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Καθηµερινά χρησιµοποιούµε εκφράσεις όπως: «σήµε-
ρα δεν έχω κέφια», «έχω κατάθλιψη», «είµαι στεναχω-
ρηµένος», «νιώθω θλίψη», «είµαι χάλια», «δεν µπορώ 
να κάνω παρέα µαζί του επειδή µου φέρνει κατάθλιψη» 
ή «νιώθω µελαγχολικά». Τείνουν, δηλαδή, να συγχέουν 
τη θλίψη µε την κατάθλιψη. Όλες αυτές οι εκφράσεις 
αναφέρονται στη διάθεση κι όχι στο κλινικό σύνδροµο 
της κατάθλιψης. 
Τί είναι όµως θλίψη και τί κατάθλιψη;
Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Μπαµπινιώτη, η θλίψη ερµηνεύ-
εται ως ψυχικός πόνος, λύπη και σπανιότερα ως πίεση 
ή συµπίεση. Έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική 
γλώσσα και συγκεκριµένα στη λέξη «θλ�ψις» που προ-
έρχεται από το ρήµα θλ� (= σπάω, συντρίβω) και φλί-
βω (= σπάω, πιέζω). Η θλίψη, λοιπόν, είναι µια υγιής 
και χρήσιµη συναισθηµατική κατάσταση και προέρχε-
ται από κάποια απώλεια. Είναι λάθος να συγχέεται η 
θλίψη µε την κατάθλιψη. Ο άνθρωπος, από την αρχή 
της ζωής του, βιώνει απώλειες, οι οποίες συνοδεύονται 
από αντίστοιχα αισθήµατα θλίψης (π.χ. ο αποχωρισµός 
από το σπίτι και τους γονείς κατά την παρακολούθηση 
του σχολείου, η απώλεια του αποκλειστικού ενδιαφέ-
ροντος των γονέων µε την έλευση ενός δεύτερου παι-
διού, κ.λπ.). Στην ενήλικη ζωή, ένας χωρισµός από µια 
συντροφική σχέση, µπορεί να πυροδοτήσει αισθήµατα 
θλίψης, που συνδέονται µε την απώλεια του ερωτικού 
αντικειµένου. Η απώλεια της εργασίας, που συµβαίνει 
συχνά στις µέρες µας, µπορεί επίσης να πυροδοτήσει αι-
σθήµατα θλίψης. Γενικότερα, η θλίψη είναι µια µορφή 
πένθους. Η θλίψη σχετίζεται µε έντονα αρνητικά συ-
ναισθήµατα, είναι όµως ένας υγιής µηχανισµός άµυνας, 
που βοηθάει το άτοµο να ξεπεράσει διάφορες καταστά-
σεις, µέσα από την συναισθηµατική επεξεργασία. 
Από την άλλη µεριά, η κατάθλιψη συνδέεται µε ψυχο-
παθολογία και κατατάσσεται στις διαταραχές της διάθε-
σης. Για την προαγωγή της επιστηµονικής αλήθειας, εί-
ναι αναγκαίο σ’ αυτό το σηµείο, να δοθεί ένας ορισµός 

της κατάθλιψης. Σύµφωνα µε τη νεότερη έκδοση του 
διαγνωστικού και στατιστικού οδηγού της Αµερικά-
νικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, που δηµοσιεύθηκε το 
2013, και είναι γνωστός ως DSM-V, τα λειτουργικά κρι-
τήρια της κατάθλιψης είναι: 1) έντονο αίσθηµα θλίψης, 
2) έλλειψη αντιδραστικότητας του συναισθήµατος, 3) 
έκπτωση της φυσικής, ψυχοφυσιολογικής και ψυχο-
λογικής λειτουργικότητας του ατόµου, και 4) διάρκεια 
και ένταση των συµπτωµάτων. 
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες διαταραχών διάθε-
σης: 1) οι καταθλιπτικές και 2) οι διπολικές διαταραχές. 
Η πιο γνωστή καταθλιπτική διαταραχή είναι η κατά-
θλιψη και η πιο διαδεδοµένη διπολική διαταραχή είναι 
η µανιοκατάθλιψη.
Τα καταθλιπτικά συµπτώµατα συνοψίζονται σε πέντε 
κατηγορίες: 
Α) Οι συναισθηµατικές διαταραχές, που είναι κυρίαρ-
χες. Οι εκδηλώσεις του συναισθήµατος άλλοτε είναι εµ-
φανής, οπότε το άτοµο ξεσπά σε δάκρυα, τα βλέπει όλα 
µαύρα και αδυνατεί να νιώσει οποιαδήποτε χαρά, κι άλ-
λοτε απουσιάζουν ή µάλλον παρουσιάζονται «µεταµφι-
εσµένες». Τα βασικότερο χαρακτηριστικό της κατάθλι-
ψης είναι η παρατεταµένη µελαγχολική ή ευερέθιστη 
διάθεση και η απώλεια του ενδιαφέροντος ή της ευχαρί-
στησης σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες. Αυτή η κα-
τάσταση είναι γνωστή και ως «ανηδονία». Η µελαγχο-
λική διάθεση µπορεί να εµφανιστεί σε κάθε άνθρωπο ως 
απόρροια κάποιου δυσάρεστου και αγχογόνου γεγονό-
τος. Η κλινική κατάθλιψη όµως χαρακτηρίζεται από 
παρατεταµένη διάρκεια και αυξηµένη ένταση αυτών 
των συναισθηµάτων.
