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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί τεράστια πρόοδος στην προσπάθεια 

κατανόησης της καταθλιπτικής διαταραχής των παιδιών και των εφήβων. Σήμερα, οι 

δυνατότητες των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και 

των ερευνητών, να διακρίνουν τα προβλήματα της κατάθλιψης, που προκαλούν 

διάφορες δυσκολίες στα παιδιά και στους εφήβους, είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης και 

κατανόησης των βασικών στοιχείων της κατάθλιψης. Αρχικά, θα γίνει αναφορά για 

τις διάφορες απόψεις που επικρατούσαν για την κατάθλιψη από τα παλαιότερα χρόνια 

μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια, θα δοθεί έμφαση στην ταξινόμηση της κατάθλιψης, 

σύμφωνα με το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης, που είναι το 

DSM-IV, και στα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής αυτής στα παιδιά και στους 

εφήβους. 

 Οι διάφορες έρευνες αποδεικνύουν πως τα ποσοστά της κατάθλιψης στον 

παιδικό και εφηβικό πληθυσμό έχουν αυξηθεί σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που προκύπτει μέσα από αυτές τις 

έρευνες, είναι ότι η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχει με κάποια άλλη διαταραχή. Έτσι, οι 

δυσκολίες που εμφανίζονται είναι ακόμα περισσότερες. Για αυτό, γίνεται μια 

λεπτομερή αναφορά στη  επιδημιολογία, αλλά και στην συννοσηρότητα της 

κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων. Επίσης, αναφέρονται τα πιθανά αίτια που 

οδηγούν στην εκδήλωση της κατάθλιψης. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο ασκεί η 

οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και του εφήβου. 

Είναι βέβαια γνωστό, ότι η κατάθλιψη επηρεάζει όλους τους τομείς 

λειτουργικότητας του παιδιού και του εφήβου, ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο 

στο οποίο βρίσκεται. Έτσι, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί η επίδραση της 

κατάθλιψης από την βρεφική μέχρι και την εφηβική ηλικία. 

Αναμφισβήτητα, η πρόληψη είναι το καλύτερο μέσο θεραπείας για όλες τις 

ψυχικές διαταραχές των παιδιών και των εφήβων, καθώς και των ενηλίκων. Έτσι, 

χρειάζεται και η παρέμβαση της ίδιας της κοινωνίας, ώστε να μειωθούν τα ποσοστά 

των ψυχικών διαταραχών σε όλες τις χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου και 

της κατάθλιψης. Ακόμα, αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι θεραπευτικής 
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αντιμετώπισης της διαταραχής αυτής, που χρησιμοποιούνται σήμερα, ανάμεσα στους 

οποίους μπορεί να διακρίνει κανείς, ποιοι από αυτούς είναι πιο αποτελεσματικοί. 

Πάνω από όλα όμως, χρειάζεται η έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης και η 

παρέμβαση του ειδικού, για την πλήρη αντιμετώπιση της.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Η κατάθλιψη είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν 

πολλούς ειδικούς σήμερα. Μεγάλος αριθμός ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των 

παιδιών, πάσχουν από κατάθλιψη. Στις μέρες μας, η διαταραχή αυτή έχει πάρει 

δραματικές διαστάσεις, καθώς ο αριθμός των ατόμων που εμφανίζουν την κατάθλιψη 

αυξάνεται όλο και περισσότερο. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως οι 

αλλαγές που συμβαίνουν σε μια κοινωνία, οι ρυθμοί ζωής, οι αξίες, οι πολιτισμικοί 

και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και προπάντων η προσωπικότητα του κάθε 

ατόμου. 

 Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή που παρακολουθούσε την ανθρωπότητα από 

τα πρώιμα στάδια της ύπαρξής της μέχρι σήμερα. Υπάρχουν αρκετές ιστορικές πηγές, 

ιατρικά κείμενα, όπως του Ιπποκράτη και του Αρεταίου, που μαρτυρούν ότι η 

κατάθλιψη ήταν γνωστή και στους αρχαίους χρόνους. Επίσης, τα Ομηρικά Έπη, η 

Βίβλος και το Αρχαίο Ελληνικό δραματολόγιο δηλώνουν την ύπαρξη της κατάθλιψης 

και στα παλαιότερα χρόνια (Χριστοδούλου, 1998).  

Παρά το γεγονός ότι η κατάθλιψη είναι σχετικά συχνό φαινόμενο, ο ορισμός 

της δεν είναι εύκολος. Ακόμα και οι ειδικοί, δεν συμφωνούν στο τι προκαλεί την 

κατάθλιψη, δηλαδή στα αίτιά της, ούτε έχουν καταλήξει σχετικά με το αν πρόκειται 

ουσιαστικά για ένα βιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο. Εντούτοις, υπάρχει 

ομοφωνία ότι: η κατάθλιψη παρουσιάζεται ως ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης φύσης, από την παροδική θλίψη που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας 

μέχρι τη βαριά κατάθλιψη.  Σε γενικές γραμμές πάντως, η κατάθλιψη θα μπορούσε να 

οριστεί  ως μια κατάσταση παθολογικής θλίψης που συνοδεύεται από σημαντική 

μείωση του αισθήματος προσωπικής αξίας και από την επώδυνη συνείδηση της 

επιβράδυνσης των νοητικών, ψυχοκινητικών και οργανικών διαδικασιών 

(Κλεφτάρας, 1998). 

Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει η διάκριση μεταξύ της 

κατάθλιψης ως συμπτώματος και της κατάθλιψης ως συνδρόμου. Θλίψη, 

καταθλιπτικό συναίσθημα και γνωστικά σχήματα καταθλιπτικού περιεχομένου, 

βιώνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Πρόκειται για 

μια φυσιολογική συναισθηματική αντίδραση, στα πλαίσια των ανθρώπινων 
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εμπειριών. Ωστόσο, η έννοια της κατάθλιψης ως συνδρόμου δεν είναι συνώνυμη της 

θλίψης και χαρακτηρίζεται από συνδυασμό συμπτωμάτων, όπως συναισθηματικό 

κενό, ανηδονία, καταθλιπτική συμπεριφορά και γνωστικά σχήματα και πεποιθήσεις 

με καταθλιπτικό περιεχόμενο (Harrington, et al., 1993). 

 Η κατάθλιψη εντάσσεται στις διαταραχές της διάθεσης, που αναφέρονται σε 

ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, η δυσθυμική 

διαταραχή και η διπολική διαταραχή ή αλλιώς μανιοκατάθλιψη. Ωστόσο, η 

συντριπτική πλειονότητα των ερευνητικών δεδομένων στο χώρο της αναπτυξιακής 

ψυχοπαθολογίας, αναφέρεται στην κατάθλιψη (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Η κατάθλιψη δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Είναι μια 

διάθεση που μπορεί να παρουσιαστεί οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε. 

Συγκεκριμένα, είναι μια ψυχολογική κατάσταση που επηρεάζει τη βασική 

συναισθηματική διάθεση ενός ατόμου και ρυθμίζει τον τρόπο ζωής και την αντίληψη 

του εαυτού και του περιβάλλοντος του (Flash, 1974). Επίσης, η κατάθλιψη είναι μια 

διαταραχή με πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς λειτουργικότητας του 

ατόμου, η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την ανάπτυξή του και ειδικά τα 

παιδιά και τους εφήβους.   

 Η αποδοχή της κατάθλιψης από τους ειδικούς ως πρόβλημα που μπορεί να 

απασχολεί τα παιδιά και τους εφήβους έγινε τα τελευταία 23 χρόνια. Η λανθασμένη 

άποψη ότι η κατάθλιψη αφορά μόνο τους ενήλικες οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στην 

επιρροή της ψυχαναλυτικής θεωρίας (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Σύμφωνα με 

την ψυχαναλυτική θεωρία, η κατάθλιψη είναι στενά συνδεδεμένη με ένα δυνατό και 

«τιμωρητικό» υπερεγώ. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του υπερεγώ δεν συντελείτε πριν 

το τέλος περίπου της παιδικής ηλικίας και θεωρητικά σταθεροποιείται περί τα τέλη 

της εφηβείας, γεγονός που καθιστά αδύνατο την ύπαρξη κατάθλιψης στα παιδιά 

(Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). Ακόμα, επικρατούσε η άποψη ότι τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης αποτελούν φυσιολογικές και παροδικές αντιδράσεις του 

ατόμου σε ορισμένα αναπτυξιακά στάδια, και ιδιαίτερα στην εφηβεία (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005).  

 Αν και υπάρχουν ακόμα και σήμερα επιστήμονες που εξακολουθούν να 

υποστηρίζουν ότι η κατάθλιψη δεν υφίσταται στην παιδική ηλικία, εντούτοις κλινικές 

παρατηρήσεις δείχνουν ότι τα παιδιά πράγματι υποφέρουν από κατάθλιψη και ότι σε 
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γενικές γραμμές παρουσιάζουν τα ίδια ή ανάλογα χαρακτηριστικά με αυτά που 

εκδηλώνουν οι ενήλικοι (Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Μια άποψη η οποία γνώρισε ευρεία αποδοχή στον κόσμο των ειδικών, ήταν 

ότι η κατάθλιψη στα παιδιά εκδηλώνεται με έμμεσο τρόπο και ότι τα παιδιά δεν 

εμφανίζουν αρνητικό συναίσθημα ή τα γνωστικά και σωματικά συμπτώματα της 

κατάθλιψης, αλλά «καταθλιπτικά ισοδύναμα», τα οποία μπορούν να πάρουν τη 

μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, υπερκινητικότητας, μαθησιακών δυσκολιών, 

νυκτερινής ενούρησης κ.α. Επομένως, θεωρητικά κάθε γνωστικό κλινικό σύμπτωμα 

της παιδικής ηλικίας μπορούσε να θεωρηθεί ως ένδειξη μιας «συγκαλυμμένης» 

κατάθλιψης (Cytryn & McKnew, 1974, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 

 Οι όροι «συγκαλυμμένη» κατάθλιψη και «καταθλιπτικά ισοδύναμο» έχουν 

ευρύτατα χρησιμοποιηθεί στην βιβλιογραφία, και μάλιστα σε σχέση με ανόμοιες 

ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, σε σημείο που πολλοί μελετητές θεωρούν ότι δεν 

είναι πια χρήσιμοι, προκαλούν σύγχυση και δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια 

στην κατανόηση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου 

(Κλεφτάρας, 1998). 

 Ωστόσο, τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η κατάθλιψη 

στα παιδιά δεν είναι συγκαλυμμένη, αλλά ότι απλώς μπορεί να μην είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμη επειδή συχνά συνυπάρχει με άλλα πιο εμφανή προβλήματα, όπως είναι 

η διαταραχή της διαγωγής (Carlson & Cantwell, 1980, παραπομπή στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). Άλλες φορές πάλι, η φύση των συμπτωμάτων αυτών μπορεί να 

μην εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς γονείς και δάσκαλοι ενδέχεται να αποδίδουν 

τη συμπεριφορά των παιδιών σε υπερβολική ντροπαλότητα ή έλλειψη 

κοινωνικότητας (Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

Παρόλα αυτά, είναι φανερό ότι τα παιδιά παρουσιάζουν τα κύρια συμπτώματα 

της κατάθλιψης που εκδηλώνουν και οι ενήλικοι. Η κατάθλιψη στα παιδιά μπορεί να 

διαγνωστεί με τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούνται και για τους ενήλικους, αφού 

όμως πρώτα ληφθούν υπόψη οι διαφοροποιήσεις που οφείλονται στην ηλικία. Τέλος, 

ακόμη και αν η κατάθλιψη αποτελεί δευτερογενές πρόβλημα σε σχέση με κάποια 

άλλη σοβαρότερη ψυχική διαταραχή που παρουσιάζει ένα παιδί, η ανίχνευση της 

είναι συνήθως δυνατή με την εφαρμογή των διαγνωστικών κριτηρίων που 

χρησιμοποιούνται και για τους ενήλικες (Schwartz & Schwartz, 1993). 



 10 

 Οι διαταραχές της διάθεσης φαίνεται πως είναι από τις πιο συχνές στα παιδιά 

και στους εφήβους. Για αυτό, χρειάζεται έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία, έτσι ώστε 

να βοηθηθεί το ίδιο το άτομο για να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Στον τομέα 

της θεραπείας έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι και πλέον είναι γνωστό ότι υπάρχουν 

ποίκιλλες θεραπείες για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Βέβαια, σημαντικό 

στοιχείο είναι και πρόληψη, η οποία είναι απαραίτητη να γίνεται σε όλα τα σχολεία 

και γενικά στην κοινωνία. 

 Είναι πια καιρός να αναγνωρίσουμε την υπερβολική συχνότητα της 

κατάθλιψης τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η κατάθλιψη αποτελεί ένα 

κοινωνικό πρόβλημα, για αυτό και όλοι θα πρέπει να συμβάλουν στην πρόληψη της. 

Η ενημέρωση τόσο του κοινού όσο και των ειδικών για την πολυμορφία της κλινικής 

έκφρασης της κατάθλιψης, για την πορεία της στον χρόνο, για τα αίτια της και για τις 

διαθέσιμες θεραπευτικές δυνατότητες, κρίνεται αναγκαία (Χριστοδούλου, 1998). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Η κατάθλιψη αποτελεί μια ψυχική διαταραχή γνωστή από τους αρχαίους 

χρόνους. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος για 

την κατάθλιψη και τις άλλες διαταραχές της διάθεσης. Αυτή η αλλαγή του 

ενδιαφέροντος, τόσο των ειδικών και των επαγγελματιών υγείας όσο και του κοινού, 

αντανακλά ενδεχομένως μια ιστορική τάση, που ο Klerman (1978, 1987) αποκαλεί 

ανάδυση μιας νέας «εποχής της μελαγχολίας», σε αντίθεση με την «εποχή του 

άγχους», που όπως υποστηρίζει, ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Κλεφτάρας, 1998). 

Η λέξη κατάθλιψη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα αγγλικά το 1960, 

για την περιγραφή της κακής ψυχικής διάθεσης, και πέρασε σε κοινή χρήση στα μέσα 

του 19ου αιώνα (Solomon, 2004). 

Σημαντικά σημεία στην ιστορία της κατάθλιψης για τα παιδιά και τους 

εφήβους, είναι τα ακόλουθα: ο R. Spitz περιγράφει την κατάθλιψη ως ανακλητική 

γύρω στα 1945, ο E. Harms αναζητεί τα σημάδια μιας παιδικής μανιοκαταθλιπτικής 

δομής στα 1952, ο J. Bowlby μελετά το άγχος του αποχωρισμού και τις καταθλιπτικές 

συνέπειες του στα 1962, η γερμανική σχολή και ιδιαίτερα ο  G. Nissen στα 1973, 

προσπαθούν με επιδημιολογικά στοιχεία να διευκρινίσουν τα κριτήρια μιας 

καταθλιπτικής κατάστασης στο παιδί και εξετάζουν ιδιαίτερα τον όρο της 

«καλυμμένης κατάθλιψης» και σιγά σιγά αρχίζουν οι προσεγγίσεις για την κατάθλιψη 

στα νήπια (Golse & Messerschmitt, 1987). 

Η ιστορία της κατάθλιψης στη Δύση, συνδέεται στενά με την ιστορία της 

δυτικής σκέψης και θα μπορούσε να διαιρεθεί σε πέντε στάδια (Solomon, 2004). 

Αρχικά, ο Ιπποκράτης τον τέταρτο αιώνα π.Χ. περίγραψε με λεπτομέρεια τόσο την 

κατάθλιψη (μελαγχολία), όσο και την μανία (Κλεφτάρας, 1998). Συγκεκριμένα, ο 

όρος μανία αντιστοιχούσε γενικώς στις λειτουργικές ψυχώσεις, ενώ ο όρος 

μελαγχολία, φαίνεται ότι αναφερόταν στις χρόνιες ψυχικές διαταραχές εν γένει, και 
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όχι στη νοσολογική έννοια της κατάθλιψης, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα 

(Χριστοδούλου, 1998). 

 O Ιπποκράτης, δήλωνε ότι η μελαγχολία είναι κατά βάση μια νόσος του 

εγκεφάλου που πρέπει να θεραπεύεται με ιάματα που λαμβάνονται από το στόμα. Το 

πρωταρχικό ενδιαφέρον των γιατρών που τον ακολούθησαν, αφορούσε τη φύση των 

χυμών του εγκεφάλου και την ορθή σύνθεση των ιαμάτων. Συγκεκριμένα, ο 

Ιπποκράτης εντόπισε την έδρα του συναισθήματος, της σκέψης και της ψυχικής 

νόσου στον εγκέφαλο. Πίστευε ότι στη μελαγχολία εμπλέκονται εσωτερικοί και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τα συμπτώματα αυτής της μελαγχολίας, ήταν η λύπη, η 

αγωνία, η ηθική αποθάρρυνση, η τάση προς την αυτοκτονία, η αποστροφή από την 

τροφή, η δυσθυμία, η αϋπνία,  η ευερεθιστότητα και η ανησυχία, που συνοδεύονταν 

από «παρατεταμένο φόβο» (Solomon, 2004). 

 Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ήταν ότι ο Ιπποκράτης είχε καταγγείλει ως 

«απατεώνες και αγύρτες», εκείνους που επικαλούνταν τους Θεούς για τις θεραπείες 

των διαταραχών, γιατί πίστευε ότι οι γιατροί θα θεράπευαν κάθε είδος διαταραχής, 

ακόμα και τη μελαγχολία (κατάθλιψη). Από την άλλη μεριά, ο Σωκράτης και ο 

Πλάτωνας, δεν συμμερίζονταν την άποψη του Ιπποκράτη, και υποστήριζαν ότι, ενώ 

οι ήπιες παθήσεις μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τους γιατρούς, οι σοβαρές 

διαταραχές θα αντιμετωπίζονταν από τους φιλόσοφους. Διατύπωσαν αντιλήψεις για 

τον εαυτό που άσκησαν μεγάλη επιρροή στη σύγχρονη ψυχιατρική. Επίσης, ο 

Πλάτωνας, διακρίνει τρία μέρη της ανθρώπινης ψυχής: το λογιστικόν, το 

επιθυμητικόν και το θυμοειδές, που από ότι φαίνεται μοιάζει με το «ΥΠΕΡΕΓΩ», το 

«ΕΚΕΙΝΟ» και το «ΕΓΩ» του Freud (Solomon, 2004). 

 Μετά τον Ιπποκράτη, πολλοί γιατροί του αρχαίου κόσμου άρχισαν να 

προτείνουν συγκεκριμένα ιάματα για τη μελαγχολία. Για παράδειγμα, ο Χρύσιππος ο 

Κνίδιος, πίστευε ότι η κατάθλιψη θα θεραπευόταν, αν το άτομο έτρωγε περισσότερο 

κουνουπίδι και λιγότερο βασιλικό, γιατί ισχυριζόταν ότι το βασιλικό προκαλούσε 

διανοητική αναστάτωση. Σε αντίθεση με τον Χρύσιππο, ο Φιλιστίων και ο 

Πλειστόνικος θεωρούσαν ότι το βασιλικό ήταν το καλύτερο φάρμακο για τους 

ασθενείς τους με κατάθλιψη (Solomon, 2004). 

 Εβδομήντα χρόνια μετά το θάνατο του Ιπποκράτη, η Σχολή του Αριστοτέλη 

άρχισε να ασκεί ισχυρή επίδραση στον τρόπο σκέψης. Ο Αριστοτέλης, πρότεινε τη 

θεωρία του ενιαίου εαυτού, στον οποίο μια διαταραχή του σώματος επηρεάζει τη 
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ψυχή. Υποστήριζε, ότι οι «ασθένειες της ψυχής» προέρχονται από το σώμα, εκτός 

από εκείνες που γεννιούνται από την ίδια τη ψυχή. Από τον 4ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ., 

η ιατρική επιστήμη και η φιλοσοφία άρχισαν να συνδέονται, αναφερόμενες στην 

ψυχιατρική με ολοένα και πιο ενιαίο τρόπο. Η μελαγχολία θεωρήθηκε αυτή την 

εποχή ως ένα οικουμενικό πεπρωμένο.  Την ίδια περίοδο, ο Μηνόδοτος, ο 

Νικομήδιος, συνιστούσε για την κατάθλιψη τα βότανα που συνιστούσε και ο 

Ιπποκράτης. Επίσης, πρότεινε ως βοήθεια στους καταθλιπτικούς, τη γυμναστική, τα 

ταξίδια, τις εντριβές και το μεταλλικό νερό (Solomon, 2004). 

 Τέλος, ο Γαληνός διατύπωσε τις ιδέες των εννέα ιδιοσυγκρασιών. Η καθεμιά 

από αυτές τις ιδιοσυγκρασίες, είναι ένας τύπος ψυχής. Μια από αυτές, κυριαρχείται 

από την μελαγχολία, που είναι μέρος του εαυτού και όχι ψυχοπαθολογία. Πίστευε ότι 

υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκ φύσεως αγχωτικοί, θλιμμένοι και πάντα σκεπτικοί. 

Επίσης, υποστήριζε ότι η μελαγχολία μπορούσε να οφείλεται σε μια βλάβη στον 

εγκέφαλο, που προερχόταν από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Ακόμα, 

άσκησε κριτική σε αυτούς που απέδιδαν τη μελαγχολία σε συναισθηματικούς και 

αφηρημένους παράγοντες, γιατί θεωρούσε ότι αυτοί οι παράγοντες παροξύνουν την 

συμπτωματολογία της κατάθλιψης και δεν είναι τα ουσιαστικά αίτια αυτής της 

διαταραχής (Solomon, 2004).                     

Στη συνέχεια, ακολουθεί η εποχή του Μεσαίωνα, στην οποία η κατάθλιψη 

θεωρείτο εκδήλωση της θεϊκής δυσμένειας. Δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής 

θεωρούσαν ότι η κατάθλιψη ήταν μια αρρώστια που την προκαλούσε ο Θεός. Για 

αυτό τον λόγο, οι άνθρωποι που έπασχαν από κατάθλιψη, θεωρούνταν άπιστοι. 

Ο Γαληνός εξακολουθούσε να είναι γιατρός και κατά τον Μεσαίωνα. Όμως, η 

αντίληψη του για τις ψυχοφαρμακευτικές θεραπείες ερχόταν σε αντίθεση με τα 

πρότυπα της εκκλησίας. Έτσι, οι θεραπευτικές του αγωγές, χρησιμοποιούνταν όλο 

και λιγότερο. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που έζησαν σε αυτήν την εποχή, πίστευαν 

ότι η μελαγχολία ήταν η τιμωρία του Θεού προς τους αμαρτωλούς. Η απελπισία του 

μελαγχολικού υποδήλωνε ότι δεν γέμιζε από χαρά γνωρίζοντας τη θεϊκή αγάπη. Άρα 

ουσιαστικά, θεωρούσαν ότι το μελαγχολικό άτομο ήταν αμαρτωλό. Επιπλέον, η 

βαριά κατάθλιψη συχνά θεωρείτο σημάδι δαιμονοπληξίας. Πίστευαν ότι στη ψυχή 

των καταθλιπτικών ατόμων, κυριαρχούσαν οι δαίμονες, και για αυτό τον λόγο ήταν 

αμαρτωλοί (Solomon, 2004).  
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Οι αντιλήψεις κατά τον Μεσαίωνα ήταν ιδιαίτερα σκληρές για τα άτομα που 

έπασχαν από κατάθλιψη. Ο Κασσιανός, επέμενε ότι ο μελαγχολικός πρέπει να 

υποχρεώνεται να κάνει χειρωνακτική δουλειά και ότι όλοι του η οικογένεια πρέπει να 

αποσύρεται από κοντά του και να τον εγκαταλείπει. Καθώς έφτανε ο καιρός της Ιεράς 

Εξέτασης, τον 13ο αιώνα, μερικοί καταθλιπτικοί τιμωρούνταν με πρόστιμο ή με 

φυλάκιση για την αμαρτία τους. Η μεσαιωνική εκκλησία προσδιόρισε εννέα 

θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία στην συνέχεια συνοψίστηκαν σε επτά. Ανάμεσα σε 

αυτά ήταν η οκνηρία, η οποία περίγραφε συμπτώματα οικεία σε όποιον είχε δει ή 

ζήσει την κατάθλιψη (Solomon, 2004).   

 Η Αναγέννηση, που είναι το τρίτο στάδιο της ιστορίας της κατάθλιψης, έδωσε 

μια ρομαντική διάσταση σε αυτή τη διαταραχή και πρόβαλε το πρότυπο του 

μελαγχολικού (καταθλιπτικού) ιδιοφυούς. Η δυσθυμία αυτού του μελαγχολικού 

ατόμου, ήταν ενόραση και ο ευάλωτος ψυχισμός του ήταν το τίμημα για την 

καλλιτεχνική ευαισθησία και το πολυσύνθετο της ψυχής του (Solomon, 2004). 

Ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Αναγέννησης ήταν Marsilio 

Ficino, ο οποίος θεωρούσε ότι η μελαγχολία ήταν κάτι το δημιουργικό για τους 

ανθρώπους. Κατά τον Marsilio, ο βαθύς στοχαστής ή ο καλλιτέχνης έρχεται 

αναγκαστικά σε μεγαλύτερη επαφή με την μελαγχολία του από τον κοινό άνθρωπο. 

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι τα άτομα που είχαν μελαγχολία, σήμαινε ότι είχαν και 

έμπνευση. Παρόλα αυτά, παραδεχόταν ότι η κατάθλιψη ήταν μια φοβερή νόσος και 

συνιστούσε θεραπευτικές αγωγές για αυτήν, όπως αλλαγές στην διατροφή, ασκήσεις 

και μουσική. Ο ίδιος ο Ficino, ήταν καταθλιπτικός. Έτσι, οι απόψεις του για την 

κατάθλιψη είχαν μεγάλη σημασία για την εποχή εκείνη (Solomon, 2004). 

Η Αγγλική Αναγέννηση, έμεινε πιο προσκολλημένη στις μεσαιωνικές απόψεις 

από ότι η Ιταλική. Για παράδειγμα, οι Άγγλοι εξακολούθησαν να πιστεύουν ότι η 

μελαγχολία οφειλόταν σε δαίμονες που κυριαρχούσαν στη ψυχή των ανθρώπων, αλλά 

παραδέχονταν ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν ήταν υπεύθυνοι για αυτό. Επίσης, πολλοί 

σύνδεαν τις μάγισσες με τη μελαγχολία. Συγκεκριμένα, ο Άγγλος Reginald Scot, 

υποστήριξε ότι οι μάγισσες ήταν μελαγχολικές και ανόητες γριές, που μέσα τους 

κυριαρχούσαν οι δαίμονες. Όμως, σε μια δικαστική εξέταση που έγινε στην Γαλλία, 

οι γιατροί παρατήρησαν σε μια μάγισσα κάποιους «βορβορυγμούς» κάτω από τα 

πλευρά της στα αριστερά, που μοιάζουν με εκείνους που παρατηρούνται στην 

ασθένεια της σπλήνας. Αυτό, οδήγησε τη Σύνοδο του 1583 να συστήσει στους ιερείς, 
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να ερευνούν επιμελώς τη ζωή των δαιμονισμένων, πριν προβούν σε εξορκισμό, διότι 

συχνά εκείνοι που είναι μελαγχολικοί, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τη φροντίδα 

των γιατρών παρά από τον εξορκισμό (Solomon, 2004). 

Οι Γάλλοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν σοβαρά με τη θεραπεία των 

συμπτωμάτων της μελαγχολίας και των «διαταραχών της φαντασίας». Επίσης, ο Ντυ 

Λωράνς υποστήριξε ότι η μελαγχολία ήταν διαταραχή του εγκεφάλου, που 

προερχόταν από τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Η μελαγχολία ήταν μια 

αξιοπρόσεκτη πάθηση, για την οποία γινόταν πολλή συζήτηση (Solomon, 2004). 

Συμπερασματικά, κατά την περίοδο της Αναγέννησης, η λέξη μελαγχολία 

χρησιμοποιούταν για να δείξει το ψυχικό βάθος, τη διανοητική σοβαρότητα, την 

πολυσύνθετη προσωπικότητα και την ιδιοφυία. Έτσι, πολλές φορές οι άνθρωποι 

προσποιούνταν ότι ήταν μελαγχολικοί, χωρίς φυσικά να είναι. Αυτή η καταθλιπτική 

συμπεριφορά, τους πρόσφερε ευχαρίστηση γιατί έμεναν με τις ώρες ξαπλωμένοι 

στους καναπέδες, κοίταζαν το φεγγάρι και έκαναν υπαρξιακές ερωτήσεις. Επίσης, 

παρίσταναν ότι φοβούνται οτιδήποτε είναι δύσκολο και δεν απαντούσαν σε 

ερωτήσεις που τους έκαναν. Ωστόσο, η διαταραχή είχε την ίδια βασική δομή με αυτή 

που σήμερα αποκαλούμε κατάθλιψη. Εκείνοι που ήταν πραγματικά άρρωστοι 

περιβάλλονταν με αγάπη και σεβασμό σε σχέση με τον Μεσαίωνα, όπου επικρατούσε 

η απέχθεια, το μίσος και η μη φροντίδα (Solomon, 2004). 

   Από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα, ήταν η εποχή της επιστήμης, η 

οποία μέσω πειραματισμών επεδίωξε να προσδιορίσει τη δομή και την λειτουργία του 

εγκεφάλου. Παράλληλα, προσπάθησε να  επεξεργαστεί διάφορες βιολογικές και 

κοινωνικές στρατηγικές, για να αντιμετωπιστούν οι ψυχικές διαταραχές. O Robert 

Burton, προσπάθησε να ξεχωρίσει τη μελαγχολία από το να είναι κανείς απλώς 

ευάλωτος, λυπημένος, κακοδιάθετος, εκνευρισμένος, μοναχικός, δυσαρεστημένος ή 

συγκινημένος για οποιοδήποτε λόγο. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να βιώσει 

αυτές τις καταστάσεις, χωρίς να θεωρείται ασθενής ή να πάσχει από μελαγχολία. Ένα 

πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι αυτό που αναφέρει ο Robert Burton, ότι ο κάθε 

άνθρωπος έχει ένα διαφορετικό επίπεδο αντοχής και αν τα όρια αυτού του επιπέδου 

ξεπεραστούν τότε το άτομο, εμφανίζει τη μελαγχολία (Solomon, 2004). 

Παράλληλα, ο Robert Burton καταγράφει όλες τις γνωστές μέχρι τότε 

θεραπείες για την κατάθλιψη. Πρώτον, υπήρχαν οι παράνομες θεραπείες, δηλαδή 

αυτές που προέρχονταν από τον Διάβολο, τους Μάγους, τις Μάγισσες κ.λ.π. 
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Δεύτερον, υπήρχαν οι νόμιμες θεραπείες, δηλαδή οι θεραπείες που προέρχονταν 

απευθείας από τον Θεό. Τρίτον, ήταν οι θεραπείες, όπου ο γιατρός, ο ασθενής και η 

φυσική επιστήμη συνεργάζονταν. Επίσης, θίγει το ζήτημα της αυτοκτονίας που 

απασχολεί τους καταθλιπτικούς (Solomon, 2004). 

Στα τέλη του 16ου αιώνα, η αυτοκτονία απαγορευόταν από τον νόμο και την 

Εκκλησία. Η απαγόρευση αυτή, ενισχυόταν από οικονομικές κυρώσεις. Αν ένας 

άντρας αυτοκτονούσε στην Αγγλία, η οικογένεια του ήταν υποχρεωμένη να 

εγκαταλείψει όλα τα κινητά της πράγματα, εργαλεία, εμπορεύματα και καθετί που 

χρησίμευε στην οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (Solomon, 2004). 

Μια άλλη άποψη που επικρατούσε αυτή την εποχή, ήταν ότι οι παραληρητικές 

ιδέες και οι εμμονές ήταν χαρακτηριστικές για τη μελαγχολία. Έτσι, ο Robert Burton 

περιγράφει μια συναρπαστική ποικιλία παραληρηματικών ιδεών και εμμονών που 

επικρατούσαν την εποχή εκείνη. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως αυτές οι 

παραληρηματικές ιδέες διαμόρφωναν συστήματα μελαγχολικής συμπεριφοράς. 

Δηλαδή, έκαναν τους ανθρώπους να φοβούνται συνηθισμένες καταστάσεις, να ζουν 

συνεχώς τρομοκρατημένοι και να αποφεύγουν κάθε ανθρώπινη επαφή. Τα συνήθη 

συμπτώματα των παραληρηματικών ιδεών ήταν η θλίψη, η συνεχή εξάντληση, η 

έλλειψη όρεξης για οτιδήποτε και όλα τα άλλα που σήμερα συνδέουμε με την 

κατάθλιψη (Solomon, 2004). 

 Στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου έγιναν μεγάλα βήματα στην 

επιστήμη. Αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες που τροποποιούσαν τον όρο μελαγχολία, 

όπως χρησιμοποιούταν μέχρι τώρα. Ο Nicholas Robinson πρότεινε το 1729, ότι η 

κατάθλιψη προκαλείται από την ανεπαρκή ελαστικότητα των ινών. Το 1742, ο 

Hermann Boerhaave εισάγαγε το ιατρομηχανικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η 

μειωμένη ροή αίματος σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει 

κατάθλιψη ή παραληρητικές ιδέες. Ειδικά στους ηλικιωμένους, η αδυναμία του 

αίματος να κυκλοφορήσει σωστά μέσα στον εγκέφαλο, οδηγεί στην μη απορρόφηση 

των θρεπτικών ουσιών του αίματος (Solomon, 2004). 

 Οι θεωρίες αυτές συνέβαλαν στην μηχανιστική θεώρηση των ανθρώπινων 

λειτουργιών. Ο Julien Offray de la Mettrie, υποστήριξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι 

τίποτα περισσότερο παρά ένα σύνολο χημικών ουσιών που επιτελούν μηχανικές 

λειτουργίες. Σε αυτό το σημείο, άρχισε να ανθίζει η άποψη ότι η κατάθλιψη 

συνδέεται με την κληρονομικότητα. Συγκεκριμένα, οι διάφοροι ειδικοί υποστήριζαν 
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ότι η κατάθλιψη μπορεί να θεραπευτεί, αλλά μπορεί και να επανέλθει σε κάποια 

στιγμή της ζωής του ατόμου (Solomon, 2004). 

 Παρόλα αυτά, ο 18ος αιώνας θεωρείται από τις πιο σκληρές εποχές για τα 

άτομα με κατάθλιψη και σχιζοφρένεια. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός, ότι σε 

αυτή την εποχή έδιναν τεράστια σημασία στους καλούς τρόπους συμπεριφοράς και 

στα έθιμα. Έτσι, όσοι δεν συμμορφώνονταν με αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των 

ατόμων με κατάθλιψη και σχιζοφρένεια, τιμωρούνταν σκληρά από την κοινωνία. 

Συγκεκριμένα, τους έκλειναν σε ιδρύματα, δεν είχαν καθόλου δικαιώματα και κάποια 

κοινωνική θέση. Δηλαδή, ήταν εντελώς αποκομμένοι από την κοινωνία. Υπήρχαν 

βασανισμοί, δυστυχία και συνθήκες αθλιότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο 

ψυχίατρος John Monro, έλεγε ότι η μελαγχολία ήταν απείθαρχη και ότι: «η θεραπεία 

της διαταραχής εξαρτάται από το χειρισμό όσο και από τα φάρμακα» (Solomon, 

2004, σελ. 339). Παρόλα αυτά, στα τέλη του 18ου αιώνα και ολόκληρο το 19ο αιώνα, 

η κατάθλιψη άρχισε να γίνεται και πάλι αποδεκτή, όπως την περίοδο της 

Αναγέννησης. Η κατάθλιψη συνδέθηκε με την ιατρική και έτσι ξεκίνησαν τα πρώτα 

βήματα για την αιτιολογία και την αντιμετώπιση της (Solomon, 2004).       

Τέλος, η σύγχρονη εποχή ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, με τις 

ψυχαναλυτικές ιδέες του Sigmund Freud και του Karl Abraham. Οι αντιλήψεις των 

ψυχαναλυτικών για τον νου και τον εαυτό προσέφεραν μεγάλο μέρος του λεξιλογίου, 

που ακόμα χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την κατάθλιψη και τις πηγές της. 

Αυτό, συνεχίστηκε με τα δημοσιεύματα του Emil Kraepelin, ο οποίος πρότεινε μια 

νέα βιολογική θεώρηση της ψυχικής αρρώστιας (Solomon, 2004). 

Αρχικά, οι ψυχοδυναμικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η πηγή των διαφόρων 

διαταραχών είναι κάποια ξεχασμένα ή απωθημένα τραύματα, τα οποία πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. Ο Freud, παρατήρησε ότι η κατάθλιψη είναι μια μορφή πένθους και 

ότι γεννιέται από ένα αίσθημα απώλειας της λίμπιντο, της επιθυμίας για φαγητό ή της 

επιθυμίας για σεξ. Για τον Karl Abraham, το άγχος και η κατάθλιψη συσχετίζονται 

μεταξύ τους. Ουσιαστικά, υποστηρίζει ότι το άγχος είναι η στεναχώρια για αυτό που 

θα συμβεί και η κατάθλιψη είναι η στεναχώρια για αυτό που έχει συμβεί. Είναι δύο 

αναπόσπαστα κομμάτια, που η μια κατάσταση επισύρει την άλλη (Solomon, 2004). 

Μετά τον Freud και τον Karl Abraham, ακολούθησε ο Emil Kraepelin, ο 

οποίος θεωρείται ο πατέρας της ψυχοβιολογίας. Συγκεκριμένα, ξεχώρισε τις 

επίκτητες ψυχικές νόσους από τις κληρονομικές. Πίστευε ότι όλες οι ψυχικές 
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αρρώστιες έχουν μια εσωτερική βιοχημική βάση. Υποστήριξε, ότι ορισμένες 

αρρώστιες είναι μόνιμες και μερικές άλλες εκφυλιστικές. Παράλληλα, δήλωσε ότι 

κάθε μια από τις αρρώστιες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και ότι χρειάζονται 

διαφορετικές θεραπείες για την καθεμιά από αυτές. Επιπλέον, κατάταξε την 

κατάθλιψη σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία κατάθλιψης είναι η ήπια, όπου 

εμφανίζεται σταδιακά ένα είδος διανοητικής νωθρότητας. Τα άτομα δυσκολεύονται 

να πάρουν αποφάσεις και να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Δεν έχουν όρεξη για 

συζητήσεις και φαίνονται να βρίσκονται στον κόσμο τους, αγνοώντας τον περίγυρο 

τους. Αυτή η μορφή κατάθλιψης, μπορεί να βελτιωθεί σταδιακά. Όμως η βελτίωση 

αυτή εξαρτάται καθοριστικά από τον χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να απέλθει μετά από 

μερικούς μήνες ή και μετά από ένα χρόνο περίπου (Solomon, 2004). 

Η δεύτερη κατηγορία κατάθλιψης, περιλαμβάνει κακή πέψη, δέρμα χωρίς 

λάμψη, μούδιασμα του κεφαλιού και αγχώδη όνειρα. Η πορεία αυτής της κατάθλιψης 

έχει διακυμάνσεις και τα συμπτώματα της μπορεί να βελτιωθούν βαθμιαία. Η 

διάρκεια αυτής της κατάθλιψης εκτείνεται από έξι ως 18 μήνες. Τέλος, η τρίτη μορφή 

κατάθλιψης αφορά ασυνάρτητες παραληρητικές ιδέες και ψευδαισθήσεις. Συχνά είναι 

μια μόνιμη κατάσταση, όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερη μείωση των συμπτωμάτων. Τα 

αίτια αυτών των μορφών κατάθλιψης, είναι η κληρονομικότητα, ο αλκοολισμός, το 

ψυχικό σοκ, η στέρηση και οι οξείες ασθένειες. Έτσι, πρότεινε για την θεραπεία τους, 

όπιο και μορφίνη σε αυξανόμενες δόσεις και ξεκούραση (Solomon, 2004). 

