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.• Η εφθβεία 

• Σο ςυναίςκθμα

• Ο εγκζφαλοσ του εφιβου

• Τπερκινθτικό ςφνδρομο

• Χριςθ ουςιϊν

• Αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά 

• Πρόλθψθ 



Η εφθβεία χωρίηεται ςε τρεισ 
βαςικζσ περιόδουσ

πρϊϊμθ (10-13 ζτθ)

μζςθ (14-17 ζτθ)

όψιμθ (>17 ζτθ)



θ εφθβεία χαρακτθρίηεται

• Ζντονεσ ψυχολογικζσ μεταπτϊςεισ

• Νευρικότθτα

• Ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ

• Σάςθ για απομόνωςθ, ανία

• Αποςτροφι από τισ ςχολικζσ υποχρεϊςεισ

• Εχκρικζσ και επικετικζσ ςυμπεριφορζσ 

• Εναντίωςθ προσ κάκε μορφισ εξουςίασ

• Τπεραπαςχόλθςθ με κζματα του ςεξ



Σα ςυνικθ προβλιματα των 
εφιβων

• κζματα ανάπτυξθσ, γυναικολογικά κ.α. 

• κζματα ψυχικισ υγείασ 

• χρόνια νοςιματα (π.χ. ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ)

• ςυμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου



Σα ςυνθκζςτερα αίτια κανάτου ςτθν 
Ελλάδα ςε εφιβουσ 15-19 ετϊν

• ατυχιματα / ακοφςιεσ κακϊςεισ

• αυτοκτονίεσ

• ανκρωποκτονίεσ

• νεοπλάςματα

• αναπνευςτικά, 

• πεπτικά νοςιματα 



υμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου 
των εφιβων

• Τροχαία ατυχιματα, θ ςυνθκζςτερθ αιτία 
κανάτου

• Σεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα 

• Ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ

• Χριςθ ουςιϊν

• Πακολογικι εμπλοκι 

με το διαδίκτυο



Γιατί ?

• Γιατί οι ζφθβοι τείνουν να επαναλαμβάνουν 
ςυμπεριφορζσ που ζχουν αποδειχκεί 
επιβλαβείσ ςτο παρελκόν;

• Γιατί οι ζφθβοι φαίνεται να δρουν πριν 
ςκεφτοφν, δθλαδι παρορμθτικά;

• Γιατί ζφθβοι μπορεί να ζχουν ριψοκίνδυνθ 
ςυμπεριφορά, ειδικά εάν βρίςκονται με 
ςυνομθλίκουσ τουσ;



ωματικζσ αςκζνειεσ 



Ψυχικζσ αςκζνειεσ 
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υναιςκιματα 

• … ζχουν λίγο ωσ πολφ τθν ίδια λειτουργία 
που είχαν ςτο παρελκόν και θ παροφςα 
δομι τουσ διαμορφϊκθκε μζςα από τθ 
διαρκι προςπάκεια του ατόμου να επιλφςει 
ςειρά προβλθμάτων που τίκενται από το 
περιβάλλον .. 

Barrett & Campos, 1987, Cosmides & Tooby, 2000· Johnson-Laird & Oatley, 
1992, Keltner & Haidt, 1999, 2001· Plutchik, 1980



.. Σο χρθςιμότερο πρόγραμμα –
ςυναίςκθμα - κακοδθγεί..

• Σα ςυναιςκιματα ενορχθςτρϊνουν τθν 
προτεραιότθτα των εγκεφαλικϊν 
προγραμμάτων

• Η ενορχιςτρωςθ αυτι είναι λειτουργικι, 
δθλαδι το χρθςιμότερο πρόγραμμα 
αναλαμβάνει τθν κακοδιγθςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ

• Π.χ., αν ο οργανιςμόσ είναι ζτοιμοσ να δεχκεί 
επίκεςθ, θ ανάγκθ για φπνο κα πρζπει να 
τεκεί ςε δεφτερθ μοίρα, τουλάχιςτον για 
κάποιο χρονικό διάςτθμα (Cogmides και Tooby, 1990)



Θεωρία «feeling is for doing”

• Διαφορετικά ςυναιςκιματα παράγουν 
διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ, αλλά..

