






Η θαηάζιηςε είλαη κηα αλσκαιία ηνπ εγθεθάινπ ε
νπνία επεξεάδεη ην άηνκν ζην ζύλνιό ηνπ, ζην πώο
αηζζάλεηαη, ζθέθηεηαη θαη δξα. Η θαηάζιηςε ζηνπο
εθήβνπο εθδειώλεηαη κε παξόκνην ηξόπν όπσο ζηνπο
ελήιηθεο. Η θύξηα όκσο δηαθνξά είλαη ζηα παηδηά. Η
θαηάζιηςε αλάινγα κε ηελ ειηθία δηαθνξνπνηείηαη ζε
βξεθηθή,
παηδηθή,( 3-6) θαη (6-12)
εθεβηθή.

Ο r. Spitz αλαθεξόκελνο ζηελ ανακληηική καηάθλιτη έζηξεςε ηελ
πξνζνρή ζηηο ςπρνζσκαηηθέο εθδειώζεηο ηεο θαηάζιηςεο ζηελ αξρή
ηεο δσήο. Οη έξεπλεο ηνπ ζηα νξθαλνηξνθεία, κεηά ην Γεύηεξν
Παγθόζκην Πόιεκν έδεημαλ όηη έλα βξέθνο πνπ ρσξίδεηαη από ηε
κεηέξα ηνπ κπνξεί λα έρεη αηζζήκαηα ιύπεο θαη λα δήζεη κηα
πξαγκαηηθά θαηαζιηπηηθή εκπεηξία ζπλνδεπόκελε από έληνλε
ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε.
ήκεξα δερόκαζηε όηη ε βξεθηθή θαηάζιηςε εθδειώλεηαη
 κε ζπλαηζζεκαηηθή αηνλία (ην βξέθνο δελ εμαζθεί ηηο αηζζεηεξηαθέο
ηνπ ηθαλόηεηεο), ππλειία
 κε κεησκέλεο θηλεηηθέο πξσηνβνπιίεο (θησρή κίκεζε κνλνηνλία, ηάζε
γηα επαλάιεςε ησλ ηδίσλ δξαζηεξηνηήησλ ,κεησκέλε εγξήγνξζε,)
 θαη κε θησρή αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κε ηε κεηέξα (κείσζε ησλ
πξσηνβνπιηώλ αιιά θαη ησλ απαληήζεσλ ζηηο πξνηξνπέο, απνηπρία
επηθνηλσλίαο).
 έληνλν κπτθό ηόλν, κεγαιύηεξε επεξεζηζηόηεηα



Η βξεθηθή θαηάζιηςε ζεσξείηαη έλαο θύξηνο παξάγνληαο ςπρνζσκαηηθήο
απνδηνξγάλσζεο. Ολνκάδεηαη “κπύα” καηάθλιτη ή “ζύνδπομο ηος
άδειος” θαη εθθξάδεη ηελ έιιεηςε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή έλδεηα, ηελ
αδιαθοπία ηος βπέθοςρ για ηον εαςηό ηος και ηον εξωηεπικό κόζμο πνπ
ην πεξηβάιιεη.



Ιδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηελ εθδήισζε θαηάζιηςεο παξνπζηάδνπλ ηα βξέθε
θαηαζιηπηηθώλ κεηέξσλ. Η θαηάζιηςε ηεο κεηέξαο επεξεάδεη ηελ
ηθαλόηεηα ηεο λα θαληαζησζεί θαη λα δερζεί ην παηδί ηεο. Κπξηαξρνύλ
ζπλαηζζήκαηα πνπ θπκαίλνληαη από ηελ πιήξε απόξξηςε κέρξη ηνπο
έληνλνπο θόβνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ
βξέθνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ νη θαηαζιηπηηθέο
κεηέξεο παξνπζηάδνπλ θαηαζιηπηηθέο ή αγρώδεηο κηκηθέο εθθξάζεηο, κε
κηθξόηεξε δξαζηεξηόηεηα, κε ιηγόηεξεο απαληήζεηο ζην βξέθνο θαη
κηθξόηεξε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα.



Σα βξέθε θαηαζιηπηηθώλ κεηέξσλ εκθαλίδνπλ λεπξνβηνινγηθέο αιιαγέο
ζηνλ αλαπηπζζόκελν εγθέθαιν ηνπο θαη πξνδηάζεζε γηα ηελ εθδήισζε
ηεο δηαηαξαρήο ζηελ κεηέπεηηα δσή.

