπάρχουν ελάχιστες για την ψυχική υγεία των παιδιών και 

των εφήβων και σχεδόν καμία που να εξετάζει εάν η κρίση αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 

ή συνέπεια της εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε αυτές τις ηλικίες. Οι έρευνες που 

μελετήθηκαν πιο πάνω κάνουν λόγο για ανάπτυξη αισθημάτων απελπισίας, απογοήτευσης, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και άγχος στα παιδιά λόγω της κρίσης. Πρόκειται σύμφωνα με την 

αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης, για ανάπτυξη συναισθημάτων και στοιχείων ιδιοσυγκρασίας 

τα οποία είναι ικανά να αποτελέσουν πρόδρομο καταθλιπτικών διαταραχών στα παιδιά και 

τους εφήβους. Επίσης, στηριζόμενοι στις ψυχοκοινωνικές θεωρίες αιτιολογίας, η οικονομική 

κρίση αποτελεί ένα στρεσογόνο και τραυματικό γεγονός για τον ψυχισμό του παιδιού, 

καθιστώντας την παράγοντα επικινδυνότητας για εκδήλωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων. 
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         Συμπερασματικά, όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι και στην Ελλάδα την τελευταία 

εικοσαετία υπήρχαν ποσοστά κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους τα οποία με την 

πάροδο των χρόνων γίνονταν όλο και υψηλότερα. Η οικονομική ύφεση που έκανε την 

εμφάνισή της στην Ελλάδα το 2009, όχι μόνο ανέκοψε την οποιαδήποτε πιθανή προσπάθεια 

βελτίωσης της κατάστασης αλλά επιβάρυνε σημαντικά την ψυχική υγεία των παιδιών και των 

εφήβων. Παρά τις όποιες δυσκολίες όμως είναι καθήκον όλων μας να υπερασπιστούμε και  

να προωθήσουμε την ψυχική ευεξία αυτών των κοινωνικών ομάδων και το ελληνικό κράτος 

να αναβαθμίσει όσο γίνεται τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Κάποια στιγμή η 

οικονομική κρίση θα τελειώσει, κι αν δεν προνοήσει κανείς, τα σημερινά μη ψυχικά υγιή 

παιδιά και έφηβοι, θα είναι αυριανοί μη υγιείς ψυχικά ενήλικες και οι συνέπειες της κρίσης 

πρόκειται να επηρεάσουν πολλές γενιές ακόμα. Ωστόσο, επειδή όλες οι καταστάσεις εύκολες 

ή δύσκολες, ευχάριστες ή δυσάρεστες έχουν πάντα δύο πλευρές, θα μπορούσαμε να βρούμε 

και κάτι θετικό μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό και αποθαρρυντικό κλίμα, υποθέτοντας ότι 

αυτή η κατάσταση θα ήταν δυνατό να ωφελήσει σε κάποιο βαθμό τα παιδιά και τους 

εφήβους, καθώς οι γονείς όπως μεταβιβάζουν άγχη και ανησυχίες στα παιδιά τους, καλούνται 

αν δεν τους προλάβει η κατάθλιψη και χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα, να τα οπλίσουν με 

ψυχική ανθεκτικότητα, αναπτύσσοντάς την βέβαια πρώτα οι ίδιοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

«Ανάλυση Και Εξέταση Αντιπαραθέσεων» 

 

         Η ύπαρξη ή μη της κατάθλιψης στην παιδική και εφηβική ηλικία, απασχόλησε για 

χρόνια την επιστημονική κοινότητα, καθώς αποτελούσε αντικείμενο παραθέσεων μεταξύ των 

ειδικών.         

        Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το ψυχαναλυτικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα 

παιδιά δεν είναι δυνατό να εμφανίσουν κατάθλιψη, καθώς σε αυτή την ηλικία δεν έχουν 

διαμορφώσει ακόμα το Υπερεγώ τους, το οποίο αναπτύσσεται στα αρχικά χρόνια της ζωής 

του ατόμου, κατά τη διάρκεια της οιδιπόδειας περιόδου (3 – 6 ετών), ολοκληρώνεται σε πιο 

ώριμη ηλικία και αποτελεί βασικό μέρος της προσωπικότητάς του. Σύμφωνα με τον Freud 

(1917), «η εσωτερίκευση του Υπερεγώ και το αίσθημα ενοχής που απορρέει από αυτή την 

εσωτερίκευση, αποτελούν προϋποθέσεις για την καταθλιπτική διαταραχή». Επίσης, απόρροια 

του ανώριμου ακόμα Υπερεγώ, είναι αφενός η γρήγορη αποκατάσταση του «χαμένου 

αντικειμένου» και αφετέρου η δημιουργία εύφορου εδάφους για τους μηχανισμούς της 

παλινδρόμησης και της σταθερότητας (Rie, 1966). 

