
Ένας στους 10 ανήλικους στη χώρα µας παρουσιάζει ψυχικές 
διαταραχές 

 
Πηγή: εφηµερίδα " ΤΟ ΒΗΜΑ" , 13-10-2002  

∆εν πρόκειται για µεταδοτική ασθένεια, ωστόσο τείνει να λάβει διαστάσεις επιδηµίας. Χτυπά 
µάλιστα όλο και συχνότερα το "µέλλον" του κόσµου: τα παιδιά και τους εφήβους. Ο λόγος για 
την κατάθλιψη, η οποία αποτελεί την αιτία που το χαµόγελο χάνεται από πολλά παιδικά 
πρόσωπα.  
 
 
Η ακόλουθη εικόνα είναι ίσως γνώριµη σε πολλά σπίτια, συµπεριλαµβανοµένων των ελληνικών: 
µετρά µόνο λίγα χρόνια ζωής, το µέλλον ανοίγεται µπροστά του, έχει όλα "τα καλά του Θεού", 
σύµφωνα µε τους γονείς του, άρα οφείλει να είναι αισιόδοξο και ευτυχισµένο.  
Αντιθέτως εκείνο είναι συνεχώς ευέξαπτο, ξεσπά σε κλάµατα και κλείνεται στον εαυτό του, 
αδιαφορώντας για την ενδιαφέρουσα ζωή που του λένε πως το περιµένει.  
Τον "πόνο" του είτε τον αγνοεί είτε τον φυλάει καλά κρυµµένο. Το ίδιο και ο περίγυρός του, ο 
οποίος θέλει να πιστεύει ότι το παιδί είναι καλά... αφού δεν έχει πυρετό. Το ίδιο και οι γιατροί, οι 
οποίοι, ακόµη και αν καταφύγει σε αυτούς, πολλές φορές δεν µπορούν να διαγνώσουν την 
κατάσταση.  
Το τελευταίο σήµα κινδύνου σχετικά µε την παιδική κατάθλιψη ήλθε πριν από λίγες ηµέρες από 
τις ΗΠΑ και το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Σύµφωνα µε µελέτη του, 3 εκατοµµύρια παιδιά 
και έφηβοι στη χώρα πάσχουν από την ψυχική αυτή ασθένεια.  
Το φαινόµενο όµως είναι δυστυχώς παγκόσµιο. Το αποδεικνύουν τα στοιχεία του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας αλλά και οι ελληνικές µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες ένα στα δέκα παιδιά 
στη χώρα µας πάσχει από ψυχικές διαταραχές και κατάθλιψη.  