Παξόιν πνπ γλσξίδνπκε πιένλ αξθεηά γηα ηελ θαηάζιηςε, ππάξρνπλ πνιύ
ιηγόηεξα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηελ εθδήισζε θαη ηελ πνξεία ηεο
δηαηαξαρήο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.
Όιν θαη πεξηζζόηεξεο κειέηεο επηβεβαηώλνπλ όηη κηα θιηληθά ζεκαληηθή
θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε παηδηά ειηθίαο 3-5
εηώλ.
Κάπνηνη εξεπλεηέο πεξηγξάθνπλ ηα εηδηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
έρεη ε θαηάζιηςε ηόζν λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη πξνηείλνπλ κηα
αναπηςξιακή αναπποζαπμογή ηων διαγνωζηικών κπιηηπίων ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη παξέκβαζε ζηνπο αζζελείο.
Η έγθαηξε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πξνιακβάλεη θαη ηε ζπλέρεηα θαη
ηελ ππνηξνπή ηεο δηαηαξαρήο, ζε κεηαγελέζηεξεο αλαπηπμηαθέο θάζεηο.





Γηα πνιινύο γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο είλαη ζρεδόλ αδύλαηνλ λα ζπλδέζνπλ
ηελ κειαγρνιία, ηελ δπζζπκία, θαη ηελ δπζθνξηθή δηάζεζε ησλ παηδηώλ κε
ηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή.
Απηό ζπρλά ζπκβαίλεη δηόηη, ζπλήζσο απνδίδνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο
δηάζεζεο ζηα κηθξά καο ζε αλώξηκεο θαη άγνπξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ¨ηεκπειηά¨ ηελ ¨αηαμία¨ ηελ ¨θαθνκαζεζηά. Δδώ
ειινρεύεη ν θίλδπλνο λα πεξάζεη απαξαηήξεηε κία ζνβαξή θαη ίζσο
ρξόληα θαηάζηαζε Γεληθεπκέλεο Γηαηαξαρήο Σνπ πλαηζζήκαηνο.

Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε θαηάζιηςε
ζπλήζσο θαίνονηαι πολύ λςπημένα, πεζκέλα,
παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε ιεθηηθή επηθνηλσλία
θαη έιιεηςε ηξεκνπαίγκαηνο ζηα κάηηα.

Έρνπλ εκθαληζζεί όκσο θαη κε παζνινγηθά
παξαηεηακέλεο
θαηαζηάζεηο
ζπλαηζζεκαηηθήο
δηέγεξζεο ζε ειάρηζηα εξεζίζκαηα θαη επεηζνδηαθή
καληαθή δξαζηεξηόηεηα κε ειάζζνλα θαηαζιηπηηθά
ζπκπηώκαηα.

Τςπικά ζςμπηώμαηα
 Θιίςε
 Ομπζπκία
Αλλά και από
 Αδξάλεηα θαη αλεδνλία (έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα
δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδη)
 Πξνβιήκαηα δηαηξνθήο θαη ύπλνπ
 Υακειή απηνεθηίκεζε
 Παηρλίδη κε ζεκαηνινγία ην ζάλαην
 θνπξόρξσκεο δσγξαθηέο
Σςγκαλςμμένα ζςμπηώμαηα
 σκαηνπνίεζε ηεο θαηάζιηςεο

Ο πην ζνβαξόο ιόγνο, πνπ ην ρακόγειν ράλεηαη από πνιιά
παηδηθά πξόζσπα θαη θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ηεο παηδηθήο
απηνθηνλίαο.





πλαηζζεκαηηθά ζπκπηώκαηα
Γλσζηηθά ζπκπηώκαηα
Φπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα
πκπεξηθνξέο

Τα κορίτσια που παρουσιάζουν κατάθλιψη έχουν την
τάση να απομονώνονται και να μένουν σιωπηλά,
απογοητευμένα και χωρίς καμιά σχεδόν δραστηριότητα.
Αντίθετα, τα αγόρια, έχουν επιθετική και διασπαστική
συμπεριφορά και απαιτούν προσοχή τόσο από τους
γονείς τους όσο και από τους εκπαιδευτικούς τους
( Vandivort & Locke 1979)





