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Επιπλέον πληροφορίες 
 
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας 
Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Σαλαμίνος 36, Μαρούσι, Αττική, Τ.Κ. 151 24
Τηλέφωνο: 210 - 80 56 920
email: grammateia@epapsy.gr
www.epapsy.gr

Συμμαχία ενάντια στην Κατάθλιψη 
 
email: ifd@epapsy.gr 
www.ifightdepression.com 
www.eaad.net

Τηλεφωνικές γραμμές για συμβουλευτική

• Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας: 1107
Άμεση ενημέρωση και επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και 
κοινωνική στήριξη για παιδιά και γονείς.
Καθημερινά, όλο το 24ωρο
Δωρεάν κλήση
www.aboutyouth.gr

• Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS: 1056
Δέχεται καταγγελίες για παιδιά-θύματα κακοποίησης. Ψυχολογική 
στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς.
Καθημερινά, όλο το 24ωρο
Δωρεάν κλήση
www.hamogelo.gr

• Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων του Ψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αττικής τηλέφωνο: 210 - 36 38 833

Τηλεφωνική βοήθεια και συμβουλές 
Καθημερινά, όλο το 24ωρο
Κόστος αστικής κλήσης
www.psyhat.gr

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο

• Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ 
ΠαιδιατρικήςΚλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων  «Π. & A. Κυριακού», πτέρυγα «Ελένη 
Δαλακούρα»

Απευθύνεται σε εφήβους 11 - 18 ετών
Υπηρεσίες που καλύπτουν το φάσμα των αναγκών της ηλικίας 
αυτής
Λειτουργεί και ως Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου 
Υγείας.         
Τηλέφωνο: 210 - 77 10 824
www.youth-health.gr

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Η κα τ άθλιψ η
 είναι θερα π εύσ ιμη

Η κατάθλιψη είναι ασθένεια και πρέπει να 
θεραπεύεται. 

Η κατάθλιψη σπάνια υποχωρεί μόνη της. Αν τα καταθλιπτικά 
συμπτώματα επιμένουν για περίοδο μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων 
ή εμφανιστούν αυτοκτονικές τάσεις, είναι σημαντικό να ζητήσεις 
βοήθεια από ειδικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι όσο νωρίτερα 
ξεκινήσει η θεραπεία, τόσο καλύτερα.
Το πρώτο σημείο επαφής μπορεί να είναι ο παιδίατρος ή ο γενικός 
ιατρός. Εκείνοι χρειάζεται να σε παραπέμψουν σε ειδικό.

Η ήπια και μέτρια κατάθλιψη στα παιδιά και τους εφήβους 
θεραπεύεται εξωνοσοκομειακά. Υπάρχουν ψυχοθεραπευτικές 
υπηρεσίες για θεραπεία, που συμπληρώνονται από υπηρεσίες 
οικογενειακής θεραπείας.
Οι εξωνοσοκομειακές θεραπείες πραγματοποιούνται από 
πιστοποιημένους θεραπευτές και ψυχιάτρους παιδιών και νέων.

Η σοβαρή κατάθλιψη, με αυτοκτονικές σκέψεις για παράδειγμα, 
μπορεί να θεραπευτεί με φάρμακα. Αυτά δεν προκαλούν εξάρτηση 
και βοηθούν στην επαναφορά του μεταβολισμού του εγκεφάλου, 
που βρίσκεται σε ανισορροπία κατά τη διάρκεια της κατάθλιψης.

Τί μπορούν να κάνουν οι συγγενείς;
Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος ενός παιδιού ή εφήβου με 
καταθλιπτική νόσο συχνά έχουν δυσκολίες στην κατανόηση της 
συμπεριφοράς τους. Στους συγγενείς το παιδί ή ο έφηβος ίσως 
φαίνεται τεμπέλης ή επιθετικός. Όταν σκέφτονται αν θα πρέπει να 
ζητήσουν βοήθεια από επαγγελματία, καλό θα ήταν οι γονείς να 
ακούν τα δικά τους συναισθήματα και να αποφασίζουν από νωρίς  
μία αξιολόγηση, παρά να περιμένουν.