• Το ίδιο ςυναίςκθμα ςε διαφορετικζσ 
ςυνκικεσ παράγει διαφορετικι ςυμπεριφορά

• Σο ςυναίςκθμα πλθροφορεί «..δεν είμαι 
αςφαλισ..».. δεν δίνει ςαφείσ οδθγίεσ 
επίτευξθσ του ςτόχου.. 

Zeelenberg, 2008







Emotions 

• Οι λιμπικζσ δομζσ παίηουν ρόλο ςτθ γζνεςθ 
των ςυναιςκθμάτων, ςυνδζοντασ αυτά με τισ 
αιςκιςεισ και οδθγϊντασ τα ςτουσ 
κατάλλθλουσ ςτόχουσ

• Οι μθ λιμπικζσ νεοφλοιϊδεισ δομζσ παίηουν 
ςθμαντικό ρόλο ςτθ ρφκμιςθ, απαρτίωςθ και 
τθν ερμθνεία και τθν επικοινωνία των 
ςυναιςκθμάτων



θ υπόκεςθ του MacLean 1913 –2007



θ υπόκεςθ του MacLean

• Ερπετικόσ φλοιόσ (ςφμπλεγμα ραβδωτοφ και 
βαςικά γάγγλια): κζςθ πρωτογενϊν 
ςυναιςκθμάτων όπωσ ο φόβοσ και θ 
επικετικότθτα

• Παλαιοκθλαςτικόσ εγκζφαλοσ (ςπλαχνικόσ 
εγκζφαλοσ/μεταιχμιακό ςφςτθμα): μεγεκφνει 
τισ πρωτογενείσ ςυναιςκθματικζσ αποκρίςεισ 
και επεξεργάηεται τα κοινωνικά 
ςυναιςκιματα

• Νεοκθλαςτικόσ εγκζφαλοσ (νεοφλοιόσ): 
αςκεί ζλεγχο (από πάνω) ςτισ 
ςυναιςκθματικζσ αποκρίςεισ







.

ο φόβοσ και το άγχοσ

Σα δφο πιο ςυχνά πακολογικά 
ςυναιςκιματα..



Ο Ρόλοσ τθσ Αμυγδαλισ ςτο Φόβο και το Άγχοσ



Η Αμυγδαλι και θ Φυςιολογία του Φόβου:
Αυτόνομεσ Ώςεισ



Η Αμυγδαλι και θ Φυςιολογία του Φόβου:

Ενδοκρινείσ Ώςεισ



Άγχοσ & 
ςτζλεχοσ (brain stem)

(α) οδοί τθσ περιφζρειασ, 

που προβάλλονται μζςω του 
πνευμονογαςτρικοφ 

ςτο μονιρθ πυρινα (προμικθσ) 

(β) χθμειοευαίςκθτοι πυρινεσ ςτο medulary 
reticulium, μεταξφ αυτϊν με το nucleus 
reticularis gigantocellularis (NRG)

(γ) κατιοφςεσ ςεροτονεργικζσ 

ςυνδζςεισ από τον πυρινα τθσ ραφισ. 





Αίςκθςθ ανθςυχίασ 
& κρίςθ άγχουσ ι πανικοφ

• μπορεί να ξεκινιςει με ερεκιςμό ςε μια από 
τισ τρεισ περιοχζσ του ςτελζχουσ: 

- προμθκικοί χθμειοχποδοχείσ, 

- νοραδρενεργικό γεφυρικό, LC  

- ςεροτονινεργικι μεςεγκεφαλικι ραχιαία 
ραφι

>>>> SSRIs, TCA, αλπραηολάμθ



.. άγχοσ αναμονισ

• φαίνεται να ζχει τθν ζδρα του ςτο λιμπικό 
ςφςτθμα

• Η ικανότθτα τθσ κρίςθσ να προκαλεί 
γενικευμζνο άγχοσ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ 
ζνα Kindling φαινόμενο, που διαδραματίηεται 
ςτο λιμπικό λοβό με ερεκίςματα που ζρχονται 
από το ςτζλεχοσ

• >>>>>> τεχνικζσ χαλάρωςθσ , αλπραηολάμθ



.. φοβικι ςυμπεριφορά

• ο προμετωπιαίοσ λοβόσ είναι θ ζδρα τθσ 
φοβικισ-αποφευκτικισ ςυμπεριφοράσ

• κλειςτόσ βρόγχοσ, ανιόν ραχιαίο δεμάτιο από 
τον LC και τθν προμθκικι δικτυωτι περιοχι 
και καταλιγει ςτο λιμπικό λοβό και ςτθν 
προμετωπιαία περιοχι & φλοιοδυκτιωτι 
οδόσ, από τθν προμετωπιαία περιοχι και 
καταλιγει ςε πυρινεσ τθσ γζφυρασ

• >>>>>>>> ψυχοκεραπεία 



..οποιοδιποτε καινοφριο γεγονόσ ενεργοποιεί 
πολλά, αν όχι όλα, τα δίκτυα..