        Στη βιβλιογραφία αναλύονται διεξοδικά κι άλλες δύο προσεγγίσεις σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα της παιδικής κατάθλιψης, τα οποία προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον των επιστημόνων και λειτούργησαν ως αντίποδας της ψυχαναλυτικής θεώρησης. 

Η πρώτη προσέγγιση, υποστηρίζει ότι η καταθλιπτική διαταραχή στα παιδιά διαφοροποιείται 

από των ενηλίκων και μπορεί να εκδηλωθεί με «καταθλιπτικά ισοδύναμα», όπως συχνοουρία, 

διαταραχές ύπνου, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές φοβίες (Cytryn & 

McKnew, 1974). Mε αυτό τον τρόπο καθένα από τα παραπάνω συμπτώματα, τα οποία είναι 

πολύ συχνά στην παιδική ηλικία, θα μπορούσε να κινήσει υποψίες για ένα είδος 

«συγκαλυμμένης κατάθλιψης». Ο Gittleman-Klein (1977), άσκησε έντονη κριτική σε αυτή τη 

προσέγγιση: «Αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς, με την ένδειξη «συγκαλυμμένη κατάθλιψη» ή 

«καταθλιπτικά ισοδύναμα", ερμηνεύονται ως δείκτες για μια υποκείμενη καταθλιπτική 

διαταραχή η οποία θα πρέπει να «λογοδοτήσει» για ένα πλήθος προβλημάτων συμπεριφοράς, 

ακόμη και αν η ίδια η κατάθλιψη δεν είναι σαφώς έκδηλη. Δεν υπάρχει λογική στην παραπάνω 

άποψη»(σελ. 71). 
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        Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, η εκδήλωση της κατάθλιψης στην παιδική ηλικία 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την κατάθλιψη των ενηλίκων, έχοντας όμως κάποιες 

διακριτές διαφορές, οι οποίες έγκεινται στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια των παιδιών. Η 

Spitz (1945), μέσα από μελέτες βρεφών σε ιδρύματα, παρουσίασε αποτελέσματα βάση των 

οποίων, μετά από βίωμα αποχωρισμού (απώλεια του μητρικού αντικειμένου), είναι πολύ 

πιθανό να εμφανιστεί το σύνδρομο της «ανακλητικής κατάθλιψης» (Spitz, 1946), της οποίας 

τα συμπτώματα, προσαρμοσμένα στην παιδική ηλικία, είναι τα εξής: 

 Κλάμα και συμπεριφορά απόσυρσης 

 Απώλεια σωματικού βάρους 

 Αϋπνία 

 Ευαισθησία σε κρυολογήματα και λοιμώξεις 

 Ψυχοκινητική καθυστέρηση 

 Απάθεια στην έκφραση 

        Άλλη μια άποψη που κυριάρχησε επί σειρά ετών στο χώρο της παιδοψυχιατρικής, ήταν 

πως τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι αντιδράσεις αναπτυξιακά συμβατές για τα παιδιά 

και τους εφήβους και έχουν μικρή διάρκεια (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). Η μελαγχολία, 

η ανησυχία, η λύπη, η έντονη δυσφορία είναι συναισθήματα που τα βιώνουν όλοι κι 

επομένως είναι δύσκολο να οριστούν ως ψυχοπαθολογία αλλά και τα ίδια τα παιδιά λόγω 

ηλικίας δεν είναι σε θέση να καταλάβουν ή να εκφράσουν με λόγια κάποιο αρνητικό 

συναίσθημα. Ας μην ξεχνάμε και την αντίληψη ότι η παιδική ηλικία, θεωρείται ως η πιο 

ευχάριστη και χωρίς προβλήματα περίοδος της ανθρώπινης ζωής. 

        Οι ειδικοί άρχισαν να προβληματίζονται περίπου στο τέλος του 1970 και οι 

αντιπαραθέσεις μεταξύ τους εστιάζονταν όχι μόνο στην αναγνώριση και αποδοχή της 

παιδικής κατάθλιψης αλλά και στο πως θα πρέπει να οριστεί. Ως απλή συναισθηματική 

κατάσταση; Ως σύνδρομο με συγκεκριμένα συμπτώματα; Ή ως ψυχολογική διαταραχή με 

αιτιολογία και αποτέλεσμα; Περίπου στα μέσα στου 19ου αιώνα, άρχισαν να εμφανίζονται 

περιστατικά παιδιών με μελαγχολία, καθώς και αυτοκτονικές συμπεριφορές εφήβων (Pearce, 

1977). 