Ο Adolf Meyer, ένας Ελβετός μετανάστης στις ΗΠΑ, πίστευε ότι η 

θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης βασίζεται στην κατανόηση των εμπειριών 

και των ικανοτήτων του ασθενούς. Ακόμα, υποστήριζε ότι ακόμα και αν υπάρχει 

κληρονομικότητα, η κατάθλιψη θα μπορούσε να θεραπευτεί. Κατά τον Meyer, οι 

άνθρωποι είναι ικανοί να αλλάξουν και να μάθουν να ζουν με τρόπο που να τους 

κάνει λιγότερο ευάλωτους στην ψυχική αρρώστια. Σύμφωνα πάντοτε με τη θεωρία 

του, το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον του ατόμου ασκεί καθοριστικό ρόλο στην 

εκδήλωση κάποιας ψυχικής διαταραχής (Solomon, 2004). 

Στις μεσαίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το ενδιαφέρον των ειδικών στράφηκε 

προς την νευρολογία της κατάθλιψης. Δυο ήταν τα κύρια ερωτήματα που 

απασχολούσαν τους ειδικούς. Το ένα ήταν, αν οι ψυχικές διαθέσεις ταξιδεύουν μέσα 

στον εγκέφαλο με ηλεκτρικά ή χημικά ερεθίσματα. Η αρχική υπόθεση, ήταν ότι, αν 

υπάρχουν χημικές αντιδράσεις μέσα στον εγκέφαλο, υπόκεινται στις ηλεκτρικές 
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ώσεις, αλλά κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν το υποστήριζε αυτό. Το άλλο ερώτημα 

ήταν, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ενδογενή κατάθλιψη και την εξωγενή, 

αντιδραστική κατάθλιψη. Οι ενδογενείς καταθλίψεις, συχνά είχαν σαν βάση τους 

εξωτερικούς παράγοντες, ενώ οι αντιδραστικές καταθλίψεις συμβαίνουν συνήθως σε 

ανθρώπους που αντιδρούν υπερβολικά στις περιστάσεις της ζωής, κάτι το οποίο 

υποδεικνύει εσωτερική προδιάθεση. Διάφορα πειράματα έδειχναν ότι διαφορετικά 

είδη κατάθλιψης ανταποκρίνονταν σε διαφορετικά είδη θεραπείας (Solomon, 2004). 

Με το πέρασμα του χρόνου ανακαλύφθηκαν τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα 

για τη θεραπεία της κατάθλιψης και άρχισε να μελετάτε η επίδραση τους στον 

οργανισμό του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, βρέθηκε ότι 

αλληλεπιδρούν με ορισμένους νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη 

και η ακετυλοχολίνη, οι οποίοι φαίνεται ότι σχετίζονται με την εκδήλωση της 

κατάθλιψης. Σήμερα, υπάρχουν διάφορα είδη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων που 

βοηθούν στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Το καλύτερο είδος 

θεραπείας που χρησιμοποιείται είναι ο συνδυασμός της φαρμακευτικής αγωγής με τη 

ψυχοθεραπεία. Αυτό συνιστάται, γιατί τα αίτια της κατάθλιψης είναι και οργανικά 

αλλά και περιβαλλοντικά. Βέβαια, η εμφάνιση της κατάθλιψης εξαρτάται και από τη 

προσωπικότητα του κάθε ατόμου ξεχωριστά (Solomon, 2004).                      

 Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της κατάθλιψης απηχούν την γνώμη του 

Ιπποκράτη, ότι η κατάθλιψη είναι μια νόσος του εγκεφάλου, η οποία μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με ιάματα λαμβανόμενα από το στόμα, όπως είναι τα 

αντικαταθλιπτικά. Οι σύγχρονοι επιστήμονες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να 

παρασκευάσουν τα ιάματα από εκείνους του 5ου αιώνα, αλλά οι βασικές αντιλήψεις 

στην ουσία τους διένυσαν ένα πλήρη κύκλο. Επιπλέον, οι κοινωνικές θεωρίες 

συμμορφώνονται σε ένα αριστοτέλειο τρόπο σκέψης, παρόλο που η ανάπτυξη 

συγκεκριμένων τρόπων ψυχοθεραπείας έχει προχωρήσει πολύ συγκριτικά με την 

αρχαιότητα (Solomon, 2004). 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 
 

Όσο αφορά τα συστήματα ταξινόμησης, έχουν υποστεί διάφορες αλλαγές 

κατά καιρούς. Σήμερα, τα πιο ευρεία χρησιμοποιούμενα συστήματα ταξινόμησης, 

που είναι και αυτά που έχουν επικρατήσει, είναι το ICD-10 και DSM-IV. Αυτά τα 

συστήματα περιλαμβάνουν όλες τις διαταραχές που είναι γνωστές μέχρι σήμερα, με 

τα κύρια συμπτώματα τους. Είναι πολύ σημαντικά εγχειρίδια για ένα ψυχολόγο αλλά 

και ένα ψυχίατρο για την σωστή διάγνωση μιας διαταραχής (Χριστοδούλου, 1998). 

 Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, η Ιπποκρατική ταξινομική αντίληψη για την 

μελαγχολία και την μανία διατηρήθηκε για πάρα πολλά χρόνια και χαρακτηριστικό 

είναι ότι ο Φίλιππος Pinel (1745-1826) χρησιμοποίησε ένα σύστημα ταξινόμησης, 

που σε γενικές γραμμές αντιστοιχεί στο Ιπποκρατικό σύστημα. Στη συνέχεια οι 

Γάλλοι ψυχίατροι J. Falret και J. Baillarger, στα μέσα του 19ου αιώνα, περίγραψαν 

την διπολική συναισθηματική νόσο και λίγο αργότερα, ο Γερμανός ψυχίατρος 

Kahlbaum (1882), περίγραψε και αυτός τη διπολική μορφή χρησιμοποιώντας τον όρο 

«κυκλοθυμία» (Χριστοδούλου, 1998). 

 Αυτός όμως που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην κατάταξη των 

καταθλιπτικών συνδρόμων, ήταν ο πατέρας της Περιγραφικής Ψυχιατρικής Γερμανός 

Ψυχίατρος Emil Kraepelin (1856-1926) που, λίγο πριν από την αρχή του 20ου αιώνα, 

καθόρισε τα διαγνωστικά κριτήρια της μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης, διαχώρισε τη 

πάθηση αυτή από την πρώιμη άνοια (dementia praecox), που αργότερα ονομάστηκε 

από τον Bleuler σχιζοφρένεια, και περίγραψε την υποστροφική ή ενελικτική μορφή 

μελαγχολίας, μια μορφή της οποίας η αυθύπαρκτη υπόσταση αμφισβητήθηκε από τα 

σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης (Χριστοδούλου, 1998). 

 Η βασική συμβολή του Kraepelin έγκειται στο ότι, βασιζόμενος σε 

παρατηρήσεις προγενέστερων του, στήριξε την ταξινόμηση του, όχι μόνο στην 

κλινική περιγραφή, αλλά και στην πορεία και την πρόγνωση της μανιοκαταθλιπτικής 

νόσου, διαχωρίζοντας την σαφώς από την σχιζοφρένεια (Χριστοδούλου, 1998). 

 Έτσι, τα συστήματα ταξινόμησης εξελίσσονται με τον καιρό. Στην απογραφή 

του 1840 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όλες οι ψυχικές νόσοι, ακόμα και η 

νοητική καθυστέρηση, κατατάσσονταν σε μια και μοναδική κατηγορία. Στην 
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απογραφή του 1880, από τις επτά κατηγορίες, οι 2 αφορούσαν τις συναισθηματικές 

παθήσεις, ενώ από τις 11 κατηγορίες του Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε στο Παρίσι 

το 1889, οι 3 κατηγορίες σχετίζονταν με συναισθηματικές παθήσεις (Χριστοδούλου, 

1998). 

 Το 1948, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) εκπόνησε το εγχειρίδιο της 

Διεθνούς Ταξινόμησης (ICD-6) και λίγα χρόνια αργότερα, το 1951, η Αμερικάνικη 

Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα για την ταξινόμηση των 

ψυχικών νόσων, που τελικά εκπονήθηκε από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, 

τον επόμενο χρόνο. Αυτό είναι το DSM-I (Χριστοδούλου, 1998). 

Το ICD και DSM υπέστησαν πολλές αλλαγές, ανάμεσα στις οποίες είναι οι 

αλλαγές στους όρους που χρησιμοποιούνταν, αλλαγές στις κατηγορίες και γενικά 

στον τρόπο διάγνωσης μιας διαταραχής. Σε αυτά τα δύο βασικά ταξινομικά 

συστήματα υπάρχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και πολλές διαφορές. 

 

Μέσα από την ιστορική αναδρομή μπορεί να διακρίνει κανείς πως 

αντιμετωπιζόταν η κατάθλιψη παλαιότερα, τις διάφορες απόψεις που επικρατούσαν 

για αυτήν και γενικά την εξέλιξη της επιστήμης μέχρι σήμερα. Είναι σαφές, πως 

μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα για την κατανόηση και την 

αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε σχέση με το παρελθόν, αλλά, δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε πως άνθρωποι όπως ο Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης επηρέασαν και τις 

σύγχρονες απόψεις για την κατάθλιψη. Στη συνέχεια θα αναφερθεί η ταξινόμηση της 

κατάθλιψης σύμφωνα με το DSM-IV.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

DSM-IV 
  

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αναμφισβήτητα, το πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών σήμερα είναι 

αυτό που περιγράφεται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών 

Διαταραχών της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, δηλαδή το DSM-IV. 

Συγκεκριμένα, το DSM-IV δίνει με ακρίβεια τα κριτήρια για τη διάγνωση των 

ψυχικών διαταραχών, καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε διαταραχή, 

όπως η περιγραφή και ο καθορισμός του αριθμού των συμπτωμάτων που πρέπει να 

είναι παρόντα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα κριτήρια της διάγνωσης 

(Κλεφτάρας, 1998). 

 Όσο αφορά την κατάθλιψη, κατατάσσεται στην κατηγορία «Διαταραχές της 

Διάθεσης». Ο όρος «Διάθεση» ορίζεται ως μια παρατεταμένη συγκινησιακή 

κατάσταση, που είναι παρούσα σε όλη τη ψυχική ζωή του ατόμου και περιλαμβάνει 

είτε τα συμπτώματα της κατάθλιψη είτε την ευφορία (Κλεφτάρας, 1998). 

 Σύμφωνα με το DSM-IV, οι «Διαταραχές της Διάθεσης» διακρίνονται σε 

Καταθλιπτικές Διαταραχές, σε Διπολικές Διαταραχές και σε Άλλες Διαταραχές της 

Διάθεσης. Όταν το άτομο πάσχει από Καταθλιπτικές Διαταραχές, ποτέ δεν είχε 

ιστορικό Μανιακού, Μεικτού ή Υπομανιακού Επεισοδίου. Αντίθετα, στις Διπολικές 

Διαταραχές το άτομο οπωσδήποτε παρουσιάζει ή έχει ιστορικό Μανιακών, Μεικτών 

ή Υπομανιακών Επεισοδίων, με ταυτόχρονη συνήθως την ύπαρξη και ιστορικού 

Μείζονος Καταθλιπτικού Επεισοδίου ή Επεισοδίων (Κλεφτάρας, 1998). 

 Οι Καταθλιπτικές διαταραχές είναι η «Μείζον Καταθλιπτική Διαταραχή», η 

οποία χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια και 

συνοδά συμπτώματα, όπως οι διαταραχές στον ύπνο και η «Δυσθυμική Διαταραχή» 

όπου υπάρχει καταθλιπτική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις 

περισσότερες μέρες για τουλάχιστον δύο χρόνια στους ενήλικες και για ένα χρόνο 

στα παιδιά. Τέλος, υπάρχει η κατηγορία, «Καταθλιπτική Διαταραχή Μη 
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Προσδιορισμένη Αλλιώς», που αναφέρεται σε διαταραχές με καταθλιπτικά 

συμπτώματα, τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια για την ταξινόμηση σε άλλες 

κατηγορίες διαταραχών (Χριστοδούλου, 1998). 

 Όσο αφορά τις Διπολικές διαταραχές είναι τέσσερις, η «Διπολική Διαταραχή 

I», η «Διπολική Διαταραχή II», η «Κυκλοθυμική Διαταραχή» και η «Διπολική 

Διαταραχή Μη Προσδιορισμένη Αλλιώς». Όσο αφορά την «Διπολική Διαταραχή I», 

χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα Μανιακά ή Μεικτά Επεισόδια, που συνήθως 

εναλλάσσονται με Μείζονα Καταθλιπτικά Επεισόδια. Στην «Διπολική Διαταραχή II», 

υπάρχει ένα ή περισσότερα Μείζονα Καταθλιπτικά Επεισόδια, συνοδευόμενα από 

τουλάχιστον ένα Υπομανιακό Επεισόδιο. Η «Κυκλοθυμική Διαταραχή» 

χαρακτηρίζεται από εναλλακτικές περιόδους με υπομανιακά ή καταθλιπτικά 

συμπτώματα. Τέλος, η «Διπολική Διαταραχή Μη Προσδιορισμένη Αλλιώς», 

αναφέρεται σε διαταραχές με διπολικά χαρακτηριστικά, που όμως δεν ικανοποιούν τα 

κριτήρια για καμιά από τις Διπολικές Διαταραχές (Χριστοδούλου, 1998). 

 Επιπλέον, η κατηγορία των «Άλλων Διαταραχών της Διάθεσης», 

περιλαμβάνει τις διαταραχές που προκύπτουν είτε από οργανικά αίτια και γενικότερα 

από μια ιατρική κατάσταση, δηλαδή τη «Διαταραχή της Διάθεσης Οφειλόμενη σε 

Γενική Ιατρική Κατάσταση», είτε από την χρήση ουσιών, τη «Διαταραχή της 

Διάθεσης Οφειλόμενη σε Ψυχοδραστικές Ουσίες». Όπως και στις προηγούμενες 

κατηγόριες, υπάρχει και η κατηγορία «Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς», η 

οποία αναφέρεται σε διαταραχές με συμπτώματα διάθεσης που δεν ανταποκρίνονται 

στις Άλλες Διαταραχές της Διάθεσης (Χριστοδούλου, 1998). 

 Τέλος, αναφέρεται η «Διαταραχή της Προσαρμογής με Καταθλιπτική 

Διάθεση» όταν η καταθλιπτική διάθεση, η ευσυγκινησία ή το συναίσθημα του 

αβοήθητου αποτελούν αντιδράσεις του ατόμου σε ένα αναγνωρίσιμο στρεσογόνο 

παράγοντα, όπως η διάλυση της οικογένειας, μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την 

εμφάνιση του (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι έχουμε τέσσερα επεισόδια της διάθεσης, στην 

παρουσία ή την απουσία των οποίων στηρίζεται η διάγνωση της καθεμιάς από τις 

βασικές διαταραχές της διάθεσης. Αυτά τα επεισόδια, είναι το Μείζον Καταθλιπτικό 

Επεισόδιο, το Μανιακό Επεισόδιο, το Μεικτό Επεισόδιο και το Υπομανιακό 

Επεισόδιο, τα οποία θα περιγραφθούν στη συνέχεια. 

 



 24 

 ΜΕΙΖΟΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
 

Για να χαρακτηριστεί ένα Επεισόδιο ως «Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο», 

θα πρέπει να εμμένει κατά την διάρκεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων, όπου υπάρχει 

καθημερινή πτώση της διάθεσης ή της ικανότητας να βιώνονται απολαύσεις. Επίσης, 

μειώνεται το ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και υπάρχουν 

αλλαγές στην όρεξη και στο βάρος. Παρουσιάζονται διαταραχές στον ύπνο, 

ψυχοκινητική ανησυχία και επιβράδυνση, υπάρχουν συμπτώματα κούρασης ή 

απώλεια ενέργειας, μειώνεται η συγκέντρωση και εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες 

σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας κ.λπ. Στα παιδιά και στους εφήβους, η διάθεση 

μπορεί να είναι ευερέθιστη αντί καταθλιπτική (Σύγχρονη Ψυχολογία, 2005). 

 

 ΜΑΝΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 

 

Το μανιακό επεισόδιο χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθολογικά και 

επίμονα αυξημένης διάχυτης ή ευερέθιστης διάθεσης κατά τη διάρκεια μιας διακριτής 

περιόδου τουλάχιστον μιας εβδομάδας ή και περισσότερης διάρκειας. Ενδείξεις μιας 

τέτοιας διάθεσης μπορεί να είναι η διογκωμένη αυτοεκτίμηση, η μειωμένη ανάγκη 

για ύπνο, η αύξησης της ομιλητικότητας, η διάσπαση της προσοχής κ.λ.π. (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2005). 

 

 ΜΕΙΚΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
 

Το συγκεκριμένο επεισόδιο χαρακτηρίζεται από ανάμικτα συμπτώματα τόσο 

του μανιακού όσο και του μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, σχεδόν καθημερινά 

κατά την διάρκεια τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Στα παιδιά παρατηρείται εναλλαγή 

διαθέσεων μεταξύ θλίψης, ευερεθιστότητας και ευφορίας (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 
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 ΥΠΟΜΑΝΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
 

Αυτό το επεισόδιο χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθολογικά και επίμονα 

αυξημένης, διαχυτικής ή ευερέθιστης διάθεσης, κατά την διάρκεια μιας διακριτής 

περιόδου τεσσάρων ημερών. Συγκεκριμένα, δεν είναι τόσο σοβαρό ώστε να προκαλεί 

έντονη έκπτωση στην επαγγελματική ή κοινωνική λειτουργικότητα ή να καθιστά 

απαραίτητη τη νοσηλεία (Μάνου, 1988). 

  

Η διάγνωση της κατάθλιψης τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά βασίζεται 

σε μια σειρά συμπτωμάτων, τα οποία υπάρχουν στη ζωή τους για κάποιο χρονικό 

διάστημα. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια μιας διάγνωσης θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη διάφορα χαρακτηριστικά και παράγοντες, τα οποία είναι σημαντικά για την 

κατηγοριοποίηση της κατάθλιψης στις πιο πάνω κατηγορίες. Με αυτό τον τρόπο θα 

βοηθηθεί και η μετέπειτα θεραπεία της κατάθλιψης. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ DSM-IV 

  

Το DSM-IV είναι ένα σύστημα ταξινόμησης περιγραφικό και όχι 

αιτιοπαθογενετικό. Δίνει με σαφή τρόπο τα κύρια χαρακτηριστικά για τον ορισμό των 

καταθλιπτικών διαταραχών που χρησιμοποιούνται ως βάση για την κατανόηση και 

επικοινωνία μεταξύ ερευνητών και κλινικών, έτσι ώστε να είναι δυνατές οι κοινές 

θεραπευτικές προσπάθειες, καθώς και η σύγκριση και η ερμηνεία ερευνητικών 

δεδομένων (Κλεφτάρας, 1998). 

 Το DSM έχει δεχθεί πολλές κριτικές και γίνεται κατά καιρούς αντικείμενο 

πολεμικής. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο DSM-IV για την κατάθλιψη, δεν 

είναι απαραίτητα «έγκυρα» ή κατάλληλα για όλες τις χρήσεις, και είναι οπωσδήποτε, 

μέχρι ενός σημείου ατελή και αυθαίρετα (Gotlib & Hammen, 1992). Για παράδειγμα, 

σύμφωνα με το DSM-IV, για να διαγνωστεί έναν Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο, θα 

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 από τα 9 προτεινόμενα συμπτώματα. Μια 

επίκριση στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν, αφενός, γιατί 5 και όχι για παράδειγμα 

τέσσερα ή έξι συμπτώματα και, αφετέρου, ότι οι εννέα αυτοί τύποι συμπτωμάτων δεν 

είναι όλοι της ίδιας σοβαρότητας. Έτσι, για παράδειγμα το σύμπτωμα της κόπωσης 
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δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί της ίδιας σοβαρότητας με αυτό του υποτροπιάζοντος 

αυτοκτονικού ιδεασμού ή της απόπειρας αυτοκτονίας (Schwartz & Schwartz, 1993). 

 Παρά το γεγονός ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο DSM-IV για την 

κατάθλιψη, έχουν σημαντικά βελτιώσει την αξιοπιστία των διαγνώσεων και έχουν 

κάνει την όλη διαδικασία πιο αντικειμενική, εντούτοις ο υποκειμενικός παράγοντας 

εξακολουθεί να παίζει ρόλο. Στα διαγνωστικά κριτήρια του Μανιακού Επεισοδίου, 

για παράδειγμα, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοείται όταν αναφέρεται ότι στην 

υπερβολική εμπλοκή σε ευχάριστες δραστηριότητες που έχουν μεγάλη πιθανότητα 

για οδυνηρές συνέπειες (Davison & Neale, 1994, παραπομπή στο Κλεφτάρας, 1998). 

Παρόλα αυτά και παρά τη διαγνωστική αξιοπιστία του DSM-IV, δεν θα 

πρέπει να ξεχνάμε ότι η μονοπολική κατάθλιψη είναι αξιοσημείωτα ετερογενής, τόσο 

σε ότι αφορά την κλινική της εκδήλωση, όσο και την πιθανή αιτιολογία της. 

Επομένως, οι διαγνωστικές κατηγορίες Μείζων Κατάθλιψη και Δυσθυμία 

περιλαμβάνουν διάφορους πληθυσμούς. Με άλλα λόγια, οι ερευνητές τουλάχιστον 

καλό θα ήταν να αποφεύγουν τα μονιστικά μοντέλα που θεωρούν δεδομένη την 

ομοιογένεια της κατάθλιψης (Gotlib & Hammen, 1992). 

Μια άλλη επιφύλαξη που έχει κατά καιρούς διατυπωθεί, σχετικά με την 

διάγνωση της κατάθλιψης, έτσι όπως γίνεται μέσω του DSM-IV, είναι ότι δεν βοηθά 

τον κλινικό να κάνει τον διαχωρισμό μεταξύ των ασθενών που θα αντιδράσουν 

θετικά στην φαρμακευτική αγωγή, αυτών που θα ανταποκριθούν καλύτερα στην 

ψυχοθεραπεία και τέλος, αυτών που θα βοηθηθούν περισσότερο από τον συνδυασμό 

των δύο που αναφερθήκαν πιο πάνω (Schwartz & Schwartz, 1993). 

 Η χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος ταξινόμησης στην παιδική και 

εφηβική ηλικία, αποτελεί αντικείμενο πολλών κριτικών. Πολλοί θεωρούν ότι τα 

κριτήρια της κατάθλιψης για τα παιδιά, δεν θα πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά των 

ενηλίκων. Την άποψή τους αυτήν, την στηρίζουν στο γεγονός, ότι το παιδί συνεχώς 

εξελίσσεται, βρίσκεται στην ανάπτυξη και συνεπώς, μπορεί να διακριθούν άλλα 

συμπτώματα σε σχέση με τους ενήλικες. Για αυτό και υποστηρίζουν, ότι θα ήταν 

καταλληλότερο να υπάρχει μια ευρύτερη δομή κριτηρίων στο παιδί για την διάγνωση 

της κατάθλιψης (Κλεφτάρας, 1998).       

Τέλος, παρά τους περιορισμούς και τις αδυναμίες που παρουσιάζει το DSM-

IV, αποτελεί μια πετυχημένη προσπάθεια συστηματοποίησης και αντικειμενοποίησης 

των κριτηρίων και της διαγνωστικής διαδικασίας για την κατάθλιψη. Αποτέλεσμα 
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αυτού άλλωστε, είναι και η βελτίωση της αξιοπιστίας των διαγνώσεων που 

βασίζονται στο DSM-IV, καθώς και η σημαντική πρόοδος που επιτελέστηκε στην 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων και επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας, ανεξαρτήτως του θεωρητικού και θεραπευτικού τους 

προσανατολισμού (Κλεφτάρας, 1998). 

 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα διαγνωστικά κριτήρια της κατάθλιψης για τα 

παιδιά και τους εφήβους, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

  

Σήμερα, η κατάθλιψη ορίζεται κυρίως από τα συμπτώματα της, που είναι 

ποίκιλλα και συχνά εκδηλώνονται τόσο με τρόπο ψυχολογικό όσο και οργανικό. 

Βεβαίως, όλα τα συμπτώματα δεν είναι αναγκαίο να είναι παρόντα για να διαγνωστεί 

η κατάθλιψη. Σημαντικό ρόλο έχει η ένταση, η σοβαρότητα, η διάρκεια των 

συμπτωμάτων αυτών, σε σχέση πάντα με τη συγκεκριμένη κλινική κατάσταση 

(Κλεφτάρας, 1998). Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, αλλά και τα διάφορα 

κλινικά δεδομένα, η κατάθλιψη εκδηλώνεται με παρόμοιο τρόπο σε όλες της ηλικίες. 

Όμως, όσο αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιες 

ιδιαιτερότητες στην εκδήλωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων ανάλογα με την 

αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκονται (Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 

2004). 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της κατάθλιψης είναι η καταθλιπτική διάθεση, που 

χαρακτηρίζεται από μια παρατεταμένη μελαγχολική διάθεση. Το άτομο νιώθει μια 

διαρκή θλίψη ή μελαγχολία και συνεπώς νιώθει και δυστυχισμένο. Ένα άλλο 

σημαντικό στοιχείο, είναι η «ανηδονία», που ουσιαστικά είναι η απώλεια του 

ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης από συνήθεις δραστηριότητες. Τα καταθλιπτικά 

άτομα φαίνεται να χάνουν την ικανότητα να αντλούν ικανοποίηση από 

δραστηριότητες που συνήθιζαν να θεωρούν ευχάριστες, όπως το φαγητό, οι έξοδοι, 

τα σπορ, οι φίλοι. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, το άτομο νομίζει ότι χάνει εντελώς 

την δύναμη του και ως επακόλουθο αυτού, είναι να μην κάνει τίποτα στη ζωή του 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Αναμφίβολα, η αίσθηση κόπωσης και η απώλεια ενέργειας είναι καθοριστικό 

σύμπτωμα για τη διάγνωση της κατάθλιψης. Στα άτομα αυτά υπάρχει έλλειψη 

κινήτρων που συνοδεύεται από έλλειψη ενέργειας. Έτσι, παραπονιούνται για 

αδυναμία, πόνους, εξάντληση και έχουν δυσκολία τόσο στο να ξεκινήσουν μια 

δραστηριότητα όσο και να την ολοκληρώσουν (Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 

2004). 
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 Στην κατάθλιψη παρουσιάζεται η επιβράδυνση του λόγου, της σκέψης, της 

συγκέντρωσης και της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με κατάθλιψη μιλούν 

πολύ αργά και αργούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους γίνονται. Γενικότερα, 

φαίνεται ότι δεν έχουν όρεξη για τίποτα και σαν να «βρίσκονται κάπου αλλού» 

(Τσιαντής, & Μανωλόπουλος, 1987). Επίσης, πολύ συχνά χάνουν εύκολα βάρος γιατί 

δεν έχουν όρεξη να φάνε ή κάποτε συμβαίνει και το αντίθετο. Λόγω της διάθεσης 

τους αυτής, καταναλώνουν περισσότερη ποσότητα φαγητού από το κανονικό. 

Βέβαια, το ποσοστό των ατόμων που το κάνουν αυτό είναι χαμηλό (Flash, 1974). 

 Η αϋπνία είναι ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό της κατάθλιψης. Τα άτομα 

δυσκολεύονται να κοιμηθούν ή ξυπνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα το βράδυ ή 

σηκώνονται πολύ νωρίς το πρωί, ακριβώς επειδή δεν μπορούν να κοιμηθούν. Σε 

μερικές περιπτώσεις, η διαταραχή του ύπνου παίρνει τη μορφή της υπερυπνίας, κατά 

την οποία το άτομο μπορεί να κοιμάται πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Πολλές φορές, 

ο ύπνος εξαρτάται και από τα επίπεδα άγχους, διέγερσης, έντασης, ανησυχίας και 

εκνευρισμού στο οποίο βρίσκεται το άτομο (Flash, 1974). 

 Συχνά, συναισθήματα και σκέψεις αναξιότητας, χαμηλής αυτοεκτίμησης, 

αυτομορφής, ενοχών, ντροπής, ανικανότητας, απαισιοδοξίας, απελπισίας, ακόμα και 

σκέψεις θανάτου και αυτοκτονίας, αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των 

καταθλιπτικών ατόμων και στα παιδιά και στους εφήβους. Μοιάζουν να 

«παραιτούνται» από τη ζωή και εκφράζουν ενοχές και τύψεις για λάθη και αποτυχίες 

του παρόντος ή του παρελθόντος. Ο κόσμος, έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται τα 

άτομα με κατάθλιψη, είναι αποπνικτικός και ανυπόφορος και αισθάνονται ανήμποροι 

και απελπισμένοι μέσα σε αυτό. Για αυτό ακριβώς το λόγο, συνήθως τα άτομα αυτά 

σκέφτονται το θάνατο ή την αυτοκτονία. Αυτό, ο κάθε ειδικός θα πρέπει να το 

λαμβάνει υπόψη, γιατί σίγουρα η αυτοκτονία και οι σκέψεις θανάτου είναι από τα 

πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της κατάθλιψης. Άρα λοιπόν, χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή (Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Επίσης, διάφορα οργανικά συμπτώματα εμφανίζονται στην κατάθλιψη. 

Τέτοια συμπτώματα είναι οι πονοκέφαλοι και οι στομαχόπονοι, τα οποία στα παιδιά 

εμφανίζονται συνήθως πριν από οποιοδήποτε γεγονός, όπως είναι το σχολείο, το 

παιχνίδι ή τα παιδικά πάρτη. Η αλλαγή συνηθειών στο παιδί αποτελεί σε κάποιες 

περιπτώσεις ενδεικτικό στοιχείο κατάθλιψης. Ενώ, παλαιότερα το παιδί 
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περιποιούνταν τον εαυτό του, ξαφνικά αρχίζει να λερώνεται, τα ρούχα του είναι 

παράταιρα και τα μαλλιά του αχτένιστα (Brazelton, 1998). 

 Σύμφωνα με τους Oster και Montgomery (1995), η κατάθλιψη επηρεάζει τα 

παιδιά και τους έφηβους στους τομείς όπως η διάθεση, η συμπεριφορά, οι αντιλήψεις, 

η σκέψη και οι βιολογικές αλλαγές. Όσο αφορά τη διάθεση, τα παιδιά με κατάθλιψη 

βιώνουν συχνά έντονα και παρατεταμένα συναισθήματα θλίψης, ενοχής, ντροπής και 

υπερευαισθησίας στην κριτική (Oster & Montgomery, 1995). 

 

 ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

Πολλές φορές, η υπερβολική ανάγκη για επιδοκιμασία, η οποία αποκαλείται 

και εξάρτηση  από την επιδοκιμασία, καθιστά μερικούς ανθρώπους ευάλωτους στην 

κατάθλιψη. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πιστεύουν ότι η επιδοκιμασία είναι πάντοτε 

καλή και απαραίτητη, και να θεωρούν την αποδοκιμασία καταστροφική. Μερικοί 

άνθρωποι έχουν ανάγκη να εντυπωσιάζουν τους άλλους και να θεωρούνται 

ξεχωριστοί. Άλλοι, αποθαρρύνονται εντελώς όταν τους ασκείται κριτική. Κάποιοι 

άλλοι, όταν δεν δέχονται συνεχή επιδοκιμασία, αισθάνονται ανάξιοι αγάπης και 

εγκαταλειμμένοι. Έχουν βρεθεί στοιχεία που δείχνουν, πως η ανάγκη για υπερβολική 

επιδοκιμασία προέρχεται από την ανάγκη για την αντιστάθμιση συναισθημάτων όπως 

η ντροπή και η ανεπάρκεια. Επίσης, τα άτομα αυτά συχνά είναι επιρρεπής σε 

αρνητική κριτική ή σε κάθε απόρριψη που θα έχουν στη ζωή τους (Gilbert, 1999). 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι αυτό της ντροπής και της ενοχής. Τα 

αισθήματα που σχετίζονται με την ντροπή είναι ποίκιλλα. Τα κυριότερα είναι η 

κατωτερότητα, ο θυμός, η συστολή και ο υπερβολικός φόβος. Συνήθως, όλα αυτά τα 

συναισθήματα προκύπτουν από την αίσθηση ότι έχουμε κάτι που μας διαφοροποιεί 

κατά τρόπο αρνητικό από τους άλλους, κάτι χειρότερο, κακό, μειονεκτικό. Έτσι 

λοιπόν, τα άτομα με κατάθλιψη και ειδικά τα παιδιά και οι έφηβοι, που βρίσκονται σε 

μια κρίσιμη ηλικία, νιώθουν συχνά ντροπή σε διάφορους τομείς. Τέτοιοι τομείς είναι 

η άποψη που έχουν για το σώμα τους, για τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους, για τα 

συναισθήματα τους, και γενικά για τις σχέσεις τους με τον περίγυρο τους (Gilbert, 

1999). 
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Όσο αφορά την ενοχή, το άτομο νιώθει ότι κάνει κάτι κακό ή πληγώνει τους 

άλλους ανθρώπους. Έτσι, νιώθει την ανάγκη για να επανορθώσει τα πράγματα. Στην 

ντροπή, γίνεται απόκρυψη και κάλυψη κάποιων συναισθημάτων, ενώ στην ενοχή 

γίνεται η προσπάθεια για την αποκατάσταση των συναισθημάτων του παιδιού και του 

εφήβου (Gilbert, 1999). 

 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

Η συμπεριφορά των καταθλιπτικών παιδιών και εφήβων, όπως είναι 

αναμενόμενο αλλάζει. Τα παιδιά με κατάθλιψη μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένη 

κινητική δραστηριότητα και διέγερση ή αντίθετα υποτονική διάθεση και ορισμένες 

φορές υπερβολικό κλάμα. Η υποτονική διάθεση συνοδεύεται πολύ συχνά από τη 

μείωση των κοινωνικών επαφών. Από την άλλη, οι έφηβοι ενδέχεται να εκφράσουν 

τη θλίψη τους με επιθετική συμπεριφορά σε λεκτικό επίπεδο, με καταστροφική 

συμπεριφορά ή και να οδηγηθούν στην κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών 

(Oster & Montgomery, 1995). 

 

 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
 

Η κατάθλιψη στα παιδιά και τους εφήβους μπορεί να οδηγήσει στη μείωση 

της αυτοεκτίμησης και σε συναισθήματα προσωπικής αναξιότητας. Αυτά τα παιδιά 

αρχίζουν να πιστεύουν ότι δεν είναι ικανά για τίποτα και ότι είναι καταδικασμένα να 

αποτύχουν σε όλα με τα οποία μπορεί να ασχοληθούν. Επίσης, η στάση τους απέναντι 

στο σχολείο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αρνητική, ενώ ανησυχίες και φόβοι μπορεί να 

κυριαρχούν στη ζωή τους (Oster & Montgomery, 1995). 

 

 ΣΚΕΨΗ 
 

Τα παιδιά και οι έφηβοι με κατάθλιψη επικεντρώνονται κυρίως στις ενδότερες 

σκέψεις τους και ασκούν έντονη αυτοκριτική. Οι σκέψεις αυτές είναι συνήθως 

αρνητικές και απαισιόδοξες, ιδιαίτερα σε οτιδήποτε αφορά το μέλλον. Ακόμα, τα 

παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στη συγκέντρωση προσοχής και στη 
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λήψη αποφάσεων. Τέλος, συχνά κατηγορούν τον εαυτό τους για τα πάντα (Oster & 

Montgomery, 1995). 

 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Οι διαταραχές στον ύπνο και στη διατροφή, οι οποίες συχνά συνοδεύουν την 

καταθλιπτική διάθεση, ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους και στην 

εμφάνιση αισθημάτων σωματικής κόπωσης. Τα παιδιά και οι έφηβοι με κατάθλιψη, 

πολλές φορές παρουσιάζουν σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, ναυτία και 

πόνους στο στομάχι (Oster & Montgomery, 1995). 

  

Ωστόσο, πολλές φορές κατά την παιδική ηλικία τα συμπτώματα αυτά δεν 

είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, γιατί ενδέχεται τα παιδιά να μην εκφράζουν τη θλίψη 

τους με λόγια αλλά με τη συμπεριφορά τους. Οι πιο εμφανείς ενδείξεις είναι συνήθως 

η ευερέθιστη συμπεριφορά και η απόσυρση. Για παράδειγμα, ένα παιδί που συνήθιζε 

να παίζει με τους φίλους του, τώρα μπορεί να προτιμά να είναι μόνο του, ενώ 

δραστηριότητες που παλαιότερα το ευχαριστούσαν, τώρα μπορεί να μην του 

προκαλούν κανένα ενδιαφέρον. Αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος μπορεί να 

εκδηλώνεται από το παιδί ως πλήξη. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, το παιδί με 

κατάθλιψη μπορεί να χαρακτηρίζεται κυρίως από συχνά ξεσπάσματα θυμού και από 

έντονο εκνευρισμό και ανησυχία. Αυτές οι περιπτώσεις είναι οι πιο δύσκολα 

αναγνωρίσιμες, καθώς μπορεί να απουσιάζουν η θλίψη και η μελαγχολική διάθεση 

που αποτελούν τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά της κατάθλιψης (Oster & 

Montgomery, 1995). 

 Συνοψίζοντας λοιπόν, τα συμπτώματα της κατάθλιψης στα παιδιά και στους 

εφήβους είναι τα ακόλουθα: 

 Συχνές καταστάσεις λύπης, παιδί που δακρύζει εύκολα με συχνό κλάμα, 

 Παιδί με αισθήματα απελπισίας, 

 Μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες και απουσία ενδιαφέροντος και 

ευχαρίστησης για δραστηριότητες που πρωτύτερα ήταν αγαπημένες στο παιδί, 

 Χαμηλό επίπεδο ενέργειας και συνεχής κατάσταση όπου το παιδί νιώθει ανία και 

πλήξη, 
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 Το παιδί απομονώνεται κοινωνικά και η επικοινωνία του με τους άλλους 

μειώνεται σημαντικά, 

 Μειωμένο αίσθημα αυτοεκτίμησης και αισθήματα ενοχής, 

 Υπερβολική ευαισθησία αισθημάτων απόρριψης από τους άλλους και αποτυχίας, 

 Αυξημένη ερεθιστικότητα, εχθρότητα και αυξημένη τάση θυμού, 

 Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

 Συχνά παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις ή ασθένειες, όπως για παράδειγμα 

πονοκεφάλους ή πόνους στο στομάχι, 

  Μείωση των επιπέδων και δυνατοτήτων συγκέντρωσης, 

 Σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες διατροφής και ύπνου, 

 Το παιδί μπορεί να μιλά ή να αναφέρει ιδέες ή προσπάθειες να φύγει από το σπίτι 

του και 

 Σκέψεις ή εκφράσεις για αυτοκτονία ή συμπεριφορά αυτοκαταστροφής (Internet, 

http://www.medlook.net). 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 
  

Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι οπωσδήποτε ένα σημαντικό στοιχείο για την 

εξέταση ενός καταθλιπτικού παιδιού. Αποτελείται από διάφορες φάσεις, μεταξύ των 

οποίων είναι το στάδιο προβολής, το οποίο μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τα 

διάφορα συμπτώματα της κατάθλιψης στα παιδιά και στους εφήβους (Golse & 

Messerschmitt, 1987). 

Ποικίλα ψυχομετρικά μέσα έχουν προταθεί για τη διάγνωση της κατάθλιψης 

σε παιδιά και εφήβους. Ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς το θεωρητικό υπόβαθρο 

των μέσων αυτών και, κυρίως, ως προς τη χρήση του όρου «κατάθλιψη» (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2005). 

Ένα από αυτά τα ψυχομετρικά μέσα είναι τα τεστ της διανοητικής στάθμης, 

τα οποία επιλέγονται με βάση την ηλικία του παιδιού. Δεν είναι απαραίτητα για την 

διάγνωση της κατάθλιψης, αλλά μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε το επίπεδο των 

ικανοτήτων του παιδιού που φαίνεται να επιδρά και να χαρακτηρίζει τα συμπτώματα 

της κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, η ψυχοκινητική αναστολή ή διέγερση μπορεί να 

διαταράξει την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, και, όπως πάντοτε, η ερμηνεία αυτών 
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πρέπει να επανατοποθετηθεί στο γενικό πλαίσιο της παρουσίασης και της 

προσωπικότητας του παιδιού. Μερικά από αυτά τα τεστ είναι το WISC (Wechsler 

Intelligence Scale For Children), το CAT (Children Apperception Test) κ.λ.π. (Golse 

& Messerschmitt, 1987). 