• αντιλθπτικι ταυτοποίθςθ (perceptual identification)

• χωρικι προςοχι (spatial attention)

• λεξιλογικι ςιμανςθ (lexical labeling)

• ςυςχζτιςθ με παλαιότερεσ εμπειρίεσ (past 
experience)

• ςφνδεςθ με ςυναιςκθματικά και ςπλαγχνικά 
πρότυπα (linkage to emotional and visceral patterns)

• εκτίμθςθ του παρόντοσ πλαιςίου (assessment of 
present context)

• Προγραμματιςμόσ επιλογϊν (planning of options)

• Πρόβλεψθ επιπτϊςεων (prediction of 
consequences)



..παράλλθλοι ρόλοι..

• ιπποκάμπο-ενδορινικό ςφμπλεγμα >> 
ρθτι μνιμθ 

• περιοχι Vernicke >> γλϊςςα

• προμετωπιαίοσ φλοιόσ >> μνιμθ 
εργαςίασ

• κροταφικόσ φλοιόσ >> αναγνϊριςθ 
προςϊπων και αντικειμζνων 

• οπίςκιοσ βρεγματικόσ φλοιόσ >> χωρικι 
προςοχι. 
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υνζπειεσ τθσ ανάπτυξθσ 

• Δυςκολία ελζγχου του ςυναιςκιματοσ

• Προτίμθςθ ςε ενζργειεσ χαμθλισ 
προςπάκειασ και υψθλισ διζγερςθσ

• Πτωχόσ ςχεδιαςμόσ και κρίςθ

• Τψθλοφ κινδφνου, παρορμθτικζσ  
ςυμπεριφορζσ 







Αλλαγζσ ςτον εγκζφαλο..

• Αφξθςθ παραγωγισ νευρϊνων

• Αφξθςθ εξάλειψθσ νευρϊνων (κλάδεμα)

• Αφξθςθ μυελινοποίθςθσ















Ο «παρορμθτικόσ εγκζφαλοσ»
• θ περιοχι του εγκεφάλου που ενεργοποιείται 

άμεςα όταν βιϊνουμε ζνα ςυναίςκθμα είναι θ 
αμυγδαλι (amygdale)

• Αντίκετα, το ςφςτθμα κριτικισ λογικισ ςκζψθσ -
προμετωπιαίοσ φλοιόσ (PFC) - ωριμάηει αργά 
ζωσ τθν πρϊτθ ενιλικο ηωι

• >>> οπιςκιο-πρόςκια κατεφκυνςθ ωρίμανςθσ 
του εφθβικοφ εγκεφάλου 

• >>> τον εγκζφαλο του εφιβου υπάρχει λοιπόν 
ζλλειψθ ιςορροπίασ μεταξφ του («λογικοφ») 
προμετωπιαίου φλοιοφ, που ακόμθ 
αναπτφςςεται και του («παρορμθτικοφ») 
ςυςτιματοσ τθσ αμυγδαλισ





.



.









Ψευδαιςκιςεισ ςε εφιβουσ

• επικράτθςθ ψευδαιςκιςεων 8 % (McGee et al.

2000)

• οποιαδιποτε ψευδαίςκθςθ ι παραλιρθμα 
17% (Poulton et al. 2000)

• παρόμοιασ μορφισ διερεφνθςθ ςε ενιλικεσ 
ζδειξε επικράτθςθ ψυχωτικϊν εμπειριϊν 
17%.  (Spauwen et al. 2003).



πόςο οι υποκλινικζσ μθ-πρόδρομεσ 
εκδθλϊςεισ μπορεί να οδθγιςουν ςε 

ψυχωτικι διαταραχι?