        Το πρώτο διαγνωστικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται CARS (Children’s 

Affective Rating Scale), το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε CAS (Child Assessment 



45 
 

Schedule). Η πρώτη προσωρινή κατάταξη της παιδικής κατάθλιψης δημοσιεύθηκε το 1972 

(Cytryn, 2003). 

         Οι Abela και Hankin (2008), παραθέτουν τους έντονους προβληματισμούς που 

υπάρχουν και στο κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση των περιστατικών μέσω δομημένων 

και ημιδομημένων συνεντεύξεων, τους οποίους οι ερευνητές καλούνται να επιλύσουν με 

στόχο την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Καταρχήν, τα διαγνωστικά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται, δηλαδή το ICD-10 και το DSM-IV, δεν προσδιορίζουν με σαφείς 

κατευθυντήριες γραμμές τη διαφοροποίηση για παράδειγμα της σημαντικής κλινικής βλάβης 

και της απλής δυσφορίας. Έτσι, οι κατασκευαστές των συνεντεύξεων, τις έχουν διαμορφώσει 

με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται η αξιοπιστία τους, αν και κάποιες φορές δεν υπάρχει 

συνέπεια μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών και της ερευνητικής διαδικασίας. Ως συνέπεια 

των παραπάνω, στις δομημένες συνεντεύξεις οι βαθμολογίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

συνέπεια, ενώ οι ημιδομημένες προσφέρουν μεγαλύτερη διαγνωστική εγκυρότητα. 

        Η δεύτερη δυσκολία την οποία αναφέρουν οι Abela και Hankin (2008), σχετίζεται με το 

γεγονός ότι οι ερευνητές απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες και πιο συγκεκριμένα στα 

παιδιά/εφήβους, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Αυτό μπορεί να έχει δύο τινά: 

αφενός συγκεντρώνονται πολλά και διαφορετικά στοιχεία, αφετέρου είναι δύσκολο όλα αυτά 

τα στοιχεία να ομαδοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει έγκυρη διάγνωση. Αυτό το 

πρόβλημα είναι πιο έντονο στις διαχρονικές μελέτες, γιατί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα 

παιδιά κάτω των 12 ετών δεν περνάνε από συνέντευξη και τα δεδομένα συλλέγονται μόνο 

από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Σε μελέτες όμως που ξεκινάνε από την παιδική 

ηλικία και φτάνουν μέχρι την εφηβεία, προστίθεται και η άποψη του εφήβου με αποτέλεσμα 

την ασυνέπεια των δεδομένων. Για την εξάλειψη των αποκλίσεων που πιθανόν να υπάρχουν, 

συνδύασαν τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τους όρους «ή» (OR) και «και» (AND). 

      Τέλος, σημειώνουν ότι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των συνεντεύξεων αλλάζει 

ανάλογα με την ηλικία του συνεντευξιαζόμενου. Με την αύξηση της ηλικίας, ενισχύεται και 

η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, γιατί και ο έφηβος σε σχέση με το παιδί 

είναι σε θέση να καταλάβει καλύτερα αν αισθάνεται κάποια συμπτώματα και να τα 

περιγράψει αλλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν πιο εύκολα να τα εντοπίσουν. 

Ωστόσο, κάποια αλλαγή σε αυτή την ηλικία, η οποία χαρακτηρίζεται κατ’ εξοχήν από 

σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα 
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και μια αλλαγή στα πλαίσια του φυσιολογικού, να ερμηνευθεί ως παθολογική (Abela & 

Hankin, 2008). 

      Έτσι λοιπόν, τα τελευταία μόλις 20 χρόνια έχει γίνει αποδεκτό, ότι η κατάθλιψη μπορεί 

να εκδηλωθεί ως διαταραχή στην παιδική και εφηβική ηλικία επιπλέον η κλινική εικόνα που 

παρουσιάζουν τα παιδιά και οι έφηβοι είναι συνεπής με τα κριτήρια του DSM – 5. Αυτή η 

διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από επιδημιολογικές μελέτες, από τις οποίες διαφαίνεται όχι 

μόνο μια αυξητική τάση εμφάνισης της διαταραχής αλλά και ο μέσος όρος έναρξής της έχει 

μειωθεί σημαντικά. 