 Οι κλίμακες αυτοαναφορών βασίζονται στη χρήση του όρου «κατάθλιψη» ως 

σύμπτωμα. Οι κλίμακες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για την κλινική διάγνωση της 

κατάθλιψης, αλλά στοχεύουν στην αξιολόγηση της καταθλιπτικής διάθεσης, όπως 

αυτή παρουσιάζεται από το ίδιο το άτομο. Οι πιο διαδεδομένες κλίμακες 

αυτοαναφορών για τη κατάθλιψη στα παιδιά είναι το CDI (Children’s Depression 

Inventory) και το BDI (Beck Depression Inventory) (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Τα προβολικά τεστ με θεματική ή χωρίς είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα γιατί 

ορισμένα από αυτά επιτρέπουν καταρχήν να εκτιμήσει κανείς το δομικό επίπεδο της 

προσωπικότητας. Ανάμεσα στα διαθέσιμα πολυάριθμα προβολικά τεστ, είναι και το 

τεστ του Rorschach, που χρησιμοποιείται και στα μικρά παιδιά (Golse & 

Messerschmitt, 1987).  

 Οι κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς από τους γονείς και τους 

δασκάλους βασίζονται στη χρήση του όρου «κατάθλιψη» ως σύνδρομο και 

στοχεύουν στην αξιολόγηση, όχι μόνο της καταθλιπτικής διάθεσης αλλά και άλλων 

εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων συμπτωμάτων που συνοδεύουν την 

κατάθλιψη, χωρίς ωστόσο να οδηγούν σε κλινική διάγνωση. Η πιο ευρέως 

διαδεδομένη κλίμακα αξιολόγησης είναι η CBCL (Child Behavior Checklist; 

Achenbach, 1991), στην οποία συμπεριλαμβάνεται ένα μικτό σύνδρομο 

Άγχους/Κατάθλιψης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Τέλος, η κλινική διάγνωση της κατάθλιψης με βάση τα κριτήρια του DSM-IV 

γίνεται κυρίως με τη χρήση δομημένων διαγνωστικών συνεντεύξεων. Ωστόσο, η 

φύση της κατάθλιψης είναι τέτοια που η διαδικασία διάγνωσης είναι απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του παιδιού σε 

διάφορους τομείς, την πιθανότητα ύπαρξης ανάλογης διαταραχής στο οικογενειακό 

περιβάλλον, αλλά και τις οικογενειακές και τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες 

ζει και μεγαλώνει το παιδί (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).   

 

Η κατάθλιψη είναι μια από τις σοβαρότερες διαταραχές που υπάρχουν 

σήμερα. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της θα βοηθήσουν ουσιαστικά και 
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στην πιο έγκαιρη θεραπεία της. Αν οι γονείς υποψιαστούν ότι «κάτι δεν πάει καλά με 

το παιδί τους» για κάποιο χρονικό διάστημα, θα ήταν καλό να ζητήσουν τη βοήθεια 

των ειδικών και να μην το παραμελήσουν. Βέβαια, κάθε ειδικός θα πρέπει να 

αναζήτα τους λόγους που κάποιο παιδί ή  έφηβος οδηγήθηκε στην κατάθλιψη. Η 

κατάθλιψη δεν οφείλεται σε επιφανειακούς παράγοντες, αλλά πηγάζει από βαθύτερες 

αιτίες. Σήμερα, η συχνότητα της κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους αυξάνεται όλο 

και περισσότερο, για αυτό και χρειάζονται η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση του 

ειδικού, για τη μείωση αυτών των ποσοστών.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο συνηθισμένες ψυχολογικές διαταραχές. 

Μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, την 

εθνικότητα, το επάγγελμα, το εισόδημα και το φύλο. Η πρώτη εμπειρία κατάθλιψης 

σε ένα άτομο συμβαίνει συνήθως στις ηλικίες 25 μέχρι 44 ετών. Ωστόσο, η 

κατάθλιψη επηρεάζει και τα παιδιά, τους εφήβους και τους ηλικιωμένους 

(Kramlinger, 2001). 

Η εκτίμηση της κατάθλιψης στον πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων 

ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης και τον ορισμό της κατάθλιψης που 

χρησιμοποιεί ο κάθε ερευνητής (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως στην βιβλιογραφία με τρεις τρόπους. 

Ο πρώτος τρόπος, αναφέρεται στην κατάθλιψη ως σύμπτωμα, το οποίο μπορεί να 

εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους ως αντίδραση σε οδυνηρές καταστάσεις και 

γεγονότα. Με βάση αυτό τον ορισμό, η καταθλιπτική διάθεση εμφανίζεται πολύ 

συχνά στον γενικό πληθυσμό. Σύμφωνα με ευρείες επιδημιολογικές έρευνες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, εκτιμάται ότι το 10-20% των 

αγοριών και το 15-20% των κοριτσιών περνούν περιόδους όπου κυριαρχεί η 

καταθλιπτική διάθεση, ενώ αντίστοιχα ποσοστά στην εφηβεία κυμαίνονται μεταξύ 

20-46% για τα αγόρια και 25-59% για τα κορίτσια (Hammen & Rudolph, 1996, 

παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Ο όρος της κατάθλιψης χρησιμοποιείται επίσης και με την έννοια του 

συνδρόμου, το οποίο αποτελείται από ένα συνδυασμό συμπτωμάτων, όπως 

συναισθήματα στεναχώριας, λύπης, μοναξιάς και νευρικότητας, τα οποία συχνά 

έπονται ενός οδυνηρού γεγονότος, όπως είναι η απώλεια ενός αγαπημένου 

προσώπου, αλλά υποχωρούν σε εύλογο χρονικό διάστημα (Peterson et.al., 1993). 

 Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται για την κατάθλιψη, είναι αυτός που 

θεωρεί την κατάθλιψη ότι αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη διαταραχή, στην οποία τα 

συμπτώματα όπως στεναχώρια, μοναξιά και νευρικότητα είναι αυξημένα σε ένταση, 
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επιμένουν στον χρόνο και έχουν συγκεκριμένη αιτιολογία, πορεία και έκβαση 

(Peterson et.al., 1993). Με αυτή την έννοια, η κατάθλιψη εμφανίζεται σε ποσοστό 

μικρότερο του 1% σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αυξάνεται στο 2-3% στα παιδιά 

παιδικής ηλικίας, ενώ κυμαίνεται μεταξύ 3-8% στους εφήβους (Brent, et al., 1996, 

παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση της κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους, αλλά 

και στους ενήλικες ασκούν το φύλο, η ηλικία έναρξης, η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό ιστορικό (Μάνου, 1988). 

Όσο αφορά το φύλο, συνήθως μέχρι την εφηβεία δεν παρατηρούνται διαφορές 

στην συχνότητα της εκδήλωσης της κατάθλιψης ανάμεσα στα δύο φύλα. Όμως, από 

την ηλικία των 12 ετών, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση τόσο στη συχνότητα 

όσο και στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης στα κορίτσια σε σχέση 

με τα αγόρια. Μέχρι την ηλικία των 16 ετών, ο αριθμός των κοριτσιών που 

λαμβάνουν τη διάγνωση της κατάθλιψης είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθμό 

των αγοριών  (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Οι διαπιστωμένες αυτές διαφορές του 

φύλου, δεν φαίνεται πάντως να οφείλονται σε μεθοδολογικά λάθη, αλλά μάλλον σε 

διαφορές τόσο στο ψυχολογικό τομέα όσο και στον βιολογικό τομέα (Κλεφτάρας, 

1998). 

 Σύμφωνα με τον Allgood-Merten και τους συνεργάτες του (1990), στα παιδιά 

δημοτικού σχολείου δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αγοριών και των κοριτσιών. Αντίθετα όμως, στην περίοδο της εφηβείας υπάρχει 

έντονη αύξηση της συχνότητας των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και των 

διαγνώσεων της κατάθλιψης κυρίως μεταξύ των κοριτσιών (Allgood-Merten, et al., 

1990). Διάφορες άλλες μελέτες φαίνεται πως καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι 

τόσο το φύλο όσο και η ηλικία έναρξης  διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εμφάνιση της κατάθλιψης. 

 Μια άλλη έρευνα των Block και Gjerde (1990), δείχνει πως τα κορίτσια που 

παρουσίασαν κατάθλιψη στα 18 τους χρόνια, περιγράφονταν ως ευάλωτα, αγχώδη 

και ανήσυχα στην ηλικία των 14 ετών. Οι πρώιμες ενδείξεις της κατάθλιψης, φαίνεται 

να σχετίζονταν με εσωτερικευμένα συμπτώματα στα κορίτσια. Αντίθετα, οι 

αντίστοιχες ενδείξεις στα αγόρια ήταν η επιθετική και η αντιδραστική συμπεριφορά, 

καθώς και ο ανταγωνισμός και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους άλλους, που είναι 

εξωτερικευμένα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς (Block & Gjerde, 1990). 
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 Η ερμηνεία που αποδίδεται από διάφορους ερευνητές σε αυτές τις διαφορές, 

απορρέει από τη θεωρία των κοινωνικών στερεοτύπων του φύλου. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή, οι κοινωνικές επιταγές μπορεί να ωθήσουν ορισμένα κορίτσια στην 

εφηβεία σε ορισμένες εσωτερικευμένες μορφές συμπεριφοράς, ακόμα και σε 

υποτίμηση των ικανοτήτων τους προκειμένου να αποφύγουν τις αρνητικές εκτιμήσεις 

του κοινωνικού περιβάλλοντος και να γίνονται αποδεκτά από τους άλλους. Επιπλέον 

η εφηβεία είναι μια ευαίσθητη περίοδος έντονων βιοσωματικών και ψυχολογικών 

αλλαγών, τις οποίες τα κορίτσια ενδέχεται να επεξεργάζονται με διαφορετικό τρόπο 

από ότι τα αγόρια (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Είναι γνωστό, ότι η εφηβεία 

συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στις γνωστικές λειτουργίες και από 

διαφορετικές ψυχοπιεστικές καταστάσεις (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Έχει διαπιστωθεί ότι στην εφηβεία, τα κορίτσια βιώνουν συχνά συναισθήματα 

απογοήτευσης σε θέματα όπως η εξωτερική τους εμφάνιση και ο βαθμός 

ελκυστικότητας τους και αποδοχής από το αντίθετο φύλο. Επιπλέον φαίνεται ότι 

ενδιαφέρονται περισσότερο από ότι τα αγόρια για την γνώμη των άλλων σε θέματα 

που τα αφορούν. Αυτή η υπερευαισθησία ενδέχεται να καθιστά τα κορίτσια στην 

εφηβεία ιδιαίτερα ευάλωτα και να τους δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην 

επεξεργασία των αρνητικών τους συναισθημάτων, διευκολύνοντας έτσι την εμφάνιση 

της κατάθλιψης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Η Δυσθυμική Διαταραχή φαίνεται να αρχίζει συνήθως στην παιδική ηλικία, 

στην εφηβεία ή στην ενήλικη ζωή, ενώ η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή μπορεί να 

αρχίσει σε οποιαδήποτε ηλικία, συμπεριλαμβανομένης και της βρεφονηπιακής 

ηλικίας. Η ηλικία έναρξης της κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την ενήλικη ζωή, 

δηλαδή είναι το ίδιο συχνή τόσο σε νεαρά όσο και σε μεγαλύτερα άτομα (Μάνου, 

1988). 

 Η Διπολική Διαταραχή παρουσιάζεται σπανιότερα στους εφήβους από ότι 

στους ενήλικες, και ακόμη πιο σπάνια στα παιδιά. Αν ένας γονιός έχει ή είχε στο 

παρελθόν Διπολική Διαταραχή, αυξάνονται οι πιθανότητες να την εμφανίσει και το 

παιδί. Το 20-40% των εφήβων με σοβαρή κατάθλιψη παρουσιάζουν και Διπολική 

Διαταραχή μέσα σε πέντε χρόνια από την εμφάνιση της κατάθλιψης. Αν η Διπολική 

Διαταραχή εμφανιστεί στην παιδική ηλικία, τότε είναι πολύ πιο σοβαρή από ότι αν 

εμφανιστεί στα χρόνια της εφηβείας ή στην ενηλικίωση (Kramlinger, 2001). 
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  Όσο αφορά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση φαίνεται, χωρίς να είναι 

σαφώς σταθερό στοιχείο, ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ανώτερων κοινωνικών 

στρωμάτων, εμφανίζουν κατάθλιψη συχνότερα σε σχέση με τα παιδιά και τους 

έφηβους κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων (Μάνου, 1988). 

 Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην 

συχνότητα της κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους χωρισμένων γονιών, όσο αφορά τη 

Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή. Όμως, υπάρχει κάποια διαφορά στην εμφάνιση της 

Δυσθυμικής Διαταραχής, σε παιδιά και εφήβους διαζευγμένων γονιών (Μάνου, 

1988). 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, είναι το οικογενειακό ιστορικό. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή και η Δυσθυμική Διαταραχή, είναι πιο 

συχνή ανάμεσα στους βιολογικούς συγγενείς πρώτου βαθμού ατόμων με Μείζων 

Καταθλιπτική Διαταραχή από ότι στον γενικό πληθυσμό (Μάνου, 1988). 

Μια έρευνα ευρείας κλίμακας, σε δείγμα 2.674 παιδιών και εφήβων που έγινε 

στον Καναδά και αφορούσε την Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή βάσει των 

κριτηρίων του DSM-III, έδειξε τα εξής ποσοστά ανά ηλικιακή κατηγορία: 2.6% για 

παιδιά σχολικής ηλικίας (6-11 ετών) ανεξαρτήτως φύλου και 6,9% για αγόρια και 

8,8% για κορίτσια εφηβικής ηλικίας (12-16 ετών) (Boyle et al., 1987, Fleming, 

Offord & Boyle, 1989, παραπομπή στο Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου 2004).   

 Όσο αφορά τον ελληνικό πληθυσμό, ορισμένες έρευνες καταλήγουν στα 

ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 3,6% και 5,4% για την επικράτηση των τωρινών 

καταθλιπτικών επεισοδίων και 7,8% για την επικράτηση της νευρωσικής κατάθλιψης 

και των καταθλιπτικών αντιδράσεων (Κλεφτάρας, 1998). Επίσης, μια άλλη μελέτη σε 

δείγματα 610 παιδιών και εφήβων έδειξε ότι σε ποσοστό 11,5% παρουσιάζουν υψηλή 

καταθλιπτική συμπτωματολογία (Μπίμπου-Νάκου & Κιοσέογλου, 2001). 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης 

της κατάθλιψης σε συνδυασμό με μείωση του μέσου όρου ηλικίας πρώτης εμφάνισης 

της διαταραχής (Cross-National Collaborative Group, 1992, παραπομπή στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Έτσι, αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, σύμφωνα 

με την οποία η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή των μεσηλίκων και των ηλικιωμένων, 

τα ποσοστά της είναι υψηλότερα στους νέους. Επίσης, οι νέοι έχουν περισσότερες 

πιθανότερες να ξεπεράσουν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο σε σχέση με τους 

ηλικιωμένους και είναι λιγότερο πιθανό να επανεμφανίσουν τη διαταραχή 
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(Κλεφτάρας, 1998). Αυτό, ίσως να οφείλεται στο γεγονός, ότι τα παιδιά και οι έφηβοι 

βρίσκονται σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με τους ηλικιωμένους, και έτσι είναι 

«γεμάτοι από ζωή». Άρα, ένας νέος αντιμετωπίζει διαφορετικά μια κατάσταση σε 

σχέση με τους ηλικιωμένους, τόσο γνωστικά όσο και ψυχολογικά. 

Ένας παράγοντας ο οποίος ενδέχεται να έχει συμβάλει σε αυτήν την εξέλιξη 

είναι οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών. Ο υπερπληθυσμός 

των πόλεων, η διάλυση της οικογένειας, η αυξημένη χρήση ναρκωτικών ουσιών και η 

ανεργία αποτελούν γενεσιουργικές καταστάσεις άγχους για τους νέους ανθρώπους, οι 

οποίοι φαίνεται να είναι πιο ευάλωτοι στην κατάθλιψη από ότι παλαιότερα 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Είναι πιθανό πάντως όλοι αυτοί οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες να αλληλεπιδρούν με γενετικούς παράγοντες προδιάθεσης και να 

καθορίζουν τελικά ποια άτομα θα εκδηλώσουν κατάθλιψη (Κλεφτάρας, 1998). 

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται πως οι Διαταραχές της Διάθεσης είναι από τις 

πιο συχνές ψυχικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική ηλικία. Όμως, οι 

επιδημιολογικές έρευνες που αφορούν παιδιά και εφήβους είναι ελάχιστες και συχνά 

παρουσιάζουν μεθοδολογικά προβλήματα. Πάντως φαίνεται ότι η ετήσια επίπτωση 

της κατάθλιψης στα παιδιά ανέρχεται στο 3-5% και η ετήσια επικράτηση στο 4-6%. 

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για Δυσθυμία ή απλά για καταθλιπτική διάθεση, τα 

ποσοστά αγγίζουν τα όρια του 12% για παιδιά σχολικής ηλικίας και πάνω από 30% 

για παιδιά εφηβικής ηλικίας (Καλαντζή – Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). Μόλις ένα 

παιδί ή ένας έφηβος παρουσιάσει επεισόδιο κατάθλιψης, έχει μεγαλύτερες από 50% 

πιθανότητες να εμφανίσει δεύτερο επεισόδιο τα επόμενα πέντε χρόνια. Τέλος, τα δύο 

τρίτα των παιδιών με κατάθλιψη δεν λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπεία που 

χρειάζονται (Kramlinger, 2001).    

 

Η κατάθλιψη είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή διαταραχή, η οποία προκαλεί 

σημαντικές δυσκολίες σε όλους τους τομείς λειτουργικότητας του ατόμου. Τα παιδιά 

και οι έφηβοι είναι επιρρεπής σε όλες τις μορφές κατάθλιψης, όπως και οι ενήλικοι. 

Όμως, σε αυτή την ηλικία η κατάθλιψη εντοπίζεται και θεραπεύεται δύσκολα. Αυτό, 

είναι ακόμα πιο σοβαρό, όταν η κατάθλιψη συνυπάρχει και με άλλη διαταραχή. 

Διάφορες μελέτες που έγιναν σε διάφορες χώρες δείχνουν, πως συνήθως η κατάθλιψη 

συνυπάρχει με μια ακόμα διαταραχή. Έτσι, είναι σαφές πως θα πρέπει να γίνει 
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διάκριση της συννοσηρότητας της κατάθλιψης. Ο ειδικός θα πρέπει να παρέχει την 

ανάλογη βοήθεια και θεραπεία, ώστε να απέλθουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 

  

Ο όρος συννοσηρότητα ή παράλληλη συννοσηρότητα εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στην ιατρική βιβλιογραφία πριν από 25 χρόνια περίπου και αρχικά σήμαινε την 

κατάσταση που δημιουργείται, όταν κατά την κλινική πορεία κάποιας διαταραχής σε 

ένα άτομο παρουσιάζεται ή έστω συνυπάρχει κάποια άλλη, διαγνωστικά διάφορη της 

πρώτης, διαταραχή. Με αυτή την έννοια, η συννοσηρότητα αφορούσε αποκλειστικά 

τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών διαταραχών μέσα στο χρόνο, και όχι την παράλληλη 

κλινική εμφάνιση αλληλεπικαλυπτόμενων ομάδων συμπτωμάτων (Χριστοδούλου, 

1998). 

 Ο όρος δεν άργησε να εισχωρήσει και στην ψυχιατρική διαγνωστική, με τη 

διαφορά ότι στην αρχή, σχετίστηκε με το βαθμό «σχετικού κινδύνου», το άτομο να 

παρουσιάζει κάποια πρόσθετη διαταραχή, ενώ η διάγνωση του ήταν και για κάποια 

άλλη διαταραχή (Χριστοδούλου, 1998). 

 Όσο αφορά την κατάθλιψη, η συνύπαρξη της με άλλες διαταραχές είναι πολύ 

υψηλή. Τα περισσότερα παιδιά και οι έφηβοι με κατάθλιψη παρουσιάζουν και κάποια 

άλλη ψυχιατρική διαταραχή (Παπαγεωργίου, 2005). Σύμφωνα με ερευνητικά 

δεδομένα, στο 40-70% των παιδιών και εφήβων συνυπάρχει τουλάχιστον ακόμη μια 

διαταραχή (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Οι διαταραχές οι οποίες συνήθως 

συνυπάρχουν με την κατάθλιψη διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία του 

παιδιού. Έτσι, κατά την προσχολική ηλικία, η κατάθλιψη συχνά συνοδεύεται από τη 

διαταραχή άγχους του αποχωρισμού. Στη σχολική ηλικία συνηθέστερη είναι η 

συνύπαρξη της κατάθλιψης με τη διαταραχή της διαγωγής, ενώ στην εφηβική ηλικία 

συχνά η κατάθλιψη συνεμφανίζεται με τις διαταραχές διατροφής και την κατάχρηση 

ουσιών (Hammen & Rudolph, 1996, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 

Τα υψηλότερα ποσοστά συννοσηρότητας διαπιστώνονται ανάμεσα στην 

κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές σε ποσοστό 60-70%. Συνήθως μάλιστα 
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προηγούνται της κατάθλιψης, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας 

αναπτυξιακής σχέσης ανάμεσα στις δύο αυτές διαταραχές (Kovacs & Devlin, 1998). 

 Οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη είναι και οι δύο ψυχικές και 

σωματικές διαταραχές με ποίκιλλες δυσκολίες. Στο παιδί, τουλάχιστον, τα φαινόμενα 

άγχους είναι πιο συχνά και πιο κοινά. Οι ερευνητές συχνά αναφέρουν ότι το 

υπερβολικό άγχος μπορεί να οδηγήσει στην κατάθλιψη. Πολλές φορές, η συνύπαρξη 

αυτών των δύο διαταραχών οδηγεί σε συναισθήματα αποτυχίας, δυσαρέσκειας και 

αβεβαιότητας για το μέλλον. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, που χαρακτηρίζει τα άτομα με αυτές τις διαταραχές. Βέβαια, το άγχος 

μπορεί να «λειτουργήσει» και ως βοηθητικό μέσο σε διάφορους τομείς της ζωής, 

φτάνει να βρίσκεται στα φυσιολογικά επίπεδα.(Golse & Messerschmitt, 1987). 

 Κάποια προειδοποιητικά σημάδια, για την εκδήλωση του υπερβολικού άγχους 

στο παιδί, είναι η έντονη δειλία, η αίσθηση της συνεχής επιβεβαίωσης, η υπερβολική 

ένταση και η ιδιαίτερη ανησυχία του για την εμφάνισή του. Επίσης, υπάρχουν και 

σωματικά σημάδια, όπως το δάγκωμα των νυχιών, το πιπίλισμα των δακτύλων, το 

στρίψιμο των μαλλιών και οι δυσκολίες στον ύπνο. Τα παιδιά με άγχος συνήθως 

δείχνουν πολύ ώριμα. Προσπαθούν να είναι τέλεια και είναι πολύ ευαίσθητα στην 

κριτική των άλλων, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να πληγώνονται πολύ εύκολα. 

Ακόμα, διατηρούν ζεστές σχέσεις και τα ενδιαφέρει πολύ η επιτυχία, η αποδοχή και η 

αγάπη των άλλων. Βέβαια, πολλές φορές αυτό το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 

οφείλεται στους γονείς, οι οποίοι πιέζουν υπερβολικά τα παιδιά τους (Kramlinger, 

2001).  

Οι κυριότερες ενδείξεις αναφορικά με τη συννοσηρότητα της κατάθλιψης και 

των αγχωδών διαταραχών προέρχονται από κλινικές παρατηρήσεις, επιδημιολογικά 

δεδομένα, μελέτες οικογενειών, γενετικές μελέτες, βιολογικά δεδομένα, καθώς και 

από την διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων (Χριστοδούλου, 1998). Τα 

συμπτώματα αυτών των δύο διαταραχών αλληλεπικαλύπτονται και τα άτομα που 

πάσχουν από κατάθλιψη όσο και από άγχος τείνουν να ανταποκρίνονται στα ίδια 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα, να παρουσιάζουν παρόμοιες ενδοκρινικές παθήσεις και 

να έχουν οικογενειακό ιστορικό τόσο κατάθλιψης όσο και αγχωδών διαταραχών 

(Merikangus, 1990, παραπομπή στο Κλεφτάρας, 1998). 

 Αυτά τα δεδομένα, οδήγησαν ορισμένους ερευνητές στη σκέψη ότι οι 

αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη δεν αποτελούν ξεχωριστές διαταραχές αλλά 
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συναποτελούν την ίδια διαταραχή. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε από τις μελέτες του 

Achenbach (1991), στο ταξινομικό σύστημα του οποίου, δεν υπάρχει αμιγές 

σύνδρομο κατάθλιψης, αλλά ένα μικτό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον 

συνδυασμό συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης. Άλλωστε, ακόμα και στο DSM-IV 

προτείνεται η περαιτέρω μελέτη για την υιοθέτηση μιας νέας διαγνωστικής 

κατηγορίας, με το όνομα Μικτή Διαταραχή Άγχους-Κατάθλιψης (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

 Παρόλα αυτά όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, παρά τις ομοιότητές τους, 

έχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η καθεμία. Έτσι, τα ιδιαίτερα συμπτώματα της 

κατάθλιψης είναι η έντονη θλίψη και η απελπισία, το χαμηλό θετικό συναίσθημα, η 

ψυχοκινητική επιβράδυνση, η ανηδονία, η απώλεια ενδιαφέροντος, ο αυτοκτονικός 

ιδεασμός, η μειωμένη διεγερσιμότητα του συμπαθητικού συστήματος, η μειωμένη 

όρεξη, η αίσθηση απώλειας κ.λπ. Αντίθετα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του άγχους 

είναι ο έντονος φόβος και η ένταση, η αυξημένη δραστηριότητα, η συμπεριφορική 

διέγερση, η αυξημένη διεγερσιμότητα του συμπαθητικού συστήματος, η αίσθηση 

κινδύνου και απειλής, η αβεβαιότητα και η υπερεγρήγορση (Fontana, 1993, 

παραπομπή στο Κλεφτάρας, 1998). 

Μια άλλη διαταραχή που μπορεί να συνυπάρξει με την κατάθλιψη, είναι η 

διαταραχή του μετατραυματικού στρες. Τα παιδιά και οι έφηβοι που έχουν περάσει 

μια τραυματική εμπειρία, όπως μια φωτιά, ένα αυτοκινητικό δυστύχημα και μια 

σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση, μπορεί να παρουσιάσουν έντονες διαταραχές 

της διάθεσης και προβλήματα συμπεριφοράς. Έτσι, είναι πιθανόν, να εμφανίσουν 

συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, στομαχόπονους ή δυσκολίες στον ύπνο. Επίσης, 

αντιδρούν διαφορετικά στις τραυματικές εμπειρίες από ότι οι ενήλικοι. Μπορεί να 

φοβούνται να αφήσουν τους γονείς τους ή να ανησυχούν μήπως τους χάσουν. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, δεν θέλουν να κάνουν τίποτα καινούργιο ή ασυνήθιστο 

(Kramlinger, 2001). 

Τα νέα παιδιά με διαταραχή μετατραυματικού στρες, συχνά κατηγορούν τον 

εαυτό τους και παίρνουν την ευθύνη του γεγονότος, παρόλο που δεν θα μπορούσαν 

να κάνουν κάτι για να το αποτρέψουν. Νιώθουν απελπισία και απαισιοδοξία για το 

μέλλον, ακόμα και χρόνια μετά την τραυματική εμπειρία. Τα παιδιά και οι έφηβοι με 

κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή ή που έχουν βιώσει κάποια απώλεια στο παρελθόν, 

διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης μετατραυματικού στρες (Kramlinger, 2001). 
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Η πιο αποτελεσματική θεραπεία για την συννοσηρότητα της κατάθλιψης με 

τις αγχώδεις διαταραχές είναι ο συνδυασμός αντικαταθλιπτικών φαρμάκων και 

ψυχοθεραπείας (Kramlinger, 2001). 

Υψηλά ποσοστά συννοσηρότητας παρατηρούνται επίσης ανάμεσα στην 

κατάθλιψη και τη διαταραχή της διαγωγής, κυρίως στα αγόρια. Η συνύπαρξη των δύο 

αυτών διαταραχών συνδέεται με τη δυσμενέστερη έκβαση των δυσκολιών του 

ατόμου (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Συνήθως, η συννοσηρότητα αυτή ανέρχεται 

σε ποσοστό 40%, κάτι το οποίο δείχνει και την υψηλή συσχέτισης των δύο αυτών 

διαταραχών (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Οι διατροφικές διαταραχές συσχετίζονται θετικά με την κατάθλιψη. Τα 

κορίτσια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης διατροφικών διαταραχών, όπως 

η νευρική ανορεξία και η νευρική βουλιμία, από ότι τα αγόρια, σε ποσοστό 90%. 

Πολλοί έφηβοι με νευρική ανορεξία εμφανίζουν κατάθλιψη. Θεωρούν τον εαυτό τους 

παχύ, ακόμα και όταν είναι υπερβολικά αδύνατοι. Ο έλεγχος του φαγητού γίνεται 

έμμονη ιδέα. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα ασυνήθιστες διατροφικές συνήθειες. Για 

παράδειγμα, τρώνε εξαιρετικά μικρές ποσότητες συγκεκριμένων τροφών. Επίσης, 

ασκούνται καθημερινά καταναγκαστικά, κάνουν εμετό, χρησιμοποιούν καθαρτικά ή 

παίρνουν φάρμακα για να ελέγχουν το βάρος τους (Kramlinger, 2001). 

 Η νευρική βουλιμία είναι η ανεξέλεγκτη κατανάλωση τροφών και η πρόκληση 

εμετού για να μην αυξάνεται το βάρος του σώματος. Η διαταραχή αυτή συνοδεύεται 

συχνά από την κατάθλιψη και παρουσιάζεται σε οικογένειες με ιστορικό κατάθλιψης. 

Επίσης, έχει βρεθεί ότι μπορεί να έχει σχέση με αλλαγές στην δραστηριότητα των 

εγκεφαλικών νευροδιαβιβαστών σεροτονίνης (Kramlinger, 2001). 

 Η έγκαιρη αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών κρίνεται αναγκαία, 

γιατί ο οργανισμός εθίζεται σε αυτές τις συνήθειες και δύσκολα τις ξεπερνά 

αργότερα. Παράλληλα, η θεραπεία της κατάθλιψης, εάν υπάρχει συννοσηρότητα, θα 

βελτιώσει τη διάθεση του ατόμου και έτσι με την κατάλληλη προσπάθεια θα 

μπορέσει να ξεπεράσει και τις διατροφικές διαταραχές. Τα αντικαταθλιπτικά 

φάρμακα και η ψυχοθεραπεία, κρίνονται απαραίτητα (Kramlinger, 2001).   

 Η συνύπαρξη της κατάθλιψης με την κατάχρηση των ουσιών, όπως το αλκοόλ 

και τα ναρκωτικά, έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη στη σημερινή κοινωνία. Πολλά άτομα 

πειραματίζονται με αυτές τις ουσίες, και μερικά καταλήγουν να εξαρτώνται από 

αυτές τις ουσίες. Ίσως, ο πιο επικίνδυνος παράγοντας για τη χρήση του αλκοόλ και 
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των ναρκωτικών ουσιών, είναι το οικογενειακό ιστορικό στις τοξικομανίες 

(Kramlinger, 2001). 

 Στα παιδιά και στους εφήβους, πολλά σημάδια και συμπτώματα της χρήσης 

αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, μοιάζουν με αυτά της κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, το 

παιδί μπορεί να είναι αφηρημένο, απομονωμένο και ασταθές, να παραλείπει τα 

μαθήματα του ή να παρουσιάζει απότομη πτώση των βαθμών, να κάνει μυστικά 

τηλεφωνήματα ή να κανονίζει περίεργες συναντήσεις και να κοιμάται λιγότερο ή 

περισσότερο από το φυσιολογικό. Επιπλέον, μπορεί να έχει χάσει βάρος για 

ανεξήγητο λόγο, να δανείζεται συχνά ή να κλέβει χρήματα, να μην έχει καλές σχέσεις 

με την οικογένεια και τους φίλους του και να έχει κάνει καινούργιους φίλους, στους 

οποίους είναι απόλυτα πιστός (Kramlinger, 2001). 

Μια μελέτη που έγινε σε ένα δείγμα γενικού πληθυσμού που αποτελούνταν 

από νεαρούς ενήλικες και έφηβους, οι ερευνητές βρήκαν θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων (ειδικά για αυτοκτονικό ιδεασμό) και σε 

προβλήματα ουσιών. Παρόμοια, σε ένα άλλο δείγμα φοιτητών, η ερευνήτρια 

Μαζανάκη (1999) βρήκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών σε μια 

μέτρηση συμπεριφορών σχετικών με την κατανάλωση αλκοόλ και των βαθμολογιών 

σε μια μέτρηση καταθλιπτικής συμπεριφοράς (Ρήγα, κ.α., 2001). 

Η θεραπεία για την κατάχρηση του αλκοόλ και άλλων ουσιών συνήθως ξεκινά 

με διακοπή της ουσίας υπό την επίβλεψη γιατρών και συνεχή αποχή. Άλλες μορφές 

θεραπείας περιλαμβάνουν την ψυχολογική υποστήριξη, την ομαδική ψυχοθεραπεία 

και ορισμένες φορές φάρμακα. Μόνο όταν αντιμετωπιστεί η κατάχρηση ουσιών, η 

κατάθλιψη θα μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά (Kramlinger, 2001).   

Όταν η κατάθλιψη συνδυάζεται με άλλη ψυχική διαταραχή, η θεραπεία είναι 

πιο δύσκολη. Η πρώτη δυσκολία στην επιτυχή θεραπεία και των δύο διαταραχών 

είναι ο εντοπισμός τους. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει αγχώδη διαταραχή 

που έχει περάσει απαρατήρητη και τώρα επιδεινώνεται με την κατάθλιψη. Το άτομο 

μπορεί να ζητήσει θεραπεία για την κατάθλιψη, αλλά μέχρι να εντοπιστεί και να 

θεραπευτεί αποτελεσματικά η αγχώδης διαταραχή, υπάρχει περίπτωση η κατάθλιψη 

να μην υποχωρήσει ή να επανέλθει (Kramlinger, 2001). 

Η αναγνώριση των διαταραχών που συνυπάρχουν με την κατάθλιψη είναι 

πολύ σημαντική για την έκβαση κα την αντιμετώπιση τόσο της κατάθλιψης όσο και 

των άλλων διαταραχών (Παπαγεωργίου, 2005). Βέβαια, θα χρειαστούν και οι 
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ανάλογες προσπάθειες για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία της καθεμιάς 

ξεχωριστά. Για αυτό, χρειάζονται οι καλές γνώσεις του ειδικού αλλά και τα 

κατάλληλα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του αυτή. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΧΩΔΩΝ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

 

Με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η 

συννοσηρότητα της κατάθλιψης με τις αγχώδεις διαταραχές, βασίζεται σε ενδείξεις 

που προέρχονται από όλους σχεδόν τους χώρους της ψυχιατρικής (Κλεφτάρας, 1998). 
 Οι περισσότερες αποδείξεις προέρχονται από την εφαρμοσμένη κλινική 

παρατήρηση και από σειρά επιδημιολογικών μελετών που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα δεδομένων και επομένως είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν (Χριστοδούλου, 

1998). Παρά το γεγονός ότι η κατάθλιψη και το άγχος αποτελούν ξεχωριστές 

οντότητες, έχουν υψηλή συνάφεια, πράγμα που δεν επιτρέπει τη μελέτη των δύο 

αυτών ψυχοπαθολογικών καταστάσεων μεμονωμένα. Συχνά οι ερευνητές βρίσκουν 

αρκετά δύσκολο να μελετήσουν «καθαρές» ομάδες καταθλιπτικών ατόμων που δεν 

παρουσιάζουν ταυτόχρονα και άγχος. Υπάρχουν φυσικά κα περιπτώσεις όπου οι 

ερευνητές καταφέρνουν να δημιουργήσουν δείγματα ατόμων με «καθαρή» 

κατάθλιψη, χωρίς δηλαδή ενδείξεις συμπτωμάτων άγχους ή άλλων διαταραχών. 

Όμως και αυτές ακόμη οι έρευνες, δεν μπορούν να καλύψουν επαρκώς τη διερεύνηση 

των ιδιαιτεροτήτων της κατάθλιψης, γιατί οι μεταβλητές που θα μελετηθούν μπορεί 

επίσης να χαρακτηρίζουν και άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις (Κλεφτάρας, 

1998). 

 Σύμφωνα με τους Ingram και Kendall (1989), η καταλληλότερη μεθοδολογική 

προσέγγιση στην προκειμένη περίπτωση είναι η συγκριτική, όπου και οι δύο αυτές 

ψυχοπαθολογικές καταστάσεις θα μελετώνται και θα διαχωρίζονται στα πλαίσια της 

ίδιας έρευνας (Κλεφτάρας, 1998). 

 Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ο γενικός παράγοντας 

ψυχοπαθολογίας ή καταπόνησης που ενυπάρχει σε όλες τις ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις. Συγκεκριμένα, ο παράγοντας αυτός βρίσκεται σε συσχέτιση με πολλές 
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μεταβλητές που είναι κοινές σε διάφορες διαταραχές. Συνεπώς, και η υψηλή ακόμη 

συνάφεια που μπορεί να βρεθεί στις μελέτες, μπορεί να οφείλεται σε αυτό το γενικό 

παράγοντα ψυχοπαθολογίας και σε καμία περίπτωση να μην αποτελεί ιδιαιτερότητα 

της κατάθλιψης (Clark, Beck & Stewart, 1990). 

 Τέλος, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων όσο 

αφορά τη κατάθλιψη και το άγχος, θα βελτιωθεί σημαντικά αν ληφθούν υπόψη τα 

παρακάτω σημεία: 

1) Πολλαπλές εκτιμήσεις του επιπέδου της κατάθλιψης, τόσο μέσα από κλίμακες 

αυτοεκτίμησης όσο και μέσα από μεθόδους κλινικής αξιολόγησης, 

2) Χρονοβιολογία της κατάθλιψης, όπως ώρα της ημέρας και εποχή του έτους, 

3) Μικρό διάστημα μεταξύ της αρχικής αξιολόγησης και επιλογής υποκειμένων και 

της πειραματικής διαδικασίας και 

4)  Ομάδες ελέγχου ατόμων με φυσιολογική, δηλαδή μέση τιμή, στην κλίμακα 

κατάθλιψης με την οποία αξιολογήθηκαν, και όχι πολύ χαμηλή, γιατί σε αυτή την 

περίπτωση ενυπάρχει ο κίνδυνος τα άτομα αυτά να παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα 

άλλων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων (Κλεφτάρας, 1998). 

 

Είναι σαφές, πως η συννοσηρότητα της κατάθλιψης με τις άλλες διαταραχές, 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τα παιδιά και τους εφήβους, αλλά και για τους ενήλικες. 

Για αυτό, θα πρέπει να γίνει η έγκαιρη διάκριση τους και να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και αίτια της κάθε μιας διαταραχής ξεχωριστά  

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ     

  

Οι θεωρίες που έχουν προταθεί για την ερμηνεία της εμφάνισης της 

κατάθλιψης στα παιδιά, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό προέκταση αντίστοιχων 

θεωριών που δημιουργήθηκαν και αξιολογήθηκαν ερευνητικά, προκειμένου να 

εξηγήσουν την εμφάνιση της κατάθλιψης στους ενήλικες. Όμως, οι ερευνητές 

άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι η εφαρμογή των θεωριών αυτών στην περίπτωση της 

παιδικής κατάθλιψης συναντά πολλές δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γνωστικές 

και οι συναισθηματικές ικανότητες των παιδιών διαφοροποιούνται σημαντικά κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης, και επομένως, δεν μπορούν να προσφέρουν σε κάθε 

αναπτυξιακό στάδιο τη βάση για την εμφάνιση της κατάθλιψης (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

 Τα ερευνητικά δεδομένα για την αξιολόγηση της εγκυρότητας των 

προτεινόμενων θεωριών για την παιδική κατάθλιψη είναι ακόμη περιορισμένα. 

Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι η πορεία που οδηγεί στην κατάθλιψη δεν είναι ευθεία 

και μονόδρομη, αλλά ότι η κατάθλιψη αποτελεί μάλλον το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης μιας σειράς παραγόντων, οι οποίοι καθιστούν ευάλωτο το παιδί και 

του δημιουργούν την προδιάθεση να αναπτύξει τη διαταραχή (Cicchetti & Toth, 

1998). 

 Όπως για τις περισσότερες ψυχικές διαταραχές ή σύνδρομα, έτσι και για την 

κατάθλιψη, δεν υπάρχει ένας μοναδικός και συγκεκριμένος αιτιολογικός παράγοντας. 

Οι έρευνες αποδεικνύουν ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων που φαίνεται να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη καταθλιπτικών διαταραχών (Μάνου, 1988). Επίσης, τα 

αίτια της κατάθλιψης διαφέρουν από άτομο σε άτομο, και σε αυτό συμβάλει 

σημαντικά η προσωπικότητα του κάθε ατόμου, η οικογένεια του, το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, και στην περίπτωση του παιδιού, και το σχολείο (Kalat, 

2003). 

 Όπως προαναφέρθηκε, η διερεύνηση της αιτιολογίας της κατάθλιψης στα 

παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες, είναι περιορισμένη. Παρόλα αυτά, η διαταραχή 
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μπορεί να θεωρηθεί, ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης διαφορετικών παραγόντων, 

όπως είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες, που καθορίζουν γενετικά αν ένα άτομο θα 

παρουσιάσει κατάθλιψη, οι πρώιμες εμπειρίες και τα ψυχοπιεστικά γεγονότα της 

ζωής που συμβάλλουν στη διατήρηση της διαταραχής μέσα στον χρόνο. Οι 

παράγοντες αυτοί δρουν διά μέσου βιοχημικών και ψυχολογικών διαδικασιών 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

 Έχουν προταθεί πολλές θεωρίες για την εξήγηση των αιτιών της κατάθλιψης. 

Οι σημαντικότερες από αυτές, που είναι οι γενετικές και βιολογικές θεωρίες, οι 

γνωσιακές-συμπεριφοριστικές θεωρίες, οι ψυχοδυναμικές θεωρίες, οι ανθρωπιστικές-

υπαρξιακές, οι περιβαλλοντικές θεωρίες και το αναπτυξιακό μοντέλο, θα αναλυθούν 

στη συνέχεια. 

 

 ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

Σήμερα, η γενετική βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, και για αυτό το λόγο 

υπάρχουν αρκετές αποδείξεις όσο αφορά την κατάθλιψη σε αυτό τον τομέα. 

Συγκεκριμένα, οι συγγενείς των ατόμων με κατάθλιψη είναι πιο επιρρεπείς σε αυτή 

τη διαταραχή, σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (Σύγχρονη Ψυχολογία, 2005). Η 

κατάθλιψη πολύ συχνά αφορά περισσότερα από ένα μέλη σε μια οικογένεια. Έχει 

διαπιστωθεί ότι τα παιδιά των γονέων με κάποια διαταραχή της διάθεσης, έχουν δυο ή 

τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν κατάθλιψη σε σχέση με τα 

παιδιά γονέων χωρίς κάποια ψυχική διαταραχή (Beardslee et al., 1993). Επιπλέον, τα 

παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν παρουσιάσει κατάθλιψη στην παιδική τους ηλικία, 

έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και τα ίδια κατάθλιψη 

μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων, από τα παιδιά των οποίων οι γονείς δεν είχαν 

παρόμοιο ιστορικό (Weissman et al., 1988, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 

 Τόσο η κατάθλιψη όσο και η διπολική διαταραχή σχετίζονται με θετικό 

οικογενειακό ιστορικό. Περίπου το 10% έως 20% των γονέων και των αδελφών των 

καταθλιπτικών και των διπολικών ασθενών υποφέρουν από την ίδια διαταραχή. 

Ακόμα, τα υιοθετημένα παιδιά που εμφανίζουν κατάθλιψη έχουν, κατά μέσο όρο, 
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περισσότερους βιολογικούς συγγενείς με κατάθλιψη από ότι θετούς γονείς (Kalat, 

2003). 

 Είναι πολύ πιθανό, να υπάρχουν ορισμένα γονίδια, τα οποία σε μεγάλο βαθμό 

καθορίζουν την προδιάθεση για κατάθλιψη. Αυτά τα γονίδια μπορεί να δρουν με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγούν και σε άλλες ψυχικές διαταραχές. Για παράδειγμα, το 

να έχει κάποιο άτομο έναν κοντινό συγγενή με κατάθλιψη αυξάνει τόσο την 

πιθανότητα να εμφανιστεί κατάθλιψη, όσο και την πιθανότητα να κάνει χρήση 

οινοπνεύματος ή άλλων εθιστικών ουσιών ή να εμφανίσει κάποια αγχώδη διαταραχή 

(Kalat, 2003). 

 Ωστόσο, οι τρόποι μετάδοσης της κατάθλιψης δεν έχουν διευκρινιστεί 

επαρκώς. Δηλαδή, δεν είναι σαφής ο βαθμός συμμετοχής γενετικών ή/και 

ψυχοκοινωνικών μηχανισμών στη μετάδοση της διαταραχής. Σύμφωνα με μελέτες 

που αφορούν οικογένειες διδύμων και υιοθετημένων παιδιών, ίσως αυτό που 

κληρονομείται γενετικά είναι μια προδιάθεση στο άγχος και την κατάθλιψη και η 

εκδήλωση τους προϋποθέτει την ύπαρξη περιβαλλοντικών αγχογόνων καταστάσεων 

(Kendler, 1995). 

 Σε μερικές περιπτώσεις, οι γενετικοί παράγοντες αυξάνουν την ευαισθησία σε 

αρνητικές εμπειρίες, ενώ σε άλλες αυξάνουν την τάση για αρνητικές εμπειρίες. 

Δηλαδή το ίδιο το άτομο, μπορεί να έχει την αίσθηση ότι όλα τα γεγονότα που 

συμβαίνουν στη ζωή του, να είναι αρνητικά. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, αν συνδυαστούν με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, που προσαρμόζεται 

σε νέες εμπειρίες, μπορεί να συμβάλουν στην προδιάθεση για κατάθλιψη 

(Παπαγεωργίου, 2005). Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που ενδέχεται να 

διευκολύνουν την εμφάνιση της κατάθλιψης στα παιδιά, τα οποία ζουν με έναν 

καταθλιπτικό γονέα, είναι ποικίλοι (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Το γνωστικό 

και συμπεριφοριστικό προφίλ του παιδιού, όπως η τάση να κατηγορεί τον εαυτό του, 

μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

 Ακόμα, τα βρέφη και τα παιδιά που ζουν σε καταστάσεις παραμέλησης  και 

συναισθηματικής αποστέρησης, διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο να παρουσιάσουν 

καταθλιπτικές διαταραχές. Διάσπαση της οικογένειας, σοβαρές κοινωνικές 

αντιξοότητες, συνεχείς οικονομικές δυσκολίες, διαταράσσουν τις σχέσεις των μελών 
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και τα παιδιά δεν έχουν την ανάλογη φροντίδα που χρειάζονται. Έτσι, μπορεί να 

εκδηλώσουν καταθλιπτικές αντιδράσεις (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Συμπερασματικά, από τις μελέτες οικογενειών διδύμων, υιοθεσίας και 

γενετικής σε συνδυασμό με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, φαίνεται πως οι 

γενετικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια και την 

εκδήλωση της κατάθλιψης, χωρίς όμως να καθορίζεται ο ακριβής τρόπος μεταβίβασή 

της. Τέλος, στο μέλλον, αν υπάρξει μια πλήρης αντίληψη της αλληλεπίδρασης των 

γενετικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων θα συμβάλει αποφασιστικά τόσο 

στην κατανόηση της αιτιοπαθογένειας, όσο και στην αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση της κατάθλιψης (Χριστοδούλου, 1998). 

 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

Διάφορες έρευνες που έγιναν στον ιατροβιολογικό τομέα, ανέδειξαν πολλές 

υποθέσεις σχετικά με ελλείψεις σε διάφορους νευροδιαβιβαστές, όσο αφορά την 

κατάθλιψη. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 

φαίνεται να επιβεβαιώνει το γεγονός ότι, για ορισμένες τουλάχιστον μορφές 

κατάθλιψης, ευθύνεται ένα γενετικά κληρονομούμενο ελάττωμα στον μεταβολισμό 

του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό βέβαια, δε σημαίνει ότι παραγνωρίζεται η 

σημασία των ψυχοδυναμικών και κοινωνιογνωστικών θεωριών (Τσιαντής & 

Μανωλόπουλος, 1987). 

 Οι μελέτες σχετικά με τον ρόλο των βιολογικών παραγόντων στην εμφάνιση 

της κατάθλιψης, έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως σε ενήλικες και εντοπίζονται βασικά 

στη διαταραχή της λειτουργίας του μεταβολισμού της νορεπινεφρίνης, της 

ντοπαμίνης και της σεροτονίνης, καθώς και στην υπερδραστηριότητα του άξονα 

υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια. Επίσης, έχει διαπιστωθεί μια σειρά ανωμαλιών 

στον ύπνο (Hammen & Rudolph, 1996, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 

 Σύμφωνα με μια αρχική υπόθεση, οι τρεις αυτοί νευροδιαβιβαστές 

(νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη, σεροτονίνη) είτε δεν απελευθερώνονται στις συνάψεις ή 

μεταβολίζονται υπερβολικά μέσα στα νευρικά κύτταρα. Έτσι, η ελάττωση της 3-

μεθόξυ-4-υδρόξυφαινολογλυκόλης (M.H.P.G.), που είναι ένας μεταβολίτης της 
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νορεπινεφρίνης στα ούρα, συνδέεται με μια καταθλιπτική φάση, ενώ μια αντίστοιχη 

αύξηση παρουσιάζεται όταν η κατάσταση βελτιωθεί ύστερα από θεραπεία με 

αντικαταθλιπτικά (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

 Η υπερδραστηριότητα του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια, φαίνεται 

από μια αύξηση της κορτιζόλης στο πλάσμα ή στα ούρα. Οι ερευνητές βρήκαν, ότι 

ορισμένοι καταθλιπτικοί ασθενείς δεν μπορούν να καταστείλουν την παραγωγή 

κορτιζόλης από τον επινεφριδικό φλοιό (Μάνου, 1988). Βέβαια, τα αποτελέσματα 

όσο αφορά την βιολογική έρευνα στον τομέα της παιδικής κατάθλιψης δεν είναι 

ακόμα ολοκληρωμένα. Πάντως, μια έρευνα του Puig-Antich (1980), έδειξε ότι 

υπάρχουν αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στο 50% περίπου των παιδιών που είχαν 

διαγνωστεί ως καταθλιπτικά. Με τον ίδιο τρόπο οι Cytryh και McKnew (1980), 

ανίχνευσαν στατιστικά χαμηλά επίπεδα M.H.P.G. στα ούρα των παιδιών που 

υπόφεραν από κατάθλιψη (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

 Όσο αφορά τις διαταραχές ύπνου, πολλά καταθλιπτικά άτομα έχουν αϋπνίες 

και συχνές διακοπές του ύπνου. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να ξυπνούν πολύ νωρίς 

το πρωί και μετά να μην μπορούν να ξανακοιμηθούν. Πολλές επιδημιολογικές 

μελέτες έχουν αποδείξει τόσο το υψηλό ποσοστό καταθλιπτικών ασθενών που 

παρουσιάζουν αϋπνία, όσο και το υψηλό ποσοστό ατόμων με αϋπνία που 

παρουσιάζουν κατάθλιψη (Χριστοδούλου, 1998). Ακόμα, πολλές ασθένειες, φάρμακα 

και ναρκωτικά όπως το αλκοόλ και η κοκαΐνη μπορούν να προκαλέσουν κατάθλιψη 

(Σύγχρονη Ψυχολογία, 2005). 

Ωστόσο, οι βιολογικές μελέτες σε παιδιά και εφήβους είναι ελάχιστες και τα 

ευρήματα που προέρχονται από τις μελέτες των ενηλίκων δεν φαίνεται να 

επιβεβαιώνονται και στις λιγοστές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παιδιά και 

εφήβους (Hammen & Rudolph, 1996, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 

Ο Mantel (1976), ανέπτυξε μια θεωρία που δίνει έμφαση στον τομέα 

«εμπειρία». Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι σοβαρές καταστάσεις στρες στην νηπιακή 

ηλικία προκαλούν εξάντληση των μονοαμινών-μεταβιβαστών στον εγκέφαλο, 

πράγμα που, αν επαναληφθεί ή συνεχιστεί για μακρόχρονες περιόδους, μπορεί να 

αλλοιώσει σοβαρά το μεταβολισμό του εγκεφάλου με αποτέλεσμα να τον καταστήσει 

μόνιμα ευπαθή. Στα παιδιά που έχουν αποκτήσει αυτή την ευαισθησία, διάφοροι 

πυροδοτικοί μηχανισμοί, όπως ένα στρες ή μια απώλεια, μπορούν να προκαλέσουν 
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μια ελάττωση στους νευροδιαβιβαστές μέσα από ένα νευροφυσιολογικό μηχανισμό 

(Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι οι νευροχημικές ανωμαλίες στα παιδιά μπορεί να 

είναι το αποτέλεσμα χρόνιας έκθεσης σε στρεσογόνες ψυχολογικές και κοινωνικές 

συνθήκες, οι οποίες σχετίζονται με την κατάθλιψη. Έτσι, οι ανωμαλίες αυτές 

μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου η 

οποία ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω ελλείμματα στον κοινωνικό και γνωστικό 

τομέα, τα οποία να διευκολύνουν την εμφάνιση της κατάθλιψης (Post, et al., 1996). 

 

 ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

Ο όρος γνωστικός συμπεριφορισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 

επιστημονική βιβλιογραφία στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Από τότε και σε 

σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έγινε η κυρίαρχη ψυχοθεραπευτική τάση στις 

περισσότερες δυτικές χώρες (Clark & Fairburn, 1997, παραπομπή στο Κλεφτάρας, 

1998). Ο γνωστικός συμπεριφορισμός αποτελεί ουσιαστικά την εξέλιξη του 

συμπεριφορισμού. Διατήρησε τη μεθοδολογική εγκυρότητα του συμπεριφορισμού 

και χρησιμοποίησε έννοιες και μεταβλητές πλήρως καθορισμένες και εμπειρικά 

ελεγμένες. Επίσης, διατήρησε το ερευνητικό στυλ του συμπεριφορισμού με 

αυστηρούς ελέγχους, στατιστικούς σχεδιασμούς, θεραπευτική εντιμότητα και 

αξιοπιστία κ.λ.π. (Κλεφτάρας, 1998). 

 Όσο αφορά την κατάθλιψη, υπάρχουν μερικές διαφορές μεταξύ των θεωριών 

του συμπεριφορισμού και του γνωστικού συμπεριφορισμού. Έτσι, ενώ τα 

συμπεριφοριστικά μοντέλα της κατάθλιψης επικεντρώνονται στις έκδηλες μορφές 

συμπεριφοράς, οι θεωρίες του γνωστικού συμπεριφορισμού, τονίζουν και τις 

καλυμμένες συμπεριφορές, όπως σκέψεις, στάσεις, εικόνες, μνήμες, πιστεύω, 

πεποιθήσεις κ.λ.π. Ένα άλλο σημείο διαφοροποίησης είναι: ότι οι γνωστικές 

συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις θεωρούν τις δυσπροσάρμοστες και παράλογες 

σκέψεις και τις γνωστικές παρατηρήσεις, ως κάποιες από τι αιτίες της κατάθλιψης 

(Κλεφτάρας, 1998). 
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 Μεταξύ των γνωστικών - συμπεριφορικών θεωριών, η θεωρία του Beck 

(1967), η θεωρία του Seligman (1975) και η θεωρία του Rehm (1977) είναι από τις 

πιο σημαντικές στον τομέα της κατάθλιψης. 

Η θεωρία του Beck θεωρείται ότι είναι η πιο γνωστικά προσανατολισμένη και 

συχνά αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως η γνωστική θεωρία της κατάθλιψης. Ο Beck 

επηρεάστηκε πολύ από την κλινική του εμπειρία και από τις μελέτες που είχε κάνει 

με τους συνεργάτες του πάνω στην κατάθλιψη στα τέλη της δεκαετίας του 1950 

(Κλεφτάρας, 1998). 

 Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία, η κατάθλιψη δεν ενεργοποιείται απλώς από 

αρνητικές εμπειρίες της ζωής, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο τις 

αντιλαμβάνεται και τις επεξεργάζεται (Beck, 2004, παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 

2005). Δηλαδή, τα άτομα με κατάθλιψη ερμηνεύουν με λανθασμένο τρόπο τα 

γεγονότα της ζωής, επειδή χρησιμοποιούν λανθασμένες αντιλήψεις για την ερμηνεία 

και την κατανόηση των γεγονότων αυτών. Έτσι κάνουν αρνητικές «αυτόματες 

σκέψεις» (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Τα γνωστικά προβλήματα των ατόμων με κατάθλιψη εμφανίζονται σε τρεις 

τομείς. Πρώτον, τα άτομα αυτά κάνουν λάθη στον τρόπο που επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες διότι επικεντρώνονται επιλεκτικά σε αρνητικά ερεθίσματα. Δεύτερον, η 

κατάθλιψη σχετίζεται με τη λεγόμενη αρνητική «γνωστική τριάδα», δηλαδή τα άτομα 

αυτά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ανάξιο ή ανίκανο, τον κόσμο ως κακό ή 

άδικο και το μέλλον δίχως ελπίδα. Τέλος, τα άτομα αυτά αναπτύσσουν αρνητικά 

γνωστικά σχήματα, τα οποία είναι σταθερές δομές στη μνήμη, οι οποίες ανθίστανται 

στην αλλαγή και καθοδηγούν την επεξεργασία των πληροφοριών προς την αρνητική 

αυτοκριτική (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών, καθώς και ο ίδιος ο Beck,  προσπάθησαν 

να επαληθεύσουν αυτή τη θεωρία. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι έρευνες, φαίνεται 

ότι επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις της θεωρίας (Κλεφτάρας, 1998). Όμως, οι 

έρευνες που έχουν γίνει με παιδιά και εφήβους δεν έχουν επαρκώς τεκμηριώσει την 

ορθότητα αυτής της θεωρίας σε αυτόν τον πληθυσμό, αλλά έχουν προσφέρει 

ορισμένες ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση (Leitenberg et al., 1986, παραπομπή 

στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Έχει διαπιστωθεί ότι οι έφηβοι με κατάθλιψη παρουσιάζουν ποικιλία 

γνωστικών λαθών, όπως επιλεκτική προσοχή στα αρνητικά χαρακτηριστικά των 
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γεγονότων, ενώ τείνουν να αποδίδουν τα θετικά γεγονότα σε ασταθείς εξωτερικούς 

παράγοντες (Παπαγεωργίου, 2005). Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία 

αρνητικής αυτοεικόνας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και αρνητικών αυτομάτων σκέψεων 

στα παιδιά με κατάθλιψη (Asarnow et al., 1987, παραπομπή στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

Μια άλλη ευρέως διαδεδομένη γνωσιακή θεωρία για την κατάθλιψη είναι 

αυτή του «μαθημένου αβοήθητου» (Learned helplessness). Η θεωρία αυτή 

αναπτύχθηκε από τον Seligman (1975), και υποστηρίζει ότι η έκθεση του ατόμου σε 

αρνητικά και ανεξέλεγκτα γεγονότα μπορεί να το οδηγήσει στην γενικευμένη 

πεποίθηση ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη ζωή του. Στην αναθεώρηση του 

μοντέλου αυτού προστέθηκε η έννοια του «καταθλιπτικού γνωστικού προφίλ», το 

οποίο ωθεί το άτομο να αποδίδει τις αιτίες των αρνητικών γεγονότων σε εσωτερικούς, 

σταθερούς και γενικευμένους παράγοντες. Όταν δηλαδή συμβαίνει κάτι κακό, με 

αυτό το γνωστικό προφίλ, το άτομο τείνει να θεωρεί ότι είναι υπεύθυνο, ότι η αιτία 

που προκάλεσε το κακό θα είναι πάντα παρούσα και ότι η αιτία αυτή θα επηρεάσει 

και άλλες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτό, θα οδηγήσει με τη σειρά του στην έλλειψη 

ελπίδας, η οποία προωθεί περαιτέρω την κατάθλιψη (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως αυτός ο τρόπος απόδοσης αιτιών, η 

αίσθηση έλλειψης ελπίδας ή απελπισίας πράγματι παίζουν ένα ρόλο στην κατάθλιψη. 

Αυτό βεβαίως που δεν έχει διευκρινιστεί είναι το αν προκαλούν την κατάθλιψη ή 

απλώς αποτελούν συνέπειά της (Κλεφτάρας, 1998). Επίσης, όσο αφορά τις έρευνες 

με παιδιά και εφήβους, τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Σε ορισμένες έρευνες, έχει 

διαπιστωθεί συνάφεια ανάμεσα στο αρνητικό γνωστικό προφίλ, την έλλειψη ελπίδας 

για το μέλλον και την παιδική κατάθλιψη, ενώ σε άλλες η συνάφεια αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Ο Rehm (1977), πρότεινε ένα μοντέλο κατάθλιψης το οποίο προσπαθεί να 

συνθέσει τόσο τις συμπεριφοριστικές όσο και τις γνωστικές πλευρές αυτής της 

διαταραχής. Το μοντέλο «αυτοελέγχου» του Rehm δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

διαταραγμένη και προβληματική λειτουργία ορισμένων διαδικασιών, όπως η 

αυτοκαταγραφή, η αυτοπαρατήρηση, η αυτοεκτίμηση και η αυτοενίσχυση 

(Κλεφτάρας, 1998). 
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 Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, προβλήματα στις διαδικασίες αυτοκαταγραφής 

ή αυτοπαρατήρησης, αυτοεκτίμησης και αυτοενίσχυσης, μπορούν ίσως να εξηγήσουν 

τα διάφορα συμπτώματα της κατάθλιψης.  Όσο αφορά την αυτοκαταγραφή, τα 

καταθλιπτικά άτομα εστιάζουν επιλεκτικά την προσοχή τους σε αρνητικά γεγονότα 

που ακολουθούν τη συμπεριφορά τους, σε σημείο που να αποκλείουν κάθε θετικό 

γεγονός. Επίσης, εστιάζουν επιλεκτικά την προσοχή τους στις άμεσες συνέπειες της 

συμπεριφοράς τους. Έτσι, αποκλείουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, γεγονός 

που δεν τους επιτρέπει, όταν κάνουν τις επιλογές τους, να δουν πέρα από τις 

παρούσες απαιτήσεις (Κλεφτάρας, 1998). 

 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτής της θεωρίας, είναι ότι τα καταθλιπτικά 

άτομα θέτουν μη ρεαλιστικά και σφαιρικά κριτήρια για τους ίδιους, πράγμα που δεν 

κάνει πιθανή την ικανοποίησή τους. Συχνά λοιπόν τα άτομα με κατάθλιψη, δεν 

καταφέρνουν να φτάσουν τους στόχους τους και κατ΄ επέκταση, εκτιμούν τους 

εαυτούς τους αρνητικά και με ένα σφαιρικό και υπεργενικευμένο τρόπο. Επίσης, 

φαίνεται να έχουν δυσκολίες στην ακριβή και σωστή απόδοση αιτιών ή ευθυνών για 

τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα τους (Κλεφτάρας, 1998). Σε αυτό βέβαια, συμβάλει 

και η χαμηλή αυτοεκτίμηση που χαρακτηρίζει τα άτομα αυτά. 

 Όσο αφορά την αυτοενίσχυση, ο Rehm υποστηρίζει ότι οι καταθλιπτικοί δεν 

δίνουν οι ίδιοι την απαραίτητη ενίσχυση στους εαυτούς τους για να διατηρήσουν τις 

καλά προσαρμοσμένες συμπεριφορές τους. Κάτι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, 

ότι τα άτομα με κατάθλιψη εφαρμόζουν αυστηρές τιμωρίες στους ίδιους τους εαυτούς 

τους, κάτι το οποίο οδηγεί στην πλήρη απογοήτευση (Κλεφτάρας, 1998). 

 Παρόμοια στοιχεία και μορφές συμπεριφοράς με αυτές που αναφέρονται στη 

θεωρία του Rehm, διαπιστώθηκαν σε πειράματα με παιδιά με κατάθλιψη, όταν 

έπρεπε να ανταποκριθούν σε μια σειρά δραστηριοτήτων σε εργαστηριακό περιβάλλον 

(Kaslow et al., 1984, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Έχει διαπιστωθεί ότι σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση των αντιλήψεων στα 

παιδιά, παίζουν οι αντιλήψεις των γονέων. Αυτό φαίνεται από την υψηλή συνάφεια 

ανάμεσα στις ερμηνείες που δίνουν οι γονείς για τη συμπεριφορά των παιδιών τους, 

και τις ερμηνείες που δίνουν τα ίδια τα παιδιά για τη συμπεριφορά τους (Turk & Bry, 

1992). 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, υπάρχουν ενδείξεις για την 

συσχέτιση ανάμεσα στην παιδική και εφηβική κατάθλιψη και σε δυσλειτουργικές 
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αντιλήψεις που αφορούν τον εαυτό τους, τον κόσμο και γενικά των εξωτερικών και 

εσωτερικών γεγονότων. Η ανάπτυξη αυτών των δυσλειτουργικών αντιλήψεων μπορεί 

να γίνει με πολλούς τρόπους. Σύμφωνα με τους Eysenck και Eysenck (1985), το 

γνωστικό προφίλ της κατάθλιψης μπορεί να αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας το οποίο κληρονομείται γενετικά. Μια δεύτερη άποψη υποστηρίζει 

ότι τα παιδιά που βιώνουν σοβαρή και επαναλαμβανόμενη κακομεταχείριση στα 

πλαίσια μιας σημαντικής διαπροσωπικής σχέσης βρίσκονται σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν δυσλειτουργικές αντιλήψεις (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Παρόλα αυτά, δεν έχει καθοριστεί κατά πόσο τα αρνητικά γνωστικά σχήματα 

και ο λανθασμένος τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών αφορούν ειδικά την 

κατάθλιψη ή είναι κοινά και σε άλλες μορφές ψυχοπαθολογίας (Kaslow et al., 1984, 

παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Τέλος, ορισμένοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η αρνητική αυτοκριτική των ατόμων με κατάθλιψη αφορά μόνο 

συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους αυτοί δίνουν ιδιαίτερη αξία, και οι οποίοι 

μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 

 ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ  
 

Το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο, έχει την ικανότητα να εκφράζει βασικές 

συναισθηματικές καταστάσεις και ανάγκες, αλλά και να επικοινωνεί με τη μητέρα 

του. Η μητέρα αντιλαμβάνεται αυτά τα συναισθήματα και τις ανάγκες του παιδιού 

της, και ανταποκρίνεται με τρόπους που έχουν σαν αποτέλεσμα εμπειρίες είτε 

ευχάριστες και επιβραβευτικές είτε δυσάρεστες και στερητικές. Αυτές τις εμπειρίες, 

το παιδί μπορεί να τις αντιληφθεί. Έτσι, σιγά σιγά ξεκινά να αποκτά διάφορες 

απόψεις για το εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Όταν υπερισχύουν οι δυσάρεστες 

και στερητικές εμπειρίες, η αίσθηση του εαυτού που αναπτύσσεται περιλαμβάνει 

στοιχεία ανικανότητας και αναξιότητας. Παράλληλα, αρχίζουν σταδιακά να 

κυριαρχούν αισθήματα θλίψης, ενώ η χαρά και το ενδιαφέρον βιώνονται όλο και 

λιγότερο. Φυσικά, αυτές οι πρώιμες αρνητικές συναισθηματικές εμπειρίες μπορούν 

να τροποποιηθούν, αν, στο επόμενο διάστημα, οι σχέσεις μητέρας και παιδιού και 

πατέρα και παιδιού προσφέρουν στο παιδί ευκαιρίες για ευχαρίστηση και 
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ικανοποίηση. Αν όμως συμβεί το αντίθετο, η ανικανότητα, οι σωματικές, ψυχικές και 

γνωστικές δυσκολίες, οδηγούν στην κατάθλιψη (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

 Η κεντρική ιδέα των ψυχοδυναμικών θεωριών, είναι ότι η κατάθλιψη αποτελεί 

μια αντίδραση στις δυσκολίες που βιώνει το άτομο στην αλληλεπίδραση του με το 

κοινωνικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στα πλαίσια της οικογένειας. Ταυτόχρονα, η 

καταθλιπτική συμπεριφορά συμβάλλει στην παγίωση και επιδείνωση αυτών των 

δυσκολιών (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Σύμφωνα με τις ψυχοδυναμικές θεωρίες,  η διαπροσωπική απώλεια, που είναι 

η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή η απώλεια κάποιας σημαντικής διάστασης 

για το άτομο, όπως είναι ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, είναι ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο (Μάνου, 1988). Έτσι, στο επίκεντρο της κατάθλιψης, βρίσκεται η 

φανταστική ή η πραγματική απώλεια ενός σημαντικού ή αγαπημένου «αντικειμένου», 

λόγω θανάτου, χωρισμού ή απόρριψης. Συμβολικά, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί η 

απώλεια κάποιου συγκεκριμένου ή σχετικά αφηρημένου ιδεώδους ή ιδανικού 

(Κλεφτάρας, 1998). 

 Αυτά τα «αντικείμενα» είναι άτομα που υπήρξαν σημαντικά στα αρχικά 

στάδια της ζωής ενός ατόμου. Η απώλεια αυτή στην πρώτη παιδική ηλικία θεωρείται 

ότι λειτουργεί ως προδιάθεση ή αλλιώς, ως «παράγοντας ευαλωτότητας», που μπορεί 

να οδηγήσει το άτομο στην κατάθλιψη, εάν έρθει αντιμέτωπο με μια σημαντική 

απώλεια ή απογοήτευση. Κατά συνέπεια, μέσα από την κατάθλιψη πραγματοποιείται 

το πένθος ενός ασυνείδητου «αντικειμένου» (Κλεφτάρας, 1998). Επίσης, αυτή η 

αντικειμενική ή η υποκειμενική απώλεια του αγαπημένου προσώπου, προς το οποίο 

το άτομο τρέφει αμφιθυμικά συναισθήματα, οδηγεί σε βιώματα επιθετικότητας που 

στρέφονται προς τον ίδιο τον εαυτό με τη μορφή της αυτοκριτικής και άλλων 

συμπτωμάτων της κατάθλιψης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).  

 Οι Sandler και Joffe (1965), υποστήριξαν ότι στην νηπιακή ηλικία η απώλεια 

ενός αντικειμένου δεν βιώνεται αρνητικά για την απώλεια αυτή καθαυτή του 

αντικειμένου, αλλά μάλλον, για την απώλεια των θετικών στοιχείων που πρόσφερε το 

αντικείμενο αυτό στο άτομο. Αργότερα, στην παιδική ηλικία, η απώλεια του 

αντικειμένου βιώνεται ως ένα σοβαρό τραύμα αλλά, αν το χαμένο αντικείμενο 

αντικατασταθεί σωστά, το παιδί ύστερα από μια περίοδο θλίψης, δεν βιώνει 

κατάθλιψη (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 
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 Ένας μαθητής του Freud, ο Abraham, βασιζόμενος στις κλινικές 

παρατηρήσεις του, υποστήριξε ότι τα άτομα που είναι ευάλωτα στην κατάθλιψη ή την 

μελαγχολία βιώνουν μια έντονη αμφιθυμία σε σχέση με τους σημαντικούς «άλλους». 

Με άλλα λόγια, βιώνουν μια εναλλαγή θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, 

πράγμα που δημιουργεί προβλήματα στη σχέση τους με τους «άλλους» (Κλεφτάρας, 

1998).  

Σύμφωνα με τον Abraham, αυτή η αμφιθυμία πηγάζει από τις προβληματικές 

σχέσεις του παιδιού και του «αντικειμένου» κατά την παιδική ηλικία. Το άτομο, 

ιδιαίτερα σε μικρή ηλικία έχει την τάση να αντλεί ικανοποίηση από στοματικές 

ενισχύσεις. Έτσι, το καταθλιπτικό άτομο βιώνει υπερβολικά έντονη ανάγκη 

εξάρτησης και πολύ έντονη ματαίωση από αυτές τις στοματικές συμπεριφορές όπως 

φαγητό, φιλί κ.λ.π. Ως συνέπεια αυτών των αρχικών και επαναλαμβανόμενων 

απογοητεύσεων και ματαιώσεων, το καταθλιπτικό άτομο αναπτύσσει μια μόνιμη 

αλλά ασυνείδητη συσχέτιση των επιθυμιών της λίμπιντο με εχθρικές και 

καταστροφικές επιθυμίες. Όταν αργότερα το καταθλιπτικό άτομο βιώνει 

απογοητεύσεις, τα εχθρικά συναισθήματα επανέρχονται στην επιφάνεια οδηγώντας 

σε ένα επεισόδιο μελαγχολίας. Τα εχθρικά συναισθήματα που αρχικά, κατευθύνονται 

προς τους άλλους (π.χ. Τους αντιπαθώ), στη συνέχεια προβάλλονται στους άλλους 

(π.χ. Με αντιπαθούν) και τελικά εσωτερικεύονται και προσανατολίζονται προς τον 

ίδιο τον εαυτό (Κλεφτάρας, 1998). 

Επιπλέον, η κατάθλιψη είναι το αποτέλεσμα μια ερωτικής απογοήτευσης από 

το πρώτο αντικείμενο αγάπης. Συγκεκριμένα, ο Abraham αναφέρει: «η πρωτογενής 

κατάθλιψη του παιδιού, είναι συνδεδεμένη με πρώιμες απογοητεύσεις του παιδιού 

στη σχέση του με τους γονείς, αλλά προτού ξεπεραστεί η οιδιπόδεια επιθυμία» (Golse 

& Messerschmitt, 1987, σελ. 62).         

Μια νεοφροϋδική προσέγγιση της κατάθλιψης, είναι η θεωρία του δεσμού, 

που αναπτύχθηκε από τον Bowlby. Ο Bowlby, έδωσε έμφαση στη σπουδαιότητα των 

πρώτων εμπειριών προσκόλλησης του ατόμου, για την ανάπτυξη καταθλιπτικής 

προδιάθεσης αργότερα στη ζωή του. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, τα νεογέννητα 

έχουν μια έμφυτη τάση να αναζητούν κίνητρα και διέγερση, και να ενθαρρύνουν την 

προσκόλληση σε σημαντικά πρόσωπα και αντικείμενα, τα οποία μπορούν να 

προσφέρουν προστασία και υποστήριξη. Αυτή η έμφυτη τάση πήρε τη σημερινή 
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μορφή της σταδιακά μέσα από τη διαδικασία της φυσικής επιλογής (Κλεφτάρας, 

1998). 

 Ο Bowlby, υποθέτει ότι συμπεριφορές όπως το κλάμα, το χαμόγελο, το 

πιπίλισμα και το τονικό αντανακλαστικό σύλληψης (grasping reflex), λειτουργούν με 

στόχο να αποσπάσουν φροντίδα και να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη των δεσμών 

προσκόλλησης με τους ενήλικες. Σύμφωνα με τον Bowlby, οι άνθρωποι ανεξαρτήτως 

ηλικίας, είναι ευάλωτοι σε προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις, εάν για κάποιους 

λόγους δεν ανάπτυξαν ισχυρούς δεσμούς προσκόλλησης στην αρχή της ζωής τους 

(Κλεφτάρας, 1998). Δηλαδή, ο αποχωρισμός του παιδιού από τους γονείς του, είναι 

ένας προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση της κατάθλιψης. Η διακοπή της 

σχέσης αυτής, μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με τη πραγματική απώλεια του γονέα, 

αλλά και με βιώματα χαμηλής έκφρασης συναισθημάτων και φροντίδας από το γονέα 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Με άλλα λόγια, η συστηματική αποτυχία του γονέα να ικανοποιήσει τις 

συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού σχετίζεται με την ανάπτυξη ανασφαλούς 

δεσμού. Αυτό το είδος του δεσμού, δημιουργεί στο παιδί την αντίληψη ότι το ίδιο δεν 

αξίζει, ότι δεν το αγαπούν και ότι δεν μπορεί να βασιστεί στους άλλους. Επίσης, ο 

ανασφαλής δεσμός δημιουργεί δυσκολίες στο παιδί να χειριστεί τις συναισθηματικές 

του εμπειρίες. Αυτοί οι παράγοντες θέτουν τις βάσεις για την μεταγενέστερη 

εμφάνιση της κατάθλιψης (Cicchetti et al., 1991, παραπομπή στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

 Ο Field (1992), αναφέρει ότι τα παιδιά καταθλιπτικών μητέρων μπορούν να 

εμφανίσουν συμπτώματα της καταθλιπτικής διαταραχής από την ηλικία των 8 μηνών. 

Αυτά τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μόνο κατά την αλληλεπίδραση με την 

καταθλιπτική μητέρα, αλλά και με την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, γεγονός που 

υποδηλώνει την έναρξη ανάπτυξης ενός σταθερού αρνητικού τρόπου επικοινωνίας με 

το κοινωνικό περιβάλλον (Field, 1992).      

 Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στις οικογένειες όπου το παιδί ή οι 

γονείς πάσχουν από κατάθλιψη, έχουν δείξει ότι οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα 

μέλη αυτών των οικογενειών είναι συχνά δυσλειτουργικές. Η συμπεριφορά των 

μητέρων με κατάθλιψη απέναντι στα παιδιά τους διέπεται συνήθως από δύο βασικά 

χαρακτηριστικά, την απόσυρση και την παρεμβατικότητα (Malphurs et al., 1996). 

Επίσης, οι μητέρες αυτές τείνουν να ανταποκρίνονται λιγότερο στην ανάγκη των 
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παιδιών τους για επικοινωνία, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια στο παιχνίδι με τα 

παιδιά τους, είναι λιγότερο τρυφερές μαζί τους και τους παρέχουν λιγότερη 

ενθάρρυνση σε σχέση με τις μητέρες που δεν πάσχουν από κατάθλιψη. Κάτι πολύ 

σημαντικό, είναι ότι είναι λιγότερο σταθερές κατά την επιβολή της πειθαρχίας, ενώ, 

παράλληλα, φαίνεται να είναι περισσότερο ευερέθιστες, εχθρικές και παρεμβατικές 

απέναντι στα παιδιά τους (Kovacs, 1997). 

 Γενικά, το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί, όπου η μητέρα 

παρουσιάζει κατάθλιψη, χαρακτηρίζεται συνήθως από αρνητική διάθεση, αστάθεια 

και υψηλά επίπεδα συζυγικών καυγάδων και άγχους (Kaslow, et al., 1994, 

παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).  

Αποτελέσματα διαφόρων ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει ένας υψηλός βαθμός 

εξάρτησης από τους άλλους στα καταθλιπτικά άτομα, τα οποία φαίνεται ότι 

παρουσιάζουν κατάθλιψη όταν βιώνουν κοινωνική απόρριψη. Κάποιες άλλες έρευνες, 

έδειξαν ότι οι καταθλιπτικοί δεν φαίνεται να βιώνουν περισσότερο από άλλους το 

θάνατο ενός γονιού κατά την παιδική ηλικία, αλλά φαίνεται ότι έχουν υποφέρει 

περισσότερο από άλλους λόγω του αποχωρισμού από ένα γονιό μέσα σε ατμόσφαιρα 

έντασης και συγκρούσεων (Κλεφτάρας, 1998). 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις ψυχοδυναμικές θεωρίες, η κατάθλιψη είναι 

αποτέλεσμα της αποτυχίας της φυσιολογικής διαδικασίας του πένθους και 

χαρακτηρίζεται από αρνητική αυτοκριτική, ενοχές, απώλεια της λίμπιντο και χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Επιπλέον, οι ψυχοδυναμικοί συγγραφείς δίνουν έμφαση στη 

σπουδαιότητα της έννοιας της «απώλειας» κατά την πρώτη παιδική ηλικία, στην 

ποιότητα της σχέσης μητέρας και παιδιού στον πρώτο χρόνο ζωής και στο 

οικογενειακό περιβάλλον, θεωρώντας τα ως παράγοντες που προδιαθέτουν και 

κάνουν τα άτομα αυτά ευάλωτα στην κατάθλιψη (Κλεφτάρας, 1998). 

Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες έχουν δεχθεί πολλές κριτικές, και μια από αυτές 

είναι του Widlocher (1983). Ένα από τα σημεία της κριτικής του, είναι ότι γίνονται 

γενικεύσεις που μερικές φορές είναι βεβιασμένες και βασισμένες σε μικρό αριθμό 

περιπτώσεων και δεν χρησιμοποιούνται τα απαιτούμενα μέσα για την επιβεβαίωση 

των συμπερασμάτων τους. Υποστηρίζει ότι δεν έγινε επαρκής προσπάθεια 

διευκρίνησης της φύσης του βασικού καταθλιπτικού συναισθήματος, του συνδρόμου 

της καταθλιπτικής επιβράδυνσης και των σωματικών συμπτωμάτων. Ακόμα, 

διευκρινίζει ότι η ψυχανάλυση αποσκοπεί και λειτουργεί σε ένα επίπεδο εντελώς 
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εξατομικευμένο και υποκειμενικό, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τις 

επιστημονικές απαιτήσεις που ευνοούν την έρευνα του γενικού και περιορίζουν τις 

ατομικές μεταβλητές. Τέλος, συμπεραίνει ότι η ψυχανάλυση έχει χωρίς αμφιβολία 

πολλά να μας μάθει για την κατάθλιψη, αλλά μέσα στα όριά της, την μέθοδο της, την 

παρατήρηση του ατόμου και το αντικείμενο της (Κλεφτάρας, 1998). 

 

 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΥΠΑΡΞΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

Οι ανθρωπιστικές και υπαρξιακές θεωρίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανθρώπινη ατομικότητα και ενσυνείδηση, στην ικανότητα για ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση, στην ελευθερία του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την τύχη του και στην 

προσωπική του ευθύνη να επιλέγει τις αποφάσεις του (Κλεφτάρας, 1998). 

 Οι υπαρξιστές στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν την κατάθλιψη, δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην αποτυχία του ατόμου να ζήσει αυθεντικά και με πληρότητα, 

με όποιο τρόπο ο ίδιος επιθυμεί. Με άλλα λόγια, η κατάθλιψη είναι μια αναμενόμενη 

αντίδραση σε ένα μη επιθυμητό τρόπο ζωής, όπου το άτομο έχει την αίσθηση ότι δεν 

αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του προσφέρονται και δεν ζει σύμφωνα με το πραγματικό 

του δυναμικό. Σύμφωνα με τους υπαρξιστές και τους ανθρωπιστές, οι καταθλιπτικοί 

δεν έχουν απλώς, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν αισθήματα ενοχής, αλλά είναι ένοχοι, 

γιατί απέτυχαν να κάνουν επιλογές, να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να πάρουν 

την ευθύνη για την ίδια τη ζωή τους (Κλεφτάρας, 1998). 

 Επίσης, οι υπαρξιστές πιστεύουν ότι το καταθλιπτικό άτομο θα πρέπει να 

αντιληφθεί ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί εσωτερική ικανοποίηση, αν 

συνεχώς προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων. Μόνο αν 

λειτουργεί με αυθεντικότητα, δηλαδή με βάση τις δικές του αξίες και πεποιθήσεις, θα 

μπορέσει να έχει κάποια στιγμή την αίσθηση της προσωπικής ολοκλήρωσης. 

Υποστηρίζουν ότι τα καταθλιπτικό άτομο, πρέπει να καταλάβει ότι η μοναξιά είναι 

συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη, να αναγνωρίσει την αξία της και να τη 

δεχτεί ως στοιχείο ποιότητας και ως κίνητρο εξέλιξης και επίτευξης των προσωπικών 

του στόχων και όχι ως κάτι το αρνητικό (Κλεφτάρας, 1998). 

 Η ανθρωπιστική-υπαρξιακή προσέγγιση έχει κατά καιρούς δεχθεί αρκετές 

κριτικές. Ίσως η πιο σημαντική επίκριση, είναι ότι πρόκειται για μια μη επιστημονική 
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θεωρία. Για παράδειγμα, η επιμονή των θεωρητικών αυτής της προσέγγισης, στην 

ελεύθερη βούληση του ατόμου έρχεται άμεσα σε αντίθεση με την κυρίαρχη τάση των 

επιστημονικών ιδεών. Ένα άλλο σημείο επίκρισης είναι η έμφαση που δίνεται στην 

ενσυναίσθηση, με την έννοια ότι ο θεραπευτής δεν μπορεί να επαληθεύσει αφενός αν 

πράγματι αντιλαμβάνεται τον εσωτερικό κόσμο του καταθλιπτικού, και αφετέρου, 

στην περίπτωση που αυτό συμβεί, αν αυτή η ενσυναίσθηση έχει όντως θεραπευτική 

αξία (Bootzin, Acocella & Alloy, 1993). 

 Όμως, έρευνες που έγιναν σε ασθενείς στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, 

επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό των υπαρξιστών για τη σημασία του πνευματικού 

νοήματος και των αξιών, καθώς και της υπέρβασης του ίδιου του εαυτού στην ψυχική 

υγεία του ατόμου. Επίσης, ο Carl Rogers, ένας από τους εκφραστές της 

ανθρωπιστικής προσέγγισης, υπήρξε από τους πρώτους ψυχοθεραπευτές που 

προσπάθησαν να μελετήσουν την θεωρία του επιστημονικά. Έτσι, έννοιες όπως η 

«ζεστασιά», η «ενσυναίσθηση» και η «αποδοχή», που επιδεικνύει ο θεραπευτής, όταν 

αυτές αξιολογούνται από τον θεραπευόμενο, έχουν συχνά αποδειχθεί ότι συνδέονται 

με την επιτυχία της θεραπείας (Κλεφτάρας, 1998).         

 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

 Όπως ξέρουμε, το περιβάλλον είναι ένα σύνολο γεγονότων και ερεθισμάτων, 

τα οποία επιδρούν στην συμπεριφορά του ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει, τα εσωτερικά 

γεγονότα, όπως είναι οι σκέψεις, οι βιοχημικές μεταβολές, οι ορμονικές αλλαγές και 

τα συναισθήματα, αλλά και τις εξωγενείς καταστάσεις ή στοιχεία (Σύγχρονη 

Ψυχολογία, 2005). 

 Μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων, που συμβάλλουν στην εκδήλωση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας στα παιδιά, πρωταρχικής σημασίας είναι η οικογένεια, 

το σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Παπαγεωργίου, 

2005). 

 Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι 

στις σχέσεις τους με τους άλλους συχνά αποτελούν ενδείξεις για την εμφάνιση της 

κατάθλιψης. Οι μελέτες οι οποίες διερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαδικασία της εμφάνισης και της ανάπτυξης της κατάθλιψης, δίνουν συνήθως 
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μεγάλη έμφαση στη συμβολή παραγόντων που σχετίζονται με τις διαπροσωπικές 

σχέσεις των παιδιών και των εφήβων με κατάθλιψη. Ορισμένοι θεωρητικοί 

υποστηρίζουν ότι η εμφάνιση της κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων  

επηρεάζεται από τις πρώιμες σχέσεις τους. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η εκδήλωση 

της κατάθλιψης αποτελεί ουσιαστικά την έκβαση των διαταραγμένων σχέσεων 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Σε πολλές όμως περιπτώσεις κατάθλιψης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα 

παιδί ή ένας έφηβος στις διαπροσωπικές τους σχέσεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 

και όχι το αίτιο της κατάθλιψης. Όταν ένα παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες σε κάποιους 

τομείς της ανάπτυξης του, είναι ευνόητο ότι διαφοροποιούνται και οι αντιδράσεις των 

άλλων απέναντι του. Οι αντιδράσεις αυτές πολλές φορές δεν είναι οι ενδεδειγμένες, 

ιδιαίτερα αν η κατάθλιψη δεν έχει διαγνωστεί ακόμα ή αν τα συμπτώματά της είναι 

ενοχλητικά για το περιβάλλον του παιδιού. Έτσι, συνήθως δημιουργείται ένας φαύλος 

κύκλος διαταραγμένων αλληλεπιδράσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί ίσως αυτές οι μη 

ενδεδειγμένες αντιδράσεις του περιβάλλοντος μπορούν να επιδεινώσουν τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης με περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές 

σχέσεις του παιδιού (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Επομένως, ο αιτιολογικός χαρακτήρας των διαταραγμένων διαπροσωπικών 

σχέσεων του παιδιού ως προς την εμφάνιση της κατάθλιψης είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να προσδιοριστεί καθώς οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές του σχέσεις λειτουργούν 

άλλοτε ως αιτιολογικός παράγοντας και άλλοτε ως συνέπεια της κατάθλιψης, ακόμα 

και για το ίδιο το παιδί. Παρόλα αυτά, είναι βέβαιο ότι οι εμπειρίες που βιώνει ένα 

παιδί μέσα από τις σχέσεις του, είναι συχνά καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη 

της κατάθλιψης (Sroufe et al., 2000, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005)      

 Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα, τόσο της φυσιολογικής ανάπτυξης όσο και της ψυχοπαθολογίας 

(Ιεροδιακόνου, 1991, παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). Η φτωχή προσαρμογή 

μέσα στην οικογένεια προδιαθέτει και φτωχή κοινωνική προσαρμογή. Το ασταθές 

οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει αίσθηση ανασφάλειας, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, συναισθήματα θυμού και δυσκολία δημιουργίας στενών 

διαπροσωπικών σχέσεων (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί παλαιότερα, έχουν καταδείξει δύο βασικές 

διαστάσεις της γονεϊκής συμπεριφοράς, ως παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση 
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της κατάθλιψης στα παιδιά και στους εφήβους. Οι παράγοντες αυτοί, είναι η σκληρή 

αντιμετώπιση του παιδιού, δηλαδή η εχθρική και η απορριπτική συμπεριφορά των 

γονέων, και η ασταθής και ασαφής συμπεριφορά των γονέων ως προς το παιδί 

(Farrington et al., 1990, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Διαχρονικές έρευνες, απέδειξαν πως η σκληρή αντιμετώπιση, η απόρριψη του παιδιού 

από τους γονείς του, η κακοποίηση και η συναισθηματική αποστέρηση, μπορεί να 

σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κατάθλιψη (Cicchetti, 2000, παραπομπή στο 

Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005).       

 Η κατάθλιψη συσχετίζεται συχνά με αρνητικά γεγονότα όπως είναι το 

διαζύγιο, ο θάνατος των δύο γονέων, οι κακές συνθήκες διαβίωσης, κάποιο σοβαρό 

ατύχημα ή ακόμη και αλλαγή γειτονιάς και σχολείου (Kovacs, 1997). Αυτά τα 

γεγονότα μπορεί να συνδυάζονται και με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η 

έλλειψη κοινωνικής στήριξης ή η ελλιπής φροντίδα (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αντιδρούν στα αρνητικά γεγονότα, 

διαφοροποιείται ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο. Για παράδειγμα, οι 

αντιδράσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο διαζύγιο τω γονέων είναι συνήθως 

η εμφάνιση φοβιών και οι διαταραχές στον ύπνο. Στο ίδιο γεγονός, τα παιδιά 5 έως 

και 8 ετών μπορεί να παρουσιάσουν μείωση των σχολικών τους επιδόσεων, τα παιδιά 

από 9 έως και 12 ετών μπορεί να αντιδράσουν με θυμό, άγχος και προβλήματα 

συμπεριφοράς, ενώ οι έφηβοι μπορεί να εκδηλώσουν την πλήρη συμπτωματολογία 

της κατάθλιψης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Φαίνεται λοιπόν, ότι η σχέση μεταξύ αρνητικών γεγονότων και κατάθλιψης 

δεν είναι ευθύγραμμη καθώς οι αντιδράσεις των ανθρώπων στο ίδιο αρνητικό γεγονός 

συχνά διαφέρουν. Η οξεία ή η χρόνια φύση των αρνητικών γεγονότων, η ένταση της 

σοβαρότητας τους, η πραγματική απειλή που τα συνοδεύει, επηρεάζουν την 

αντίδραση του ατόμου. Επιπλέον, η υποκειμενική αξία που αποδίδει το άτομο σε 

αυτά τα γεγονότα ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του, είναι 

παράγοντας που μεσολαβεί ανάμεσα στα αρνητικά γεγονότα και την εμφάνιση της 

κατάθλιψης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι τα παιδιά που ζουν με τον ένα γονέα 

εμφανίζουν συχνότερα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, σε 

σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, κυρίως όταν δεν υπάρχει ευρύτερο υποστηρικτικό 

σύστημα. Ωστόσο, η διαφορετική δομή της οικογένειας, δεν αποτελεί πρόβλημα, 
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όταν οι σχέσεις μεταξύ των μελών είναι θετικές (Buehler et al., 1998, παραπομπή στο 

Παπαγεωργίου, 2005). 

 Από την άλλη μεριά, έχει αναφερθεί ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας όπως η επιμέλεια, η αίσθηση του καθήκοντος, η τελειομανία, η 

έλλειψη αυθορμητισμού και η σφοδρή επιθυμία της τάξης μπορούν να προδιαθέτουν 

στην ανάπτυξη μονοπολικών καταθλιπτικών διαταραχών (Σύγχρονη Ψυχολογία, 

2005). 

 Ο ρόλος του σχολείου στην ψυχική υγεία του παιδιού είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός. Η επίδραση του σχολείου στη συμπεριφορά και την σχολική απόδοση 

μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Συγκεκριμένα, το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά προς το παιδί που αντιμετωπίζει προβλήματα στην οικογένεια του, ή 

αντίθετα να τα επιδεινώσει λόγω του επιπέδου δεξιοτήτων μάθησης, της στάσης του 

δασκάλου και των συνομηλίκων (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Οι μελέτες που έγιναν και αφορούσαν το σχολείο, έδειξαν ότι η ισορροπία ως 

προς τις δεξιότητες μάθησης, η χρήση επιβραβεύσεων, η αναγνώριση των 

προσπαθειών από τον δάσκαλο, το άνετο και ευχάριστο περιβάλλον, οι διαθέσιμες 

ευκαιρίες για συμμετοχή όλων των μαθητών σε όσα διαδραματίζονται στο σχολείο, η 

έμφαση σε ακαδημαϊκά θέματα, η κατάλληλη συμπεριφορά των δασκάλων, οι 

δεξιότητες χειρισμού της τάξης ομαδικά και η συγκεκριμένη και σαφής καθοδήγηση 

των μαθητών, επηρεάζουν θετικά την ψυχική υγεία του παιδιού και τα αποτρέπουν 

από την εκδήλωση κάποιας διαταραχής, συμπεριλαμβανομένου και της κατάθλιψης 

(Rutter, 1980, παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005).   

Σύμφωνα με νεότερες θεωρίες, όπως είναι η θεωρία diathesis-stress, η 

κατάθλιψη θεωρείται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άγχος που 

επιβάλλουν οι εξωτερικές συνθήκες και στο βαθμό ευαισθησίας και αντοχής του 

ατόμου. Ο βαθμός ευαισθησίας στο άγχος, θεωρείται ως ένα χαρακτηριστικό της 

ιδιοσυγκρασίας του ατόμου. Αν λοιπόν το άτομο εκτεθεί σε αγχογόνες καταστάσεις 

που ξεπερνούν το επίπεδο της αντοχής του στο άγχος, τότε είναι επιρρεπές στην 

εμφάνιση της κατάθλιψης (Hilsman & Garber, 1995). 

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο βαθμός ευαισθησίας του κάθε 

ατόμου δεν είναι ο ίδιος για όλους τους τομείς της ζωής του. Με άλλα λόγια, άλλος 

μπορεί να έχει υψηλότερο βαθμό ευαισθησίας όσο αφορά τις ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές του επιδόσεις, και άλλος όσο αφορά τις κοινωνικές του σχέσεις. 
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Συγκεκριμένα, η κατάθλιψη θα εμφανιστεί μόνο αφού το άτομο εκτεθεί σε αγχογόνες 

καταστάσεις που ξεπερνούν το επίπεδο αντοχής του στο συγκεκριμένο τομέα όπου 

έχει υψηλό βαθμό ευαισθησίας. Στα παιδιά και στους έφηβους υπάρχουν ελάχιστα 

ερευνητικά δεδομένα για την ορθότητα αυτής της θεωρίας, αλλά είναι θετικά 

(Hammen & Goodman-Brown, 1990). 

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτής της θεωρίας, είναι ότι τα άτομα 

που είναι ευάλωτα στην κατάθλιψη, πολλές φορές λειτουργούν στη ζωή τους με 

τέτοιο τρόπο ώστε τα ίδια να προκαλούν τα αρνητικά γεγονότα, γεγονός που οδηγεί 

στην πλήρη εμφάνιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Σύμφωνα με μια έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε με παιδιά, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά καταθλιπτικών 

μητέρων βίωναν σε σημαντικό βαθμό περισσότερα αρνητικά γεγονότα τα οποία 

προκαλούσαν τα ίδια, όπως συγκρούσεις με τους συνομήλικους, σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου (Adrian & Hammen, 1993). 

 

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

 Η συντριπτική πλειονότητα των θεωριών που έχουν προταθεί για την 

ερμηνεία της κατάθλιψης βασίζονται στην μελέτη της διαταραχής στους ενήλικες. 

Όμως, σχετικά πρόσφατα οι ερευνητές άρχισαν να αξιολογούν την ορθότητα αυτών 

των θεωριών για τα παιδιά λαμβάνοντας υπόψη τόσο την επίδραση της ανάπτυξης 

στην κατάθλιψη όσο και την επίδραση της κατάθλιψης στην ανάπτυξη (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

 Οι Hammen και Rudolph (1996), συνοψίζουν τα ερευνητικά δεδομένα της 

κατάθλιψης στα παιδιά, καταλήγοντας ότι οι πρώιμες αρνητικές εμπειρίες που μπορεί 

να βιώνει ένα παιδί στα πλαίσια της οικογένειας του κωδικοποιούνται στη μνήμη του 

ως αρνητικά γνωστικά σχήματα με βάση τα οποία, αξιολογεί τον εαυτό του ως 

ανάξιο, τους άλλους ως αδιάφορους απέναντί του και τις σχέσεις του με τους 

ανθρώπους ως απρόβλεπτες και επιβλαβείς. Έτσι, το παιδί επικεντρώνεται επιλεκτικά 

στα αρνητικά γεγονότα, με αποτέλεσμα την παγίωση και την σταθεροποίηση των 

αρνητικών γνωστικών σχημάτων. Με αυτό τον τρόπο, το παιδί αντιμετωπίζει 

δυσκολίες στον κοινωνικό τομέα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε απόρριψη 
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από τους άλλους, και μακροπρόθεσμα στην απομόνωση και στην κατάθλιψη 

(Hammen & Rudolph, 1996, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Σε όλα αυτά εμπλέκονται και οι βιολογικοί παράγοντες. Η χρόνια έκθεση σε 

αγχογόνες καταστάσεις και οι καταθλιπτικές αντιδράσεις που ακολουθούν, 

αλλοιώνουν την λειτουργία των εγκεφαλικών κέντρων που είναι υπεύθυνα για τη 

ρύθμιση του συναισθήματος, με αποτέλεσμα την αύξηση των δυσκολιών του παιδιού 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους (Hammen & Rudolph, 1996, 

παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 

 Με όσα αναφέρθηκα πιο πάνω είναι προφανές ότι όλα αυτά επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του παιδιού  σε πολλούς τομείς, σε κάθε ηλικία, και έτσι εμφανίζουν 

δυσκολίες στον κοινωνικό, γνωστικό και ακαδημαϊκό τομέα. Αυτές οι δυσκολίες 

οδηγούν σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και σε πολλά συναισθηματικά προβλήματα. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι η κατάθλιψη κατά την διάρκεια της παιδικής και εφηβικής 

ηλικία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα και σαφώς έχει σοβαρές 

συνέπειες τόσο στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού όσο και σε διάφορους τομείς 

λειτουργικότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

  

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις και τα κλινικά δεδομένα που προέρχονται 

από διάφορες έρευνες, η κατάθλιψη εκδηλώνεται με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις 

ηλικίες. Όμως, όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κάποιες ιδιαιτερότητες στην εκδήλωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, ανάλογα 

με την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκονται (Cytryn & McKnew, 1996). 

 Η Μέση Ηλικία που εμφανίζεται για πρώτη φορά το Μείζον Καταθλιπτικό 

Επεισόδιο είναι τα 15 έτη. Παλαιότερα, επικρατούσε η άποψη ότι η εμφάνιση του 

Μείζονος Καταθλιπτικού Επεισοδίου είναι παροδικό φαινόμενο. Όμως, σήμερα μέσα 

από τις διάφορες μελέτες που έγιναν, τα ποσοστά επανεμφάνισης των καταθλιπτικών 

επεισοδίων είναι ιδιαίτερα υψηλά. Σε μια διαχρονική έρευνα των Harrington και των 

συνεργατών του (1996), διαπιστώθηκε ότι από τα 80 παιδιά με κατάθλιψη, τα οποία 

οι ερευνητές παρακολουθούσαν μέχρι την ενηλικίωση, το 84% εξακολουθούσε να 

πληροί τα κριτήρια για τη διάγνωση της καταθλιπτικής διαταραχής. Αυτό που είναι 

σίγουρο, είναι το γεγονός ότι η πρώιμη ηλικία εμφάνισης της κατάθλιψης αποτελεί, 

τον πιο αρνητικό προγνωστικό παράγοντα για την έκβαση της διαταραχής (Kovacs et 

al., 1984, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Η νεανική κατάθλιψη είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που κυμαίνεται από 

την ήπια έως τη σοβαρή κατάθλιψη. Σύμφωνα με τον Birmaher (2004), τα παιδιά και 

οι έφηβοι παρουσιάζουν παρόμοια κλινική εικόνα ως προς την συμπτωματολογία, τη 

διάρκεια και τη σοβαρότητα του καταθλιπτικού επεισοδίου. Επίσης, παρουσιάζουν 

παρόμοια ποσοστά ανάρρωσης, υποτροπής, συννοσηρότητας και οικογενειακού 

ιστορικού ψυχικών διαταραχών. Μερικά από αυτά τα συμπτώματα, όπως τα 

σωματικά συμπτώματα και η κοινωνική απόσυρση, είναι ιδιαίτερα συχνά στα παιδιά, 

ενώ οι παραληρηματικές ιδέες είναι σπάνιες (Παπαγεωργίου, 2005). 

Μελέτες εστιασμένες σε κλινικούς πληθυσμούς αναφέρουν ότι τα παιδιά με 

κατάθλιψη παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο υποτροπών και η εκδήλωση της διαταραχής 
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κατά την εφηβεία σχετίζεται με υψηλά ποσοστά κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή. 

Όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με μείζονα κατάθλιψη αποθεραπεύεται 

στα επόμενα δύο χρόνια (Παπαγεωργίου, 2005). 

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την κατάθλιψη στα παιδιά και στους εφήβους 

είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται με τις περιπτώσεις των ενηλίκων. 

Όμως, όπως προαναφέρθηκε, η εκδήλωση των συμπτωμάτων αυτών διαφοροποιείται 

ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο το οποίο βρίσκεται το παιδί. Για παράδειγμα, το 

συναίσθημα της θλίψης μπορεί να εκφράζεται με υπερβολικό κλάμα από ένα νήπιο, 

με θλιμμένη έκφραση προσώπου από ένα παιδί σχολικής ηλικίας και με ευερέθιστη 

διάθεση από ένα έφηβο. Οι διαφορετικοί τρόποι εκδήλωσης των συμπτωμάτων αυτών 

δεν αποτελούν διαφορετικούς τύπους κατάθλιψης, αλλά αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικά στάδια στην αναπτυξιακή τους πορεία (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Οι διαφορές αυτές σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο βιολογικής, 

συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού. Τα μικρά παιδιά έχουν πιο 

συγκεκριμένη σκέψη από ότι οι έφηβοι και αντιδρούν άμεσα στα ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος. Αντίθετα, οι έφηβοι έχουν την ικανότητα να σκέπτονται σε 

αφαιρετικό επίπεδο για τον εαυτό τους και μπορούν να δημιουργήσουν αρνητική 

αυτοεικόνα ή να έχουν απαισιόδοξες προσδοκίες για το μέλλον. Επομένως, τα μικρά 

παιδιά μπορούν να βιώνουν έντονο άγχος μπροστά σε στρεσογόνες καταστάσεις, 

αλλά δεν μπορούν να βιώσουν κάποια άλλα συμπτώματα της κατάθλιψης, όπως τα 

συναισθήματα ενοχής, του αβοήθητου και της προσωπικής απαξίας, τα οποία 

απαιτούν υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Μια πολύ σημαντική έρευνα είναι αυτή των Shafiii και Shafiii (1992), οι 

οποίοι μελέτησαν με προσοχή την εξελικτική ψυχοπαθολογία της κατάθλιψης και τις 

εκδηλώσεις της. Σύμφωνα με την έρευνα τους, τα καταθλιπτικά συμπτώματα στα 

παιδιά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται 

σε παθολογικές αποκλίσεις: 

1) Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με την έννοια της «μετατροπής» ή της 

«μεταμόρφωσης», όπου υπάρχει μια μη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και 

του εφήβου, 

2) Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την έννοια της «παλινδρόμησης», όπου 

παρατηρείται μετάβαση σε προηγούμενα πιο ασφαλή στάδια ανάπτυξης, και το 
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παιδί φαίνεται να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει δεξιότητες και λειτουργίες, που 

είχε μάθει και χρησιμοποιήσει στα παρελθόν (Shafiii & Shafiii, 1992). 

Με βάση αυτήν την έρευνα, τα συμπτώματα της παιδικής και εφηβικής 

κατάθλιψης μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία: 

1) τα συμπτώματα κατάθλιψης του πρώτου έτους (Βρεφική ηλικία), 

2) τα συμπτώματα κατάθλιψης του δεύτερου και τρίτου έτους (Νηπιακή ηλικία), 

3) τα συμπτώματα κατάθλιψης του τέταρτου και πέμπτου έτους (Προσχολική 

ηλικία), 

4) τα συμπτώματα κατάθλιψης του έκτου έως δωδέκατου έτους (Σχολική ηλικία) και 

5) τα συμπτώματα κατάθλιψης της εφηβεία (Shafiii & Shafiii, 1992). 

Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής αναφορά για την εκδήλωση των 

συμπτωμάτων της κατάθλιψης σε αυτές τις ηλικίες. 

 

 ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Η πρώτη περιγραφή συμπτωμάτων της κατάθλιψης στα βρέφη έγινε από τον 

Renee Spitz (1946). Ο Spitz είχε κάνει ένα πείραμα με μια δήθεν μητρική απουσία. 

Τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού του πειράματος ήταν τα ακόλουθα: η πορεία μιας 

«φυσιολογικής» περιόδου της σχέσης μητέρα και παιδιού, η πλήρης διακοπή της 

σχέσης μητέρας και παιδιού ανάμεσα στον 6ο και 8ο μήνα της ζωής και η έλλειψη 

αντικατάστασης από ένα μητρικό υποκατάστατο, σταθερό και συναισθηματικά 

έγκυρο (Golse & Messerschmitt, 1987). 

Οι συνέπειες αυτού του πειράματος ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Συγκεκριμένα, 

υπήρξε μια περίοδος τριών μηνών περίπου, όπου η συμπεριφορά του βρέφους ήταν 

«αντιδραστική» και ασθενική, με κλάματα, ερεθισμό, άγχος,  με απαιτητική εξάρτηση 

από το περιβάλλον και με διαταραχές του ύπνου και της διατροφής. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε μια δεύτερη περίοδος, όπου το βρέφος παρουσίαζε απομόνωση, 

εχθρικότητα, σχετική ψυχοκινητική αδράνεια, μείωση της κινητικότητας και της 

εκφραστικότητας στο βλέμμα και στις χειρονομίες, ένα είδος σοκ και αποβλάκωση 

(Golse & Messerschmitt, 1987). 

Τέλος, ο Spitz χρησιμοποίησε τον όρο «ανακλητική κατάθλιψη» για να 

περιγράψει τη συμπεριφορά των βρεφών που μεγάλωναν σε ιδρύματα. Έτσι, τα 
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βρέφη αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα υγιή δεσμό με κάποιο 

ενήλικα (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Εδώ, τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι 

η απομόνωση, η αδιαφορία, η παθητικότητα, η αδράνεια, η επιβράδυνση και το 

σταμάτημα της ψυχοκινητικής και πνευματικής ανάπτυξης. Όλα αυτά οδηγούν σε μια 

σφαιρική καθυστέρηση συμπεριλαμβανομένου της γλωσσολογικής και της 

συναισθηματικής ανάπτυξης. Εάν όμως, η ίδια η μητέρα επιστρέψει ή εάν βρεθεί ένα 

ικανοποιητικό μητρικό υποκατάστατο, τότε υπάρχει πλήρη βελτίωση των 

συμπτωμάτων, και συνεπώς των διαταραχών (Golse & Messerschmitt, 1987). 

Διάφορες άλλες μελέτες, έδειξαν ότι παρόμοια συμπεριφορά είναι δυνατό να 

εμφανίσουν και βρέφη τα οποία μεγαλώνουν με την οικογένειά τους, αλλά 

υφίστανται ψυχολογική και φυσική κακοποίηση (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Όσο αφορά την νηπιακή ηλικία, ο Engel και οι συνεργάτες του 

χρησιμοποίησαν τον όρο «σύνδρομο απόσυρσης / συντήρησης», για να περιγράψουν 

την μειωμένη ανταπόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα, θλιμμένη συμπεριφορά και 

απώλεια του ενδιαφέροντος. Συνήθως, αυτά τα συμπτώματα υπάρχουν σε νήπια που 

υπέστησαν σοβαρή απώλεια ή τραύμα, στέρηση ψυχικών και υλικών αγαθών και 

παραμέληση (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

Οι ενδείξεις της κατάθλιψης στα πολύ μικρά παιδιά μπορεί να 

συμπεριλαμβάνουν καθυστέρηση ή απώλεια αναπτυξιακών επιτευγμάτων, όπως ο 

έλεγχος των σφιγκτήρων, η αποκατάσταση ενός ορισμένου ρυθμού στον ύπνο και στη 

διατροφή και η νοητική ανάπτυξη. Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχει θλιμμένη 

έκφραση στο πρόσωπο του παιδιού (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Τα παιδιά αυτά, 

δεν χαμογελούν και τείνουν να αποστρέφουν το κεφάλι τους από τους ανθρώπους 

που τα πλησιάζουν, συμπεριλαμβανομένων και των γονιών τους (Solomon, 2004). 

Συχνά σε αυτά τα παιδιά, εμφανίζονται αυτοκαταστροφικές μορφές συμπεριφοράς, 

όπως το χτύπημα του κεφαλιού και το δάγκωμα, ή μορφές συμπεριφοράς όπως το 

πιπίλισμα του δακτύλου και η ρυθμική κίνηση μπρος-πίσω. Γενικά, ενδέχεται να 

εναλλάσσονται απαιτητικές με απαθείς μορφές συμπεριφοράς (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 
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 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η κατάθλιψη στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, χαρακτηρίζεται από τα τυπικά συμπτώματα κατά το DSM-IV. Αυτά τα 

συμπτώματα είναι η θλίψη, η ευερεθιστότητα, τα οποία συνοδεύονται από 

νευροφυτικά συμπτώματα, ανηδονία, καταστροφικά και αυτοκτονικά θέματα 

παιχνιδιού (Luby et al., 2003). Επίσης, εμφανίζονται ασταθή, δυστυχισμένα, 

αρνούνται τη λήψη τροφής, είναι ευερέθιστα και συχνά κλαίνε πολύ (Παπαγεωργίου, 

2005). 

Άλλες ενδείξεις κατάθλιψης σε αυτήν την ηλικία, είναι ότι σπάνια εκφράζουν 

με το λόγο συναισθήματα θλίψης και αβοήθητου. Ωστόσο η εμφάνιση τους ενδέχεται 

να είναι θλιμμένη. Επίσης, έχουν έλλειψη ενδιαφέροντος για την ενασχόληση με 

δραστηριότητες που συνήθως είναι ευχάριστες για παιδιά. Ενδέχεται να 

παρουσιάσουν παλινδρόμηση στο γνωστικό και λεκτικό τομέα, άγχος του 

αποχωρισμού από το πρόσωπο που φροντίζει το παιδί και κοινωνική απόσυρση. 

Ορισμένες φορές παρατηρούνται δυσκολίες στον ύπνο και ανήσυχη διάθεση. 

Επιπλέον τα παιδιά αυτά εκφράζουν φόβους εγκατάλειψης (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 

Συνοπτικά, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με κατάθλιψη, έχουν έντονα 

κλάματα, θλίψη, παράπονα για σωματικές αδιαθεσίες, ανορεξία, διαταραχές στον 

ύπνο και έλλειψη ενδιαφέροντος για διάφορες δραστηριότητες. Ωστόσο, η κλινική 

εικόνα είναι έντονα ασταθής και τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα δεν 

παραμένουν σταθερά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν επιτρέπεται η 

αξιόπιστη διάγνωση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανωριμότητα των 

γνωστικών δομών του παιδιού, που δεν μπορεί να συλλάβει την έννοια του 

παρελθόντος και του παρόντος, καθώς επίσης και να μιλήσει για την εμπειρία του. Η 

συμπεριφορά αυτής της ηλικία είναι ασταθής (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

Τέλος, η διάγνωση της διαταραχής απαιτεί την ανάλογη αξιολόγηση σε κάθε 

αναπτυξιακό στάδιο, επειδή η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η απελπισία και οι 

υποτροπιάζουσες ιδέες θανάτου είναι δύσκολο να αναγνωριστούν στα μικρά παιδιά, 

λόγω της φύσης και της ποιότητας των γνωστικών λειτουργιών (Παπαγεωργίου, 

2005). 
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 ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

 Καθώς τα παιδιά πλησιάζουν την σχολική ηλικία, η κλινική εικόνα της 

κατάθλιψης πλησιάζει περισσότερο την αντίστοιχη εικόνα των ενηλίκων (Καλαντζή-

Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). Οι περισσότεροι ερευνητές χωρίζουν την σχολική 

ηλικία σε πρώιμη και όψιμη. Στην πρώιμη σχολική ηλικία εντάσσονται τα παιδιά 

ηλικίας έξι μέχρι εννέα χρονών. Η θλίψη, το εύκολο ξέσπασμα σε κλάμα και η 

δυσφορία όταν εμφανίζονται, είναι περισσότερο σταθερά, από ότι στην προσχολική 

ηλικία. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, αρχίζουν να μιλούν για τις ανησυχίες τους και 

συχνά εκφράζουν την επιθυμία να πεθάνουν. Στην όψιμη σχολική ηλικία εντάσσονται 

τα παιδιά, ηλικίας εννέα μέχρι δώδεκα χρονών. Αυτά τα παιδιά είναι πιθανό, να 

εμφανίσουν περισσότερο μόνιμες καταστάσεις δυσφορίας και να εκφράζουν σκέψεις 

αυτοκτονίας (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

 Η λύπη εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε στην κλινική εικόνα των παιδιών 

σχολικής ηλικίας, ακόμα και αν δεν εκφράζεται με λόγια. Το παιδί συχνά κλαίει πιο 

εύκολα και χωρίς φανερή αιτία. Επίσης, το παιδί χάνει το ενδιαφέρον και την 

ικανότητα του να παίζει και να παίρνει πρωτοβουλίες. Η φαντασία του είναι πιο 

φτωχή και η ικανότητα του να συγκεντρώνεται πάνω σε μια δραστηριότητα και η 

προσοχή του αμβλύνονται. Ακόμα, το παιδί κουράζεται πιο εύκολα και οι διαταραχές 

του ύπνου είναι συχνό φαινόμενο σε αυτήν την ηλικία. Εδώ, εμφανίζεται η αϋπνία, τα 

νυκτερινά ξυπνήματα και πιο σπάνια η πρωινή αϋπνία. Ακόμα και άλλες διαταραχές 

ύπνου, όπως νυκτερινοί τρόμοι, οι εφιάλτες και η υπερυπνία μπορούν να 

χαρακτηρίσουν την κατάθλιψη στην σχολική ηλικία (Golse & Messerschmitt, 1987).     

   Η καταθλιπτική διάθεση είναι πλέον εμφανής, καθώς και η έκφραση 

συναισθημάτων ενοχής και υπερβολικής αυτοκριτικής. Η έλλειψη κινήτρου μπορεί 

να επηρεάσει το βαθμό αποτελεσματικότητας του παιδιού, τόσο στις σχολικές όσο 

και στις κοινωνικές του δραστηριότητες. Επίσης, τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν 

επιθετική συμπεριφορά ως προς τους γονιούς τους και τους συνομήλικους τους 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Συνήθως τα παιδιά παραπονιούνται για ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως 

κεφαλαλγία και κοιλιακό άλγος, κυρίως στις περιπτώσεις στις οποίες ατομικοί και 

πολιτισμικοί παράγοντες δεν επιτρέπουν την έκφραση της καταθλιπτικής διάθεσης 
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(Katon et al., 1988, παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). Δηλαδή, λόγω των 

πολιτισμικών αλλά και των ατομικών προκαταλήψεων για την κατάθλιψη, τα παιδιά 

μπορεί να μην δείχνουν άμεσα ότι έχουν κατάθλιψη, ή ακόμα να μην θέλουν και τα 

ίδια τα παιδιά να το αποδεχθούν. Επίσης, παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση στο 

σχολείο, αδυναμία να χειριστούν απογοητεύσεις και συχνά ξεσπάσματα νεύρων. Στην 

ηλικία αυτή, τα παιδιά παραπονιούνται για ανία, και φαίνονται χωρίς ζωντάνια και 

ενέργεια (Παπαγεωργίου, 2005). Συγκεκριμένα, λένε πολύ συχνά ότι βαριούνται σε 

σχέση με τα «φυσιολογικά» παιδιά της ίδιας ηλικίας. Μάλιστα, πολλές φορές 

φαίνεται ότι δεν μπορούν να χαρούν και να διασκεδάσουν (Goodyer & Cooper, 

1993). 

 Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά, κυρίως στους τομείς των ακαδημαϊκών επιδόσεων και των κοινωνικών 

σχέσεων τους. Όσο αφορά τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, πολλές φορές δεν είναι 

ικανοποιητικές. Αυτό συμβαίνει λόγω της κακής τους διάθεσης, της έλλειψης 

ενδιαφέροντος και κινήτρων και της δυσκολίας τους για συγκέντρωση (Goodyer & 

Cooper, 1993). Η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων οδηγεί στην μείωση της 

προσπάθειας που καταβάλλουν για την μελέτη τους, ενώ η δυσκολία τους στην 

συγκέντρωση οδηγεί σε δυσκολίες στην εκτέλεση διαφόρων πολύπλοκων 

δραστηριοτήτων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Επίσης, πολλές φορές μπορεί να 

παρουσιάσουν διασπαστική συμπεριφορά και ψυχοκινητική επιβράδυνση. 

(Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Η ψυχοκινητική επιβράδυνση μπορεί να μειώσει το ρυθμό απόκτησης νέων 

γνώσεων, με αποτέλεσμα τις δυσκολίες στην σχολική τάξη. Αυτό με τη σειρά του, 

μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του κινήτρου για μάθηση και αρνητικές 

σχολικές εμπειρίες (Kovacs & Goldston, 1991, παραπομπή στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). Ωστόσο, δεν είναι σαφές κατά πόσο οι αρνητικές επιδράσεις της 

κατάθλιψης στις σχολικές επιδόσεις είναι μόνιμες ή αναστρέψιμες. Υπάρχουν 

διάφορες έρευνες με αντιφατικά ευρήματα. Μερικές από αυτές, υποστηρίζουν ότι οι 

σχολικές επιδόσεις βελτιώνονται με την πάροδο των καταθλιπτικών επεισοδίων. 