• υψθλά ποςοςτά ψυχωτικισ ζκβαςθσ ςε 
άτομα που 10 χρόνια πριν είχαν αναφζρει ςε 
κλίμακεσ υψθλά ποςοςτά μαγικισ ςκζψθσ και 
παράξενων αντιλθπτικϊν αιςκιςεων (Chapman et 
al. 1994)

• 25ετζσ διάςτθμα παρακολοφκθςθσ, το 25% 
των παιδιϊν με ψυχωτικζσ εμπειρίεσ κατά τθν 
θλικία των 11 ετϊν, αναπτφςςουν ςτο μζλλον 
ψυχωτικι διαταραχι (Poulton et al. 2000)



.. ο κίνδυνοσ μετατροπισ ςε χρόνια 
ψφχωςθ αυξάνεται ..

• ςε περίπτωςθ ζκκεςθσ ςε τραφμα (Spauwen et 

al. 2006)

• χριςθσ κάνναβθσ (Henquet et al. 2005)

• αςτικοποίθςθσ (urbanicity) (Spauwen et al. 2006)
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Wittchen et al. 2011, Eur Neuropsychopharmacol;21(9):655–679

Ο υψθλόσ επιπολαςμόσ των νευρολογικϊν και 
ψυχιατρικϊν νοςθμάτων



Παρορμθτικότθτα

• Τα παιδιά με ΔΕΠΥ απαντοφν ςε ερωτιςεισ 
προτοφ αυτζσ ολοκλθρωκοφν. 

• Αδυνατοφν να περιμζνουν τθ ςειρά τουσ ςε 
ζνα παιχνίδι ι μζχρι τθν ζναρξθ μίασ 
δραςτθριότθτασ. 

• Συνικωσ, αρχίηουν νωρίτερα τθν αςχολία που 
κα ζπρεπε να αναβάλλουν ι ηθτοφν 
απαιτθτικά να γίνει εκείνθ τθ ςτιγμι. 



Εκιςμοί.. 

• Τα παιδιά με ΔΕΠΥ ζχουν διπλάςιεσ 
πικανότθτεσ να εμφανίςουν κατάχρθςθ ι 
εξάρτθςθ αλκοόλ. 

• Τα παιδιά με ΔΕΠΥ ζχουν τριπλάςιεσ 
πικανότθτεσ να ζχουν δοκιμάςει κάνναβθ

• Η κατάχρθςθ και θ εξάρτθςθ από τθν κοκαΐνθ 
ςτουσ ενιλικεσ είναι δυο φορζσ πιο ςυχνι 
ςτα άτομα που είχαν λάβει τθ διάγνωςθ τθσ 
ΔΕΠΥ ωσ παιδιά



Σα διεγερτικά φάρμακα,
μεκυλφαινιδάτθ, ατομοξετίνθ, 
ριταλίνθ, δεξτροαμφεταμίνθ

• Βελτιϊνουν τα πυρθνικά ςυμπτϊματα τθσ 
ΔΕΠΥ και

• βοθκοφν ςε άλλα δευτερογενι προβλιματα, 
όπωσ είναι θ παρορμθτικότθτα, οι εκριξεισ 
κυμοφ, οι ςυναιςκθματικζσ διακυμάνςεισ. 

• ζμμεςθ βελτίωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και των 
ςχολικϊν επιδόςεων οδθγϊντασ ζτςι ςτθ 
βελτίωςθ των ςχζςεων ςτο ςχολείο και ςτο 
ςπίτι.
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υχνότθτα χριςθσ κάνναβθσ ςε εφιβουσ

• 1 ςτουσ 7 μακθτζσ θλικίασ 15-19 ετϊν (13%) 
ζχει κάνει χριςθ κάνναβθσ

• 1 ςτουσ  10 (10%) τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ

• 1 ςτουσ 16 (6%) τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ

• αναλογία αγοριϊν / κοριτςιϊν  2:1 για 
τελευταίουσ 12 μινεσ

• Διπλάςιο ποςοςτό μακθτϊν ςε Ακινα και 
Θεςςαλονίκθ, ςυγκριτικά με τισ άλλεσ 
περιοχζσ



θ διαδικαςία  τθσ ανταμοιβισ 
(brain reward cascade)

• Η ενεργοποίθςθ  απελευκζρωςθσ 
ντοπαμίνθσ προκαλεί ευχάριςτα ςυναιςκιματα

• Οι μεταβολζσ των ντοπαμινεργικϊν
οδϊν αποτελοφν τθ βάςθ τθσ επιδίωξθσ 
ανταμοιβϊν, όπωσ ςυμβαίνει ςτα τυχερά 
παιχνίδια ι τθ χριςθ ναρκωτικϊν