        Σε μία μελέτη στη Γερμανία, οι Holtmann, Duketis, Poustka, Zepf, Poustka, και Bolte 

(2010), έκαναν μία καταγραφή των ασθενών έως 19 ετών οι οποίοι νοσηλεύονταν με 

συμπτώματα καταθλιπτικής διαταραχής. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν το διάστημα 2000 – 2007 

και σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εισαγωγές είχαν αυξηθεί από 1.13 σε 1.91· τιμές οι 

οποίες αντικατοπτρίζουν κυρίως εφήβους ηλικίας 15 – 19 ετών. Ένα ακόμα εύρημα της 

μελέτης το οποίο αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι το ποσοστό ατόμων με κατάθλιψη που 

χρειάστηκε ενδονοσοκομειακή νοσηλεία το 2000, αντιπροσώπευε μόνο το 0.22% του 

συνόλου των εισαγωγών με ψυχικές διαταραχές και το οποίο το 2007 έφτασε στο 0,27 %. 

       Μια άλλη έρευνα (Soutullo, 2005), της οποίας το επιστημονικό ενδιαφέρον έγκειται στο 

διαπολιτισμικό της χαρακτήρα, μελέτησε περιστατικά κατάθλιψης σε διάφορες χώρες. Η 

καταγραφή έγινε σε νοσοκομεία και για τις παρακάτω χώρες χρησιμοποιήθηκε το 

διαγνωστικό εργαλείο DSM – IV: 

 Ελβετία 11% 

 Ιρλανδία 2,2 % 

 Ινδία 4,2 % 

 Βραζιλία 7,2 % 

 Τουρκία 7%   

        Οι πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα 

αποτελέσματα και τα οποία τελικά συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τυχόν σημαντικές 

αποκλίσεις οφείλονται κυρίως στη χρήση άλλων μεθόδων αξιολόγησης, στις διαφορετικές 

αντιλήψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών και στα διαφορετικά επίπεδα αναγνώρισης της 

κατάθλιψης στην παιδική και εφηβική ηλικία (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohde, 

2015). 
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       Τέλος, τα ευρήματα μιας πρόσφατης έρευνας, η οποία έλαβε χώρα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες (Avenevoli, Swendsen, He, Burstein, &  Merikangas, 2015) και πραγματοποιήθηκε 

από το Εθνικό Σύστημα Έρευνας Συννοσηρότητας (NCS – A), χρησιμοποίησε δείγμα 10.123 

εφήβων και σύμφωνα με το DSM – IV, κατέδειξε ποσοστό εφήβων 11% με κατάθλιψη η 

οποία διήρκησε εφ’ όρου ζωής και ποσοστό 7,5%, με διάρκεια περίπου ένα χρόνο. 

         Η αποδοχή της κατάθλιψης ως διαταραχής, σε συνδυασμό με τα σταδιακά αυξανόμενα 

ποσοστά εκδήλωσής της, την ευρεία χορήγηση αντικαταθλιπτικών και την άνοδο των 

αυτοκτονιών των εφήβων, έγειραν σημαντικά ερωτήματα για το αν τελικά η κατάθλιψη 

αποτελεί μάστιγα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Ο Costello (2006) σε μια έρευνά του 

πραγματεύεται αυτή την ανησυχία. Κάνοντας λοιπόν μελέτες, κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

τέτοιοι ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι και δεν μπορεί να γίνει λόγος για επιδημία. Όμως  

πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικών για να αποφεύγονται οι 

συγχύσεις υποδιάγνωσης ή υπερδιάγνωσης, που αποπροσανατολίζουν και οδηγούν σε 

λανθασμένα συμπεράσματα. 

        Συνοψίζοντας, στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δεν 

μπορούσαν να εμφανίσουν κατάθλιψη και τυχόν συμπτώματα αποδίδονταν στον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Σήμερα γνωρίζουμε, ότι η κατάθλιψη μπορεί 

να εκδηλωθεί σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες με κάποιες επιμέρους διαφορές από αυτή των 

ενηλίκων. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος που πρέπει να αναλογιστούμε... 