Οι γονείς δεν χρειάζεται να αμφιβάλλουν για τις γονεικές τους 
δεξιότητες ή να νιώθουν ντροπή για την κατάθλιψη του παιδιού ή 
του εφήβου τους.

 σ ε παιδιά και 
εφήβους

Ξεκινήστε μία συζήτηση. Είναι σημαντικό να έχετε μία συζήτηση με 
ηρεμία και εμπιστοσύνη με το παιδί ή τον έφηβο. Συχνά οι έφηβοι 
φοβούνται να μιλήσουν για τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους 
γιατί πιστεύουν ότι θα κάνουν κάτι λάθος.

Τα παρακάτω στοιχεία μπορεί να βοηθήσουν:

• Ανοίξτε εσείς τη συζήτηση (“Σκέφτηκα ότι…” , “Τί νομίζεις;”)

• Παραδεχτείτε τη δική σας αβεβαιότητα

• Μην περιμένετε πολλά από την πρώτη συζήτηση

• Είναι φυσιολογικό για τους νέους να είναι επιφυλακτικοί

• Να είστε υπομονετικοί και να επαναλαμβάνετε την προσφορά 
της συζήτησης

• Μην ψάχνετε άμεσα για λύσεις, πρώτα ακούστε και διερευνήστε

• Ρωτήστε για τα πράγματα που απολαμβάνει ακόμα

• Ρωτήστε τον έφηβο ή τον νέο αν νιώθει μόνος και δυστυχισμένος

• Ρωτήστε αν κλαίει συχνά

• Επισημάνετε τις δυνατότητες για βοήθεια και ονοματίστε τα 
σημεία επικοινωνίας ή οργανώστε μαζί ένα ραντεβού

• Αν υπάρχουν σημάδια αυτοκτονικής τάσης, ρωτήστε το παιδί ή 
τον έφηβο αν έχει ήδη σκεφτεί να τερματίσει τη ζωή του.

Συμβουλευτείτε και βοηθήστε. Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να 
βρείτε τα σημεία για την αρχική επαφή.

πληροφορίες για γονείς και 

συ γ γενείς

99 mm98 mm98 mm98 mm97 mm



DEPRESSION

Η κα τ άθλιψ η έχει πολ λ ά 
πρόσωπ α

Καταθλιπτικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους 

Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι οι πιο διαδεδομένες και οι 
πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Παρόλο που η πιθανότητα να 
αναπτυχθεί η καταθλιπτική διαταραχή είναι σημαντικά υψηλότερη 
στην ενήλικη ζωή, μπορεί να επηρεαστούν έφηβοι και παιδιά.
Ενώ οι καταθλιπτικές διαταραχές εμφανίζονται περίπου στο 3% των 
παιδιών μέχρι τα 12 έτη, η συχνότητά τους αυξάνεται περίπου στο 
6% στην εφηβεία.

Γενικά συμπτώματα. Οι καταθλιπτικές νόσοι στα παιδιά και τους 
εφήβους δεν αναγνωρίζονται ή αναγνωρίζονται πολύ αργά, αφού 
τα συμπτώματα διαφέρουν από αυτά των ενηλίκων. Επιπλέον, τα 
κλινικά συμπτώματα εξαρτώνται από την ηλικία. Παρ’ όλα αυτά, 
υπάρχουν και κοινά συμπτώματα των καταθλιπτικών διαταραχών 
των παιδιών και των εφήβων που έχουν αναφερθεί από αυτούς που 
πάσχουν ή έχουν παρατηρηθεί από τους γύρω τους:

• Λύπη

• Ευερεθιστότητα

• Αδιαφορία - ατονία

• Δυσκολία συγκέντρωσης

• Κόπωση

• Προβλήματα ύπνου

• Μεταβολές βάρους

• Φόβος αποτυχίας

• Μηρυκασμός

Συμπτώματα στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία 

Τα εμφανή συμπτώματα της κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους 
ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία. Στα νεαρότερα παιδιά είναι πιο 
δύσκολο να αναγνωρισθεί και να διαγνωσθεί μία καταθλιπτική 
διαταραχή.