• Το ντοπαμινικό ςφςτθμα και ιδιαίτερα οι D2
υποδοχείσ τθσ ντοπαμίνθσ ζχουν ςυςχετιςτεί με 
μθχανιςμοφσ ανταμοιβισ και ο επικλινισ 
πυρινασ κεωρείται θ περιοχι τθσ ανταμοιβισ



δυςλειτουργία ςτθ διαδικαςία  
ανταμοιβισ του εγκεφάλου

• - χαρακτθριςτικό (trait) χαμθλισ ντοπαμίνθσ-

• ο εγκζφαλοσ χρειάηεται περιςςότερθ ντοπαμίνθ
ϊςτε να αποφφγει τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα

• Υποκζτουμε ότι αυτό το γενετικό χαρακτθριςτικό 
οδθγεί ςε ςυμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου, 
όπωσ αναηιτθςθ αλκοόλ, κοκαΐνθσ, θρωίνθσ, 
κάνναβθσ, νικοτίνθσ, αλλά και γλυκόηθ, ϊςτε να 
μειωκεί θ ακατάςχετθ επικυμία (craving 
behavior). 



Η ντοπαμίνθ και το ςφνδρομο 
ανεπάρκειασ ανταμοιβισ

(reward deficiency syndrome)

• ζχει υποτεκεί ότι οι διαταραχζσ εκιςμοφ 
μποροφν να εξθγθκοφν από το λεγόμενο 
ςφνδρομο ανεπάρκειασ ανταμοιβισ , το οποίο 
«επιδιϊκει» τθ κεραπεία του μζςα από τθ 
χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν.



Ντοπαμίνθ & κίνθτρο 

• Η κφρια κζςθ των ντοπαμινεργικϊν
νευρϊνων βρίςκεται ςτθν κοιλιακι καλυπτρικι
περιοχι (ventral tegmental area). 

• Το μεςομεταιχμιακό (mesolimbic) ςφςτθμα 
προβάλλεται ςε τμιματα του μεταιχμιακοφ
ςυςτιματοσ, όπωσ τθν αμυγδαλι, 
τον κογχομετωπιαίο φλοιό (orbitofrontal cortex -
OFC), τον πρόςκιο φλοιό του προςαγωγίου και 
τον επικλινι πυρινα (nucleus accumbens). 

• Αυτι θ οδόσ υποκζτουμε ότι εμπλζκεται ςτθν 
ενεργοποίθςθ του κινιτρου και τθν παραγωγι 
αιςκθμάτων ικανοποίθςθσ 



.



Σα ενδοκανναβινοειδι

• παράγονται από τον οργανιςμό 

• παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον ζλεγχο τθσ 
ςυναπτικισ απελευκζρωςθσ του GABA και 
του γλουταμικοφ

• παίηουν ρυκμιςτικό ρόλο ςτθν 
αναδιοργάνωςθ των νευρωνικϊν 
κυκλωμάτων, ιδιαίτερα ςε κρίςιμεσ 
αναπτυξιακζσ περιόδουσ, όπωσ θ εφθβεία



Σα εξωγενι κανναβινοειδι

• Διαταράςςουν το ρυκμιςτικό ρόλο του 
ενδοκανναβινοειδοφσ ςυςτιματοσ

• Αςκοφν βλαπτικι επίδραςθ ςτθν 
ωριμοποιθτικι αναδιοργάνωςθ των 
νευρωνικϊν δικτφων

• Η εφθβεία αποτελεί κρίςιμθ περίοδο τθσ 
νευροβιολογικισ ωρίμανςθσ κατά τθν οποία ο 
εγκζφαλοσ γίνεται ευάλωτοσ ςτθν τοξικι 
επίδραςθ τθσ βαςικισ ψυχοδραςτικισ ουςίασ 
τθσ κάνναβθσ Δ9-τετραχδροκανναβινόλθ.