        Ζούμε στο 2016, σε μια μεταβατική περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό την οικονομική 

κρίση, οι συνέπειες της οποίας έχουν επηρεάσει τον ψυχισμό όλων. Σύμφωνα με μία έρευνα 

των Economou, Madianos, Peppou, Patelakis και Stefanis το ποσοστό κατάθλιψης στην 

Ελλάδα το 2008 ήταν 3.3%, ενώ το 2011 έφτασε μέχρι και το 8.2%. Αύξηση ιδιαίτερα 

ανησυχητική για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Όταν λοιπόν επηρεάζεται η ψυχική υγεία 

των γονέων, είναι αδύνατο να παραμείνει ανεπηρέαστο και το παιδί. Πριν λοιπόν 

καταλήξουμε στη διάγνωση της κατάθλιψης, ίσως θα έπρεπε πρώτα να ξανασκεφτούμε πως 

είναι να είσαι παιδί σήμερα και τι έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών. Τα αισθήματα λύπης 

και δυστυχίας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται συχνότερα ήδη από την παιδική ηλικία. 

Παράγοντες όπως οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, η εργασιακή ανασφάλεια, οι κοινωνικές 

ανισότητες, τα διαζύγια των γονέων και η αδυναμία συναισθηματικής εγγύτητας με τα παιδιά 

τους κ.ά. (Αναγνωστόπουλος & Σουμάκη, 2012) είναι σημεία των καιρών τα οποία δεν 

γίνεται να αγνοήσουμε και που αν μη τι άλλο αφήνουν το αποτύπωμα τους στον παιδικό και 
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εφηβικό ψυχισμό, με τον τελευταίο να βρίσκεται ήδη σε μια δυσμενή θέση λόγω σωματικών 

και συναισθηματικών μεταβολών της ηλικίας. Η ετικέτα της κατάθλιψης θα πρέπει να δίνεται 

πολύ προσεκτικά όχι μόνο γιατί το άτομο στιγματίζεται αλλά και γιατί το επόμενο βήμα 

πολλές φορές είναι η χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, τα οποία έχει αποδειχθεί πως 

όσο εκλεκτικά και να είναι, έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητά του. 

         Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η διάγνωση κάποιας ψυχικής διαταραχής σε τόσο 

ευαίσθητες αναπτυξιακά περιόδους είναι όχι μόνο δύσκολη αλλά και καθοριστικής σημασίας 

για την πορεία του ατόμου. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτείται μεγάλη προσοχή στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων και έμφαση στην εκπαίδευση των ειδικών ψυχικής υγείας, αλλά και στην 

επαρκή ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις 

αλλαγές και να βοηθήσουν τα παιδιά «ν’ ανθίσουν» και να πετάξουν με τα δικά τους φτερά. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

        Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσπάθησε να εξετάσει τα παρακάτω 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η αιτιοπαθογένεια της παιδικής και εφηβικής κατάθλιψης; 

2. Ποια είναι τα σημάδια της κατάθλιψης στην παιδική και εφηβική ηλικία; 

3. Τι λένε οι εμπειρικές μελέτες για την κατάθλιψη των παιδιών και των εφήβων 

στη χώρα μας σήμερα; 

         

         Η αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης, φάνηκε να είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα, 

καθώς πολλές θεωρίες έχουν επιχειρήσει να την ερμηνεύσουν. Αν εξαιρέσουμε τους 

κληρονομικούς και βιολογικούς παράγοντες, όλες οι υπόλοιπες θεωρίες εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και του εφήβου. Γι’ αυτό το λόγο και 

η προσπάθεια προσαρμογής των θεωριών για τους ενήλικες στις μικρότερες ηλικίες έχει 

αποτύχει. Επίσης, άλλες θεωρίες είναι πιο αντιπροσωπευτικές για την ερμηνεία της 

κατάθλιψης στην παιδική ηλικία και άλλες στην εφηβική, όπως για παράδειγμα οι γνωστικές 

θεωρίες, που ταιριάζουν καλύτερα στους εφήβους. Βασικό συμπέρασμα όμως είναι πως 

καμία θεωρία από μόνη της δεν μπορεί να υποστηρίξει την αιτιολογία της κατάθλιψης, η 

οποία είναι πολυπαραγοντική, δηλαδή οφείλεται στην αλληλεπίδραση διάφορων γονιδιακών 

και περιβαλλοντικών παραγόντων.  

           Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, η κλινική εικόνα της παιδικής κατάθλιψης  

παρουσιάζει αρκετές διαφορές από εκείνη των ενηλίκων, αλλάζει ανάλογα με το αναπτυξιακό 

στάδιο του παιδιού και εκφράζεται κυρίως με σωματικά συμπτώματα και διαταραχές της 

συμπεριφοράς. Κοντά στην εικόνα των ενηλίκων  βρίσκονται οι έφηβοι, με τους τελευταίους 

να παρουσιάζουν έντονη ευερεθιστότητα. Η κατάθλιψη όμως συνδέεται εκτός των άλλων και 

με αυτοκτονικούς ιδεασμούς και απόπειρες αυτοκτονίας, καθώς οι έφηβοι βρίσκονται σε μία 

ιδιαίτερη περίοδο της ζωής τους, όπου η ύπαρξη αποδοχής από τους συνομήλικους και κατά 

συνέπεια η αύξηση της αυτοεκτίμησής τους είναι πολύ σημαντικές και καθορίζουν τη 

συναισθηματική τους εξέλιξη. Απογοητεύονται εύκολα και έχουν εναλλαγές στη διάθεση 

τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να θέλουν να ξεφύγουν από την πραγματικότητα και γι’  

αυτό να επιλέγουν την αυτοκτονία. 
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        Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη μελέτη της κατάστασης στη χώρα μας σήμερα, 

έδειξε ότι η κατάθλιψη να αποτελεί μάστιγα της εποχής και τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς 

και το σύστημα υγείας να παραμένουν όχι μόνο αδρανείς αλλά και ανενημέρωτοι. Αυτή η 

κατάσταση επικρατούσε πάντα χωρίς όμως να είναι τόσο έντονη, αφενός γιατί τα ποσοστά 

δεν ήταν τόσο μεγάλα και αφετέρου γιατί η έρευνα στον τομέα της παιδικής και εφηβικής 

ψυχικής υγείας ήταν πολύ περιορισμένη. Σήμερα όπως, που ο τομέας της παιδοψυχιατρικής 

έχει κάνει κάποια σημαντική πρόοδο αυτή η κατάσταση όφειλε να έχει βελτιωθεί.  

       Από την άλλη, οι ραγδαίες αλλαγές που επέφερε η οικονομική ύφεση στην ψυχική υγεία 

των Ελλήνων, οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας και στους ρόλους των μελών και η 

διαρκής αποδυνάμωση των παροχών ψυχικής υγείας έχουν δημιουργήσει έντονο ένα κλίμα 

απαισιοδοξίας. Τα παιδιά και οι έφηβοι, δέκτες όλου αυτού του κλίματος εμφανίζουν πλέον 

σε μεγαλύτερη συχνότητα καταθλιπτικά συμπτώματα, τα οποία επηρεάζουν όλους τους 

τομείς της ζωής τους. Η εμφάνιση όμως μιας τόσο σοβαρής ψυχοπαθολογίας, όχι μόνο 

καταστρέφει τον παιδικό ψυχισμό αλλά δημιουργεί τραύματα που το παιδί θα κουβαλήσει και 

ως ενήλικας και θα μεταδώσει και στα παιδιά του. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μικρός αριθμός 

ερευνών για την συσχέτιση οικονομικής κρίσης και κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους 

στην Ελλάδα και δυστυχώς, όσο δεν εντοπίζονται οι ρίζες του προβλήματος, όλα είναι 

υποθέσεις οι οποίες αν δεν επιβεβαιωθούν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τρόπους 

παρέμβασης. 

      Τέλος, τα μεγάλα ποσοστά επιπολασμού της καταθλιπτικής διαταραχής σε παιδιά και 

εφήβους όχι μόνο επιβεβαιώνουν την αναγνώρισή της ως αυτόνομη κλινική οντότητα, αλλά 

καθιστούν αναγκαία την κινητοποίηση όλων. Σε όλο όμως αυτό το χάος και την αναστάτωση 

που επικρατεί οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται 

διαρκώς πριν βάλουν την ετικέτα της κατάθλιψης, γιατί το άτομο στιγματίζεται πολύ εύκολα. 

Επιπλέον, μια προσεκτική διάγνωση τους προστατεύει από το λάθος της υποδιάγνωσης ή της 

υπερδιάγνωσης, οι οποίες είναι επιζήμιες για το παιδί και τον έφηβο, γιατί την υποδιάγνωση 

θα ακολουθήσει η καθυστερημένη διάγνωση με το πρόβλημα να έχει προχωρήσει αρκετά και 

την υπερδιάγνωση θα ακολουθήσει η χορήγηση φαρμάκων τα οποία τις περισσότερες φορές 

έχουν παρενέργειες, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητά του ατόμου. 
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