θλίτη και απελπιζία (ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο θαη γηα αξθεηέο ώξεο ηεο εκέξαο ην παηδί
θιαίεη θαη είλαη ζιηκκέλν)
απομάκπςνζη από θίλοςρ και από δπαζηηπιόηηηερ
από ηηο νπνίεο ην παηδί αληινύζε ραξά θαη ηθαλνπνίεζε
ζην παξειζόλ (ην παηδί δελ επηζθέπηεηαη πηα ηνπο
θίινπο ηνπ, ή δελ θάλεη θαζόινπ θίινπο θαη πεξλά ηνλ
πεξηζζόηεξν ρξόλν ηνπ κόλν, ελώ δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ην επραξηζηνύζαλ ζην παξειζόλ δελ έρνπλ πιένλ
ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί)









αςξημένορ εκνεςπιζμόρ και εςεπεθιζηόηηηα (αθόκα θαη
νη πην κηθξέο δπζθνιίεο θέξλνπλ εθλεπξηζκό θαη ζπκό.
πολλέρ αποςζίερ από ηο ζσολείο θαη ζεκαληηθή μείυζη
ζηη ζσολική επίδοζη (ην παηδί ράλεη πνιιά καζήκαηα θαη
ε επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα κεηώλεηαη ζε ζεκαληηθό
βαζκό)
αλλαγέρ ζηιρ διαηποθικέρ ζςνήθειερ (αύμεζε ή ειάηησζε
ηεο όξεμεο)
πποβλήμαηα ζηον ύπνο (ην παηδί κπνξεί λα μππλά πνιιέο
θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ή λα κελ κπνξεί λα
μππλήζεη ην πξσί)









ππεξβνιηθά ζςναιζθήμαηα ενοσήρ και ανικανόηηηαρ, απνπζία
ελζνπζηαζκνύ ή θηλήηξνπ θαη ρακειή απηνεθηίκεζε (θξάζεηο
όπσο «Δίκαη ραδόο» ή «Δγώ θηαίσ γηα όια» είλαη ζπρλέο ζην
θαηαζιηπηηθό παηδί)
ζπρλά παπάπονα για κεθαλαλγίερ και πόνοςρ ζηο ζηομάσι (ηα
ζπκπηώκαηα απηά ζπλήζσο απνξξένπλ από ηελ αιιαγή ησλ
δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ)
ρακειή ελεξγεηηθόηεηα θαη ρξόληα θόπσζε
επαναλαμβανόμενερ ζκέτειρ θανάηος και αςηοκηονίαρ.
(Αξθεηέο θνξέο έλα παηδί πνπ είλαη ζπκσκέλν κπνξεί λα πεη ηε
θξάζε «Μαθάξη λα πέζαηλα». Η απηνθηνλία όκσο είλαη κηα
πξαγκαηηθόηεηα αθόκε θαη γηα ηα παηδηά. Όηαλ κηα ηέηνηα θξάζε
πξνέξρεηαη από ηα ρείιε ελόο παηδηνύ κε θαηάζιηςε, ζα πξέπεη
πάληα λα ιακβάλεηαη πνιύ ζνβαξά ππόςηλ).

Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζιηςεο είλαη θνηλά ζε
ελήιηθνπο. Οη ιίγεο εμαηξέζεηο θαηά DSM-IV
(Γηαγλσζηηθό θαη ηαηηζηηθό Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθώλ
Γηαηαξαρώλ) γηα ηε κείδνλα θαηάζιηςε ζηνπο εθήβνπο .







Η θαηάζιηςε κπνξεί λα έρεη κηα θιηληθή εηθόλα δηαθνξεηηθή από έθεβν ζε
έθεβν
Η θαηάζιηςε εθδειώλεηαη δηαθνξεηηθά ζηα δύν θύια θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθεβείαο: ηα θνξίηζηα απνζύξνληαη, ελώ ηα αγόξηα εκθαλίδνπλ
παξαβαηηθή ή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.
Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη δελ δείρλνπλ ιππεκέλνη παξά κόλν όηαλ κηινύλ
γηα ηελ θαηάζιηςή ηνπο. πλήζσο ζέινπλ λα βξίζθνληαη κε θίινπο θαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Όηαλ παξνπζηάδνπλ
θαηάζιηςε, ζπρλά δείρλνπλ αλία, απάζεηα γηα ηνπο θίινπο ηνπο θαη ηα
ζπλεζηζκέλα ηνπο ελδηαθέξνληα. Μπνξεί λα απνζπξζνύλ θνηλσληθά ελώ
ζπρλά αλαθέξνπλ πσο ληώζνπλ κνλαμηά θη όηη δελ ηνπο αγαπνύλ. πρλά ην
αίηεκα ζεξαπείαο γηα έλα θαηαζιηπηηθό έθεβν είλαη θάπνην πξόβιεκα
ζπκπεξηθνξάο ελώ ε θαηάζιηςε πνπ ην ζπλνδεύεη δύζθνια εληνπίδεηαη.