Στα νέα παιδιά, πρώιμα μπορεί να παρατηρηθούν ανωμαλίες στη 
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι, μπορεί να παρατηρηθούν 
αλλαγές από τη συνήθη συμπεριφορά του παιδιού. Για παράδειγμα, 
φόβος, επιθετικότητα, μελαγχολία, απάθεια.

Στην ηλικία του δημοτικού, τα παιδιά μπορεί συχνά να εκφράσουν 
λύπη στην ομιλία τους. Επιπλέον, επίμονα καταθλιπτικά σημεία 
όπως αγχώδης συμπεριφορά, λύπη και ξαφνικό κλάμα χωρίς λόγο, 
συχνά συνοδεύονται από σωματικά παράπονα για πονοκέφαλο 
ή στομαχόπονο. Οι συχνές αλλαγές επιθετικής διάθεσης μπορεί 
επίσης να δείχνουν την παρουσία μιας καταθλιπτικής διαταραχής. Η 
χαμηλή αυτοεκτίμηση και τα αισθήματα ενοχής συχνά εμφανίζονται 
στην έναρξη της εφηβείας.

Στην εφηβεία, οι καταθλιπτικές νόσοι συχνά συνοδεύονται από 
προβλήματα συμπεριφοράς, που μπορεί μερικώς να καλύψουν τα 
καταθλιπτικά συμπτώματα.

• Ανησυχία 

• Απόσπαση προσοχής

• Δυσκολία συγκέντρωσης

• Άγχος αποχωρισμού και σχολικό άγχος

Συμπτώματα στην εφηβεία ανάλογα με την ηλικία. 

Στους εφήβους, τα συμπτώματα είναι όλο και πιο όμοια με αυτά των 
ενηλίκων. Οι έφηβοι που πάσχουν είναι συχνά αποτραβηγμένοι 
από τους ανθρώπους και κατακλύζονται από αισθήματα αποτυχίας, 
ενοχής και νιώθουν πως τίποτα δεν έχει νόημα. Επιπλέον, φόβοι για 
το μέλλον, μηρυκασμός και μερικές φορές αυτοκτονικές σκέψεις είναι 
μέρος των συμπτωμάτων.

Δεν είναι εύκολη η διάκριση μεταξύ της διάθεσης και τις μεταπτώσεις 
της που σχετίζονται με την ηλικία και της καταθλιπτικής διάθεσης 
που χρειάζεται θεραπεία. Μεμονωμένα χαρακτηριστικά, όπως 
η νωθρότητα ή η οξυθυμία, συχνά δεν είναι από μόνα τους 
αξιοπρόσεκτα. Παρόλα αυτά, αν υπάρχει ένας συνδυασμός διαφόρων 
συμπτωμάτων για μακρύ χρονικό διάστημα που δυσκολεύουν την 
καθημερινότητα, χρειάζεται η  επαγγελματική αξιολόγηση από έναν 
ειδικό, παιδίατρο ή ψυχοθεραπευτή παιδιών και εφήβων.

Η κατάθλιψη στην εφηβεία συχνά εκδηλώνεται μέσα από τα 
παρακάτω προβλήματα συμπεριφοράς:

• Αγχώδεις διαταραχές

• Αυτοτραυματισμοί

• Χρήση αλκοόλ ή ουσιών

• Διατροφικές διαταραχές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η κατάθλιψη δεν είναι σημάδι προσωπικής 
αποτυχίας, ούτε για το παιδί ή τον έφηβο, ούτε για τους γονείς, 
και δεν φταίει κανείς.