Β) Οι αλλαγές στον τρόπο του σκέπτεσθαι. Η διάθεση 
του καταθλιπτικού γίνεται υποτονική και κατακλύζε-
ται από συναισθήµατα θλίψης, ενοχής και υπερευαι-
σθησίας στην κριτική. Το άτοµο διατυπώνει αβάσιµες 
σκέψεις, έχει ενοχές, υιοθετεί αρνητική στάση απένα-
ντι σε όλα και πιστεύει ότι ο κόσµος είναι άδειος, αφι-
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οι γύρω του στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης. Η 
αιτία που προκαλεί την κατάθλιψη δεν είναι ακόµη 
γνωστή. Πρόκειται µάλλον για συνδυασµό βιολογι-
κών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Η θεραπεία 
περιλαµβάνει συνδυασµό φαρµακευτικών σκευασµά-
των και ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής θα πρέπει να 
δηµιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και ν’ αντι-
µετωπίσει τον ασθενή µε ενσυναίσθηση. Κατά τους 
ψυχαναλυτικούς, το αίσθηµα κενού του καταθλι-
πτικού προέρχεται από την αδιαφορία του «αντικει-
µένου αγάπης» (π.χ. της µητέρας κατά την νηπιακή 
ηλικία). Γι’ αυτό κι ο θεραπευτής, καλείται να αντα-
ποκριθεί συµβολικά στην ανάγκη του καταθλιπτι-
κού, να αναβιώσει συµβολικά τους παιδικούς πρωτα-
γωνιστικού ρόλους.
Συνοψίζοντας, θλίψη και κατάθλιψη είναι δύο δια-
φορετικές έννοιες, που όµως συναντώνται στο ση-
µείο όπου η θλίψη γίνεται συστατικό της κατάθλι-
ψης. Ένα είναι το σίγουρο: µε κατάλληλη βοήθεια 
η κατάθλιψη µπορεί να αντιµετωπιστεί. Οι ψυχι-
κές ασθένειες δεν αποτελούν ταµπού στην σύγχρο-
νη εποχή. Κανείς δεν παραµένει για πάντα καταθλι-
πτικός. ]
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λόξενος και εχθρικός. Για τον εαυτό του πιστεύει ότι έχει 
αρρωστήσει χωρίς δυνατότητα βελτίωσης. Όλοι οι συλλο-
γισµοί είναι απαισιόδοξοι, υπερβολικοί κι αρνητικοί κι εµ-
φανίζονται οι σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας. 
Γ) Η έλλειψη κινήτρων. Η απουσία κινήτρων καταδικά-
ζει τον ασθενή σε απραξία και τον βυθίζει στην απάθεια. 
Βρίσκεται παγιδευµένος, νιώθει ανίκανος ν’ αντιδράσει, 
κυριεύεται από παραλυτικές σκέψεις κι έχει έντονο αί-
σθηµα κενού. Η αδιαφορία του για τη ζωή είναι προφα-
νής. Οι κοινωνικές επαφές µειώνονται και η απόσυρση 
είναι εµφανής. Κυριαρχεί η αντίληψη της «ανηµπόριας» 
και της «αβοηθησίας».
∆) Οι φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισµού. Εδώ πε-
ριλαµβάνονται οι πεπτικές διαταραχές, οι διαταραχές στην 
πρόσληψη φαγητού και οι διαταραχές του ύπνου. Συχνές 
ναυτίες ταλαιπωρούν τους καταθλιπτικούς, η όρεξη για 
φαγητό χάνεται κι ο ύπνος είτε χάνεται τελείως είτε το 
άτοµο κοιµάται για πολλές ώρες συνεχόµενα.
Ε) Οι ψυχοφυσιολογικές διαταραχές. Σ’ αυτές περιλαµβά-
νονται η ανικανότητα στη συγκέντρωση της προσοχής, η 
µείωση της λειτουργικότητας του ατόµου, ο αργός ρυθµός 
σκέψης και η µειωµένη κινητική δραστηριότητα. Η κλι-
νική εικόνα ενός καταθλιπτικού είναι η εικόνα ενός άρρω-
στου ανθρώπου.
Παρακάτω ακολουθεί µαρτυρία ενός ανθρώπου που έχει 
διαγνωστεί µε κατάθλιψη:
«…νιώθω να είµαι µέσα σε ένα σκοτεινό τούνελ και έχω τη 
βεβαιότητα ότι δε θα βγω ποτέ από δω. ∆ε θέλω άλλο να ζω 
έτσι. Ο µόνος λόγος που δεν αυτοκτονώ είναι ο γιός µου. ∆ε 
βρίσκω πια κανένα ενδιαφέρον στη δουλειά µου, ούτε γενι-
κότερα στη ζωή µου. ∆εν βρίσκω καν ενδιαφέρον στη ζωγρα-
φική, που µέχρι πρότινος ξεχνιόµουν και ευχαριστιόµουν µε 
τις ώρες. Θέλω να είναι συνέχεια ξαπλωµένη και να κοιµά-
µαι. Η κατάθλιψη ήρθε αργά και ύπουλα, µέρα µε τη µέρα 
βυθιζόµουν όλο και περισσότερο….».
Η παραπάνω µαρτυρία φανερώνει εύστοχα τη διάθεση 
ενός καταθλιπτικού και το σηµαντικό ρόλο που παίζουν 
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