 Εςεπεθιζηόηηηα

και πεζμένο ηθικό:
Η επεξεζηζηόηεηα ελαιιάζζεηαη κε ην πεζκέλν εζηθό
ζηνπο λένπο. Σν πεζκέλν εζηθό κπνξεί λα απνηειεί
ην κνλαδηθό ζύκπησκα πνπ εκθαλίδεη ν έθεβνο γηα
βδνκάδεο, κε κηα κηθξή κεηαβνιή από ηε κία κέξα
ζηελ άιιε θαη κηα βειηίσζε θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο
ώξεο. Μπνξεί λα θιαίλε θάζε κέξα. Οη θαζαξίεο θαη
νη ηαξαρέο πνπ πξνθαινύλ ηα αγόξηα κπνξεί λα
ππνθξύπηνπλ θαηάζιηςε.





Απώλεια εςσαπίζηηζηρ (ανηδονία) και απώλεια κινήηπος:
ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απνιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο
πνπ ηνπο επραξηζηνύζαλ. ε ζνβαξή κνξθή θαηάζιηςεο, νη
λένη κπνξεί λα απνκνλσζνύλ από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο,
θαζώο δελ αληέρνπλ λα βξίζθνληαη κε άιια άηνκα θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο.
Διαηαπασή όπεξηρ: Μεξηθά παηδηά θαιύπηνπλ ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο κε ην θαγεηό ρσξίο όκσο λα
ην απνιακβάλνπλ, παίξλνληαο βάξνο. Κάπνηα άιια
παξνπζηάδνπλ αλνξεμία κε ζεκαληηθή απώιεηα βάξνπο.







Διαηαπασή ύπνος: νη έθεβνη πνπ δελ έρνπλ θαηάζιηςε
κπνξνύλ λα αλαπιεξώζνπλ ηνλ ρακέλν ύπλν ηελ επόκελε
λύρηα. Απηό όκσο δελ ζπκβαίλεη ζηνπο θαηαζιηπηηθνύο λένπο
ζηνπο νπνίνπο ε δηαηαξαρή ύπλνπ επηκέλεη, κε απνηέιεζκα λα
είλαη θνπξαζκέλνη θαη λα πέθηνπλ ζε ιήζαξγν ρσξίο λα
ληώζνπλ μεθνύξαζηνη παξά ηηο πνιιέο ώξεο πνπ κέλνπλ ζην
θξεβάηη.
Κόπυζη, απώλεια ενέπγειαρ: θαηαζιηπηηθνί έθεβνη δελ
έρνπλ ηε δύλακε θαη ηε δσηηθόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζε άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα ηνπο
πξνθαινύζαλ πξόβιεκα.
Ψςσοκινηηική επιβπάδςνζη ή διέγεπζη



Η σαμηλή αςηοεκηίμηζη θαη ην αίζζεκα αλαμηόηεηαο
είλαη ζπλεζηζκέλα ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο ζηνπο λένπο.
Σα θαηαζιηπηηθά θνξίηζηα εθηηκνύλ αξλεηηθά ηελ
εκθάληζή ηνπο θαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο.
Οη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη κπνξεί λα ληώζνπλ ππεξβνιηθέο
ελνρέο, όπσο όηη επζύλνληαη νη ίδηνη γηα ηηο νηθνγελεηαθέο
εληάζεηο ή γηα ην δηαδύγην ησλ γνληώλ ηνπο.
Οη ηειεηνκαλείο θαη ππεξβνιηθά επζπλείδεηνη λένη κπνξεί
λα ληώζνπλ ηύςεηο όηαλ πέθηεη ην εζηθό ηνπο, επεηδή
αδπλαηνύλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ή λα
θέξνπλ ζε πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπο.