Ο ρόλοσ τθσ κάνναβθσ ςτθ 
ντοπαμινεργικι λειτουργία

• υπερδραςτθριότθτα ςτθ μεςομεταιχμιακι
ντοπαμινεργικι οδό >>> κετικά ςυμπτϊματα τθσ
ςχιηοφρζνειασ

• Η αυξθμζνθ μεςομεταιχμιακι ντοπαμινεργικι
δραςτθριότθτα μπορεί να προκαλζςει  
παρεκκλίνουςα απόδοςθ νοιματοσ ςε οριςμζνα 
εξωτερικά ι εςωτερικά ερεκίςματα 
(παρεκκλίνουςα ςθμαςιοδότθςθ - aberrant 
salience), με αποτζλεςμα τισ παρεκκλίνουςεσ 
γνωςιακζσ διεργαςίεσ, που οδθγοφν ςτθ 
ςχθματοποίθςθ των παραλθρθτικϊν ιδεϊν. 



Διαταραχζσ από οξεία τοξίκωςθ από 
κάνναβθ

• διαταραχζσ του επιπζδου τθσ ςυνείδθςθσ

• των γνωςτικϊν λειτουργιϊν

• τθσ κρίςθσ

• τθσ αντίλθψθσ

• του ςυναιςκιματοσ (ευερεκιςτότθτα, 
αςτάκεια, άγχοσ, πανικόσ)

• τθσ  ςυμπεριφοράσ. 



Ψυχωτικι Διαταραχι προκαλοφμενθ 
από Κάνναβθ

• DSM-V: ψευδαιςκιςεισ (ςυνικωσ 
ακουςτικζσ), παραλθρθτικζσ ιδζεσ, ιδζεσ 
αναφοράσ, ψυχοκινθτικζσ διαταραχζσ, με 
διζγερςθ ι εμβροντθςία και διαταραγμζνο 
ςυναίςκθμα

• Η κάνναβθ αποτελεί επίςθσ ςθμαντικό 
παράγοντα κινδφνου για τθν εκδιλωςθ 
ςχιηοφρζνειασ



Δ9-τετραφδροκανναβινόλθ (THC)

• τουλάχιςτον 85 ακόμθ κανναβινοειδι είναι 
παρόντα ςτθν κάνναβθ, περιλαμβανομζνων 
τθσ κανναβιδιόλθσ (CBD), τθσ κανναβινόλθσ 
(CBN) και τθσ τετραχδροκανναβιβαρίνθσ 
(THCV). 

• Η THC μπορεί να προκαλζςει άγχοσ και να 
ενεργοποιιςει ψυχωςικά ςυμπτϊματα



κανναβιδιόλθ (CBD)

• Η CBD μειϊνει το άγχοσ και πικανόν ζχει 
αντιψυχωςικι επίδραςθ

• Η μαριχουάνα περιζχει 3% D9-THC και 
παρόμοια αναλογία CBD

• Η κάνναβθ Skunk, περιζχει D9-THC ςε 
ποςοςτό 15% και κακόλου CBD >>>> οι 
χριςτεσ Skunk εμφανίηουν 10 φορζσ 
μεγαλφτερο κίνδυνο από τουσ χριςτεσ 
μαριχουάνασ να αναπτφξουν ψφχωςθ. 



.• Η εφθβεία 

• Σο ςυναίςκθμα

• O φόβοσ και το άγχοσ

• Σα δίκτυα του ςυναιςκιματοσ 

• Ο εγκζφαλοσ του εφιβου

• Τπερκινθτικό ςφνδρομο

• Χριςθ ουςιϊν

• Αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά 

• Πρόλθψθ 



Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ

• Ζνασ άνκρωποσ αυτοκτονεί κάκε 40 
δευτερόλεπτα

• Η αυτοκτονία ςκοτϊνει περιςςότερουσ 
ανκρϊπουσ από ό,τι οι ςυγκροφςεισ, οι 
πόλεμοι και οι φυςικζσ καταςτροφζσ

• 1,5 εκατομμφρια βίαιοι κάνατοι κάκε 
χρόνο ςτον κόςμο, εκ των οποίων οι 
800.000 είναι αυτοκτονίεσ

(Saxena S)











90% of people who die from suicide 
suffer from some kind of mental 

illness..
• mood disorders 

• schizophrenia

• personality disorders

• substance and alcohol dependence

• family history of suicide

• problematic coping skills

• interpersonal problems with spouse or 
romantic partner                                        (WHO)



Suicide rates show a substantial 
variation..

