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                      Πρόλογος 

 Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. 

Μερόπης Αναστασιάδου και εντάσσετε στα πλαίσια του μαθήματος της 

Τεχνολογίας Γ γυμνάσιου. 

 Στην εισαγωγή αναφέρετε: Ο σκοπός της ερευνάς καθώς και οι προβλέψεις 

των αποτελεσμάτων. 

 Το θεωρικό μέρος περιλαμβάνει: Τις πληροφορίες από το διαδίκτυο, πήγες 

καθώς και προηγούμενες έρευνες. 

 Το ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει την πραγματοποίηση της ερευνάς 

 Εν τελεί ακολουθούν το συμπεράσματα.  

 



                      Περίληψη 

Το θέμα της ερευνάς είναι η κατάθλιψη και πραγματοποιήθηκε το 2021. 

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από της απαντήσεις οι οποίες δοθήκαν 

από μαθητές και μαθήτριες καθώς και από πήγες από το διαδίκτυο. 



                      Εισαγωγή 

Ως αποτέλεσμα της ερευνάς υποθέτω ότι δεν θα υπάρχουν πολλά 

παιδιά με με κατάθλιψη. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για να 

ελεγχθεί η ορθότητα της υπόθεσης είναι τα εξής: Τα ερωτηματολόγια 

που χρησιμοποίησα περιλαμβάνουν ερωτήσεις κύριος κλειστού τύπου 

και απαντήθηκαν ανώνυμα για να μην υπάρχει φόβος και απόκρυψη τις 

αληθείας  από τους ερωτηθέντες. Σκοπός τις ερευνάς είναι κατάθλιψη 

στους εφήβους ηλικίας 14-17 καθώς και τον μεταβολών αυτόν κατά την 
διάρκεια του έτους 

 

 

 

 

 

 



              Θεωρητικό μέρος 

 Ιστορική αναδρομή 

Ξεκινώντας από το θεωρητικό μέρος και από μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή μελετώντας άλλες έρευνες για την κατάθλιψη.  



            Ιστορική αναδρομή 

 Η κατάθλιψη είναι μια πάθηση που συνοδεύει τον άνθρωπο από την 

αρχή της ιστορίας (460 π.χ.) 

 Μεγάλοι φιλόσοφοι είχαν κατάθλιψη οπός ο Σωκράτης και ο 

Πλάτων(339 π.χ.) 

 Μεγάλοι καλλιτέχνες βιώσαν σοβαρά επεισόδια κατάθλιψης οπός ο 

Λέον Τολστόι (1830) 

 Στους δικάσιμους πολίτικους συγκαταλέγετε ο Αβραάμ Λίνκολν αλλά 

και ο Ουίνστων Τσώρτσιλ(1860) 

 Αλλά και σύγχρονοι καλλιτέχνες με πιο γνωστό τον Elvis Presley 



             Ερευνητικό μέρος 

 Για την διεξαγωγή της ερευνάς χρησιμοποιηθήκαν ερωτηματολόγια 

που δοθήκαν σε μαθητές και απαντήθηκαν σε ηλεκτρονικοί μορφή. 

Από κάτω βρίσκετε το link του ερωτηματολογίου που δόθηκε στα 

παιδιά. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIfsToVXFWhmVqLV01kH
Yc5h4IhNQa4VzJN5I_cM8QLMxXBw/viewform?usp=sf_link 



Απαντήθηκαν 30 ερωτηματολόγια, από τα οποία οι απαντήσεις είναι οι 

εξής 



Είστε αγόρι η κορίτσι 

Αγορι Κοριστι 
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Το τελευταίο διάστημα έχετε ενδιαφέρον να κάνετε πράγματα 

 

Όχι ποτε Καποιες φορες Τις περισσοτερες φορες Στήλη1 
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Το τελευταίο διάστημα νιώθετε αδυναμία 

 

Όχι ποτε Καποιες φορες Τις περισσοτερες φορες Σχεδον κάθε μερα  



Το τελευταιο διαστημα ειστε κουρασμενοι  

Όχι ποτε  Καποιες φορες Τις περισσοτερες φορες Σχεδον κάθε μερα 
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Το τελευταίο διάστημα έχετε κακή όρεξη, απώλεια βάρους 

 

Όχι ποτε Καποιες φορες Τις περισσοταιρες φορες Σχεδον κάθε μερα  



Το τελευταιο διασημα νιωθεις ασχημα για τον εαυτο σου 

Όχι ποτε  Καποιες φορες Τις περισσοταιρες φορες Σχεδον κάθε μερα  
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Το τελευταίο διάστημα έχετε πρόβλημα συγκέντρωσης  σε 