Αδςναμία ζηη ζςγκένηπυζη:
νη
έθεβνη έρνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη
δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε. Σνπο είλαη δύζθνιν λα
πξνζέμνπλ ηη γίλεηαη γύξσ ηνπο, λα αθνύζνπλ ή λα κείλνπλ
αθίλεηνη, δηαζπάηαη εύθνια ε πξνζνρή ηνπο θαη αδπλαηνύλ
λα νινθιεξώζνπλ απηά πνπ άξρηζαλ. Έρνπλ ρακειή
ζρνιηθή επίδνζε, δελ ζπλδένληαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
θαη θαίλνληαη λα κελ έρνπλ ζηόρνπο.
Τπνινγίδεηαη όηη πνιιέο "θνπάλεο" νθείινληαη ζε
θαηάζιηςε.







Άγσορ:
Η θαηάζιηςε ζηνπο λένπο κπνξεί ζπρλά λα ζπλνδεύεηαη από ζνβαξό
άγρνο. Γηα λα ραιαξώλνπλ θάπνηνη λένη ελδέρεηαη λα θαηαλαιώλνπλ
αιθνόι γηα λα ληώζνπλ πην άλεηα θαη λα έρνπλ κεγαιύηεξε
απηνπεπνίζεζε. Μαθξνπξόζεζκα όκσο κε ην αιθνόι ε θαηάζιηςε δελ
αληηκεησπίδεηαη, ην άγρνο δελ κεηώλεηαη, αληηζέησο εκθαλίδνληαη
θαηλνύξγηεο αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο
θαηάρξεζεο αιθνόι
Συμαηικά ενοσλήμαηα
πρλνί πνλνθέθαινη, πόλνη ζην ζηνκάρη, πόλνο ζην ζηήζνο θαη πόλνη ζηα
πόδηα κπνξεί λα απνηεινύλ ζεκάδηα θαηάζιηςεο ζηνπο λένπο.
Σκέτειρ και απόπειπερ αςηοκηονίαρ
Οη ζθέςεηο απηνθηνλίαο είλαη πνιύ ζπρλέο ζηα παηδηά θαη εθήβνπο πνπ
έρνπλ θαηάζιηςε, παξόιν πνπ νη απόπεηξεο είλαη πνιύ ιηγόηεξεο.











Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν θίλδπλνο θαηάζιηςεο απμάλεηαη , ελώ ηα άηνκα πνπ
βηώλνπλ απηή ηε δηαηαξαρή αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα ζε νινέλα
κηθξόηεξεο ειηθίεο
2,5 % ζηα παηδηά , 8,3% ζηνπο εθήβνπο
Η κειέηε ησλ ΚΛΔΦΣΑΡΑ, ΓΙΓΑΚΑΛΟΤ 2006.
Έδεημε 30% ησλ καζεηώλ πέκπηεο θαη έθηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ πνπ
ζπκπιήξσζαλ ην CDI children’s depression inventory εθδειώλνπλ ήπηα σο
ζνβαξά ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο.
Η κειέηε ΣΙΑΝΣΗ ΚΟΛΑΙΣΗ ΣΟΤΝΣΑ 2009
Έδεημε 4,2 σο 14,96 % θαηάζιηςε ζηα παηδηά από 8 σο 12
Διάρηζηεο κειέηεο γηα παηδηά θάησ ησλ 6 εηώλ κε πνζνζηά ζηα θιηληθά
πεξηζηαηηθά 1%
ηα παηδηά 2-5 εηώλ έγηλε κειέηε ζε ΗΠΑ θαη ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2012 κε εξγαιείν
ην ΡΑΡΑ ηεζη ( ΓΟΜΙΜΈΝΗ ΤΝΔΤΣΔΤΞΗ ΓΟΝΈΧΝ ) θαη από ηα 174
παηδηά πνπ εμεηάζζεθαλ ηα 55 πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα







Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 14 ρξνλώλ ππάξρεη κηα ηάζε ηα αγόξηα λα
εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ηα θνξίηζηα.
Η αιιαγή ζηελ επηθξάηεζε ηνπ θύινπ ιακβάλεη ρώξα κεηά ην ηέινο ηνπ
13 έηνπο
Μπνξεί λα είλαη δύζθνιν γηα ηνπο γνλείο λα δηαθξίλνπλ ηα θπζηνινγηθά
ζεκάδηα ηεο εθεβείαο από κηα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. Η εθεβεία είλαη
κηα πεξίνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο ζεκαληηθέο κεηαβάζεηο. Οη
έθεβνη βηώλνπλ ζσκαηηθέο θαη νξκνληθέο αιιαγέο, θαζώο θαη αιιαγέο ζην
ζρνιείν, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηνπο ζπλνκειίθνπο.