• geographic (latitude, longitude, altitude) 

• climatic

• dietary

• genetic

• religious

• availability of lethal methods

• environmental variables 

• economic

• psychosocial stress

• occupational problems







Αυτοκτονία και ςυνκικεσ

• .. ψυχικι αςκζνεια? 

• ..ωκείται ςε αυτι του τθν επιλογι από τισ 
ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ

• Η αυτοκτονία δεν είναι ζνα «φαινόμενο» 
όπωσ ςυνθκίηουμε να λζμε, αλλά ζνα 
αποτζλεςμα ςτο οποίο οι άνκρωποι φτάνουν 
κάτω από ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Κι αυτζσ 
τισ ςυνκικεσ είναι που πρζπει να 
ανακεωριςουμε.. 



Οι ζφθβοι 
• Οι ζφθβοι είναι θ πιο ευπακισ ομάδα ςτισ 

αυτοκαταςτροφικζσ ιςτορίεσ μεταξφ όλων των 
θλικιακϊν ομάδων (Phillips & Carstensen, 1988) κακϊσ και θ 
ομάδα με τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ για 
ςχθματιςμό ομάδων αυτοκτονίασ (Gould et al 1990)



Η κεωρία τθσ διαφορικισ ταφτιςθσ
(differential identification)

• τα άτομα είναι πιο επιρρεπι να μιμθκοφν 
εκείνα τα άτομα με τα οποία είναι πιο 
πικανό να ταυτιςτοφν

• Κάκετθ ταφτιςθ: κακθμερινοί άνκρωποι 
τείνουν να αντιγράφουν ςυμπεριφορζσ 
διάςθμων

• Οριηόντια ταφτιςθ: οι άνκρωποι τείνουν να 
αντιγράφουν ςυμπεριφορζσ ατόμων που 
ζχουν παρόμοιο κοινωνικό υπόβακρο (Sisask & 
Värnik, 2012, Stack, 1990)



Σο διαδίκτυο 

• Οι μετα-αναλφςει δεν περιλαμβάνουν πθγζσ 
διαδικτυακισ ειδθςεογραφικισ 
πλθροφόρθςθσ (Stack, 2005)

• Το διαδίκτυο αποτελεί ζνα μζςο πρόλθψθσ 
(Hsiung, 2007. Murray & Fox, 2006. Stoney, 1998. Suresh & Lynch, 
1998. Neimark, Hurford, και DiGiacomo, 2006. Senior, Phillips, & 

David, 1997. Janson et al. , 2001. Mandrusiak et al., 2006) όςο 
αλλά και προαγωγισ τθσ αυτοκτονικισ 
ςυμπεριφοράσ (Becker & Schmidt, 2004. Becker, Mayer, 

Nagenborg, El-Faddagh, & Schmidt, 2004)



Οι από κοινοφ αυτοκτονίεσ μζςω 
διαδικτφου (Internet joint Suicides)

• Αρχικά ςτθν Ιαπωνία, 2002

• άτομα που δε γνωρίηονται μεταξφ τουσ 
ζρχονται ςε επαφι και γνωρίηονται 
διαδικτυακά και ζπειτα ςυγκεντρϊνονται ςε 
ζνα ςυγκεκριμζνο τόπο προκειμζνου να 
αυτοκτονιςουν από κοινοφ.



Ζφθβοι: ομάδα κινδφνου

• Ο αυτοκτονικόσ ιδεαςμόσ ςτθν εφθβικι θλικία 
ςυνδζεται ςθμαντικά με εμπειρίεσ άγχουσ ι 
ςυναιςκθματικοφ πόνου, με εκφοβιςμό μζςω 
διαδικτφου – cyberbullying - και με ζλλειψθ 
εμπιςτοςφνθσ

• Οι ανϊνυμεσ ςυηθτιςεισ με άλλουσ για 
ποικίλα κζματα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αυτοκτονίασ μπορεί να ενκαρρφνουν τουσ 
εφιβουσ που βρίςκονται ςε ςφγχυςθ προσ τθ 
διάπραξθ αυτοκτονίασ.