πράγματα όπως το σχολείο  

 

Όχι ποτε Καποιες φορες Τις περισσοτερες φορες Σχεδον κάθε μερα 



Το τελευταιο διαστημα μιλατε ποιο αργα που οι αλλοι 

ανθρωποι το εχουν παρατιρισει 

Όχι ποτε Καποιες φορες Τις περισσοτερες φορες Σχεδον κάθε μερα  
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Το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει σκέψεις ότι θα ήταν καλύτερα 

να μην υπάρχετε  

Όχι ποτε Καποιες φορες Τις περισσοτερες φορες Σεδον κάθε μερα 



Το τελευταίο διάστημα έχετε σκεφτεί να βλάψετε τον εαυτό σας 

Όχι ποτε Καποιες φορες  Τις περισσοτερες φορες Σχεδον κάθε μερα  



το τελευταίο διάστημα αισθανθήκατε λυπημένος ακόμα και 

όταν δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος 

Όχι ποτε  Καποιες φορες  Τις περισσοτερες φορες Σχεδον κάθε μερα 



      Συμπεράσματα/Προτάσεις 

       Πίνακας συμπερασμάτων 

 Το σύνολο των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 
30 από τα οποία 22 ήταν αγόρια και τα 18 κορίτσια 

 Βλέποντας την πρώτη ερώτηση κατανοούμε ότι το 36% έχει 

ενδιαφέρον να κάνει πράγματα. Το 36% απάντησε ότι τις 

περισσότερες φορές  έχει ενδιαφέρον να κάνει πράγματα, το 20% 

απάντησε ότι κάποιες φορές έχει ενδιαφέρον να κάνει πράγματα ενώ 

μόνο το 8% δεν έχει ενδιαφέρον να κάνει πράγματα 

 Στην 2η φέρνετε ότι το 24% δεν νιώθει αδυναμία το 40% κάποιες φορές 

νιώθει αδυναμία το 20% τις περισσότερες φορές  νιώθει αδυναμία 

ενώ το 16% είναι αδύναμο κάθε μέρα 



 Στην 3η ερώτηση φαίνεται ότι οι πλειοψηφία δηλαδή το 64% κάποιες 
φορές είναι κουρασμένοι το 16% δεν είναι κουρασμένοι το 12% τις 
περισσότερες φορές είναι κουρασμένοι  ενώ μόλις το 8% έχει διαρκή 
κούραση 

 Στην 4η ερώτηση φαίνεται ότι το 48% δεν έχει κακή όρεξη το 32% 
φέρνετε ότι κάποιες φορές έχει κακή όρεξη το 8% έχει τις περισσότερες 
φορές έχει κακή όρεξη ενώ το 12 έχει συνέχει άπλοια βάρους 

 Στην 5η ερώτηση βλέπουμε ότι το 36% δεν νιώθει άσχημα με τον εαυτό 
του το 32% κάποιες φορές νιώθει άσχημα με τον εαυτό του το 20% τις 
περισσότερες φορές νιώθει άσχημα με τον εαυτό του και το 12% 
σχεδόν κάθε μέρα νιώθει άσχημα με τον εαυτό του  

 Στην 6η ερώτηση φέρνετε ότι η πλειοψηφία δηλαδή το 36% κάποιες 
φορες έχει πρόβλημα συγκεντρώσεις το 24% δεν έχει πρόβλημα 
συγκεντρώσεις το 20% τις περισσότερες φορές έχει πρόβλημα 
συγκεντρώσεις ενώ το 20% έχει διαρκεί πρόβλημα συγκεντρώσεις   



 Στην 7η ερώτηση παρατηρείτε ότι το 80% δεν μιλάει ποιο αργά που οι 
άλλοι το έχουν παρατηρήσει το 16% κάποιες φορές μιλάει ποιο αργά που 
οι άλλοι το έχουν παρατηρήσει το 3,5% μιλάει συνεχεία ποιο αργά που οι 
άλλοι το έχουν παρατηρήσει ενώ μόνο το 0,5% τις περισσότερες φορές 
μιλάει ποιο αργά που οι άλλοι το έχουν παρατηρήσει   

 Στην 8η φαίνεται ότι το 64% δεν έχει κάνει σκέψης πως θα ήταν καλλίτερο 
να μην υπήρχε το 12% κάποιες φορές έχει κάνει σκέψης πως θα ήταν 
καλλίτερο να μην υπήρχε το 8% τις περισσότερες φορές έχει κάνει 
σκέψης πως θα ήταν καλλίτερο να μην υπήρχε ενώ το 16% έχει κάνει 
σκέψης πως θα ήταν καλλίτερο να μην υπήρχε 