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία  
Τα στοιχεία αυτά όµως δεν αφορούν δυστυχώς µόνο τις ΗΠΑ αλλά όλον τον κόσµο. Τα 
υποβαθµισµένα και υποεκτιµηµένα µέχρι πρότινος προβλήµατα ψυχικής υγείας µετατρέπονται σε 
απειλή για τους κατοίκους όλων των χωρών, γεγονός που επισηµαίνει και ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ).  
∆εν είναι τυχαίο ότι αναγνωρίζοντας το πρόβληµα ο Π.Ο.Υ αφιέρωσε το περασµένο έτος στην 
ψυχική υγεία παρουσιάζοντας στοιχεία που σοκάρουν. Σύµφωνα µε αυτά, σε παγκόσµιο επίπεδο 
450 εκατοµµύρια άνθρωποι πάσχουν σήµερα από κάποια ψυχοκοινωνική διαταραχή ενώ 
υπολογίζεται ότι σε κάποια χρονική περίοδο το 20% του γενικού πληθυσµού θα εκδηλώσει ήπιες 
ή σοβαρές ψυχικές διαταραχές.  
Η κατάθλιψη, επισηµαίνει ο Π.Ο.Υ, όχι µόνο δεσπόζει µεταξύ των προβληµάτων ψυχικής υγείας 
αλλά κατέχει την τέταρτη θέση στο σύνολο των παθήσεων που επιβαρύνουν περισσότερο τη 
δηµόσια υγεία.  
Και οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες: τις προσεχείς δεκαετίες η ψυχική αυτή ασθένεια αναµένεται 
να "αναρριχηθεί" στη δεύτερη θέση της λίστας.  
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Έκθεση του Οργανισµού για την Παγκόσµια Υγεία του 2001 στις 
ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Συγκεκριµένα σηµειώνεται: "Αντίθετα από 
ό,τι πιστεύει ο κόσµος, οι ψυχικές και συµπεριφορικές διαταραχές είναι κοινές κατά την παιδική 
και εφηβική ηλικία. ∆εν δίδεται αρκετή προσοχή σε αυτή την περιοχή της ψυχικής υγείας [...]. 
Επιπροσθέτως, πολλές διαταραχές που είναι συνηθέστερες µεταξύ ενηλίκων µπορεί να αρχίζουν 
κατά την παιδική ηλικία. Παράδειγµα είναι η κατάθλιψη, η οποία όλο και περισσότερο 
διαγιγνώσκεται στα παιδιά [...] Φαίνεται ότι το 10%-20% του συνόλου των παιδιών έχουν ένα ή 
περισσότερα ψυχικά και συµπεριφορικά προβλήµατα".  
Η µελανή αυτή εικόνα που έρχεται από το εξωτερικό αντικατοπτρίζει και την ελληνική 
πραγµατικότητα. Στοιχεία της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών δείχνουν 
ότι τα ψυχικά προβλήµατα προσβάλλουν το 14%-18% των παιδιών και των εφήβων, µε την 
κατάθλιψη να εκδηλώνεται στο 2%-4% των παιδιών και στο 4%-8% των εφήβων.  
Συγχρόνως, σύµφωνα µε µελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής 
Υγιεινής που διεξήχθη σε 4.299 µαθητές ηλικίας 11-15 ετών στο πλαίσιο της Παγκόσµιας 
Έρευνας για την Υγεία στον Μαθητικό Πληθυσµό (στοιχεία 1998), το 13% των ερωτώµενων 
δήλωσαν ότι αισθάνονται δυστυχείς, µε τα ποσοστά να είναι αισθητά µεγαλύτερα στους 
15χρονους (23%) σε σύγκριση µε τους 11χρονους (5%). Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των 
κοριτσιών που ανέφεραν ότι είναι δυστυχή ήταν διπλάσιος σε σύγκριση µε αυτόν των αγοριών.  

Το καµπανάκι του κινδύνου  
Το συναίσθηµα της δυστυχίας καθώς και αυτό της µοναξιάς αποτελούν λίγα µόνο από τα 
συµπτώµατα που πρέπει να χτυπήσουν στους γονείς το καµπανάκι ότι το παιδί τους αντιµετωπίζει 
πρόβληµα.  
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Όπως αναφέρει η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακής - συµπεριφοριστικής 
προσέγγισης κυρία Κατερίνα Αγγελή, 
"τα συµπτώµατα της παιδικής και εφηβικής κατάθλιψης είναι πολλά και διαφέρουν ελαφρώς από 
εκείνα που παρουσιάζουν οι ενήλικοι.  
Συνήθως παρουσιάζονται αλλαγές στη συµπεριφορά. Το παιδί γίνεται πιο ευερέθιστο, πιο νευρικό, 
πιο κακόκεφο. Συγχρόνως µπορεί να εµφανισθούν αλλαγές στην όρεξη, η οποία συνήθως 
µειώνεται, καθώς και διαταραχές του ύπνου, όπως αϋπνίες ή αντιθέτως υπερβολική ανάγκη για 
ύπνο, εφιάλτες, υπνοβασία.  
Είναι πιθανό επίσης το παιδί να εµφανίσει µειωµένη ενεργητικότητα, µειωµένη διάθεση 
ενασχόλησης µε τους φίλους ή µε δραστηριότητες που παλαιότερα του άρεσαν, χαµηλή 
αυτοεκτίµηση, πτώση των σχολικών επιδόσεων ή να επιζητεί συνεχώς επιβεβαίωση από τους 
γύρω του.  
Σηµαντικό και ανησυχητικό είναι επίσης όταν το παιδί αρχίζει να µιλάει συχνά για θάνατο ή για 
αυτοκτονία. Τα συµπτώµατα µπορεί όµως να είναι και σωµατικά, όπως πονοκέφαλοι, διάρροιες, 
πόνοι στην κοιλιά".  