Α. Βηνινγηθνί παξάγνληεο
◦ Νεπξνελδνθξηληθή ξύζκηζε: ε ππέξ-ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ
– ππόθπζεο – επηλεθξηδίσλ ζηελ θαηάζιηςε.
◦ Ύπλνο: REM (δειαδή ηνπ ρξόλνπ πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ έλαξμε
ηνπ ύπλνπ θαη ζηελ πξώηε πεξίνδν ύπλνπ REM).
◦ Γελεηηθή: θιεξνλνκηθόηεηα
Β. Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο
◦ Γλσζηαθή ζεώξεζε: αξλεηηθή εηθόλα γηα ηνλ εαπηό, αξλεηηθή εξκελεία
ηεο εκπεηξίαο
◦ Φπρνπηεζηηθά γεγνλόηα δσήο: απώιεηα γνλέα ή αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ







Η δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο δε γίλεηαη κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν.
(ζπδήηεζε κε γνλείο, ρξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο). Οη πην δηαδνκέλεο
θιίκαθεο γηα ηα παηδηά είλαη ε CDI: Children’s Depression Inventory
(Kovacs,1980) θαη ε Beck (BDI: Beck Depression Inventory).
ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ηα κόλα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη :
Preschool Feelings Checklist, εξσηεκαηνιόγην γηα γνλείο παηδηώλ 3-5,6
ρξνλώλ
Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA), δνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα
γνλείο παηδηώλ 2-5 ρξνλώλ.

Μεηαβολέρ ζηα Σςναιζθήμαηα — Σν παηδί ζαο κπνξεί λα εκθαλίδεη ελδείμεηο
ζιίςεο, αλεζπρίαο, ελνρήο, ζπκνύ, θόβνπ, απειπηζίαο, κνλαμηάο ή απόξξηςεο.

Συμαηικέρ μεηαβολέρ — Σν παηδί ζαο κπνξεί λα αξρίζεη λα παξαπνληέηαη γηα
πνλνθεθάινπο ή γεληθέο ελνριήζεηο θαη πόλνπο. Μπνξεί λα εκθαλίδεη κείσζε ηεο
ελέξγεηαο ηνπ, πξνβιήκαηα ζηνλ ύπλν θαη ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο ή λα
ληώζεη θνπξαζκέλν όιε ηελ ώξα.
Μεηαβολέρ ζηον Τπόπο Σκέτηρ — Σν παηδί ζαο κπνξεί λα ιέεη πξάγκαηα πνπ
ππνδειώλνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, θαζώο θαη απέρζεηα ή ελνρή πξνο ηνλ εαπηό
ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα κελ ζπγθεληξώλεηαη εύθνια ή ζπρλά λα δηαθαηέρεηαη από
αξλεηηθέο ζθέςεηο. Μπνξεί ηέινο, λα θάλεη θαη απηνθηνληθέο ζθέςεηο
.
Μεηαβολέρ ηηρ Σςμπεπιθοπάρ — Σν παηδί ζαο κπνξεί λα απνηξαβηέηαη από ηνπο
άιινπο, λα θιαίεη εύθνια ή λα δείρλεη κεησκέλν ελδηαθέξνλ ζηα αζιήκαηα, ηα
παηρλίδηα ή ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο
αγαπνύζε. Δπίζεο, ην παηδί κπνξεί λα αληηδξά κε ππεξβνιηθό ηξόπν ή λα έρεη
μαθληθά μεζπάζκαηα θαη αξθεηά κηθξά επεηζόδηα ζπκνύ ή δαθξύσλ.







ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε έληνλνπ ζηξεο,
πνπ έρνπλ βηώζεη κηα ζεκαληηθή απώιεηα, έρνπλ
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
έρνπλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλ
θαηάζιηςε
ε εθεβεία είλαη ηζρπξόηεξνο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα
ηα θνξίηζηα ζε ζύγθξηζε κε ηα αγόξηα
ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθή θαηάζιηςε, ζπλήζσο
πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηεο κε ηζηνξηθό θαηάζιηςεο