 Στην 9η βλέπουμε ότι το 68% δεν έχει σκεφτεί να βλάψει τον εαυτό του το 
12% κάποιες φορές επίσης το 12%  τις περισσότερες φορές έχει σκεφτεί 
να βλάψει τον εαυτό του  ενώ το 8% το σκεφτείτε συνεχεία 

 Τέλος στην 10η ερώτηση  το 44% κάποιες φορές αισθάνθηκε λυπημένο 
χωρίς κάποιον λόγο το 40% δεν έχει αισθανθεί λυπημένο χωρίς κάποιον 
λόγο το 12% αισθάνεται καθημερινά ενώ το 4% τις περισσότερες φορές 
έχει αισθανθεί λυπημένο χωρίς κάποιον λόγο 



               Συμπεράσματα 

 Αποδοχή η απόρριψη της υποθέσεις  

 

Η αρχική υπόθεση, πως πολλά παιδιά δεν έχουν κατάθλιψη είναι ορθή 

καθώς οι περισσότερες απαντήσεις δείχνουν ότι τα παιδιά δεν έχουν  

κάποιο είδος κατάθλιψης   



 Προτάσεις για νέα συμπληρωματική ερευνά 

 

 

 Ίσος να είχα διαφορετικά αποτελέσματα εάν η συλλογή τον 

απαντήσεων γινόταν με συνέντευξη αντί για ερωτηματολόγια  

 

 Θα μπορούσε να έπαιρνα απαντήσεις από όλη την Ελλάδα  

 

 Μπορεί να είχα διαφορετικά αποτελέσματα εάν τα ερωτηματολόγια 

δεν ήταν ανώνυμα 

 

 



               Βιβλιογραφία  

 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yrZVb1g_WUALjhXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZ
AMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049817/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.paidiatros.com%2fpaidi%2f
psychologia%2fdepression-adolescents/RK=2/RS=2CP0mvJDgH7kmspO1eFX8iFJobQ- 

 

 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE1xgYVr1g49YAvxRXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZ
AMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049880/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpsycosynthesis.blogspot.com%2f2
008%2f05%2fblog-post_09.html/RK=2/RS=byNjcnuaIzNbCRO_MLoWyHBWAIw- 

 

 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrEze29Vr1gxvYADmtXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZ
AMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623050045/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.doctoranytime.gr%2fp%2fk
atathlipsi/RK=2/RS=yDn_JTc6hrhjeov4q41BeMBcRas- 

 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yw8V71gmX4AbSdXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzUEdnR
pZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623050172/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.i-psyxologos.gr%2fpaidi-
katathlipsi%2f/RK=2/RS=xJV.wP8h62LCvKYOwdErNiwPFt8- 

 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE19KkV71g_B8AYT1XNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZ
AMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623050276/RO=10/RU=https%3a%2f%2fibrt.gr%2fedu%2findex.php%3fq%
3dnode%2f116/RK=2/RS=sS7ima_kzpj3ED3jzKNUwYkntIY- 

 

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yrZVb1g_WUALjhXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049817/RO=10/RU=https:/www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents/RK=2/RS=2CP0mvJDgH7kmspO1eFX8iFJobQ-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yrZVb1g_WUALjhXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049817/RO=10/RU=https:/www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents/RK=2/RS=2CP0mvJDgH7kmspO1eFX8iFJobQ-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yrZVb1g_WUALjhXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049817/RO=10/RU=https:/www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents/RK=2/RS=2CP0mvJDgH7kmspO1eFX8iFJobQ-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yrZVb1g_WUALjhXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049817/RO=10/RU=https:/www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents/RK=2/RS=2CP0mvJDgH7kmspO1eFX8iFJobQ-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yrZVb1g_WUALjhXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049817/RO=10/RU=https:/www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents/RK=2/RS=2CP0mvJDgH7kmspO1eFX8iFJobQ-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6yrZVb1g_WUALjhXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1623049817/RO=10/RU=https:/www.paidiatros.com/paidi/psychologia/depression-adolescents/RK=2/RS=2CP0mvJDgH7kmspO1eFX8iFJobQ-
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                  Ευχαριστίες 

Κλείνοντας την εργασία θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια της 

Τεχνολογίας κ. Μερόπη Αναστασιάδου που με βοήθησε καθοδηγώντας 

και στέλνοντας μου την τεκμηρίωση της εργασίας και ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στα παιδιά που με την σειρά τους με βοήθησαν απαντώντας 

στο ερωτηματολόγιο και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της 

ερευνάς.  