World Health Organization, 2008

• οι δθμοςιογράφοι κα μποροφςαν να δουν 
τθν αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά ωσ 
μιασ ευκαιρία για να ενθμερϊςουν τθν κοινι 
γνϊμθ για το φαινόμενο τθσ αυτοκτονίασ

• αποφυγι ςκανδαλοκθρικισ γλϊςςασ

• δεν κα πρζπει θ αυτοκτονία να προβάλλεται 
ωσ λφςθ ςε προβλιματα

• αποφυγι δθμοςιοποίθςθσ τθσ μεκόδου

• να αποφεφγουν τθν παροχι λεπτομερειϊν



.• Η εφθβεία 

• Σο ςυναίςκθμα

• Ο εγκζφαλοσ του εφιβου

• Τπερκινθτικό ςφνδρομο

• Χριςθ ουςιϊν

• Αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά 

• Πρόλθψθ 



Βιολογικοί 

παράγονηες

Ψστολογικοί 

παράγονηες

Κοινωνιο-

πολιηιζμικοί

Προδιαθεζικοί

παράγονηες

Γελεηηθνί, 

θύιν

αλαηξνθή, 

πξνβιήκαηα 

ηαπηόηεηαο 

απνξξηπηηθή ή 

επηηξεπηηθή 

αλαηξνθή

Επιηατσνηικοί 

παράγονηες

Νεπξνρεκηθή θαη 

ελδνθξηληθή 

ελεξγνπνίεζε 

Βίαηε αληίδξαζε 

έλαληη ηωλ 

γεγνλόηωλ δωήο 

> ζπλέπεηεο > 

επηπιένλ ζηξεο

Ομείεο θνηλωληθν-

νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο, 

αίζζεζε απεηιήο

Παράγονηες 

Διαιώνιζης 

ηοσ 

προβλήμαηος

Εγθαηάζηαζε 

λεπξνρεκηθώλ 

θαη ελδνθξηληθώλ 

αιιαγώλ

Αληηδξάζεηο 

έλαληη ηωλ 

γεγνλόηωλ δωήο 

> ζπλέπεηεο > 

ρξόλην ζηξεο

Χξόληεο 

θνηλωληθν-

νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο, 



πρϊιμο (early) ψυχικό τραφμα 

• φυςικι (ςωματικι *physical], ςυναιςκθματικι
(emotional) και ςεξουαλικι κακοποίθςθ (sexual 
abuse), και θ φυςικι και ςυναιςκθματικι 
παραμζλθςθ (neglect)

• Το ιςτορικό κακομεταχείριςθσ κατά τθν παιδικι 
θλικία ςυνδζεται με ςθμαντικά αυξθμζνο 
κίνδυνο κατάκλιψθσ (Scott et al, 2010) και άλλουσ 
τφπουσ ψυχικϊν νοςθμάτων (Jonas et al, 2010) κατά 
τθν ενιλικθ ηωι και αυτι θ ςχζςθ ςφνδεςθσ 
εκτείνεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ (Clark et al, 
2010). 



οι γονείσ 

• υπομονι

• καλοί ακροατζσ

• πλαίςιο επικοινωνίασ 

• κατανόθςθ, ςεβαςμόσ

• κακοδιγθςθ, ςτιριξθ



θ εκπαίδευςθ

• Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ 
είναι να βοθκιςει τουσ νζουσ 
ανκρϊπουσ να μακαίνουν να 
ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτισ 
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ 
κοινωνικο-πολιτικζσ και 
οικονομικζσ ςυνκικεσ 



οι εξετάςεισ

• Ο ςτόχοσ είναι να βοθκιςουν τουσ 
μακθτζσ να αγαπιςουν τθ μάκθςθ 
και να δθμιουργιςουν τισ 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ που κα 
επιτρζψουν ςτο παιδί να ςυνεχίςει 
και μετά απ’ αυτζσ να κζλει να 
μακαίνει..



.

υμπεραςματικά 



Yψθλοφ κινδφνου ςυμπεριφορζσ 
εφιβων

• Χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν..

• Επικετικότθτα – αυτοκτονικότθτα ..

• Επικίνδυνθ οδιγθςθ..

• υναιςκθματικι διαταραχι?

• Άλλθ ψυχικι διαταραχι?

• Κοινοί αναπτυξιακοί νευροβιολογικοί 
δρόμοι…



Ψυχικζσ αςκζνειεσ 



Yψθλοφ κινδφνου ςυμπεριφορζσ 
εφιβων



.

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

www.obrela.gr

info@obrela.gr

http://www.obrela.gr/
mailto:info@obrela.gr