Θυµός και πονοκέφαλοι  
Στοιχεία του ελληνικού τµήµατος της Παγκόσµιας Έρευνας για την Υγεία στον Μαθητικό 
Πληθυσµό µαρτυρούν ότι τα ελληνόπουλα "πονούν" σωµατικά και ψυχικά, καθώς δηλώνουν σε 
σεβαστό ποσοστό ότι παρουσιάζουν συχνά αρκετά από τα παραπάνω συµπτώµατα.  
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µισοί από τους µαθητές λένε πως νιώθουν τουλάχιστον µία φορά την 
εβδοµάδα νευρικότητα ή ακεφιά, θυµώνουν εύκολα ή συµπεριφέρονται άσχηµα, ενώ ένας στους 
τέσσερις αναφέρει ότι υποφέρει από πονοκεφάλους και αντιµετωπίζει δυσκολίες στον ύπνο.  
Αν ένα παιδί παρουσιάσει κάποιο ή κάποια από αυτά τα συµπτώµατα, αυτό σηµαίνει αµέσως και 
ότι πάσχει από κατάθλιψη; Όχι, απαντά η κυρία Αγγελή. Και εξηγεί: "Πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
τα συµπτώµατα αυτά πρέπει να έχουν διάρκεια. ∆εν σηµαίνει ότι αν το παιδί παρουσιάσει κάποιες 
αλλαγές στη συµπεριφορά του για κάποιες ηµέρες πάσχει από κατάθλιψη, ιδιαίτερα αν η αλλαγή 
στη συµπεριφορά έχει επέλθει ύστερα από ένα σοβαρό και λυπηρό γεγονός, όπως ο θάνατος 
κάποιου αγαπηµένου προσώπου.  
Σε κάθε περίπτωση πάντως όταν ο γονιός αντιληφθεί τέτοιες αλλαγές στο παιδί του δεν πρέπει να 
αδιαφορήσει αλλά να το παρακολουθήσει και, αν βλέπει ότι τα συµπτώµατα συνεχίζονται, να 
απευθυνθεί στον ειδικό".  

ΓΟΝΕΙΣ  
Πώς θα αντιληφθούν το πρόβληµα;  
Πρόβληµα αποτελεί τόσο ο εντοπισµός της κατάθλιψης του τέκνου από τον γονιό, ο οποίος 
υποεκτιµά πολλές φορές τα συµπτώµατα, όσο και η διάγνωσή της από τον ειδικό ακόµη και αν ο 
γονέας απευθυνθεί τελικώς σε αυτόν.  
Η κυρία Αγγελή σηµειώνει: "Οι γονείς πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβληµα, 
καθώς το παιδί δεν έχει τον τρόπο του ενηλίκου για να δείξει πως υποφέρει. Ακόµη όµως και αν 
καταλάβει κάποια αλλαγή, δεν δίνει την πρέπουσα σηµασία. Συγχρόνως πρόβληµα 
αντιµετωπίζουν και οι ειδικοί, δεδοµένου ότι τα συµπτώµατα της κατάθλιψης είναι πολλές φορές 
κοινά µε αυτά ορισµένων άλλων διαταραχών. Σε συνδυασµό µε το ότι η κατάσταση µπορεί να 
είναι καλυµµένη, η διάγνωση µπορεί να γίνει δύσκολη". Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε 
πρόσφατα στοιχεία µόνο το 10% των γιατρών της πρωτοβάθµιας φροντίδας µπόρεσαν να 
διαγνώσουν την κατάθλιψη.  
Ποια είναι όµως τα αίτια της κατάθλιψης;  
'Oπως λέει η ψυχολόγος - σύµβουλος συµπεριφοράς κυρία Εύη Παπαζήση, "το θέµα είναι 
κληρονοµικό ως έναν βαθµό, από εκεί και πέρα όµως υπεισέρχεται και ο παράγων περιβάλλον 
του παιδιού, η συµπεριφορά και ο τρόπος σκέψης που βλέπει να έχουν οι γύρω του και κυρίως ο 
στενός οικογενειακός του περίγυρος. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που η ιδιοσυγκρασία του 
παιδιού είναι τέτοια που το κάνει να παρουσιάζει καταθλιπτικά στοιχεία".  
Το σηµαντικό είναι πάντως ότι υπάρχει θεραπεία για την κατάσταση, αρκεί αυτή να αρχίσει 
εγκαίρως. "Στα µικρότερα παιδιά ένας καλός τρόπος θεραπευτικής προσέγγισης είναι η 
παιγνιοθεραπεία. Στους εφήβους η οµαδική θεραπεία αλλά και οι προσωπικές συνεδρίες µπορούν 
να βοηθήσουν. Σηµαντικότερη όµως όλων είναι η θεραπεία µέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. 
Υπάρχουν και σοβαρές κλινικές περιπτώσεις όπου απαιτείται η χορήγηση φαρµάκων" σηµειώνει η 
κυρία Παπαζήση.  
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