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UNICEF Ελλάδα 2012 
• 3.500.000 άνκρωποι κάτω από το όριο φτϊχειασ 

• 1.300.000 όριο φτϊχειασ 

• 597.000 φτωχά παιδιά 

• 322.000 παιδιά υλικι αποςτζρθςθ 

• 70% εφιβων ζχει αλλάξει τρόπο ηωισ 

• 50% δεν κα ςπουδάςει ςε άλλθ πόλθ  



    Η κρίςθ επθρεάηει τθν 
ψυχοςωματικι ευςτάκεια 

των εφιβων:εξαςκζνθςαν  οι 
προςτατευτικοί παράγοντεσ 

που ςυμβάλουν ςτθν 
ανάπτυξθ και τθ διατιρθςι 

τθσ και ενιςχφκθκαν και 
αυξικθκαν  οι παράγοντεσ 
κινδφνου που οδθγοφν ςτθν 

εμφάνιςθ ψυχικϊν 
διαταραχϊν. 

John Manafas “Health management crisis” Athens University Msc 2013  



Κίνδυνος-απειλή για την 

ύπαρξη του ατόμου 

Οηθνλνκηθή θξίζε ζεκαίλεη 

European Parliament Workshop.Mental Health in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



ανασφάλεια 

Δεκήηξεο: ζα ζπνπδάζω, ζα έρεη δνπιεηά ν κπακπάο, ζα καο πάξνπλ ην ζπίηη; 

European Parliament Workshop.Mental Health in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



απεηιή 

Κατερίνα (φοιτιτρια):Χκεσ 
ιταν θ πρϊτθ μζρα 
 χωρίσ πετρζλαιο,  

θ κερμοκραςία ςτο ςπίτι 
 ζπεςε ςτουσ 13 βακμοφσ!! 

European Parliament Workshop.Mental Health in Times of 

economic crisis. Brussels 19/6/2012 



απαισιοδοξία 

Χηύπεζε ην θηλεηό κνπ:  

«Γηαηξέ ηα παηδηά πεηλάλε, θάηη πξέπεη λα θάλεηο!!», 

 έθιεηζε ακέζωο ληξνπηαζκέλνο…  

European Parliament Workshop. Mental Health in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



ματαίωςθ 
European Parliament Workshop. Mental Health in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



απελπισία 

European Parliament Workshop. Mental Health in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



αίσθημα αδικίας  

Εμείσ πεκαίνουμε ςτθ δουλειά, ενϊ κάποιοι πλουτίηουν 

European Parliament Workshop. Mental Health in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



ντροπι 

Παίξλνληαο  εμηηήξην  

κεηά 7κεξε λνζειεία  

κνπ είπε: 

 

«Ειπίδσ λα μαλάξζσ  

γηαηξέ, εδώ είλαη σξαία  

έρεη δέζηε θαη θαγεηό!!  

πίηη δελ έρνπκε  

θαζόινπ ζέξκαλζε…» 

 

έζθπςε ην θεθάιη  

European Parliament Workshop. Mental Health 

in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



απομόνωςθ 

European Parliament Workshop. Mental Health in Times of economic crisis. Brussels 19/6/2012 



Στρες  

ε εκπεηξία πνπ δηαηαξάζζεη ηελ 

νκνηόζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ κέζω 

πξόθιεζεο έληνλνπ αξλεηηθνύ 

ζπλαηζζήκαηνο  
(θόβνο ή αίζζεζε απώιεηαο ειέγρνπ) 

 

J. W. Mason. Journal of human 

stress 1975 1(2):22-36  



ΑΜΤΓΔΑΛΗ 
αληρλεύεη θίλδπλν, ή επραξίζηεζε 

εγγελήο θνβηθή αληίδξαζε 

ΤΠΟΘΑΛΑΜΟ 

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ 
παξνδηθόο ρώξνο απνζήθεπζεο κλήκεο 

αλαζηέιιεη ηε κε αλεθηή  

από ην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξά  

ΤΠΟΦΤΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 

ΠΡΟΜΕΣ ΩΠΙΑΙΟ  

 ΦΛΟΙΟ 
Γλωζηηθή επεμεξγαζία  

ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεωλ 

νξγάλωζε ζπκπεξηθνξάο 

ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΤΜΠΑΘΗΣΙΚΟ 

Αλνζνινγηθό ζύζηεκα 

Ελδνθξηληθό  ζύζηεκα 

θύηηαξα 

Salam Ranabir. Indian J Endocrinol Metab. 2011 Jan-Mar; 15(1): 18–22.  



ΑΜΥΓΔΑΛΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ (STRESS) 

ΥΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 

ΙΡΡΟΚΑΜΡΟΣ 

ΥΡΟΦΥΣΗ 

ΕΡΙΝΕΦΙΔΙΑ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΜΡΑΘΗΤΙΚΟ 

κατεχολαμίνεσ 
CRH 

ACTH 
Κνξηηδόιε 

5ζκόο 



ΑΜΥΓΔΑΛΗ 

ΙΡΡΟΚΑΜΡΟΣ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΜΡΑΘΗΤΙΚΟ 

ΥΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 

ΥΡΟΦΥΣΗ 

ΕΡΙΝΕΦΙΔΙΑ 

CRH 

ACTH 

Κνξηη 

δόιε 



ΑΜΥΓΔΑΛΗ 

ΙΡΡΟΚΑΜΡΟΣ 

Κατεχο 

λαμίνες 

Κορτι 

ζόλη 

Διαταραχι ιςορροπίασ  
Κατεχολαμινϊν 

Σεροτονίνθσ  
ενδορφινϊν 

αποςφνδεςθ 

Μυελίνωςθ 
Νευρογζνεςθ 

ςυναπτογζνεςθ 



Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο αλαπηύζζεηαη  

κε ηε κέζνδν ρξεζηκνπνίεζέ ην ή πέηαμέ ην  

(use it or drop it) 

 
• Υξόλην ζηξεο           ππεξδξαζηεξηόηεηα κεηαηρκηαθνύ 

• ελζωκάηωζε ζηε ζπκπεξηθνξά εμαξηεκέλωλ αληαλαθιαζηηθώλ 

θνξηηζκέλωλ ζπλαηζζεκαηηθά θαηαζηάζεωλ  

• εγθέθαινο ππεξεπαίζζεηνο ζηελ αλαγλώξηζε θηλδύλνπ θαη 

• ηαπηόρξνλα ε ζύλζεηε επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ αδξαλεί γηαηί 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη  

• Σηξεζνγόλεο εκπεηξίεο ζε ειηθία <30 εηώλ           κόληκε 

δπζιεηηνπξγία ζεξνηνλίλεο (λεπξνδηαβηβαζηήο επραξίζηεζεο) 

• Σηαδηαθή επηθέληξωζε ζηελ ελίζρπζε ζηξαηεγηθώλ 

επηβίσζεο, αδπλακία αλάπηπμεο άιιωλ.  

 



Άγρνο, θαηάζιηςε, δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο, κάζεζεο… 

απνζρηζηηθή ζπκπεξηθνξά  

(ππάθνπα, ππνθηλεηηθά, παζεηηθά, παγσκέλν 

ζπλαίζζεκα, απνζύλδεζε από ηνλ θόζκν) 

Αναπτύσσονται 3 τύποι συμπεριφοράς  

αιιόθνηε επηζεηηθή ή 
 θνβηθή ζπκπεξηθνξά  

Μείωση σχολικής επίδοσης 



ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ ΥΠΟΦΥΣΗ 

T3,T4 

Κορτι 

ζόλη 

Σεροτονίνη 

ενδορφίνες 

TRH 

αυξητική 

TSH 

γνλαδνηξνπίλεο 

θαηερνιακίλεο πάγθξεαο ηλζνπιίλε 



Αλνζνινγηθό ζύζηεκα 

Κατεχο 

λαμίνες 

Κορτι 

ζόλη 

εκκριςθ προφλεγμονωδϊν 
κυταροκινϊν 

IL 1-β, IL-6, TNF-a,INF-γ 

κύτταρα Οξειδωτικό στρες 

Αζεξσζθιεξπλζε 

Καηάζιηςε 

Δηαηαξαρέο ύπλνπ 

Γήξαλζε 

Αιιεξγίεο 

Καξθηλνγέλεζε 

Απηνάλνζα  

Azlheimer….. 
Εκπνδίδνπλ κεηαλάζηεπζε, κεηώλνπλ αξηζκό, 

Τξνπνπνηνύλ δνκή αλνζνζπξνζηαηεπηηθώλ θπηηάξωλ 

Υξόληα θιεγκνλή 



Κατεχο 

λαμίνες 

Μυεντερικό 

πλέγμα 

(+) 

Υπεραντιδραστικότητα 

κινητικότητα 

Ταχύτητα  

διόδου τροφών 

Τροποποίηση χλωρίδας 

Τροποποίηση άμυνας 

Αλλεργίες 

Λοιμώξεις 

αυτοάνοσα 



Νεότερεσ ζρευνεσ 

• Επιγενετικι δράςθ του ψυχοκοινωνικοφ ςτρεσ 

• Οι διαταραχζσ των νευροδιαβιβαςτϊν, των 
ορμονϊν, τθσ ςυνεργαςίασ των εγκεφαλικϊν 
κζντρων, τθσ ςυμπεριφοράσ και του αμυντικοφ 
προφίλ μεταβιβάηονται επιγενετικά ςτισ 
επόμενεσ γενιζσ, καταςτρζφοντασ το μζλλον τθσ 
χϊρασ. 

 
•Niwa M. Science 2013;339(6117):335-9 



φάρμακο?? 