Αυτοκτονικότητα 

Η αυτοκτονικότητα περιγράφει μία ψυχική κατάσταση στην οποία 
οι σκέψεις και πιθανώς οι πράξεις του ατόμου στρέφονται προς την 
πρόκληση του δικού του θανάτου.

Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι ένας βασικός παράγοντας 
κινδύνου για αυτοκτονικές πράξεις. Τα παιδιά και οι έφηβοι που 
κινδυνεύουν να αυτοκτονήσουν στέλνουν σημάδια και εύχονται να 
γίνουν αντιληπτά. Τα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να είναι:

• Σοβαρή απελπισία

• Μίσος και τραυματισμός εαυτού

• Κοινωνική απόσυρση

• Εκφράσεις όπως “Δεν αντέχω άλλο“ 

• Αποχαιρετιστήριες επιστολές

• Συγκεκριμένα σχέδια αυτοκτονίας

Οι σκέψεις ή οι απειλές για αυτοκτονία θα πρέπει πάντα να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη!

Ρωτώντας ξεκάθαρα για τις αυτοκτονικές σκέψεις και για το 
σχεδιασμός της αυτοκτονίας, όπως και η υπομονετική και 
προσεκτική ακρόαση, είναι εξαιρετικής σημασίας. Η ανησυχία 
ότι αυτό μπορεί να εγείρει τις αυτοκτονικές τάσεις είναι αβάσιμη. 
Αντιθέτως, τέτοιες συζητήσεις εκλαμβάνονται σαν μια ανακούφιση 
για εκείνους που νοσούν.

Αιτίες καταθλιπτικών διαταραχών σε παιδιά και 
εφήβους 

Οι αιτίες της ανάπτυξης της κατάθλιψης είναι πολυειδείς και δεν 
έχουν ερευνηθεί οριστικά. Είναι παρόλα αυτά αδιαμφισβήτητο 
ότι οι καταθλιπτικές διαταραχές δεν μπορούν να αποδοθούν 
σε μία μόνο αιτία. Η κατάθλιψη προκαλείται από μια σύνθετη 
αλληλεπίδραση βιολογικών και ψυχοκοινωνικών πτυχών.

Άγχος και παράγοντες κινδύνου
Σοβαρές εξωγενείς καταστάσεις ή έντονα γεγονότα ζωής που 
μπορεί να υπερβούν την ικανότητα του παιδιού να αντιμετωπίσει 
το στρες και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της κατάθλιψης, όπως:

• Μετακόμιση και αλλαγή σχολείου

• Διαζύγιο 

• Θάνατος σημαντικού φροντιστή

• Φτώχεια 

• Έλλειψη υποστήριξης και προσοχής 

• Σωματική κακοποίηση και παρενόχληση

Φυσικά, δεν αναπτύσσει κατάθλιψη όποιο παιδί έχει να 
αντιμετωπίσει ένα έντονο γεγονός.
Υπάρχουν πολλοί προστατευτικοί παράγοντες που βοηθούν ένα 
νέο άνθρωπο να αντιμετωπίσει αυτά τα γεγονότα.
Για παράδειγμα, σταθερές σχέσεις με την οικογένεια και το 
σχολείο, καθώς και ένας καλός κύκλος φίλων, είναι υποστηρικτικά 
στοιχεία. Τα στοιχεία της προσωπικότητας, όπως η αισιοδοξία, η 
αυτοπεποίθηση, και η ικανότητα αντιμετώπισης των συγκρούσεων 
μπορούν, επίσης, να προωθήσουν μία επιτυχή αντιμετώπιση.

Η κα τ άθλιψ η 
 μπορεί να επ ηρεάσ ει τον 
οποιονδήποτε

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το 3ο Πρόγραμμα Υγείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας 2020 (HP-PJ-2020) βάσει 
της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 101018325. Το υλικό που παρουσιάζεται 
και οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι ευθύνη μόνο των συγγραφέων. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που παρατίθενται.
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