ηα παηδηά πνπ έρνπλ πεξάζεη έλα θαηαζιηπηηθό
επεηζόδην είλαη πνιύ πηζαλό ζηα επόκελα πέληε ρξόληα
λα εκθαλίζνπλ έλα δεύηεξν επεηζόδην
ε θαηάζιηςε ζηελ παηδηθή ειηθία κπνξεί λα
πξννησλίδεη ζνβαξόηεξεο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ
ελήιηθε δσή
ε θαηάζιηςε ζε παηδηά θαη εθήβνπο είλαη ζπλδεδεκέλε
κε ηνλ απμεκέλν θίλδπλν απηνθηνλίαο



Αλ νη γνλείο ή άιια ελήιηθα πξόζσπα ζηε δσή ηνπ παηδηνύ ή
ηνπ εθήβνπ ππνςηάδνληαη ηελ ύπαξμε θαηάζιηςεο, ζα πξέπεη
λα αλαδεηήζνπλ εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. Η θαηάζιηςε
ζεξαπεύεηαη. Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο
θαηάζιηςεο ζηα παηδηά είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Η δηάγλσζε
γίλεηαη κέζα από ηελ εθηίκεζε ηνπ παηδηνύ θαη ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ θαη κε ηε βνήζεηα ςπρνινγηθώλ tests.
Γεληθόηεξα, ε ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιηθνύ
πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζιηςεο ζην παηδί.



Οη γνλείο ζπρλά
πεξηγξάθνπλ ηα
θαηαζιηπηηθά παηδηά ηνπο
σο αλππάθνπα,
ππεξθηλεηηθά, επεξέζηζηα,
αξλεηηθά, όηη θιαίλε
εύθνια, όηη ηζαθώλνληαη
ζπρλά.



Οη θαηαζιηπηηθνί έθεβνη
παξνπζηάδνπλ ηνπο εαπηνύο
ηνπο ζιηκκέλνπο,
δπζηπρηζκέλνπο θαη
απαηζηόδνμνπο. Δθθξάδνπλ
πνιιέο αγσλίεο θη έρνπλ
αξλεηηθή εηθόλα γηα ην
ζώκα ηνπο.





Πνιιέο θνξέο, ην παηδί εθθξάδεη κε ηελ θαηάζιηςε ην πξόβιεκα πνπ
ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα, ζην δεπγάξη ησλ γνληώλ ή ζηα αδέιθηα ηνπ.
Δίλαη, επνκέλσο πνιύ ζεκαληηθή ε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε όιεο ηεο
νηθνγέλεηαο , εάλ απηό είλαη εθηθηό ή ε ζπγθέληξσζε όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ζπλζήθεο, ηηο ζρέζεηο θαη ηε δπλακηθή
ηεο νηθνγέλεηαο.
Η αηνκηθή ςπρνζεξαπεία ηνπ παηδηνύ κπνξεί λα έρεη επίζεο θαιά
απνηειέζκαηα. Καηλνύξγηεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο όπσο ε
παηγληνζεξαπεία (play therapy) κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα
επεμεξγαζηεί ηα θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα από ην παηρλίδη.
Φαξκαθεπηηθή αγσγή δίλεηαη ζπάληα ζηα παηδηά ζε πνιύ ζνβαξέο κνξθέο
θαηάζιηςεο πνπ ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ κε νξγαληθά αίηηα (άιιεο
αζζέλεηεο).



Παπαηηπείζηε ηα παιδιά ζαρ: Δίλαη ζεκαληηθό λα είζηε
παξαηεξεηηθνί θαη ελήκεξνη ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηώλ ζαο. Απόηνκεο αιιαγέο ηεο δηάζεζεο, ηάζε γηα
απνκόλσζε, απόηνκε πηώζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο,
επεξεζηζηόηεηα κπνξεί λα απνηεινύλ ζεκάδηα θαηάζιηςεο.
Αλ είζηε θνληά ζηα παηδηά ζαο, ζα ζαο είλαη πην εύθνιν λα
δηαπηζηώζεηε αλ απηέο νη ζπκπεξηθνξέο απνηεινύλ κηα «εληόο
ησλ πιαηζίσλ» αιιαγή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθεβεία ή αλ
όρη.