Όμως, άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα αυτά παραμένουν και 

γίνονται μόνιμα (Puig - Antich et al., 1985, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 

2005). 
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 Όσο αφορά τις κοινωνικές τους σχέσεις, τα παιδιά αυτά παραπονιούνται ότι 

συχνά δεν έχουν φίλους και ότι δεν είναι αγαπητά και αποδεκτά στις παρέες των 

συνομηλίκων τους (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Έτσι, αυτό μπορεί να τους 

οδηγήσει στην απόσυρση, και συνεπώς στην απομόνωση (Καλαντζή - Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). Μέσα από τις έρευνες, φαίνεται πως αυτή η αντίληψη ισχύει 

στην πραγματικότητα, γιατί αποδεικνύουν την κοινωνική απόρριψη και τη χαμηλή 

δημοτικότητα αυτών των παιδιών (Kaslow et al., 1994, παραπομπή στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

 Η τάση για κοινωνική απόσυρση ανέρχεται σε ποσοστό 75-95% των παιδιών 

με κατάθλιψη, και μειώνει σημαντικά την αλληλεπίδραση τους με τους συνομηλίκους 

τους (Goodyer & Cooper, 1993). Συνήθως, αυτό οφείλεται στη δυσκολία αυτών των 

παιδιών να διατηρήσουν κοινωνικές επαφές και στο γεγονός ότι δεν εμπιστεύονται 

τους άλλους. Επίσης, σχετίζεται με δυσκολίες στην κοινωνική λειτουργικότητα, όπως 

η ανάληψη πρωτοβουλίας για την έναρξη μιας συζήτησης, η αποφυγή βλεμματικής 

επαφής κ.α. (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

 Τέλος, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διάκριση της κατάθλιψης 

από άλλες συναισθηματικές διαταραχές με καταθλιπτικά χαρακτηριστικά και 

συμπτώματα άγχους, γιατί αυτό στην σχολική ηλικία είναι δύσκολο (Παπαγεωργίου, 

2005). Επίσης, πολλές φορές στο πλαίσιο του σχολείου, η παιδική κατάθλιψη 

παραβλέπεται σε μεγάλο ποσοστό και δεν γίνεται αντιληπτή από τους ενήλικες, και 

κυρίως από τους δασκάλους. Η εξήγηση που δίνεται στο γεγονός αυτό, είναι ότι 

πολλές φορές τα καταθλιπτικά παιδιά είναι τα «καλύτερα» και τα «ευγενικότερα» 

παιδιά, και αυτά που επιδεικνύουν την καλύτερη συμπεριφορά στο σχολείο. Επίσης, 

έχουν συχνά καλούς τρόπους, είναι συνεσταλμένα και φαίνεται ότι τους αρέσει να 

βοηθούν τους άλλους (Cytryn & McKnew, 1996). Για αυτό το λόγο, οι δάσκαλοι θα 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε αν αντιληφθούν ότι κάτι δεν πάει 

καλά με ένα παιδί, να απευθυνθούν στον ειδικό. 

 

 ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Σχεδόν όλοι οι έφηβοι περνούν μια περίοδο πλήξης, ανικανοποίησης, 

αδράνειας, και αποτυχημένων πρωτοβουλιών (Golse & Messerschmitt, 1987). Πολλοί 
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έφηβοι φυσιολογικά παρουσιάζουν συχνές εναλλαγές διάθεσης μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, η αστάθεια της διάθεσης είναι ένα από τα πιο 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εφηβείας. Ο έφηβος συχνά, χωρίς κάποια φανερή 

αιτία, μπορεί να πέσει από τον ενθουσιασμό στην μελαγχολία, από τη χαρά και την 

έξαρση στην θλίψη και την απόσυρση και από τη φιλική διάθεση στην εχθρότητα 

(Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

   Όμως, τα στοιχεία που θα καθορίσουν το αν πρόκειται για κατάθλιψη ή όχι, 

είναι η γενικότερη συναισθηματική σταθερότητα του εφήβου, η ένταση και η 

διάρκεια αυτών των συμπτωμάτων σε συνδυασμό με την ύπαρξη καταθλιπτικής 

διάθεσης, ανηδονίας και συναισθημάτων απελπισίας (Schwartz & Schwartz, 1993). 

Παλαιότερα, οι Carlson και Strober (1978), που μελέτησαν περιπτώσεις 

εφήβων από 12 μέχρι 18 χρονών, κατέληξαν σε δύο χαρακτηριστικούς τύπους 

εφηβικής κατάθλιψης: την πρωτογενή κατάθλιψη των εφήβων και την δευτερογενή 

κατάθλιψη των εφήβων. Όσο αφορά την πρωτογενή κατάθλιψη των εφήβων, 

παρουσιάζεται ξαφνικά και συχνά χωρίς να υπάρχει κάποια προηγούμενη ψυχιατρική 

παθολογία. Τα συμπτώματα αυτής της κατάθλιψης, είναι οι διαταραχές ύπνου, η 

απώλεια όρεξης και συγκέντρωσης στο σχολείο, η απόσυρση από την κοινωνική ζωή 

και ο περιορισμός των αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων. Η πρωτογενής 

κατάθλιψη είναι συνήθως, η πρώτη εκδήλωση της μανιοκατάθλιψης ή μιας 

κατάθλιψης μονοπολικού τύπου (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

Όσο αφορά τη δευτερογενή κατάθλιψη των εφήβων, είναι πιο χρόνια. 

Συνηθισμένα συμπτώματα αυτής της κατάθλιψης, είναι η κοινωνική απόσυρση και η 

απάθεια. Αυτός ο τύπος κατάθλιψης, μπορεί να παρουσιαστεί σαν συνέπεια κάποιας 

απώλειας ή τραυματικής κατάστασης ή ύστερα από σοβαρή αναστάτωση στην 

οικογενειακή ζωή του εφήβου. Επίσης, τις περισσότερες φορές, ο τύπος αυτός 

συνδέεται με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, όπως νευρική ανορεξία, κατάχρηση 

οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, ψυχοπαθητική συμπεριφορά, φοβικά ή 

ιδεοληπτικά ψυχαναγκαστικά σύνδρομα και σοβαρή ανικανότητα στη μάθηση 

(Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

Όμως, σύμφωνα με τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, η χρήση των 

κριτηρίων του DSM-IV, φαίνεται να καλύπτει τα συμπτώματα της κατάθλιψης στην 

εφηβεία. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα συμπτώματα της κατάθλιψης στην εφηβεία είναι 

παρόμοια με αυτά των ενηλίκων (Schwartz & Schwartz, 1993).  
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Με την έναρξη της εφηβείας, τα συμπτώματα της κατάθλιψης 

διαφοροποιούνται. Οι έφηβοι εκδηλώνουν συχνότερα απελπισία, απώλεια του 

ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης για δραστηριότητες που συνήθιζαν να είναι 

ευχάριστες, πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική αυτοκριτική (Καλαντζή - Αζίζι 

& Ζαφειροπούλου, 2004). Επίσης, μπορεί να έχουν απώλεια όρεξης ή να τρώνε 

υπερβολικά. Έτσι, πολλές φορές μπορεί να οδηγηθούν σε νευρική ανορεξία ή 

βουλιμία. Επιπλέον, παρουσιάζουν δυσκολίες στον ύπνο και ανησυχούν υπερβολικά 

για τη σωματική και ψυχική τους υγεία (Harrington, 2002, παραπομπή στο 

Παπαγεωργίου, 2005).   

Οι έφηβοι με κατάθλιψη παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να 

εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματα στεναχώριας και δυσφορίας που βιώνουν. Οι 

απότομες και ξαφνικές μεταπτώσεις της διάθεσης, η αρνητική και αντιδραστική 

συμπεριφορά και η απομάκρυνση από τα σχολικά καθήκοντα αποτελούν περαιτέρω 

ενδείξεις της κατάθλιψης στην εφηβεία. Επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές 

παραπονιούνται για υπερβολική κόπωση και απώλεια της ενέργειάς τους (Κάκουρος 

& Μανιαδάκη, 2005). 

Οι καταθλιπτικές συμπεριφορές στην εφηβεία συχνά δεν κατατάσσονται στις 

τυπικές καταθλιπτικές αντιδράσεις. Οι έφηβοι με κατάθλιψη μπορεί να κάνουν χρήση 

αλκοόλ και τοξικών ουσιών. Επίσης, μπορεί να εκδηλώνουν θυμό, παρορμητικά και 

μη ελεγχόμενα ξεσπάσματα, επαναστατική διάθεση και απείθαρχη, εναντιωτική, 

επιθετική ή υβριστική συμπεριφορά. Η υπερκινητικότητα, τα οργανικά και σωματικά 

προβλήματα και οι δυσκολίες στο σχολείο, είναι εμφανή συμπτώματα της 

κατάθλιψης των εφήβων (Καλαντζή - Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

Οι έφηβοι που παρουσιάζουν κατάθλιψη συχνά μπορεί να εκδηλώνουν 

επικίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές, όπως επικίνδυνη οδήγηση, τροχαίες 

παραβάσεις και δυστυχήματα, χρήση τοξικών ουσιών, εμπλοκή με τον νόμο, 

βανδαλισμούς και μη ασφαλείς σεξουαλικές μεθόδους, που μπορεί να οδηγήσουν σε 

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες (Schwartz & Schwartz, 1993). 

Με αυτές τις μορφές συμπεριφοράς των εφήβων με κατάθλιψη, τα άλλα 

παιδιά θα αποφεύγουν την κοινωνική επαφή μαζί τους. Έτσι, οι ίδιοι οι έφηβοι θα 

οδηγηθούν στην απομόνωση και την αποξένωση, κάτι το οποίο δυσχαιρένει ακόμη 

περισσότερο τη λειτουργικότητα τους σε όλους τους τομείς (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005).   
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Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της κατάθλιψης των εφήβων, είναι τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον γνωστικό τομέα. Συγκεκριμένα, η κατάθλιψη 

επηρεάζει τον τρόπο αντίληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών που προέρχονται 

από τον κοινωνικό περίγυρο. Οι έφηβοι με κατάθλιψη, πιστεύουν συνήθως ότι δεν 

μπορούν να κάνουν τίποτα σωστό, ότι είναι καταδικασμένοι στην αποτυχία και 

πιστεύουν ότι ευθύνονται για καθετί που δεν πηγαίνει καλά στον εαυτό τους (Garber 

et al., 1993). Κατά την διάρκεια των καταθλιπτικών επεισοδίων, οι έφηβοι συνήθως 

επικεντρώνονται στην αρνητική πλευρά των γεγονότων και έχουν την τάση να 

γενικεύουν και να μεγαλοποιούν αρνητικές καταστάσεις. Επίσης, επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό από τις παρατηρήσεις των άλλων και μπορεί να μην δέχονται καμιά 

επιβράβευση. Έτσι, πολλές φορές τα συναισθήματα ματαίωσης και αποστέρησης 

κυριαρχούν στον ψυχικό κόσμο των εφήβων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Έχει διαπιστωθεί ότι αυτός ο απαισιόδοξος τρόπος σκέψης συχνά διατηρείται 

και μετά την πάροδο των καταθλιπτικών επεισοδίων. Έτσι, το άτομο είναι ευάλωτο 

στην επανεμφάνιση νέων επεισοδίων κατάθλιψης (Gotlib et al., 1993). 

Η αυτοκτονία είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των εφήβων με 

κατάθλιψη. Συχνά οι έφηβοι κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Στις μέρες, δυστυχώς το 

ποσοστό των εφήβων που αυτοκτονούν καθημερινά αυξάνεται όλο και περισσότερο. 

Διάφορες μελέτες που δημοσιεύτηκαν, δείχνουν ότι η απόπειρα αυτοκτονίας σε 

ηλικία κάτω των 14 χρονών είναι αρκετά υψηλή. Παράλληλα, διάφορες αναδρομικές 

μελέτες για τις αυτοκτονίες που κατέληξαν σε θάνατο, δείχνουν ότι το υπόστρωμα 

στις περισσότερες αυτοκαταστροφικές πράξεις είναι η βαριά κατάθλιψη. Αυτές οι 

περιπτώσεις έχουν συχνά πίσω τους ένα οικογενειακό ιστορικό συναισθηματικών 

διαταραχών (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

Σε αυτήν την ηλικία, η αυτοκτονία αναφέρεται ως η δεύτερη ή τρίτη αιτία 

θανάτου στην Ευρώπη, κυρίως στις ηλικίες 14 μέχρι 18 χρόνων. Έχει υπολογιστεί ότι 

σε κάθε θάνατο από αυτοκτονία αντιστοιχούν τρεις έως δέκα απόπειρες. Στην 

Ελλάδα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί μια αύξηση στον αριθμό 

των εφήβων που αυτοκτονούν ή κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Παρόλα αυτά, η 

Ελλάδα έχει χαμηλά ποσοστά αυτοκτονίας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

(Τσιαντής, κ.α., 2001).    

Τα συμπτώματα της κατάθλιψης που σχετίζονται με την αυτοκτονία είναι τα 

αισθήματα απελπισίας, οι ιδέες υποτίμησης και αναξιότητας, η απαισιοδοξία, οι 
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διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής, οι διαταραχές του ύπνου και η μείωση των 

ενδιαφερόντων του ατόμου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται η παραμέληση εαυτού, η 

κοινωνική απομόνωση, η απώλεια βάρους, το άγχος, η ανησυχία και η επιθετικότητα. 

Αρκετοί ερευνητές, υποστηρίζουν ότι η απελπισία και η απαισιοδοξία που νιώθουν τα 

άτομα με κατάθλιψη, διαδραματίζουν καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο στην 

πραγματοποίηση αυτοκαταστροφικών πράξεων (Χριστοδούλου, 1998). 

Ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει, τόσο σε κατάθλιψη όσο και στην 

αυτοκτονία, είναι η «πρώιμη εμπειρία της γονεϊκής στέρησης», κυρίως λόγω του 

θανάτου του ενός ή και των δύο γονέων (Χριστοδούλου, 1998). Παράλληλα, οι 

συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, η έλλειψη ανοχής των γονιών, η έλλειψη 

υποστήριξης από τους γονείς του εφήβου, η ελλιπής επικοινωνία μέσα στην 

οικογένεια και η έλλειψη γονεϊκής ζεστασιάς, είναι μερικοί από τους παράγοντες 

επικινδυνότητας, που μπορεί να οδηγήσουν ένα έφηβο στην αυτοκτονία. Άλλοι 

παράγοντες που προκαλούν στρες στον έφηβο είναι αυτοί που συνδέονται με το 

σχολείο. Συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις με το σχολείο, 

προβλήματα με τον νόμο, όπως κλοπές και επιθετικές συμπεριφορές και συγκρούσεις 

μεταξύ των φίλων (Τσιαντής, κ.α., 2001).  

Σύμφωνα με γενετικές μελέτες, ένας «γενετικός παράγοντας», μπορεί να 

οδηγήσει σε αυτοκτονία. Πολλοί ερευνητές, πιστεύουν ότι η γενετική μεταβίβαση της 

αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς, προσδιορίζεται από ένα πολυγονιδιακό μοντέλο ή 

πραγματοποιείται μέσω βιοχημικής προδιάθεσης του ατόμου. Αυτό αφορά κυρίως, 

την αδυναμία ελέγχου της παρορμητικής συμπεριφοράς του ατόμου (Χριστοδούλου, 

1998).    

Ένα ποσοστό 4% των εφήβων με κατάθλιψη αυτοκτονούν. Σε μια έρευνα, 

πάνω από το 50% των μαθητών γυμνασίου δήλωσαν ότι είχε περάσει από το μυαλό 

τους η ιδέα να αυτοκτονήσουν (Solomon, 2004). Όμως, πολλές φορές η ίδια η 

οικογένεια είτε δεν δίνει την απαραίτητη σημασία σε κάποιες καταστάσεις, είτε 

αρνείται να δεχθεί την αυτοκαταστροφική τάση του παιδιού της, με αποτέλεσμα να 

μην απευθύνεται στον ειδικό. Έτσι, το πρόβλημα μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και 

το παιδί μπορεί να οδηγηθεί τελικά στην αυτοκτονία. Επίσης, η αυτοκτονία συχνά 

δηλώνεται σαν ατύχημα και γίνεται απόκρυψη των πραγματικών γεγονότων 

(Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 



 82 

Βέβαια, σημαντικό ρόλο στην αυτοκτονία παίζουν και οι αντιλήψεις του ίδιου 

του εφήβου για τον θάνατο. Σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget, ανάμεσα στα 12 με 15 

χρόνια, η σκέψη του παιδιού αναπτύσσει τυπικές λειτουργίες, δηλαδή γίνεται 

θεωρητική και το παιδί κάνει υποθέσεις και βγάζει συμπεράσματα. Ακόμα, είναι 

ικανό να κατανοήσει φιλοσοφικές αντιλήψεις για τη ζωή και το θάνατο. Επίσης, το 

παιδί των 14 ή 15 χρόνων αντιλαμβάνεται τις έννοιες της ελεύθερης βούλησης και 

μπορεί να προβληματιστεί πάνω στο δικαίωμα του ατόμου να διαλέξει τη ζωή ή το 

θάνατο. Όλες αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, όπως οι 

κοινωνικοί και οι πολιτισμικοί (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987).    

Κάθε απειλή αυτοκτονίας, και προπάντων κάθε απόπειρα αυτοκτονίας, θα 

πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την οικογένεια και τον ειδικό (Τσιαντής & 

Μανωλόπουλος, 1987). Η ανάγκη για πρώιμες παρεμβάσεις και προληπτικές 

θεραπείες είναι απαραίτητη. Συνεπώς, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία της 

κατάθλιψης, θα οδηγήσει στην μείωση των αυτοκτονιών. Τέλος, οι γονείς θα πρέπει 

να βρίσκονται σε εγρήγορση όσο αφορά τα συμπτώματα της κατάθλιψης, για να 

μπορέσουν να βοηθήσουν το ίδιο το παιδί τους και να αποφύγουν δυσάρεστες 

συνέπειες, όπως είναι η αυτοκτονία.  

  

Συνοψίζοντας, όταν τα παιδιά και οι έφηβοι παρουσιάζουν κατάθλιψη 

επηρεάζονται οι οικογενειακές τους σχέσεις, η κοινωνική τους ανάπτυξη και η 

πρόοδος τους στο σχολείο. Επίσης, καταφεύγουν στην χρήση του αλκοόλ ή και των 

ναρκωτικών ουσιών και κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Φυσικά, αυτό ισχύει 

περισσότερο για τους εφήβους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κρίσιμη ηλικία. Η 

έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία, μειώνει τη σοβαρότητα της κατάθλιψης, καθώς 

επίσης και τον κίνδυνο επιπλοκών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

 

 Η κατάθλιψη δεν επηρεάζει μόνο το άτομο που πάσχει από αυτήν την 

διαταραχή, αλλά και όλους όσους νοιάζονται για αυτό το άτομο, δηλαδή την 

οικογένεια και τους φίλους. Αρχικά, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει η οικογένεια 

και οι φίλοι του ατόμου, είναι να ενημερωθούν για την κατάθλιψη και τους τρόπους 

αντιμετώπισής της. Έτσι, θα βοηθήσουν το άτομο να ξεπεράσει τους φόβους και τις 

ανησυχίες του, και θα βρουν διάφορους λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης. 

 Είναι πολύ δύσκολο, να συμβιώνεις με ένα καταθλιπτικό άτομο, ιδιαίτερα εάν 

αυτό το άτομο είναι το παιδί ή ο έφηβος. Για αυτό, χρειάζεται υπομονή και κουράγιο 

τόσο από την οικογένεια και τους φίλους, όσο και από το ίδιο το άτομο, που έχει 

αυτήν την διαταραχή. Η κατανόηση και η συμπαράσταση αποτελούν σημαντικά 

εφόδια για το καταθλιπτικό άτομο. Ακόμα και αν δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση από 

την οικογένεια και τους φίλους, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που θα προσφέρουν, 

μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται δίπλα στο παιδί ή στον έφηβο με κατάθλιψη. 

Μερικοί πρακτικοί τρόποι, με τους οποίους η οικογένεια και οι φίλοι μπορούν 

να βοηθήσουν το παιδί ή τον έφηβο με κατάθλιψη είναι οι ακόλουθοι: 

 

 Έκφραση του ενδιαφέροντος: Οι φίλοι και προπάντων η οικογένεια, είναι 

πολύ σημαντικό να βρίσκονται δίπλα στο καταθλιπτικό άτομο. Το παιδί και ο έφηβος 

με κατάθλιψη, έχουν την ανάγκη να νιώσουν ότι κάποιος είναι εκεί και νοιάζεται για 

αυτούς, και είναι έτοιμος να τους ακούσει, στην περίπτωση που θέλουν να μιλήσουν. 

Βέβαια, η πίεση εκ μέρους της οικογένειας και των φίλων, αλλά και η χρήση των 

αδιάκριτων ερωτήσεων, θα πρέπει να αποφεύγονται. 

 

 Παροχή βοήθειας: Το παιδί και ο έφηβος με κατάθλιψη χρειάζονται την 

απαραίτητη βοήθεια, τόσο από την οικογένεια και τους φίλους, όσο και από τον 
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ειδικό. Για αυτό, θα πρέπει να προσφέρεται η απαραίτητη βοήθεια στα άτομα αυτά, 

έτσι ώστε η αντιμετώπιση της κατάθλιψης, να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

 Προσφορά Ελπίδας: Η οικογένεια και οι φίλοι, θα πρέπει να υπενθυμίζουν 

στο άτομο, ότι η κατάθλιψη θεραπεύεται και ότι θα μπορέσει και πάλι να γίνει καλά. 

Παρέχοντας ελπίδα στο παιδί και στον έφηβο, τότε και οι ίδιοι θα προσπαθήσουν για 

το καλύτερο. 

 

 Θετικά μηνύματα: Τα άτομα με κατάθλιψη νιώθουν συνήθως άχρηστα και 

αναμασούν τα ελαττώματά τους. Για αυτό τον λόγο, θα πρέπει η οικογένεια και οι 

φίλοι να υπενθυμίζουν στο καταθλιπτικό άτομο τις δυνάμεις του και τα θετικά 

στοιχεία της προσωπικότητας του, αλλά και το πόσο σημαντικό άτομο είναι για 

αυτούς. 

 

 Χιούμορ: Αναμφίβολα, θα υπάρξουν κάποιες εντάσεις και συγκρούσεις μέσα 

στην οικογένεια, κατά την συμβίωση τους με το παιδί και τον έφηβο με κατάθλιψη. 

Αυτό, που έχει σημασία είναι να μην εκδηλώνονται αυτά μπροστά στο καταθλιπτικό 

άτομο και να μην ξεσπούν πάνω του. Καλό θα ήταν, να χρησιμοποιείται το χιούμορ, 

όπου είναι εφικτό, για να μειωθεί η ένταση και συνεπώς να δημιουργηθεί μια 

καλύτερη ατμόσφαιρα. Όμως, το χιούμορ, δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος του 

καταθλιπτικού ατόμου. 

 

 Ενθάρρυνση της υγιής συμπεριφοράς και της συμμετοχής σε 

δραστηριότητες: Το καταθλιπτικό άτομο, θα πρέπει να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες που του αρέσουν, αλλά και σε κοινωνικές συναντήσεις. Βέβαια, αυτό 

είναι πολύ δύσκολο, γιατί όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, ένα από τα χαρακτηριστικά 

της κατάθλιψης, είναι η έλλειψη κοινωνικότητας. Όμως, δεν θα πρέπει να σταματήσει 

η ενθάρρυνση για να συμμετέχει σε κάποιες δραστηριότητες, χωρίς όμως πίεση. 

Επίσης, η καλή διατροφή και ή άσκηση βοηθούν προς την καλύτερη πορεία της 

κατάθλιψης (Kramlinger, 2001). 

 

Για να γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάζεται και η βοήθεια του ειδικού. Για αυτό, 

κρίνεται αναγκαία η επίσκεψη της οικογένειας στον ειδικό, και πάνω από όλα του 

ίδιου του παιδιού ή του εφήβου με κατάθλιψη. Κατά την διάρκεια της θεραπείας, δεν 



 85 

θα πρέπει να σταματήσει η παροχή βοήθειας στην οικογένεια και στους φίλων. Θα 

πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει κατανόηση και συμπαράσταση. Σε περίπτωση 

φαρμακευτικής αγωγής, θα πρέπει να υπενθυμίζεται η λήψη των φαρμάκων στο 

άτομο (Kramlinger, 2001). Κάτι πολύ σημαντικό είναι, ότι σε περίπτωση που υπάρξει 

βελτίωση κατά τη θεραπεία, πρέπει να δίνεται κουράγιο και ελπίδα στο άτομο, έτσι 

ώστε να καταφέρει να ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Η συμμετοχή του στενού 

περιβάλλοντος του παιδιού και του εφήβου με κατάθλιψη στη θεραπεία είναι 

απαραίτητη, γιατί μόνο τότε θα βοηθηθεί ολοκληρωτικά το ίδιο το άτομο. 

 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΦΙΛΩΝ 

  

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, ο αυτοκτονικός ιδεασμός και οι απόπειρες 

αυτοκτονίας, είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες στους εφήβους που πάσχουν από 

κατάθλιψη. Έτσι, η οικογένεια και οι φίλοι θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά τέτοια 

πρόθεση, και να απευθύνονται στον ειδικό για να προλάβουν την απόπειρα 

αυτοκτονίας, και ενδεχομένως το θάνατο. 

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν η οικογένεια και οι φίλοι, αν το 

αγαπημένο τους πρόσωπο σκέφτεται να αυτοκτονήσει είναι να ρωτήσουν το ίδιο. 

Έτσι, θα του δώσουν την ευκαιρία να μιλήσει, και αν πράγματι σκέφτεται να 

αυτοκτονήσει, θα μπορέσει να μιλήσει για τον πόνο και την αρνητικότητα που 

τροφοδοτεί αυτές τις σκέψεις. Είναι πολύ σημαντικό, οι ερωτήσεις να είναι ευθείς 

προς το θέμα, και όχι να διατυπώνονται με πλάγιο τρόπο. Μερικές από αυτές τις 

ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 «Σκέφτεσαι ότι θέλεις να πεθάνεις;» 

 «Σκέφτεσαι ότι θέλεις να βλάψεις τον εαυτό σου;» 

 «Πώς και πότε θα το κάνεις;» (Kramlinger, 2001). 

Σε περίπτωση που το άτομο απαντήσει θετικά, η βοήθεια του ειδικού είναι 

απαραίτητη.  Ακόμα, και αν το άτομο, απαντήσει αρνητικά θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να παρέχουν συνεχώς ψυχολογική υποστήριξη στο 

άτομο, για την αποφυγή των χειρότερων αποτελεσμάτων. Σε περιπτώσεις όπου ο 
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κίνδυνος είναι άμεσος, μπορεί να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας ή η βοήθεια 

του ειδικού, όσο και αν το άτομο αντιστέκεται. 

 Μια ακραία λύση για την αποφυγή της αυτοκτονίας, είναι η υποχρεωτική 

νοσηλεία. Αυτή η υποχρεωτική νοσηλεία δεν είναι κάτι το συνηθισμένο, αλλά μπορεί 

να συμβεί. Είναι μια νόμιμη διαδικασία που εφαρμόζεται όταν ένα άτομο κινδυνεύει 

να βλάψει τον εαυτό του ή τους άλλους και αρνείται τη θεραπεία. Ένα άτομο με 

σοβαρή κατάθλιψη μπορεί να νοσηλευτεί χωρίς να το θέλει για αξιολόγηση ή 

θεραπεία, αν έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας ή έχει επίμονες σκέψεις αυτοκτονίας 

και σκοπεύει να τις πραγματοποιήσει και όταν δεν μπορεί να φροντίζει στοιχειωδώς 

τον εαυτό του, δεν τρώει καλά και δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία 

του (Kramlinger, 2001). 

 Οι αυτοκτονικοί ιδεασμοί και απόπειρες αυτοκτονίες βρίσκονται σε υψηλή 

συσχέτιση με την κατάθλιψη. Ο ρόλος της οικογένειας και των φίλων είναι 

καθοριστικής σημασίας, τόσο για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, όσο και για την 

αποτροπή των αυτοκτονιών. Για αυτό, η συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια της 

θεραπείας, κρίνεται αναγκαία. Μόνο τότε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν ουσιαστικά 

το παιδί ή τον έφηβο με κατάθλιψη. 

 Η πράξη της αυτοκτονίας είναι ένα κοινωνικό γεγονός, που προκαλείται από 

διάφορους παράγοντες. Όμως, σημαντικό ρόλο στις σκέψεις και τις απόπειρες 

αυτοκτονίας του παιδιού ή του εφήβου, ασκεί η οικογένεια και το στενό περιβάλλον. 

Δηλαδή, η οικογένεια μέσα από την έλλειψη φροντίδας, αγάπης και απόρριψης, 

μπορεί να οδηγήσει το παιδί ή τον έφηβο με κατάθλιψη στις απόπειρες αυτοκτονίες 

(Chabrol, 1987). Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της αυτοκτονίας, αλλά και των 

υπόλοιπων διαταραχών, είναι η πρόληψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 
  

Η πρόληψη αναφέρεται στο σύνολο διαφορετικών μέτρων και ενεργειών, που 

έχουν σκοπό να περιορίσουν τις εκδηλώσεις, τη συχνότητα και τις επιπτώσεις των 

ψυχικών διαταραχών στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό. Αν και αποτελεί 

προτεραιότητα στον τομέα της υγείας όλων των ηλικιακών ομάδων, η σημασία της 

εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων ενεργειών πρόληψης, νωρίς στη ζωή, είναι 

αδιαμφισβήτητη. Η πρόληψη των νόσων και των ψυχικών διαταραχών κατά την 

παιδική και εφηβική ηλικία προάγει μακροχρόνια την υγεία και την ποιότητα ζωής 

στο γενικό πληθυσμό (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Το θέμα της πρόληψης για την ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και του 

εφήβου είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κάθε ειδικός που ασχολείται με τις ψυχικές 

διαταραχές της παιδικής, εφηβικής και ενήλικης ζωής, θα πρέπει να ιεραρχεί με 

υψηλή προτεραιότητα τις δραστηριότητες και τις παρεμβάσεις του, οι οποίες 

στοχεύουν στην πρόληψη. Βέβαια, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που 

ασχολούνται με την οργάνωση και το σχεδιασμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

γενικότερα  για τα άτομα των οποίων ο τομέας έχει σχέση με τη ψυχική υγεία του 

παιδιού και του εφήβου. Το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(Π.Ο.Υ.), θεωρεί ότι η πρόληψη θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις 

χώρες του κόσμου (Τσιαντής, κ.α., 2001). 

 Παραδοσιακά διακρίνονται τρία επίπεδα πρόληψης: η πρωτογενής, η 

δευτερογενής και η τριτογενής πρόληψη, οι οποίες θα περιγραφτούν στην συνέχεια. 

 

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει ενέργειες και μέτρα, τα οποία έχουν ως 

σκοπό να μειώσουν την επίπτωση της διαταραχής, συμπεριλαμβανομένου και της 
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κατάθλιψης και να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων περιπτώσεων (Τσιαντής, 1994, 

παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

 

 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

Η δευτερογενής πρόληψη συμπεριλαμβάνει όλα τα μέτρα και τις 

δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη πρώιμη αναγνώριση και διάγνωση μιας 

διαταραχής, αλλά και την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων θεραπείας ή άλλων 

μέτρων, που έχουν ως σκοπό την αντιμετώπιση της διαταραχής, τη μείωση των 

πιθανοτήτων των υποτροπών και την αποτροπή της εμφάνισης της διαταραχής σε 

άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, το τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της συχνότητας 

της διαταραχής. Όπως είναι αυτονόητο, οι δραστηριότητες στην δευτερογενή 

πρόληψη έχουν άμεση σχέση με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων μορφών θεραπείας 

και με την οργάνωση κατάλληλων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας και άλλων 

συναφών υπηρεσιών για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (Τσιαντής, 1994, 

παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

 

 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

Η τριτογενής πρόληψη εστιάζεται στον έλεγχο της σοβαρότητας και των 

μακροχρόνιων συνεπειών των διαταραχών, που έχουν ήδη εκδηλωθεί. Οι 

δραστηριότητες στον τομέα της τριτογενούς πρόληψης αποσκοπούν στην κοινωνική 

ενσωμάτωση όλων των ατόμων με χρόνιες ασθένειες ή ψυχικές διαταραχές, έτσι ώστε 

να μειωθεί η πιθανότητα να εκτεθεί το άτομο σε αρνητικές από το περιβάλλον 

συνθήκες. Ένας άλλος στόχος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων 

του ατόμου για την αντιμετώπιση των συνθηκών της ζωής του (Τσιαντής, 1994, 

παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

 

 Οι δραστηριότητες πρόληψης διακρίνονται ανάλογα με την ομάδα του 

πληθυσμού στην οποία απευθύνονται σε: 
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 Προγράμματα παγκόσμιας πρόληψης, τα οποία απευθύνονται σε όλο τον 

πληθυσμό μιας συγκεκριμένης περιοχής ή σε μικρότερα πλαίσιο, όπως είναι τα 

σχολεία, 

 Επιλεκτική πρόληψη, η οποία απευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα ή 

ομάδες του πληθυσμού, που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης της 

διαταραχής και 

 Ενδεικνυόμενη πρόληψη,  που εστιάζεται σε άτομα υψηλού κινδύνου, τα 

οποία παρουσιάζουν συμπτώματα μέτριας σοβαρότητας ή βιολογική προδιάθεση για 

την εκδήλωση μιας συγκεκριμένης διαταραχής (Offord et al., 1998). 

 

Διαφορετικοί παράγοντες επιβάλλουν την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην 

πρόληψη των διαφόρων διαταραχών. Διάφορες επιδημιολογικές έρευνες αναφέρουν 

ότι η συχνότητα των ψυχικών διαταραχών, και ειδικότερα της κατάθλιψης, στα παιδιά 

και στους εφήβους είναι υψηλή, στο γενικό πληθυσμό. Ένα 20% περίπου των παιδιών 

και των εφήβων, παρουσιάζει μια ή περισσότερες ψυχικές διαταραχές, ενώ σημαντικό 

ποσοστό από αυτούς δεν ζητά εξειδικευμένη βοήθεια (Παπαγεωργίου, 2005). 

Οι δυνατότητες των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά στις ανάγκες του πληθυσμού είναι περιορισμένες. Σε πολλές 

περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής για διάγνωση και θεραπεία είναι μεγάλος. Έτσι, οι 

επιπτώσεις στην εξέλιξη και στις συνέπειες της διαταραχής, και συγκεκριμένα της 

κατάθλιψης, είναι τεράστιες. Σημαντικό ποσοστό παιδιών σταματά τη θεραπεία, πριν 

ακόμα από την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, ενώ η αποτελεσματικότητα των 

θεραπευτικών προσεγγίσεων δεν είναι δεδομένη για όλες τις διαταραχές. Επιπλέον, 

μακροχρόνιες μελέτες έδειξαν συνέχειες στην έναρξη και στην διατήρηση κάποιων 

ψυχιατρικών συμπτωμάτων και διαταραχών (Παπαγεωργίου, 2005). Η κατάσταση 

αυτή ισχύει σε πολλές χώρες του κόσμου, ακόμα και σε αυτές όπου δεν υπάρχουν 

οικονομικές δυσκολίες για την ανάπτυξη των προληπτικών προγραμμάτων (Τσιαντής 

κ.α., 2001). 

Η πρόοδος στην κατανόηση της φυσιολογικής ανάπτυξης, της ψυχοπαθολογίας 

και των αιτιών των ψυχικών διαταραχών αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό των 

ενεργειών πρόληψης. Συγκεκριμένα, η κατάθλιψη εξαρτάται από προδιαθεσικούς 

παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν την εμφάνιση της και από τους παράγοντες που την 

διατηρούν και την επιδεινώνουν, ενώ οι προστατευτικοί παράγοντες προϋπάρχουν και 
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αποδυναμώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόντων κινδύνου. Κατά συνέπεια, 

ο εντοπισμός των ομάδων υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της κατάθλιψης, η 

τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου και η αναγνώριση και η ενίσχυση των 

προστατευτικών παραγόντων μπορεί να συμβάλουν στο περιορισμό της συχνότητας 

της (Παπαγεωργίου, 2005). 

Τα προγράμματα πρόληψης εστιάζονται στην προαγωγή της υγείας και στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων του πληθυσμού σε διαφορετικούς τομείς, όπως στον 

ψυχολογικό, τον κοινωνικό και το σωματικό. Η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αυτών, είναι απαραίτητη, πριν από την 

εφαρμογή τους σε διαφορετικά πλαίσια της κοινότητας. Αν και η γνώση σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων πρόληψης της κατάθλιψης στα παιδιά 

και στους εφήβους έχει αυξηθεί σημαντικά, απαιτούνται μελέτες διερεύνησης των 

αποτελεσμάτων, σε διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικούς πληθυσμούς (Gelder et 

al., 2008). 

Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας και την οργάνωσης των υπηρεσιών στον 

τομέα της πρόληψης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση 

του ατόμου, η ενημέρωση της κοινότητας για την κατάθλιψη, η τομεοποίηση των 

υπηρεσιών, η επικοινωνία μεταξύ των ειδικών και η συνεργασία μεταξύ των 

υπηρεσιών, η πρόσβαση σε συμβουλευτική, η έμφαση στη συμμετοχή των γονέων 

και στον εθελοντισμό, ενισχύουν τις τεχνικές πρόληψης από τους επαγγελματίες 

υγείας (Παπαγεωργίου, 2005). 

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της πολιτείας στην πρόληψη της κατάθλιψης. Η 

καταπολέμηση της φτώχειας, οι καλές συνθήκες εργασίας των γονέων και οι θετικές 

προοπτικές για τα παιδιά και τους εφήβους προλαμβάνουν την εμφάνιση της 

κατάθλιψης. Η ενίσχυση των σχέσεων και των δραστηριοτήτων στη γειτονιά με 

ομάδες αυτοβοήθειας και κέντρα για οικογένειες προσφέρουν συναισθηματική 

στήριξη. Οι συμβουλές για την ανατροφή των παιδιών και των εφήβων, η 

παρατήρηση της αλληλεπίδρασης των γονιών με το παιδί τους και η διερεύνηση της 

υγείας των γονέων μπορεί να περιορίσουν σημαντικά τις πιθανότητες δυσλειτουργίας 

στην οικογένεια και τις επιπτώσεις της στο ίδιο το παιδί ή τον έφηβο (Τσιαντής κ.α., 

2001). 

Τέλος, η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας για την κατάθλιψη έχουν ως 

σκοπό να υποστηρίξουν το άτομο, ώστε να αξιοποιεί τις δυνατότητες του και να 
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εξελιχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, σε όλους τους τομείς της ζωής του. Ο 

συνδυασμός των δραστηριοτήτων αυτών και η θεραπεία της κατάθλιψης κατά την 

παιδική και εφηβική ηλικία υποστηρίζουν το άτομο, ώστε να ζήσει αξιοπρεπώς μέσα 

στο κοινωνικό σύνολο (Παπαγεωργίου, 2005). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

  

Με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, σημαντική είναι η περαιτέρω ανάπτυξη 

προγραμμάτων πρόληψης και προώθησης της ψυχικής υγείας του παιδιού σε όλες τις 

χώρες. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για αυτούς 

που ασχολούνται με την οργάνωση και το σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας και 

ψυχικής υγείας του παιδιού. 

Για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων χρειάζεται η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με καλό συντονισμό 

και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο, χωρίς 

κοινωνικούς ή γεωγραφικούς φραγμούς. Η ανάπτυξη αυτή είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να ενσωματωθούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα στις υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Τσιαντής κ.α., 2001). 

Επιπλέον, η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών πρέπει να περιλαμβάνει 

εκπαίδευση για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, όπου πρέπει να αναγνωρίζεται ότι 

οι γονείς και η οικογένεια του παιδιού ή του εφήβου αποτελούν την πρωταρχική 

πηγή, μέσα από την οποία πρέπει να αντληθούν οι τρόποι για την προαγωγή της 

ψυχοκοινωνικής υγείας στο παιδί και στο έφηβο. Επίσης, χρειάζεται να τονιστεί η 

ανάγκη για την ενεργό υποστήριξη της κοινωνίας και της Πολιτείας στον ρόλο των 

γονέων (Gold, 1987). 

Τα προγράμματα αυτά χρειάζεται να είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να είναι 

ρεαλιστικά, αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος τους και να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των παιδιών κάθε χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για να γίνει αυτό, 

είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια 

περίθαλψη. Μερικές από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων για τη ψυχική υγεία στην κοινότητα είναι: 
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• H ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με τους ανθρώπους, όπως η ικανότητα να 

ακούς τους άλλους, 

• Η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τη ψυχοκοινωνική υγεία της οικογένειας, 

όπως η γνώση του φυσιολογικού κύκλου ζωής της οικογένειας και 

• Η διαμόρφωση στάσεων που προωθούν την ανάπτυξη μιας θεραπευτικής 

συμπεριφοράς (Τσιαντής κ.α., 2001). 