ΑΜΥΓΔΑΛΗ 

ΥΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 

ΥΡΟΦΥΣΗ 

ΕΡΙΝΕΦΙΔΙΑ 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΜΡΑΘΗΤΙΚΟ 

CRH 

ACTH 

Κνξηη 

δόιε 

(-) 

(-) 



•θρεμία 
•γαλινθ 

•ευχαρίςτθςθ 
•αφοςίωςθ 

•αγάπθ 
•Επικοινωνία 

•δζςιμο 
•ανοχι μονοτονίασ 

•αντιοξειδωτικι 
•Αντικατακλιπτικι 
•Αίςκθμα ομάδασ 

•αλτρουιςμό 

Δράςεισ ωκυτοκίνθσ 



Η σθπηνθίλε επηηξέπεη ηελ αγσγή 

ησλ ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, 

απμάλνληαο ηελ έθθξηζε νξκνλώλ 

επραξίζηεζεο, δξώληαο  

αληηθαηαζιηπηηθά θαη επαλαθέξεη ζε 

ηζνξξνπία ηνλ απνδηνξγαλωκέλν 

νξγαληζκό.  
 

 

ζσξαθίδεη ηελ πξνζσπηθόηεηα 

απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε.   



Ο άνκρωποσ προοριςμζνοσ από το DNA 
να είναι κοινωνικό όν, να ςυμπορεφεται.  

 
Μελζτεσ: όταν 2 άνκρωποι τυχαία 

βαδίηουν προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ τότε 
το βιμα τουσ  ςυντονίηεται  

J Neuroeng Rehabilit 2007;4:28 

Hum mov sci 2009;28(6):772-85 

Gait Posture. 2010 Apr;31(4):527-9  



μθτρικι 

ερωτικι 

              

             



Ωκυτοκίνη η ορμόνη της συνεργασίας 

ςυν - πορεφομαι 

ςυν – αιςκάνομαι 

ςυν - ομιλϊ 

ςυν -  διαλζγομαι 

ςυν –ςκζπτομαι 

ςυν - αποφαςίηω 

ςυν - εργάηομαι  

ςυν – αγωνίηομαι 

ςυν – μάχομαι 

ςυν - τρζφομαι 



Νεότερεσ ζρευνεσ 
 

• Πταν αναπτφςςονται ςυνεργατικζσ κοινωνικζσ 
ςχζςεισ από τθν παιδικι-εφθβικι θλικία , θ 
προςτατευτικι δράςθ τθσ ωκυτοκίνθσ μζςω τθσ 
«ςυμπόρευςθσ» είναι αποτελεςματικότερθ ςε 
οποιαδιποτε μετζπειτα θλικία.  

• Μάλιςτα υπάρχουν ενδείξεισ ότι το όφελοσ 
αυτό μεταφζρεται επιγενετικά μζςω τθσ 
τροποποίθςθσ τθσ δραςτικότθτασ των 
υποδοχζων ωκυτοκίνθσ. 

 
Kumsta. Front Neurosci 2013;7:83 

Pierrehumbert B. Attach Hum Dev 2012;14(5):453-76 

 



Κανείσ μόνοσ και ςκυφτόσ 
θ απομόνωςθ διαλφει 

θ ςυνεργαςία γιγαντϊνει 

Να ινηπόλ ην θάξκαθν 



βηβιηνγξαθία 
• J. W. Mason. Journal of human stress 1975 1(2):22-36  

• Indian J Endocrinol Metab. 201; 15(1): 18–22.  

• European Parliament Workshop. Mental Health in Times 

of economic crisis. Brussels 19/6/2012 

• John Manafas “Health management crisis” Athens 

University Msc 2013  

• Behav Brain Res 2013q245:42-9 

• Proc Natl Acad Sci USA 2012;109 suppl2:17180-5 

• J Neurochem 2012:123(6):1054-68 

• Clin Dermatol 2013;31(1):18-30 

• J Endocrinol Invest 2013 Jun 10 

• Science 2013; 340(6131):449-53 

• J Neurosci 2013;33(7):3107-12 

• J Neurosci 2013;33(18):7787-89 

• Brain Struct funct 2013 Jun 8 

• Science 2013;339(6117):335-9 

• Science 2010;328(5984):1408-11 

• Horm Behav 2012;61(3):419-28 

• Psychoneuroendocrinology 2012;37(8):1341-4 

• J Cogn Neurosci 2013 Apr 11 

• Psychoneuroendocrinology 2012;37(8):1277-85 

• Scientific World journal 2012;2012:567363 

• Horm Behav 2013;63(3):510-7 

• Front Neurosci 2013;7:83 

• Altern Ther Health Med 2012;18(6):11-8 

• Biol Psychiatry 2013 pii:S0006-3223(13)00039-5 

• Attach Hum Dev 2012;14(5):453-76 

 

 

Επραξηζηώ! 