Κπαηήζηε ανοισηέρ διόδοςρ επικοινυνίαρ: αθώο δελ
κπνξείο θαλείο λα ηζρπξηζηεί όηη ε επηθνηλσλία κε έλαλ έθεβν
είλαη εύθνιε ππόζεζε. Απηό όκσο πξνθύπηεη ελ κέξεη θαη από
ηε δπζθνιία ηνπ γνληνύ λα θαηαιάβεη όηη ην παηδί ηνπ
κεγαιώλεη θαη ρξεηάδεηαη λένπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο. Με
θνβάζηε λα ξσηήζηε ην παηδί ζαο πσο αηζζάλεηαη, αιιά κελ
πεξηκέλεηε λα ζαο αθεγεζεί νιόθιεξε ηε κέξα ηνπ, όπσο
έθαλε ζε κηθξόηεξε ειηθία. Γηεθδηθείζηε ώξεο θαη κέξεο γηα
θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπδήηεζε. Μελ βηαζηείηε λα
επηθξίλεηε ην παηδί ζαο, αιιά απνδερηείηε ηελ δηθή ηνπ ζέαζε
ησλ πξαγκάησλ. Μελ εγθαηαιείπεηε ηελ πξνζπάζεηα κε ηελ
πξώηε δπζθνιία, νη έθεβνη ρξεηάδνληαη ρξόλν λα ληώζνπλ όηη
κπνξνύλ λα ζαο εκπηζηεπηνύλ θαη όηη κπνξείηε λα ηνπο
απνδερζείηε.







Πάπηε εξυηεπικέρ πληποθοπίερ: Σα πιαίζηα ζηα νπνία
εληάζζεηαη έλαο έθεβνο (ζρνιείν, θξνληηζηήξην, εμσζρνιηθέο
δξαζηεξηόηεηεο) κπνξνύλ λα παξέρνπλ έλα θαζξέθηηζκα γηα
ηπρόλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ελόο εθήβνπ.
Κπαηήζηε ηα όπια: Ο έθεβνο έρεη αλάγθε από ζαθή όξηα
πξνθεηκέλνπ λα ληώζεη αζθάιεηα. Η ζσζηή νξηνζέηεζε κπνξεί
βνεζήζεη ηνλ έθεβν λα ληώζεη ην γνληό ηνπ ζηαζεξό θαη δπλαηό
θαη άξα λα κπνξέζεη λα ηνλ εκπηζηεπηεί.
Πάπηε θέζη: Δάλ ν έθεβνο εθδειώλεη έληνλα ζπκπηώκαηα
ζιίςεο ή/θαη εθθξάδεη ηδέεο λα βιάςεη ηνλ εαπηό ηνπ, ηόηε ν
γνληόο ρξεηάδεηαη λα πάξεη κηα μεθάζαξε ζέζε, λα κηιήζεη γηα
ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπ ζηνλ έθεβν θαη λα θξνληίζεη ώζηε ην
παηδί ηνπ λα πάξεη βνήζεηα από εηδηθό ςπρηθή πγείαο.



Ο θάζε άλζξσπνο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν έλαο έθεβνο δελ είλαη θαη δελ
ιεηηνπξγνύλ σο κηα απνθνκκέλε θαη αλεμάξηεηε κνλάδα. Σν νηθνγελεηαθό
πεξηβάιινλ απνηειεί έλα ζύζηεκα κέζα ζην νπνίν ν έθεβνο θαιείηαη λα
πξνζαξκνζηεί θαη λα «παίμεη» ην δηθό ηνπ ξόιν. Ο γνληόο πνπ βιέπεη ην
παηδί ηνπ λα δπζθνιεύεηαη είλαη ρξήζηκν λα αλαξσηεζεί γηα ην δηθό ηνπ
ξόιν θαη ηε δηθή ηνπ ζηάζε. ε απηό κπνξεί λα βνεζήζεη ηδηαίηεξα έλαο
εηδηθόο ςπρηθήο πγείαο. πρλά, ε αλαδήηεζε βνήζεηαο θαη ε
ςπρνζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δεπγαξηνύ ησλ γνληώλ έρεη ηε δύλακε
λα ζεξαπεύεη ηελ θαηάζιηςε ηνπ παηδηνύ. Η αιιαγή ησλ ζηάζεσλ, ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα κέζσ
νηθνγελεηαθώλ ζπλαληήζεσλ κε εηδηθνύο ςπρνζεξαπεπηέο (ζεξαπεία
νηθνγέλεηαο) είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Έλαο έθεβνο είλαη θαιά, όηαλ
ληώζεη όηη ν γνληόο ηνπ είλαη θαιά θαη είλαη αλζεθηηθόο απέλαληη ζηα δηθέο
ηνπ κεηαπηώζεηο.