Στην εφαρμογή των προληπτικών προγραμμάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη 

οι αιτίες της κατάθλιψης και των άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως οι προδιαθεσικοί, 

οι περιβαλλοντικοί, οι βιολογικοί και οι γενετικοί παράγοντες. Επίσης, οι 

προληπτικές παρεμβάσεις μπορεί να απευθύνονται σε καταστάσεις κινδύνου στο 

περιβάλλον του ατόμου ή στα άτομα. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται προσπάθεια για 

τροποποιήσεις στο περιβάλλον, ενώ στην δεύτερη περίπτωση στο ίδιο το άτομο. 

Στόχος, είναι η ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης του στρες ή των αρνητικών 

επιδράσεων από το περιβάλλον του ατόμου. Ακόμα, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί 

η σημασία των υπαρχόντων κοινωνικών δικτύων στη ζωή του ατόμου και ο 

προστατευτικός ρόλος που επιτελούν (Τσιαντής κ.α., 2001). 

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός, κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων 

πρόληψης είναι η επισήμανση των αναγκών κάθε χώρας για την ανάπτυξη των 

συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων. Η αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων αυτών και των μεθόδων θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για να καταγράφεται ποια από αυτά είναι χρήσιμα και ποια όχι για την 

ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού σε σχέση με συγκεκριμένους τρόπους 

ανατροφής που επηρεάζονται από συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια. Επίσης, 

χρειάζεται να διερευνηθεί η σημασία τους σε σχέση με τις δύσκολες κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας πρέπει 

να συμπεριλαμβάνει όλες τις πλευρές της κοινοτικής ψυχικής υγείας, όπως τη 

διοίκηση και τη διαχείριση, την επιδημιολογία, την κλινική πρακτική, την εκπαίδευση 

και την ικανοποίηση από την εργασία τόσο των εργαζομένων όσο και των ατόμων 

στα οποία εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα ψυχικής υγείας (Gelder et al., 2008). 

Τέλος, τα προγράμματα και όλες οι τεχνικές που εφαρμόζονται θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν πόρους και μέσα που είναι ήδη διαθέσιμα, με στόχο να 

ενσωματωθούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια 

περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών λειτουργών, των ψυχολόγων, 
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των επισκεπτών υγείας και των βρεφονηπιοκόμων (Τσιαντής κ.α., 2001).  Η πρόληψη 

είναι η καλύτερη θεραπεία για όλες τις ψυχικές διαταραχές, ακόμα και της 

κατάθλιψης. Για αυτό, όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, ώστε να 

προληφθούν οι παράγοντες που οδηγούν στη κάθε διαταραχή ξεχωριστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

  

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή, η οποία λόγω της φύσης της δεν γίνεται 

εύκολα αντιληπτή στα παιδιά και στους εφήβους. Για αυτό τον λόγο, μόνο ένας 

περιορισμένος αριθμός παιδιών και εφήβων εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα 

θεραπευτικής αντιμετώπισης. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με ένα δείγμα 

εφήβων 14 έως 18 ετών μιας κοινότητας, μόνο το 20-30% από αυτούς, συμμετείχαν 

σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα (Lewinsohn et al., 1991). 

Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης εξαρτάται από τη φύση και τη σοβαρότητα 

των προβλημάτων που προκαλεί. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις απαιτούνται ειδικές 

και μακροχρόνιες θεραπείες, που θα βελτιώσουν σημαντικά την λειτουργικότητα του 

ατόμου. Βέβαια, η συχνή συνύπαρξη της κατάθλιψης με άλλες διαταραχές περιπλέκει 

την αντιμετώπιση (Παπαγεωργίου, 2005). Τα υψηλά αυτά ποσοστά συννοσηρότητας, 

ο αυξημένος αριθμός των συνοδών προβλημάτων, η συνήθης επανεμφάνιση των 

καταθλιπτικών επεισοδίων και τα αναπτυξιακά ελλείμματα που συχνά παραμένουν 

ακόμα και μετά την πάροδο του καταθλιπτικού επεισοδίου, καθιστούν απαραίτητη τη 

συνδυαστική εφαρμογή τω θεραπευτικών μεθόδων. Στόχος αυτών των θεραπευτικών 

μεθόδων, είναι η διατήρηση θετικών αποτελεσμάτων και η πρόληψη εμφάνισης νέων 

επεισοδίων (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Μερικές φορές ενδείκνυται η αντιμετώπιση των διαταραχών που 

συνυπάρχουν με την κατάθλιψη, πριν από την αντιμετώπιση της ίδιας της 

κατάθλιψης. Ο χειρισμός των συνθηκών στο κοινωνικό περιβάλλον, όπως ο 

εκφοβισμός στο σχολείο, είναι σημαντικό μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Στις 

περιπτώσεις μέτριας σοβαρότητας, η συνέχιση της φοίτησης στο σχολείο μπορεί να 

έχει θετική επίδραση. Όμως, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η αδυναμία 

συγκέντρωσης και η ψυχοκινητική επιβράδυνση, μπορεί να επιδεινώσουν την 

κατάσταση (Παπαγεωργίου, 2005). 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην θεραπευτική αντιμετώπιση της 

κατάθλιψης στα παιδιά και ιδιαίτερα στους εφήβους, είναι η αυτοκτονία. Αυτό θα 
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πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τόσο από την οικογένεια όσο και από τον 

γιατρό και τον ψυχοθεραπευτή. Το παιδί ή ο έφηβος ποτέ δεν εκφράζει οικιοθελώς 

την επίμονη ιδέα της αυτοκτονίας που κυριαρχεί στις σκέψεις του. Έτσι, ο γιατρός 

και ο ψυχοθεραπευτής, θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να ερευνήσουν 

το θέμα αυτό (Τσιαντής & Μανωλόπουλος, 1987). 

Πρώτα από όλα όμως, θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν σε 

κατάθλιψη, και συνεπώς στις ιδέες της αυτοκτονίας. Για να γίνει κατανοητό αυτό, θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το ίδιο το παιδί όσο και το γενικότερο πλαίσιο, 

μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε το πρόβλημα. Με άλλα λόγια, μια αποτελεσματική 

παρέμβαση θα πρέπει να είναι πολύπλευρη και εκτός από το ίδιο το παιδί, να 

συμπεριλαμβάνει το οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον, αλλά και τους 

συνομήλικους, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική του υγεία 

(Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

Όλοι οι ερευνητές προτείνουν μια ποικιλόμορφη θεραπεία για την κατάθλιψη. 

Όμως, οι θεραπείες που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, δεν έχουν την ίδια 

αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης των παιδιών και εφήβων. 

Έτσι, ο ειδικός, θα πρέπει να αποφασίσει ποιες από αυτές  είναι κατάλληλες για να τις 

εφαρμόσει, ανάλογα πάντα με τη σοβαρότητα και την έκβαση των προβλημάτων που 

προκύπτουν από την κατάθλιψη. 

Οι πιο σημαντικές θεραπείες που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση της 

κατάθλιψης εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: τις θεραπείες μέσω σωματικής 

παρέμβασης, τις ψυχολογικές θεραπείες και την κοινωνική, εκπαιδευτική σχολική 

«κινητοποίηση» (Golse & Messerschmitt, 1987). Στις θεραπείες της σωματικής 

παρέμβασης εντάσσονται τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, οι αλλαγές στα πρότυπα του 

ύπνου, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, η φωτοθεραπεία για την εποχιακή διαταραχή της 

διάθεσης (SAD) και το λίθιο. Τέλος, οι ψυχολογικές θεραπείες περιλαμβάνουν την 

συμβουλευτική βοήθεια, την γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία, τη 

ψυχοδυναμική θεραπεία, την διαπροσωπική θεραπεία, την ομαδική θεραπεία και την 

οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Στη συνέχεια θα αναλυθούν αυτές οι μορφές θεραπείας. 
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ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 

Τα πρώτα αντικαταθλιπτικά φάρμακα εμφανίστηκαν την δεκαετία του 1950. 

Σταδιακά, προέκυψε μια θεωρία, που διαπιστώθηκε από τις παρατηρήσεις που έκαναν 

διάφοροι ερευνητές. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα 

αύξαναν τη δραστηριότητα στις κατεχολαμινεργικές συνάψεις του εγκεφάλου. Έτσι, 

συμπέραναν ότι η κατάθλιψη θα μπορούσε να συσχετιστεί με περιορισμένη διέγερση 

των ντοπαμινεργικών και των νοραδρενεργικών συνάψεων (Hammen, 1997). 

 Τα σημερινά αντικαταθλιπτικά φάρμακα ανήκουν σε τρεις κύριες κατηγορίες: 

τα τρικυκλικά, τους αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAOIs) και τα «δεύτερης 

γενιάς» ή «άτυπα» (μη τυπικά) αντικαταθλιπτικά (Kalat, 2003). Τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά ενεργούν πάνω σε διάφορα συστήματα νευροδιαβιβαστών, όπως 

είναι η σεροτονίνη, η ακετυλοχολίνη, η νορεπινεφρίνη και η ντοπαμίνη, εμποδίζοντας 

τον προσυναπτικό νευρώνα να επαναπροσλάβει αυτούς τους νευροδιαβιβαστές, μετά 

από την απελευθέρωση τους. Έτσι, οι νευροδιαβιβαστές παραμένουν περισσότερο 

στο συναπτικό χάσμα και συνεχίζουν να διεγείρουν το μετασυναπτικό κύτταρο 

(Vander et al., 2001). 

 Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη βαριά ή 

παραληρητική κατάθλιψη. Επίσης, η αναστολή της ακετυλοχολίνης επιφέρει 

ορισμένες δυσάρεστες παρενέργειες, όπως η στεγνότητα του στόματος και των 

ματιών, η υπνηλία και η δυσκοιλιότητα, η ταχυκαρδία και η υπερβολική εφίδρωση 

(Solomon, 2004). Πολλοί άνθρωποι βιώνουν τόσο σοβαρές παρενέργειες, ώστε 

εξαναγκάζονται να σταματήσουν τη λήψη του φαρμάκου ή να μειώσουν τη δόση, σε 

επίπεδα που τα καθιστούν μη δραστικά (Kalat, 2003). 

 Όσο αφορά τους αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης, όπως είναι η φαινελζίνη, 

αναστέλλουν το ένζυμο μονοαμινοξειδάση (MAO), το οποίο μεταβολίζει τη 

σεροτονίνη, την ακετυλοχολίνη, την ντοπαμίνη και την νορεπινεφρίνη σε αδρανείς 

μορφές. Όταν οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης αναστέλλουν τη δράση αυτού 

του ένζυμου, τα μόρια του νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνονται, παραμένουν 

περισσότερο από το σύνηθες στη σύναψη, χωρίς να έχουν αδρανοποιηθεί. Επομένως, 
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διεγείρουν το μετασυναπτικό κύτταρο περισσότερο από ότι συνήθως. Οι 

περισσότεροι ψυχίατροι συνταγογραφούν τους αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης, 

μόνο όταν τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά δεν είναι αποτελεσματικά για τον 

συγκεκριμένο ασθενή (Kalat, 2003). 

 Ένας από τους λόγους τους οποίους οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης δεν 

συνταγογραφούνται στους ασθενείς, είναι οι αρνητικές τους παρενέργειες. 

Συγκεκριμένα, μπλοκάρουν και άλλα ένζυμα. Έτσι, επηρεάζουν τον τρόπο με το 

οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται μια σειρά από ουσίες. Σε αυτές τις ουσίες, 

περιλαμβάνονται και τα πολύ κοινά είδη διατροφής, όπως είναι το τυρί, ο ζωμός 

κρέατος και τα φασόλια. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους αναστολείς της 

μονοαμινοξειδάσης και άλλων ουσιών, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, 

δύσπνοια, εγκεφαλική αιμορραγία και καρδιακή ανεπάρκεια (Sanders, 1989). 

 Τα αντικαταθλιπτικά «δεύτερης γενιάς» είναι φάρμακα που ασκούν πιο 

ειδικές δράσεις σε ένα μόνο νευροδιαβιβαστή. Μερικά από αυτά είναι το Effexor, το 

οποίο επηρεάζει τη σεροτονίνη και την νορεπινεφρίνη, το Wellbutrin το οποίο επιδρά 

στην ντοπαμίνη, το Asendin και το Serzone τα οποία δρουν σε άλλα συστήματα 

(Solomon, 2004). 

Ένα άλλο αντικαταθλιπτικό «δεύτερης γενιάς» είναι η φλουοξετίνη (Labose), 

η οποία εμποδίζει την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης από την προσυναπτική 

απόληξη. Συνήθως, η φλουοξετίνη προκαλεί μόνο ναυτία και κεφαλαλγία, και ακόμα 

και αυτές οι ανεπιθύμητες παρενέργειες σπανίως είναι σοβαρές. Όμως, η χρήση της 

φλουοξετίνης είναι αμφιλεγόμενη. Αυτό συμβαίνει λόγω των διάφορων ερευνών, που 

διαπίστωσαν ότι περιστασιακά προκαλεί σκέψεις αυτοκτονίας. Επίσης, η χρήση της 

προκαλεί μερικούς ηθικούς ενδοιασμούς, επειδή μερικές φορές αυξάνει την 

αυτοεκτίμηση σε υπερβολικό βαθμό, μειώνει τις αναστολές και επιδρά στον τρόπο με 

τον οποίο το άτομο αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους (Kalat, 2003). 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των φαρμάκων είναι λιγότερες και πιο 

προβλέψιμες από αυτές των τρικυκλικών και των αναστολέων της 

μονοαμινοξειδάσης (MAOIs), που μπορούν να επηρεάσουν τέσσερις ή 

περισσότερους νευροδιαβιβαστές (Kalat, 2003). Το κοινό σημείο και των τριών 

κατηγοριών αντικαταθλιπτικών, είναι ότι η δράση τους εμφανίζεται ύστερα από 

αρκετές εβδομάδες θεραπείας, και συνεπώς υπάρχει καθυστέρηση στη θεραπεία της 

κατάθλιψης (Vander et al., 2001). 
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Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, αν και έχουν παρουσιάσει πολύ καλά 

αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης στους ενήλικους, έχει εξαιρετική 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα στα παιδιά. Ιδιαίτερα η χρήση των τρικυκλικών 

φαρμάκων ενδέχεται να είναι επικίνδυνη στα παιδιά (Biederman et al., 1995). Επίσης, 

η αποτελεσματικότητα τους δεν φαίνεται να διαφοροποιείται καθόλου από την 

αποτελεσματικότητα του εικονικού φαρμάκου (Placebo) (Geller et al., 1992, 

παραπομπή στο Hammen, 1997). Ακόμα και η χρήση νεότερων αντικαταθλιπτικών 

φαρμάκων, όπως το prozac, δεν έχει αποδειχθεί ως επιστημονικά ορθή και 

αποτελεσματική στα παιδιά. Επομένως, η χρήση τους σε παιδιά αντενδεικνύεται 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Μια υπόθεση στο ερώτημα γιατί τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα να έχουν 

περισσότερη δράση στους ενήλικες από ότι στα παιδιά, είναι οι διαφορές στις 

αναπτυξιακές διαφορές στην νευροχημεία του εγκεφάλου, που φαίνεται να είναι 

ορθή. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο εγκέφαλος των παιδιών δεν έχει ακόμα ωριμάσει όσο 

των ενηλίκων, και υπάρχουν ακόμα αλλαγές (Hammen, 1997). Επιπλέον, η 

κατανάλωση αντικαταθλιπτικών από το παιδί του επιτείνει την αίσθηση ότι είναι 

«άρρωστο» και ανίκανο. Όμως, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ορισμένα παιδιά 

με γονείς που υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές παρουσιάζουν 

προδρομικά συμπτώματα και ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να υποβληθούν σε 

φαρμακοθεραπεία (Χριστοδούλου, 1998).   

Παρόλα αυτά, στους εφήβους έχει βρεθεί ότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα 

έχουν θετική ανταπόκριση. Αυτό, αποδίδεται στην ωρίμανση των συστημάτων των 

νευροδιαβιβαστών (Κωτσόπουλος, 2004, παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

Όμως, όταν τα συμπτώματα βελτιώνονται, συνιστάται η διακοπή του φαρμάκου μετά 

από δύο μήνες, για να διερευνηθεί αν συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό. Όταν δεν 

παρατηρείται βελτίωση μετά από τρεις εβδομάδες, τότε συνιστάται η διακοπή του 

φαρμάκου (Παπαγεωργίου, 2005). Αν όμως, υπάρχει βελτίωση και μετά από ένα 

χρονικό διάστημα επανέλθουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, τότε είναι 

απαραίτητο να αρχίσει πάλι η φαρμακευτική αγωγή (Kramlinger, 2001). 

Οι περισσότεροι ειδικοί πάντως, αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη των παιδιών, 

όχι με φαρμακοθεραπεία, αλλά με παρεμβάσεις σε ψυχολογικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο (Χριστοδούλου, 1998). 
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 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης στα παιδιά 

και στους εφήβους είναι οι διαταραχές του ύπνου. Έτσι, χρειάζονται κάποιες αλλαγές 

στα πρότυπα του ύπνου που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. 

 Ένα «φυσιολογικό» άτομο χωρίς κατάθλιψη, που πηγαίνει στο κρεβάτι τη 

συνηθισμένη ώρα, εισέρχεται για πρώτη φορά στον ύπνο REM περίπου 80 λεπτά, 

αφότου αποκοιμηθεί. Ο ύπνος REM, είναι αυτός που χαρακτηρίζεται από ταχείες 

οφθαλμικές κινήσεις. Τα «φυσιολογικά» άτομα έχουν μικρά διαστήματα ύπνου REM 

κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της νύκτας, τα οποία επιμηκύνονται προοδευτικά 

κατά το δεύτερο μισό της νύκτας. Αυτή η τάση ελέγχεται από την ώρα της ημέρας 

(Kalat, 2003).  

Για παράδειγμα, αν ένα άτομο το οποίο συνήθως πηγαίνει για ύπνο η ώρα 11 

μ.μ., περιμένει μέχρι τις 3 π.μ. για να πάει για ύπνο, πιθανότατα θα εισέλθει σε ύπνο 

REM γρήγορα και θα έχει πολλές περιόδους ύπνου REM κάθε ώρα. Ο λόγος είναι ότι 

ο ύπνος REM, σχετίζεται με τους κιρκαδιανούς ρυθμούς, δηλαδή με τις αλλαγές της 

θερμοκρασίας του σώματος. Ο ύπνος REM καταλαμβάνει μικρό ποσοστό του 

συνολικού ύπνου, όταν η θερμοκρασία του σώματος μειώνεται. Αντίθετα, 

καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό όταν η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται (Kalat, 

2003). 

 Τα περισσότερα άτομα με κατάθλιψη εισέρχονται σε ύπνο REM μέσα σε 45 

λεπτά από τη στιγμή που πηγαίνουν για ύπνο στη συνήθη ώρα. Όταν πηγαίνουν για 

ύπνο, η θερμοκρασία του σώματος τους μπορεί να αρχίσει αμέσως να αυξάνεται. Για 

αυτόν τον λόγο, ο ύπνος REM αρχίζει νωρίς και μπορεί να καταλαμβάνει μεγάλο 

ποσοστό του συνολικού ύπνου του ατόμου (Hudson et al., 1988, παραπομπή στο 

Kalat, 2003). 

 Διάφοροι τρόποι ρύθμισης των συνηθειών του ύπνου, μπορούν να 

ανακουφίσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Μια από αυτές τις μεθόδους, είναι το 

άτομο να πηγαίνει για ύπνο νωρίτερα από ότι συνήθως, συγχρονίζοντας τον κύκλο 

του ύπνου με τη θερμοκρασία του σώματος. Για παράδειγμα, το άτομο με κατάθλιψη 

θα πηγαίνει για ύπνο η ώρα 6 μ.μ., όταν ο κύκλος της θερμοκρασίας του βρίσκεται 

περίπου στο σημείο που βρίσκεται ο κύκλος της θερμοκρασίας των φυσιολογικών 
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ατόμων στις 11μ.μ., να κοιμάται 8 ώρες και να ξυπνά στις 2 π.μ. Κάθε επόμενη 

νύκτα, το καταθλιπτικό άτομο θα πηγαίνει για ύπνο μισή με μια ώρα αργότερα, μέχρι 

η ώρα να φτάσει 11 μ.μ. ή σε κάποιο άλλο ικανοποιητικό σημείο (Kalat, 2003). 

 Οι αλλαγές στα πρότυπα του ύπνου μπορούν να εφαρμοστούν και στα παιδιά 

και στους εφήβους, που αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου. Το αποτέλεσμα από αυτές 

τις αλλαγές στα πρότυπα στου ύπνου, είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα της 

κατάθλιψης που διαρκεί για μήνες. Όμως, αυτή η ανακούφιση είναι προσωρινή και 

δεν έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Επίσης, διάφορες έρευνες που έγιναν πάνω 

στον ύπνο ήταν φτωχές και δεν υπήρχε επαρκής σύγκριση των ομάδων (Hammen, 

1997). 

 

 ΗΛΕΚΤΡΟΣΠΑΣΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ECT) 
 

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης 

είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Η χρήση της ξεκίνησε με την παρατήρηση ότι, 

μεταξύ ορισμένων ανθρώπων που υπόφεραν και από επιληψία και από σχιζοφρένεια, 

η αύξηση στα συμπτώματα της μιας διαταραχής συχνά σχετιζόταν με τη μείωση των 

συμπτωμάτων της άλλης διαταραχής. Στη δεκαετία του 1930, ένας Ούγγρος γιατρός, 

ο Ladislas Meduna, προκάλεσε σκόπιμα επιληπτική κρίση σε σχιζοφρενείς ασθενείς, 

για να δει κατά πόσο αυτό θα μείωνε τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας. Μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, άλλοι γιατροί έκαναν το ίδιο, προκαλώντας συνήθως τις 

επιληπτικές κρίσεις με υψηλές δόσεις ινσουλίνης. Ωστόσο, η χορήγηση ινσουλίνης 

είναι πολύ επικίνδυνη, γιατί δεν μπορεί να τεθεί εύκολα σε έλεγχο (Kalat, 2003). 

Ένας Ιταλός γιατρός, ο Ugo Cerletti, μετά από χρόνια πειραμάτων σε ζώα, 

ανέπτυξε μια μέθοδο πρόκλησης επιληπτικών κρίσεων με τη χορήγηση ηλεκτρικού 

ρεύματος στη κεφαλή. Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία ήταν πιο γρήγορη από την 

πρόκληση επιληπτικών κρίσεων με την ινσουλίνη. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα 

από την ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ήταν ότι οι περισσότεροι ασθενείς ξυπνούσαν 

ήρεμοι και δεν είχαν αναμνήσεις αυτής της εμπειρίας τους (Kalat, 2003). 

Αν και η ηλεκτροσπασμοθεραπεία αποδείχθηκε ότι έχει περιορισμένο όφελος 

στη θεραπεία της σχιζοφρένειας, οι ψυχίατροι άρχισαν να πειραματίζονται με την 

εφαρμογή της σε άλλες διαταραχές. Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν ότι βοηθούσε στην 
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αντιμετώπιση των συμπτωμάτων πολλών ανθρώπων που έπασχαν από μείζονα 

κατάθλιψη. Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία αποτέλεσε συνηθισμένο θεραπευτικό μέσο 

για την κατάθλιψη, ακόμη και αν η χρήση της για αυτήν την διαταραχή δεν βασιζόταν 

σε κάποια θεωρία. Η υπερβολική και η κακή χρήση της, ειδικά κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1950, δυσφήμισε την ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Σε ορισμένους 

ασθενείς, έγινε η ηλεκτροσπασμοθεραπεία εκατό φορές ή και περισσότερο, χωρίς την 

συναίνεση τους, ακόμα και αν φαινόταν ότι δεν είχε θεραπευτική δράση (Kalat, 

2003). 

Όταν κυκλοφόρησαν τα αντικαταθλιπτικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η 

χρήση της ηλεκτροσπασμοθεραπεία μειώθηκε σημαντικά. Σήμερα, όλες οι χώρες 

έχουν νόμους που επιτρέπουν την χρήση της ηλεκτροσπασμοθεραπείας, μόνο εάν ο 

ασθενής έχει δώσει την συγκατάθεση του. Επίσης, πολλές χώρες έχουν επιβάλει 

νόμους που περιορίζουν τις ηλικίες ανθρώπων που μπορούν να υποβληθούν σε 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία, καθώς και τις διαταραχές για τις οποίες ενδείκνυται η 

χρήση της (Winslade et al., 1984, παραπομπή στο Kalat, 2003). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, υπήρξε μερική επάνοδος της 

ηλεκτροσπασμοθεραπείας, με πολλές τροποποιήσεις. Τώρα χρησιμοποιείται σχεδόν 

αποκλειστικά για τη θεραπεία της κατάθλιψης και σπανίως για την σχιζοφρένεια ή 

άλλες διαταραχές. Στους ασθενείς χρησιμοποιούνται μυοχαλαρωτικά ή αναισθητικά 

για να μειωθεί στο ελάχιστο η δυσφορία και η πιθανότητα τραυματισμού. Επίσης, η 

ένταση του ρεύματος είναι πιο μικρή από ότι στα πρώτα χρόνια της χρήσης της, για 

να μειωθούν οι αρνητικές παρενέργειες της (Abrams et al., 1991). 

Σε μερικές περιπτώσεις, οι γιατροί εφαρμόζουν το ρεύμα ακριβώς πάνω από 

το δεξιό ημισφαίριο και όχι σε ολόκληρη τη κεφαλή. Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία στο 

δεξιό ημισφαίριο, μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική στη θεραπεία της 

κατάθλιψης με την αμφοτερόπλευρη ηλεκτροσπασμοθεραπεία, εάν η πρώτη είναι 

αρκετά έντονη για να προκαλέσει σπασμούς. Επειδή η κατάθλιψη σχετίζεται με 

μειωμένη δραστηριότητα του αριστερού ημισφαιρίου, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία στο 

δεξιό ημισφαίριο μπορεί να εξισορροπήσει τη δραστηριότητα των δύο ημισφαιρίων ή 

να αυξήσει κάπως την δραστηριότητα στο αριστερό ημισφαίριο (Abrams et al., 1991). 

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία χρησιμοποιείται κυρίως για τρεις κατηγορίες 

καταθλιπτικών ασθενών. Πρώτος, σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται σε 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Δεύτερον, σε ασθενείς με έντονες τάσεις αυτοκτονίας και 
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αυτοτραυματισμού. Αυτό συμβαίνει, γιατί η ηλεκτροσπασμοθεραπεία επιφέρει 

αποτελέσματα περίπου στο διάστημα της μιας εβδομάδας, ενώ τα αντικαταθλιπτικά 

δρουν περίπου μετά από 2 έως 3 εβδομάδες. Τρίτον, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, έχει 

αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε καταθλιπτικούς ασθενείς με παραισθήσεις 

(Solomon, 2004). 

Οι ιατρικές επιτροπές των Η.Π.Α. και της Μ. Βρετανίας έχουν συμφωνήσει 

ότι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Σύμφωνα με μια 

εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το 80% όλων των σοβαρά 

καταθλιπτικών ασθενών, ανταποκρίνεται θετικά στην ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ενώ 

μόνο το 64% ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα τρικυκλικά φάρμακα, και ακόμη πιο 

μειωμένη ανταπόκριση υπάρχει στους αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης. Ωστόσο, 

τα οφέλη της δεν είναι μόνιμα και πολλοί ασθενείς υποτροπιάζουν (Kalat, 2003). 

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία διαρκεί μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης υποχώρηση 

των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Αυτό, συνήθως επιτυγχάνεται με 8-10 συνεδρίες 

που εφαρμόζονται 3 φορές εβδομαδιαίως (Χριστοδούλου, 1998). 

Μέχρι τώρα, κανείς δεν είναι σίγουρος με πιο τρόπο η 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία θεραπεύει την κατάθλιψη. Πάντως φαίνεται ότι διεγείρει 

την έκκριση ντοπαμίνης και επηρεάζει και άλλους νευροδιαβιβαστές. Επίσης, μπορεί 

να επηρεάζει τον μεταβολισμό στον μετωπιαίο φλοιό. Ο ηλεκτρισμός υψηλής 

συχνότητας φαίνεται ότι επιταχύνει τον μεταβολισμό. Βέβαια, δεν είναι σαφές το αν η 

κατάθλιψη είναι ένα από τα πολλά συμπτώματα του υπομεταβολισμού, αν η 

διεγερμένη κατάθλιψη είναι σύμπτωμα του υπερμεταβολισμού ή  αν τόσο η 

κατάθλιψη όσο και οι διαταραχές του μεταβολισμού αποτελούν συνέπειες κάποιας 

άλλης αλλαγής στον εγκέφαλο. Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία ελαττώνει προσωρινά τα 

εμπόδια στην αιμάτωση του εγκεφάλου. Η δράση της δεν περιορίζεται μόνο στον 

μετωπιαίο φλοιό, αλλά επεκτείνεται και στις λειτουργίες του εγκεφαλικού στελέχους 

(Hammen, 1997).        

Οι παρενέργειες της ηλεκτροσπασμοθεραπείας για τους περισσότερους 

ασθενείς, είναι μια περίοδος σύγχυσης και προδρομικής και αναδρομικής αμνησίας, 

κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα ή των πρώτων έξι μηνών μετά το τέλος της 

θεραπείας. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς εμφανίζουν προβλήματα στην μακροπρόθεσμη 

μνήμη και άλλα προβλήματα υγείας. Η απώλεια μνήμης είναι πολύ σοβαρή σε 

ασθενείς με μακρύ ιστορικό ψυχικών και νευρολογικών συμπτωμάτων. Επίσης, η 
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εφαρμογή της ηλεκτροσπασμοθεραπείας μόνο στο δεξιό ημισφαίριο ελαχιστοποιεί τα 

προβλήματα μνήμης (Kalat, 2003). 

Ιδιαίτερη προσοχή για την χρήση της ηλεκτροσπασμοθεραπείας απαιτείται σε 

άρρωστους με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε ορισμένες καρδιακές 

αρρυθμίες και σε ενδοκρανιακές βλάβες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι 

δυνατό με την χρήση της, να παρατηρηθεί παροδική αύξηση του καρδιακού ρυθμού, 

της αρτηριακής πίεσης και της διαπερατότητας των κυτταρικών μεμβρανών (Vander, 

et al., 2001). 

Σήμερα πολλοί άνθρωποι δυσπιστούν για τη χρήση της 

ηλεκτροσπασμοθεραπείας, γιατί φαίνεται βάρβαρη μέθοδος και προκαλεί σοβαρές 

παρενέργειες. Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία δεν είναι μια μέθοδος που θα επιλέξουν 

πρώτα πολλοί ψυχίατροι, επειδή η αποτελεσματικότητα της είναι προσωρινή και 

χρειάζεται και η συγκατάθεση του ατόμου. Οι περισσότεροι ειδικοί είναι 

επιφυλακτικοί με τη χρήση της, ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους, λόγω των 

αναπτυξιακών αλλαγών, αλλά και της ευαισθησίας που τους διακατέχει, τόσο 

σωματικά όσο και ψυχικά. Επομένως, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία δεν ενδείκνυται για 

την αντιμετώπιση της κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων. 

 

 ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

Μια άλλη μη φαρμακευτική αγωγή είναι η φωτοθεραπεία, που 

χρησιμοποιείται για μια σπάνια κατηγορία κατάθλιψης που ονομάζεται «εποχιακή 

διαταραχή της διάθεσης» (SAD) (Vander et al., 2001). Οι άνθρωποι που υποφέρουν 

από αυτή την διαταραχή της διάθεσης, εμφανίζουν κατάθλιψη, μερικές φορές 

σοβαρής μορφής, κάθε χειμώνα. Η διαταραχή είναι συχνότερη και σοβαρότερη σε 

περιοχές κοντά στους πόλους της γης, όπου οι νύκτες είναι πολύ μεγάλες τον χειμώνα 

και πολύ μικρές το καλοκαίρι (Kalat, 2003). 

Μερικοί ασθενείς που υποφέρουν από κατάθλιψη κάθε χειμώνα στην πατρίδα 

τους, στον βορρά δεν εμφανίζουν τέτοια μορφή κατάθλιψης αν ζήσουν τον χειμώνα 

για παράδειγμα στην νότια Καλιφόρνια. Η «εποχιακή διαταραχή της διάθεσης» 

διαφέρει σε πολλά σημεία από τις άλλες μορφές κατάθλιψης. Για παράδειγμα, οι 

ασθενείς αυτοί υστερούνται ως προς τους ρυθμούς του ύπνου και της θερμοκρασίας. 
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Αντίθετα, οι περισσότεροι ασθενείς με άλλες μορφές κατάθλιψης, προηγούνται ως 

προς αυτούς τους ρυθμούς (Kalat, 2003). 

Η «εποχιακή διαταραχή της διάθεσης» δεν αποτελεί αντίδραση στο κρύο, 

αλλά στο σκοτάδι του χειμώνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πιο κεφάτοι 

μια ηλιόλουστη μέρα, παρά μια σκοτεινή μέρα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας, πάνω από το 90% των ανθρώπων βιώνουν κάποια εποχιακή αλλαγή στη 

διάθεση, η οποία σχετίζεται με πιο εύθυμη διάθεση κατά το καλοκαίρι από ότι τον 

χειμώνα. Για μερικούς ανθρώπους, αυτές οι αλλαγές διάθεσης είναι έντονες και ένα 

μικρό ποσοστό ανάμεσά τους φθάνει στο επίπεδο της κατάθλιψης και της μανίας 

(Kalat, 2003). 

Η διαδικασία για τη θεραπεία αυτής της μορφής κατάθλιψης, είναι όταν ο 

ασθενής εκτεθεί σε πολύ έντονο φως. Το άτομο κάθεται μπροστά στο φως για μια 

ώρα ή περισσότερο πριν την ανατολή ή μετά τη δύση του ήλιου. Έτσι, επιμηκύνεται 

με τεχνητό τρόπο η διάρκεια της ημέρας. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το 

τεχνητό φως έχει μεγαλύτερη αντικαταθλιπτική δράση νωρίς το πρωί (Sack et al., 

1990, παραπομπή στο Kalat, 2003). Μια άλλη έρευνα, υποδεικνύει ότι η 

φωτοθεραπεία το πρωί και το βράδυ είναι εξίσου δραστική, σε ποσοστό 70% (Wirz-

Justice et al., 1993, παραπομπή στο Hammen, 1997). Παρόλα αυτά, και τα 

αποτελέσματα της φωτοθεραπείας είναι προσωρινά. 

 

 ΛΙΘΙΟ 
 

Το λίθιο είναι ένα φάρμακο για την αντιμετώπιση των οξέων μανιακών και 

καταθλιπτικών επεισοδίων, για τη σταθεροποίηση του συναισθήματος και την 

πρόληψη υποτροπής. Χρησιμοποιείται κυρίως στους ενήλικες με Διπολική 

Διαταραχή (Παπαγεωργίου, 2005). Συγκεκριμένα, επιβραδύνει την σκέψη και την 

κινητική συμπεριφορά, χωρίς να επιφέρει καταστολή και μειώνει την ένταση των 

μεταπτώσεων μεταξύ κατάθλιψης και μανίας, που συμβαίνουν στις διπολικές 

διαταραχές. Κάποιες φορές, το λίθιο είναι αποτελεσματικό σε περιπτώσεις 

κατάθλιψης που δεν συνοδεύονται από μανία (Vander et al., 2001). 

 Η αποτελεσματικότητα του λιθίου ανακαλύφθηκε τυχαία. Ένας Αυστραλός 

ερευνητής, ο J.F. Cade, πιστεύοντας πως το ουρικό οξύ θα μπορούσε να 
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χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της μανίας και της κατάθλιψης, ανάμειξε το ουρικό 

οξύ με άλας λιθίου, για να το διαλύσει, και μετά έδωσε το διάλυμα στους ασθενείς. 

Αυτό το διάλυμα, ήταν πράγματι αποτελεσματικό, αν και οι ερευνητές τελικά 

αντιλήφθηκαν ότι ο δραστικός παράγοντας ήταν το λίθιο (Kalat, 2003). 

Κάποιες άλλες έρευνες αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα του φαρμάκου δεν 

είναι ιδιαίτερα θετικά στις περιπτώσεις με συχνή εναλλαγή επεισοδίων. Παρόλα 

αυτά, η αντίδραση των εφήβων και πολλών παιδιών είναι θετική (Alessi et al., 1994). 

Όμως, απαιτείται σταθερός έλεγχος των επιπέδων του λιθίου στο αίμα, αιματολογικός 

έλεγχος, έλεγχος των ούρων, της νεφρικής λειτουργίας και του θυρεοειδούς, ανά 

εξάμηνο. Υψηλά επίπεδα λιθίου, μπορεί να έχουν τοξικά αποτελέσματα, που 

εκδηλώνονται με κόπωση, υπνηλία, σύγχυση και τρόμο των χεριών (Burns, 1994). 

Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στην εκδήλωση των 

παρενεργειών. Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι η ναυτία και οι εμετοί, η διάρροια, η 

πολυφαγία, η υπερβολική δίψα και η αύξηση του βάρους. Ακόμα, μπορεί να έχουν 

συχνά πονοκεφάλους, κόπωση και αταξία. Για αυτό, πρέπει να ελέγχεται η δοσολογία 

και η χορήγηση του λιθίου τόσο στα παιδιά και στους εφήβους, όσο και στους 

ενήλικες (Παπαγεωργίου, 2005). 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 

 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 

Στην κατάθλιψη των παιδιών και των εφήβων, η στενή συνεργασία και η 

ενεργός συμμετοχή των γονέων στη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία, 

θεωρούνται παράγοντες στη μακροχρόνια έκβαση των δυσκολιών της κατάθλιψης. 

Δια μέσου της συνεργασίας αυτής, ο ειδικός μπορεί να βοηθήσει απευθείας το παιδί 

και παράλληλα να υποστηρίξει τον ρόλο της οικογένειας προς το παιδί ή τον έφηβο 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

 Ο όρος «συμβουλευτική» αναφέρεται σε οποιαδήποτε κατάσταση μεταξύ των 

ατόμων, όπου το ένα άτομο ζητά βοήθεια από το άλλο, για το οποίο πιστεύει ότι έχει 

δεξιότητες, εμπειρία και διάθεση να βοηθήσει (Cunningham et al., 1985, παραπομπή 

στο Παπαγεωργίου, 2005). Σημαντικά στοιχεία της διαδικασίας αυτής, είναι η 
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πρόθεση του ατόμου να κάνει αλλαγές και η αντίληψη του ότι κάποιο άλλο έχει την 

ικανότητα και τη διάθεση να βοηθήσει. Η συμβουλευτική περιλαμβάνει την 

υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και πληροφοριών, την αξιολόγηση και την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Stewart, 1986, παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

 Όταν οι γονείς ζητούν βοήθεια για αλλαγές προς όφελος του παιδιού, θεωρούν 

δεδομένο ότι ο ειδικός έχει την πρόθεση και την ικανότητα να δώσει απαντήσεις σε 

συγκεκριμένους προβληματισμούς. Ο ειδικός από την μεριά του, προσπαθεί να 

διευκρινίσει τις αναφορές των γονέων για να τους βοηθήσει να διερευνήσουν και να 

εντοπίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της κατάθλιψης, αλλά και οποιουδήποτε άλλου 

προβλήματος, και να καταλήξουν σε διαπραγματεύσιμους εναλλακτικούς τρόπους για 

την επίλυσή του. Οι τρόποι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλαγές στους ίδιους 

τους γονείς ή στην οικογένεια γενικότερα. Βασικά συστατικά για να επιτύχει αυτό, 

είναι η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού, μεταξύ του ειδικού και των 

γονέων (Gender et al., 2008). 

 Για να είναι αποτελεσματική μια «συμβουλευτική», απαιτούνται κάποιες 

δεξιότητες, αλλά και ο προσεκτικός σχεδιασμός των στόχων και της μεθόδου. 

Καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της συμβουλευτικής, είναι ο τρόπος με τον 

οποίο οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονται ο ένας τον άλλο και τη μεταξύ τους σχέση, 

καθώς και ο καθορισμός των στόχων, οι οποίοι κατευθύνουν τη διαδικασία αυτή. Οι 

στόχοι της συμβουλευτικής είναι εξατομικευμένοι, καθορίζονται με τη συνεργασία 

και των δύο πλευρών και επιτρέπουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Gender et 

al., 2008). 

 Η συμβουλευτική προσέγγιση πρέπει να είναι χρήσιμη για την οικογένεια. Ο 

επαγγελματίας διερευνά τις επιθυμίες των γονέων και αξιολογεί εάν η διαδικασία 

ανταποκρίνεται σε αυτές. Αν υπάρχουν διαφωνίες, τότε χρειάζεται η αναγνώριση, η 

συζήτηση και η επίλυση τους και από τις δύο πλευρές (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Η συμβουλευτική παρέχει υποστήριξη στους γονείς, προωθεί την αλλαγή και 

την προσαρμογή ολόκληρης της οικογένειας. Μέσα από την κατανόηση της 

κατάστασης που αντιμετωπίζουν, τα μέλη της οικογένειας υποστηρίζονται, ώστε να 

επιτύχουν σημαντικές και ρεαλιστικές αλλαγές και να λειτουργήσουν πιο 

αποτελεσματικά. Ο επαγγελματίας με ενδιαφέρον, φροντίδα και σεβασμό υποστηρίζει 

τους γονείς να διερευνήσουν την κατάσταση της οικογένειας, να δοκιμάσουν 
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διαφορετικούς τρόπους και να χειριστούν την κατάθλιψη πιο αποτελεσματικά 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

 Ο επαγγελματίας παρέχει στους γονείς όλες τις πληροφορίες που έχουν 

ανάγκη και τον απαραίτητο χρόνο για να τις κατανοήσουν. Παράλληλα, τους βοηθά 

να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κατάσταση και την 

συμπεριφορά τους (Hauck, 2000). Η δημιουργία ενός πλαισίου βοηθά τα μέλη της 

οικογένειας να κατανοήσουν τι συμβαίνει γύρω τους και να προβλέψουν τι μπορεί να 

συμβεί, ώστε να είναι σε θέση να προσαρμοστούν πιο αποτελεσματικά 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

 Όλοι οι επαγγελματίες υγείας εμπλέκονται στην διαδικασία της 

συμβουλευτικής. Μερικοί από αυτούς είναι ο εργοθεραπευτής, ο λογοπεδικός και ο 

ψυχολόγος. Μια επιτυχής συμβουλευτική, στηρίζεται στην ενσυναίσθηση, στο 

σεβασμό και στην ειλικρίνεια όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται, 

χαρακτηριστικά τα οποία, προωθούν τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης 

(Hauck, 2000). 

 Η συμβουλευτική και η ποιοτική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας και των γονέων επηρεάζονται από παράγοντες όπως, η φύση και η 

σοβαρότητα της κατάθλιψης, οι προσδοκίες των γονέων από τον ειδικό και από το 

παιδί τους, οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες της οικογένειας, αλλά οι 

σχέσεις των μελών της οικογένειας. Επίσης, σημαντικά στοιχεία είναι και το 

ευρύτερο υποστηρικτικό περιβάλλον και οι διαθέσιμες υπηρεσίες (Mumford, 1997, 

παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

 Οι βασικές ανησυχίες των γονέων εστιάζονται συνήθως στην αιτιολογία της 

κατάθλιψης. Επίσης, οι γονείς πολλές φορές ανησυχούν για την πρόγνωση της 

κατάθλιψης και για το μέλλον του παιδιού τους. Συχνά οι γονείς ανησυχούν για τα 

πιθανά αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν για το παιδί, αγωνιούν για τη 

καταλληλότητα και την επάρκεια των χειρισμών που εφαρμόζουν και τις πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στο παιδί. Η ανάγκη των γονιών για ποιοτική επικοινωνία, 

τακτική επαφή, εκπαίδευση, υποστήριξη και συμβουλευτική είναι μεγάλη (Gender et 

al., 2008). 

 Η συμβουλευτική συνήθως παρέχεται στα πρώιμα στάδια των δυσκολιών των 

διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου και της κατάθλιψης (Gender et al., 2008). Η 

αλληλεπίδραση με τους γονείς και η δημιουργία μιας ποιοτικής σχέσης απαιτούν από 
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τους επαγγελματίες υγείας ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριμένα, κάθε επαγγελματίας 

υγείας θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα συμπτώματα της κατάθλιψης και 

γενικότερα όλα τα στοιχεία που την αφορούν, να δείχνει ευαισθησία και σεβασμό 

προς του γονείς και το παιδί και να διαθέτει αυτογνωσία και κριτική σκέψη. Έτσι, οι 

γονείς θα μπορέσουν να κατανοήσουν τη κατάθλιψη και να έχουν πιο ρεαλιστικές 

προσδοκίες. Τέλος, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ειλικρίνεια, η οποία με τη σειρά 

της θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης (Παπαγεωργίου, 2005).

   

 ΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

  Η θεμελιακή αρχή των συμπεριφοριστών ήταν ότι η ψυχολογία πρέπει να 

ασχολείται με τις εξωτερικές εκδηλώσεις του ατόμου, απορρίπτοντας οποιαδήποτε 

μορφή εσωτερικής διεργασίας. Οι συμπεριφοριστές υποστήριξαν, ότι εάν η 

ψυχολογία ασχοληθεί με ψυχικά φαινόμενα που μπορούν να παρατηρηθούν και να 

μετρηθούν, τότε θα γίνει μια αντικειμενική επιστήμη. Συνδυάζοντας αυτήν την 

άποψη με το παλιό δόγμα, ότι ο άνθρωπος γεννιέται «tabula rasa», δηλαδή λευκός 

χάρτης που μπορεί να καταγράψει τα πάντα, προσπάθησαν να καθορίσουν τις 

συνδέσεις που γίνονται μεταξύ των εξωτερικών γεγονότων και της εκδήλωσης της 

συμπεριφοράς, με τον τύπο S – R. Ο τύπος αυτός, σημαίνει ότι κάθε ερέθισμα 

προκαλεί και μια συγκεκριμένη αντίδραση του ατόμου (Νέστορος & Βαλλιανάτου, 

1996). 

 Αυτή όμως η άποψη, σύντομα προκάλεσε αντιδράσεις. Κάποιοι άλλοι, 

υποστήριξαν ότι ο άνθρωπος δεν είναι παθητικός δέκτης των όσων συμβαίνουν γύρω 

του. Μπορεί να σκέφτεται, να προγραμματίζει και να παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή, 

διαθέτει τις απαραίτητες γνωστικές λειτουργίες, οι οποίες του επιτρέπουν να αντιδρά 

στα διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος του. Έργο λοιπόν της ψυχολογίας θα 

πρέπει να είναι και η μελέτη των γνωστικών αυτών διαδικασιών, που γίνονται στη 

σκέψη του μεσοδιαστήματος ερεθίσματος-αντίδρασης. Έτσι, αναπτύχθηκε μια 

ξεχωριστή κατεύθυνση στην ψυχολογία που ονομάστηκε γνωστική ψυχολογία 

(Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). 



 109

 Από την δεκαετία του 1960, οι νεότεροι συμπεριφοριστές δέχθηκαν ότι η 

ενσυνείδητη σκέψη αποτελούσε το διάμεσο στη συμπεριφορά. Έτσι, για αυτούς 

υπάρχουν δύο είδη συνδέσεων μεταξύ ερεθισμάτων και αντιδράσεων, που είναι: 

1) Η άμεση σύνδεση (S - R), που παράγεται αυτόματα από το περιβάλλον και γίνεται 

με τη μεσολάβηση του σώματος και 

2) Η διάμεση σύνδεση S – Υποκείμενο - R, όπου συμβαίνει και συμμετέχει ενεργά το 

υποκείμενο με τη σκέψη του. Μεταξύ του ερεθίσματος και της αντίδραση 

παρεμβάλλεται το σκεπτόμενο άτομο. Δηλαδή, σημαντικά γεγονότα δεν είναι μόνο τα 

ερεθίσματα, οι αντιδράσεις και οι μεταξύ τους συνδέσεις, αλλά και ο τρόπος που το 

άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τα διάφορα ερεθίσματα (Νέστορος & 

Βαλλιανάτου, 1996). 

 Έτσι, η νέα ψυχολογική θεώρηση που αναπτύχθηκε ονομάστηκε γνωστικός 

συμπεριφορισμός. Ο γνωστικός συμπεριφορισμός, δίνει έμφαση στη μελέτη της 

συμπεριφοράς και διευρύνει τον όρο, συμπεριλαμβάνοντας την έκδηλη συμπεριφορά, 

δηλαδή την εσωτερική και συμβολική συμπεριφορά. Παράλληλα, δέχεται ότι οι 

ενσυνείδητες γνωστικές λειτουργίες μπορούν να μελετηθούν, να προβλεφθούν και να 

ελεγχθούν με τον ίδιο ικανοποιητικό και ακριβή τρόπο, όπως τα εξωτερικά γεγονότα 

(Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1996). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΤΟΥ BECK ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

Ο γνωστικός συμπεριφορισμός έχει πάρα πολλές θεραπευτικές εφαρμογές που 

επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων είναι και η θεραπεία της 

κατάθλιψης. Η γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία βασίζεται στο μοντέλο του 

Beck, ο οποίος έχει διατυπώσει, μελετήσει και εφαρμόσει κλινικά τις υποθέσεις της 

γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης 

(Χριστοδούλου, 1998). 

 Σύμφωνα με τον Beck, οι διαταραχές του περιεχομένου, της δομής και της 

λειτουργίας της σκέψης συμβάλλουν καθοριστικά στην έναρξη, στη διαμόρφωση της 

κλινικής εικόνας και στη διατήρηση της κατάθλιψης. Όσο αφορά το περιεχόμενο της 

σκέψης, ο φαινομενολογικός κόσμος των καταθλιπτικών ατόμων χαρακτηρίζεται 

από: 
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1) Αρνητική σκέψη για τον εαυτό τους και θεωρούν τον εαυτό τους άχρηστο, 

ανεπαρκή, αδύναμο, ανάξιο αγάπης και με πολλά ελαττώματα, 

2) Αρνητική σκέψη για το περιβάλλον τους και θεωρούν τους πάντες υπερβολικούς, 

πιστεύουν ότι κανείς δεν τους υποστηρίζει και παντού βλέπουν εμπόδια, 

3) Αρνητική άποψη για το μέλλον, δηλαδή νιώθουν ότι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα και 

έχουν απαισιοδοξία για το μέλλον (Kramlinger, 2001). 

Από πλευράς της δομής της σκέψης, το πόσο ευάλωτος είναι ένας άνθρωπος 

στην κατάθλιψη, καθορίζεται από την ύπαρξη οργανωμένων και μόνιμων, 

δυσλειτουργικών νοητικών «αναπαραστάσεων» των προηγούμενων εμπειριών του 

ατόμου. Αυτές οι νοητικές αναπαραστάσεις λέγονται νοητικές κατασκευές ή 

σχήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαλογή, την επεξεργασία και την ερμηνεία 

των πληροφοριών. Έτσι, το καταθλιπτικό άτομο, μέσω αυτών των νοητικών 

κατασκευών, ερμηνεύει αρνητικά τον εαυτό του, τον κόσμο και το μέλλον του. Σε 

αυτό βέβαια, συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως οι βιολογικοί (π.χ. 

κληρονομικότητα) και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες (π.χ. απώλεια αγαπημένου 

προσώπου) (Hammen, 1997). 

Όσο αφορά τη λειτουργία της σκέψης, η ενεργοποίηση των 

δυσπροσαρμοστικών σχημάτων επεμβαίνει καθοριστικά στους μηχανισμούς επιλογής 

και επεξεργασίας των πληροφοριών, με αποτέλεσμα να ερμηνεύεται αρνητικά η κάθε 

εμπειρία του ατόμου. Έτσι, το άτομο καταλήγει σε αυθαίρετα συμπεράσματα, όπως η 

πρόβλεψη αρνητικών μελλοντικών γεγονότων, χωρίς κάποια αιτία, υπεργενίκευση, 

παραδείγματος χάρη η νοικοκυρά που της χάλασε το φαγητό και πιστεύει πως είναι 

κακή μητέρα ή σύζυγος και η προσωποποίηση, όπως όταν ένα αρνητικό γεγονός 

αποδίδεται ολοκληρωτικά στο ίδιο το άτομο, ενώ τυχόν άλλες συνεισφορές 

παραγνωρίζονται (Χριστοδούλου, 1998). 

Συνοψίζοντας, η γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία υποστηρίζει ότι τα 

αρνητικά νοητικά σχήματα του ατόμου, οι λανθασμένες πεποιθήσεις και οι 

αντιλήψεις για τον εαυτό, τον κόσμο και το μέλλον, ευθύνονται για την εκδήλωση της 

κατάθλιψης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ –

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

  

Η γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία είναι μια βραχεία μορφή 

ψυχοθεραπείας, όπου γίνονται περίπου 15 μέχρι 25 συνεδρίες, διάρκειας 50 λεπτών η 

καθεμία και με συχνότητα μια φορά τη εβδομάδα. Πάντοτε όμως, εξαρτάται από τη 

σοβαρότητα του προβλήματος. Ως απαραίτητα θεραπευτικά συστατικά, θεωρούνται η 

συναισθηματική κατανόηση (empathy), ο συνεργατικός εμπειρισμός (collaborative 

empiricism) και η δουλειά στο σπίτι (homework) (Χριστοδούλου, 1998). 

 Η συναισθηματική κατανόηση, είναι η ικανότητα του θεραπευτή να 

αισθάνεται και να κατανοεί τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου, δηλαδή τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα, του ασθενή, χωρίς ταυτόχρονα να παραβλέπει το γεγονός ότι δεν 

είναι ο ίδιος στη θέση του ασθενή (Χριστοδούλου, 1998). 

 Όσο αφορά τον συνεργατικό εμπειρισμό, εννοείται η πεποίθηση του 

θεραπευτή, ότι ο ασθενής είναι συνεργάτης και σύμμαχος σε μια κοινή προσπάθεια 

συστηματικής αξιολόγησης και τροποποίησης των δυσπροσαρμοστικών νοητικών 

κατασκευών και συμπεριφορών του ασθενή. Έτσι, θα απέλθουν και τα καλύτερα 

αποτελέσματα της θεραπείας (Χριστοδούλου, 1998). Ο στόχος της γνωστικής 

θεραπευτικής παρέμβασης, είναι η διόρθωση και η αντικατάσταση αυτών των 

δυσλειτουργικών νοητικών κατασκευών (Μάνου, 1988). 

Η δουλειά στο σπίτι είναι ένα από τα βασικά κομμάτια της 

Συμπεριφοριστικής Γνωστικής Θεραπείας. Κάθε θεραπευτής επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική, γιατί έτσι μπορεί να μαθαίνει διάφορα πράγματα 

για τη καθημερινή ζωή του ατόμου, εκτός της θεραπείας. Παράλληλα, με τη δουλειά 

στο σπίτι μπορεί να αποδειχθεί η προσπάθεια και το ενδιαφέρον του ατόμου για 

αλλαγή και γενικά για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης του. Επίσης, προσφέρει στο 

άτομο την ευκαιρία να εξασκήσει κάθε τι που λέχθηκε στη συνεδρία, κάτι το οποίο 

θα το βοηθήσει στην αλλαγή του (Freeman, 2007). 

Οι περισσότερες από τις θεραπείες που χρησιμοποιούνται σήμερα, 

περιλαμβάνουν κάποιου είδους δουλειά στο σπίτι. Υπάρχει μια απεριόριστη έκταση 

για τα πράγματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι θεραπευτές για την δουλειά 

στο σπίτι. Μπορεί να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, την 

έκθεση σε φοβογόνα ερεθίσματα και την καταγραφή δυσλειτουργικών πεποιθήσεων 
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και σκέψεων (Χριστοδούλου, 1998). Ουσιαστικά, η τεχνική αυτή βοηθά στην αλλαγή 

της συμπεριφοράς του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Οι ασθενείς δημιουργούν καινούργιες 

υποθέσεις, τις οποίες εξετάζουν στην καθημερινή τους ζωή, και στη συνέχεια 

αποφασίζουν ποιες από αυτές είναι χρήσιμες και πραγματικές (White & Freeman, 

2000). 

Όμως, οι ασθενείς δεν θα πρέπει να νιώθουν ότι εξαναγκάζονται να κάνουν τη 

δουλεία στο σπίτι, γιατί τότε θα σταματήσουν τη θεραπεία. Ένα από τα 

πλεονεκτήματα της Συμπεριφοριστικής-Γνωστικής Θεραπείας, είναι ότι καθοδηγεί τα 

άτομα να ανακαλύψουν, τι τους κάνει να νιώθουν άνετα και ωραία για τη δουλειά στο 

σπίτι. Με λίγα λόγια, τι τους ευχαριστεί να κάνουν. Έτσι, δεν θα νιώθουν πίεση και 

ένταση (White & Freeman, 2000). 

Ο θεραπευτής σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας προσπαθεί να εντοπίσει τις 

δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, τις σκέψεις και τις εικόνες του ατόμου, και να τις 

αντικαταστήσει, με πιο λειτουργικές σκέψεις. Σε αυτό, χρειάζεται και η προσπάθεια 

του ίδιου του ατόμου, το οποίο θα μάθει να σκέφτεται πιο θετικά για τον εαυτό του, 

τον κόσμο και το μέλλον. Παράλληλα, προσπαθεί να μειώσει τα συμπτώματα της 

κατάθλιψης και να προάγει την ευχαρίστηση και τη χαλάρωση του ατόμου 

(Χριστοδούλου, 1998). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΦΗΒΩΝ 

 

Σήμερα, πολλοί ερευνητές προτείνουν ότι η γνωστική-συμπεριφοριστική 

θεραπεία είναι μια ψυχοθεραπεία κατάλληλη για τα παιδιά και τους εφήβους με 

κατάθλιψη. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που είναι αποτελεσματικά στη 

αντιμετώπιση των διαταραχών της διάθεσης. Όμως, για την εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων απαιτείται λεπτομερή αξιολόγηση των αναπτυξιακών παραγόντων, 

όπως το φύλο, η ηλικία, οι γνωστικές ικανότητες και η συναισθηματική κατάσταση, 

αλλά και η ευελιξία και η προσαρμογή των τεχνικών στις αναπτυξιακές ανάγκες των 

παιδιών και των εφήβων (Παπαγεωργίου, 2005).   

Στα πλαίσια της γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας, το παιδί και ο 

έφηβος μαθαίνει να εντοπίζει και να τροποποιεί τις δυσλειτουργικές του αντιλήψεις, 



 113

να αξιολογεί αντικειμενικά τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του, να θέτει 

ρεαλιστικούς στόχους και να αυτοενισχύεται. Ταυτόχρονα, τεχνικές όπως η 

εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων βοηθούν το παιδί και τον έφηβο να επικοινωνεί με 

τους άλλους με πιο λειτουργικό τρόπο. Έτσι, αυξάνεται η συχνότητα των θετικών 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Fine et al., 1991, παραπομπή στο Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

Ένα πρόγραμμα γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας συμπεριλαμβάνει 

και τα άλλα μέλη της οικογένειας, με σκοπό τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών 

σχέσεων και της ποιότητας της επικοινωνίας των γονέων με το παιδί και τον έφηβο. 

Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται οι δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις που 

ενισχύουν την καταθλιπτική συμπεριφορά του παιδιού και του εφήβου (Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2005). 

Ο βαθμός σοβαρότητας των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, η ενδεχόμενη 

συνύπαρξη κάποιας διαταραχής άγχους, η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας στους γονείς, το 

χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και η έλλειψη κοινωνικών πόρων, 

αποτελούν αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες για την έκβαση της γνωστικής-

συμπεριφοριστικής θεραπείας σε παιδιά και εφήβους. Ακόμα, η έκθεση σε αρνητικά 

γεγονότα, είναι ένα από τα εμπόδια της γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας 

(Kazdin & Marciano, 1998, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). 

Διάφορες έρευνες αποδεικνύουν ότι η γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία 

έχει σημαντικά και θετικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην 

αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους. Έχει διαπιστωθεί ότι το 70% 

των παιδιών και των εφήβων ανταποκρίνεται θετικά σε αυτήν την θεραπεία (Brent et 

al., 1997, παραπομπή στο Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2005). Τέλος, οι πιθανότητες 

υποτροπής των συμπτωμάτων μετά τον τερματισμό της θεραπείας, είναι μικρότερες 

με την γνωστική-συμπεριφοριστική θεραπεία σε σχέση με την φαρμακοθεραπεία και 

τις άλλες ψυχοκοινωνικές επεμβάσεις (Χριστοδούλου, 1998). Για αυτό και θεωρείται 

απαραίτητη για την θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης. 
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 ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

Η ψυχανάλυση την οποία επινόησε ο Freud, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να επιλύσουν συναισθηματικές συγκρούσεις που θεωρείται ότι έχουν 

προκληθεί από τις εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. Εδώ, χρησιμοποιούνται 

συγκεκριμένες τεχνικές ανάλυσης του ασυνείδητου νου του ατόμου, σε τακτικές 

συνεδρίες, περίπου 5 φορές την εβδομάδα για μια περίοδο κάποιων χρόνων (Hauck, 

2000). 

 Από την ψυχανάλυση προέρχεται και ο όρος «Ατομική Ψυχαναλυτική 

Θεραπεία», η οποία εστιάζεται στις ασυνείδητες διεργασίες της σκέψης και στην 

επίδραση του παρελθόντος στο παρόν και αξιοποιεί την κατανόηση του εσωτερικού 

κόσμου του παιδιού και του εφήβου. Η θεραπεία αυτή έχει ως σκοπό, την επίλυση 

των εσωτερικών συγκρούσεων, την αλλαγή της συμπεριφοράς και την προώθηση της 

ανάπτυξης. Το παιδί υποστηρίζεται να κατανοήσει και να μάθει να χειρίζεται τον 

εαυτό του, χωρίς να καταφεύγει σε προβληματικές αμυντικές στρατηγικές. Με τον 

τρόπο αυτό, αποκαθίσταται η φυσιολογική ψυχολογική ανάπτυξη και ενισχύονται τα 

εσωτερικά ψυχολογικά αποθέματα (Jacobs & Pears, 2002, παραπομπή στο 

Παπαγεωργίου, 2005). 

 Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία αναπτύχθηκε κυρίως από τις εργασίες με 

ενήλικες, μέσα από την αναδρομική ανάλυση της παιδικής τους ηλικίας. Ωστόσο, η 

προοπτική αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από εκείνη του παιδιού, που βρίσκεται 

στη φάση της ανάπτυξης. Η κλασική ψυχαναλυτική θεωρία υπέστη, πολλές αλλαγές 

με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, προκύπτουν διάφορες άλλες ψυχαναλυτικές 

προσεγγίσεις (Jacobs & Pears, 2002, παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

 Η θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων συνέβαλε σημαντικά στην 

κατανόηση του εσωτερικού κόσμου των παιδιών και των ατόμων που το 

περιβάλλουν. Ακόμα, οδήγησε στην κατανόηση των αμυντικών μηχανισμών, ο ρόλος 

των οποίων εστιάζεται στην απόκτηση ελέγχου, σε κάποιες φάσεις της ζωής. Η 

ψυχαναλυτική θεωρία εστιάζεται ολοένα και περισσότερο στα ευρήματα της 

αναπτυξιακής ψυχολογίας σχετικά με τα πρώτα χρόνια της ζωής. Συγκεκριμένα, 

σήμερα είναι αποδεκτό και από τους ψυχαναλυτές ότι το νεογέννητο διαθέτει 
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διεργασίες σκέψεις, οι οποίες αναπτύσσονται σιγά σιγά κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής (Green et al., 2000). 

 Όλες οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις αποδέχονται την ύπαρξη των 

ασυνείδητων στοιχείων του ψυχικού οργάνου, στα οποία δεν ισχύει η λογική της 

καθημερινής ζωής, αλλά οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις συνδέονται 

με ένα ιδιοσυγκρασιακό τρόπο. Ο θεραπευτής, που εφαρμόζει την ψυχαναλυτική 

θεραπεία, εστιάζεται στις ασυνείδητες ψυχικές λειτουργίες και στα συμπτώματα που 

προκύπτουν από  τις εσωτερικευμένες συγκρούσεις και τις αναπτυξιακές αποκλίσεις. 

Αυτές οι συγκρούσεις και οι αποκλίσεις οφείλονται στην αποστέρηση. Επίσης, τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης έχουν σημασία για το παιδί και τον έφηβο και 

επηρεάζουν το περιβάλλον του. Σημαντικό στοιχείο της θεραπείας είναι η 

μεταβίβαση των εσωτερικευμένων συγκρούσεων και δυσπροσάρμοστων 

συμπεριφορών στο θεραπευτή, για να απαλλαγεί το παιδί και ο έφηβος από τα 

συμπτώματα της κατάθλιψης (Τσιαντής κ.α., 2001). 

 Κάποιες βασικές αρχές που διέπουν διάφορες σχολές ψυχαναλυτικής 

θεραπείας για την κατάθλιψη, είναι οι ακόλουθες: 

• Σημαντικό στοιχείο είναι ο χρόνος, ώστε να εκφράσει το παιδί τα συναισθήματα 

και τις σκέψεις του. Ο θεραπευτής και το παιδί εστιάζονται νωρίς σε 

συγκεκριμένους στόχους, όπως η αναγνώριση των συναισθημάτων, 

• Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τους ασυνείδητους αμυντικούς μηχανισμούς, με τους 

οποίους το παιδί προστατεύει τον εαυτό του από συναισθηματικά φορτισμένες 

σκέψεις, 

• Ο θεραπευτής προσπαθεί να βοηθήσει το παιδί να κάνει συσχετίσεις, ώστε να 

μπορέσει να κατανοήσει τη συμπεριφορά του σε διαφορετικές καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής, στο παρελθόν και στο παρόν. Επίσης, το υποστηρίζει να 

κατανοήσει τη θεραπευτική σχέση, τα συναισθήματα και συγκεκριμένες 

καταστάσεις, καθώς και τα συμπτώματα του και 

• Ο θεραπευτής προσπαθεί να υποδείξει στο παιδί τους τρόπους για να κατανοήσει 

τον εαυτό του, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Έτσι, θα μπορέσουν να 

κάνουν αλλαγές, αν βέβαια το επιθυμεί και το ίδιο το παιδί ή ο έφηβος 

(Παπαγεωργίου, 2005). 
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Υπάρχουν δύο είδη ψυχοδυναμικής θεραπείας, που είναι η τυπική και η 

άτυπη. Η τυπική ψυχοδυναμική θεραπεία απαιτεί ειδική εκπαίδευση και έχει 

συγκεκριμένη διάρκεια και συχνότητα. Βασικό θεραπευτικό στοιχείο, είναι η 

κάθαρση και η κατονομασία συναισθημάτων. Ο θεραπευτής κρατεί ουδέτερη στάση 

χωρίς να διακόπτει, για να ενισχύει την ελεύθερη έκφραση των θετικών και των 

αρνητικών συναισθημάτων. Ακόμα, παρατηρεί προσεκτικά τη συμπεριφορά του 

παιδιού, καθώς και τη λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία. Προτρέπει το παιδί να 

εστιάσει στη πηγή των συγκρούσεων και των συναισθημάτων, ονομάζει τα 

συναισθήματα του παιδιού για να γίνουν πιο κατανοητά και λιγότερο απειλητικά. 

Έτσι, ο θεραπευτής ερμηνεύει αυτά τα συναισθήματα ώστε να προωθήσει τη 

κατανόηση της συμπεριφοράς και τη συνειδητοποίηση των ασυνείδητων 

συγκρούσεων (Παπαγεωργίου, 2005). 

Η προέλευση στη τυπική ψυχοδυναμική θεραπεία είναι οικιοθελής. Οι 

συναντήσεις προκαθορίζονται σε συμφωνία με το παιδί, η διάρκεια ποικίλλει, ενώ οι 

στόχοι διαφέρουν ανάλογα με τη συχνότητα και τη διάρκεια της θεραπείας. Για τα 

μικρά παιδιά, βασικό εργαλείο είναι το παιχνίδι και η ζωγραφική, ενώ για τα 

μεγαλύτερα παιδιά, είναι η επικοινωνία μέσω του λόγου. Πάντοτε όμως, απαιτείται 

ασφαλές πλαίσιο, σταθερότητα χρόνου, τόπου και υλικού, ώστε το παιδί να μπορεί να 

νιώθει άνετα (Παπαγεωργίου, 2005). 

Η άτυπη ψυχοδυναμική θεραπεία είναι λιγότερο δομημένη. Η συνεργασία με 

τους γονείς και η κατανόηση της φύσης της ψυχοδυναμικής θεραπείας είναι 

σημαντική, προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή της και να ενισχύσουν το 

παιδί ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις (Παπαγεωργίου, 2005). 

Συμπερασματικά, για να εφαρμοστεί μια ψυχοδυναμική θεραπεία στα παιδιά 

και στους εφήβους με κατάθλιψη χρειάζεται: 

1) Να ληφθεί υπόψη ο εσωτερικός ψυχικός κόσμος και οι συγκρούσεις του παιδιού 

και του εφήβου, αλλά και οι εξωτερικές συνθήκες ζωής του παιδιού και της 

οικογένειας, 

2) Να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο της ψυχοδυναμικής θεραπείας, δηλαδή ο φυσικός 

και ψυχολογικός χώρος της θεραπείας, να είναι σταθερό, συνεπές και να 

προσφέρει ασφάλεια στο παιδί και στον έφηβο και 

3) Να διέπεται από τους κανόνες δεοντολογίας, όπως και σε όλες τις ψυχολογικές 

θεραπείες, και σε κάθε άλλο είδος θεραπείας (Τσιαντής κ.α., 2001). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

Η ψυχοδυναμική θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικίες ατόμων 

με κατάθλιψη. Όμως, απαιτείται η συστηματική και η προσεκτική αξιολόγηση της 

σταθερότητας των συνθηκών στην οικογένεια και των δυνατοτήτων της να 

υποστηρίξει το παιδί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Παράλληλα, πρέπει να 

αξιολογηθούν οι δυνατότητες του παιδιού να εμπλακεί σε τέτοιου είδους 

αντιμετώπιση. Στους εφήβους με κατάθλιψη είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη 

τα χαρακτηριστικά αυτής της αναπτυξιακής περιόδου (Παπαγεωργίου, 2005). 

Όμως, πιο συχνά εφαρμόζεται σε παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας. 

Απαραίτητο στοιχείο είναι η συνεργασία με τους γονείς ή τουλάχιστον η 

συγκατάθεση τους, επειδή το παιδί εξαρτάται από τους γονείς του. Συχνά απαιτείται 

και οι ίδιοι οι γονείς να δέχονται συμβουλευτική ή ψυχοθεραπευτική βοήθεια, γιατί 

με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσουν το ίδιο τους το παιδί να θεραπευτεί (Τσιαντής κ.α., 

2001). 

Διάφορες έρευνες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της εντατικής 

ψυχοδυναμικής θεραπείας σε παιδιά και εφήβους με κατάθλιψη, αν και αμφισβητείται 

σε σύγκριση με άλλες ψυχολογικές θεραπείες (Jacobs & Pears, 2002, παραπομπή στο 

Παπαγεωργίου, 2005). Η βελτίωση εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

της κατάθλιψης, αλλά και από τις ικανότητες του θεραπευτή (Παπαγεωργίου, 2005). 

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη θεραπεία ασκεί και ο περιβαλλοντικός παράγοντας, από 

τον οποίο το παιδί επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό. 

 

 ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια θεραπεία περιορισμένης 

διάρκειας, η οποία βασίζεται στην διάγνωση και περιλαμβάνει 12 μέχρι 16 συνεδρίες 

(Μάνου, 1988). Αρχικά, η διαπροσωπική θεραπεία αναπτύχθηκε με σκοπό την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ατόμων με μείζονα κατάθλιψη και διαμορφώθηκε 

κατά την δεκαετία του 1970. Έτσι, ορίστηκε σε ένα εγχειρίδιο και ελέγχθηκε σε 

κλινικές πειραματικές μελέτες με τυχαίο δείγμα από τους Gerald Klerman, Myrna 
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Weisssman και τους συνεργάτες τους. Τα αποτελέσματα της διαπροσωπικής 

θεραπείας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αντιμετώπιση πολλών μορφών 

κατάθλιψης (Gelder et al., 2008). 

 Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία βασίζεται στην διαπροσωπική θεωρία, η 

οποία προέρχεται από το έργο του Adolph Myer, του Harry Stack Sullivan και 

αργότερα του John Bowlby και άλλων, κατά την διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου 

Πολέμου. Η βασική αρχή αυτών των θεωριών, είναι ότι τα γεγονότα της ζωής, τα 

οποία εμφανίζονται μετά από τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, επιδρούν στην 

ψυχοπαθολογία. Έτσι, η αρχή αυτή διέπει την διαπροσωπική ψυχοθεραπεία, η οποία 

όμως δεν ισχυρίζεται ότι διακρίνει τις αιτίες του καταθλιπτικού επεισοδίου, αλλά 

χρησιμοποιεί τα συνδετικά στοιχεία μεταξύ των παρόντων γεγονότων της ζωής και 

της συναισθηματικής διαταραχής. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθεί να βοηθήσει το 

άτομο να καταλάβει και να αντιμετωπίσει το καταθλιπτικό επεισόδιο. Επίσης, 

βασίζεται στην έρευνα της κατάθλιψης σχετικά με τα ψυχοκοινωνικά και καθημερινά 

γεγονότα της ζωής, τα οποία με τη σειρά τους αποδεικνύουν τη σχέση της 

κατάθλιψης με την απώλεια (επιλεγμένο πένθος), της αμφισβήτησης των ρόλων, της 

μετάβασης των ρόλων και των διαπροσωπικών ελλειμμάτων (Gelder et al., 2008). 

 Σύμφωνα με τη ψυχοθεραπεία αυτή, οι σχέσεις του ατόμου είναι το κλειδί για 

την κατανόηση και την αντιμετώπιση των σημαδιών και των συμπτωμάτων που 

σχετίζονται με την κατάθλιψη. Ο στόχος της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας, είναι η 

βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας και η αύξηση της αυτοπεποίθησης. 

Επίσης, συνήθως διερευνά τους τομείς όπως η ανεξήγητη θλίψη, οι συγκρούσεις και 

οι διαφωνίες με τους άλλους, η μετάβαση από τον ένα κοινωνικό ρόλο στον άλλο και 

οι δυσκολίες στις διαπροσωπικές ικανότητες ή τις γενικές ικανότητες του ατόμου 

(Kramlinger, 2001). 

 Οι τεχνικές της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας βοηθούν το άτομο να 

ανακαλύψει και να κατανοήσει τους πιο πάνω τομείς, καθώς επίσης και να τους 

συσχετίσει με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Οι τεχνικές αυτές 

περιλαμβάνουν: 

1) Τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες οδηγούν το άτομο να μιλήσει για το 

ιστορικό των συναισθημάτων και των γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το 

διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στις συνεδρίες (π.χ. «Πώς εξελίχθηκαν τα 

πράγματα από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε;»), 
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2) Την ανάλυση επικοινωνίας, που είναι μια επαναδιατύπωση των πρόσφατων και 

συναισθηματικά φορτισμένων γεγονότων της ζωής, 

3) Την εξερεύνηση των επιθυμιών και των εναλλακτικών δυνατοτήτων, με σκοπό 

την εκπλήρωση τους σε συγκεκριμένες διαπροσωπικές καταστάσεις, 

4) Την ανάλυση της απόφασης για την παροχή βοήθειας του ατόμου για να 

αποφασίσει ποια επιλογή θα χρησιμοποιήσει και 

5) Το παίξιμο ρόλων, για την ενίσχυση των τακτικών του ατόμου για την 

αντιμετώπιση πραγματικών γεγονότων (Gelder et al., 2008). 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

  

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και όχι τις 

παρελθοντικές διαπροσωπικές σχέσεις, εστιάζοντας στο άμεσο κοινωνικό 

περιβάλλον. Ο θεραπευτής προσπαθεί να παρέμβει στην διαμόρφωση των 

συμπτωμάτων και στην κοινωνική δυσλειτουργία, η οποία σχετίζεται με την 

κατάθλιψη και δεν προσπαθεί να εργαστεί με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

προσωπικότητας του ατόμου (Hammen, 1997). 

 Τα στάδια της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας είναι τρία. Το πρώτο στάδιο 

λαμβάνει χώρα στις τρεις πρώτες συνεδρίες και περιλαμβάνει την διαγνωστική 

αξιολόγηση, το ψυχιατρικό ιστορικό και τη διαμόρφωση του πλαισίου της θεραπείας. 

Αρχικά, ο θεραπευτής ανασκοπεί τα συμπτώματα και κάνει τη διάγνωση βασιζόμενος 

στα κριτήρια ταξινόμησης. Το ψυχιατρικό ιστορικό περιλαμβάνει το «διαπροσωπικό 

ερωτηματολόγιο», που είναι μια ανασκόπηση της παρούσας κοινωνικής 

λειτουργικότητας, δηλαδή τις στενές σχέσεις, τις απόψεις και τις προσδοκίες του 

ατόμου για αυτές τις σχέσεις. Με αυτό τον τρόπο, αποσαφηνίζονται οι αλλαγές στις 

σχέσεις του ατόμου, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την έναρξη των συμπτωμάτων 

της κατάθλιψης (Gender et al., 2008). 

 Αφού γίνει αυτό, ο θεραπευτής θα πρέπει να συζητήσει με το άτομο για την 

διάγνωση, τα συμπτώματα του, αλλά και τις προσδοκίες του από την θεραπευτική 

διαδικασία. Αργότερα, ο θεραπευτής προσπαθεί να συνδέσει την κατάθλιψη με την 

παρούσα διαπροσωπική κατάσταση του ατόμου (Gender et al., 2008). 

 Στο ενδιάμεσο στάδιο, ο θεραπευτής χρησιμοποιεί στρατηγικές σχετικές με το 

πλαίσιο του διαπροσωπικού προβλήματος. Προσπαθεί μαζί με το άτομο, να συνδέσει 
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τα παρόντα διαπροσωπικά γεγονότα με την εμφάνιση των συμπτωμάτων τους και να 

βρει λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Εάν αυτές οι λύσεις δεν είναι 

αποτελεσματικές, τότε το άτομο προσπαθεί να σκεφτεί κάποιες πιθανές εναλλακτικές 

λύσεις, οι οποίες θα βοηθούσαν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των διαφορών 

του προβλημάτων. Οι θεραπευτές θα πρέπει να παίρνουν μια ενεργή, μη ουδέτερη, 

υποστηρικτική και ελπιδοφόρα τοποθέτηση, για να μπορέσουν να βοηθήσουν το 

άτομο με κατάθλιψη (Solomon, 2004). 

 Το τελικό στάδιο της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας, το οποίο λαμβάνει χώρα 

από την δωδέκατη μέχρι την δέκατη έκτη συνεδρία, περιλαμβάνει την υποστήριξη 

των καινούργιων ικανοτήτων του ατόμου και τη θετική κατάληξη της θεραπείας. 

Επίσης, ο θεραπευτής βοηθά το άτομο να προβλέπει και να αναπτύσσει τρόπους 

αναγνώρισης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, στην περίπτωση 

που θα επανεμφανιστούν στο μέλλον. Στην περίπτωση όμως, που η θεραπεία δεν 

αποτελεί βελτίωση για το καταθλιπτικό άτομο, ο θεραπευτής θα πρέπει να εστιάσει 

στο γεγονός ότι η θεραπεία απέτυχε να τονίσει την ύπαρξη εναλλακτικών 

συναισθηματικών θεραπευτικών δυνατοτήτων (Gender et al., 2008). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

  

Η αποτελεσματικότητα της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας έχει παγιωθεί 

μέσω θεραπευτικών ερευνών που συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Οι πειραματικές 

δοκιμές έχουν επαληθεύσει τη χρησιμότητα της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας στα 

παιδιά και ιδιαίτερα στους εφήβους με ήπια ή μέτρια κατάθλιψη (Gender et al., 2008). 

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της διαπροσωπικής ψυχοθεραπείας είναι το 

γεγονός, ότι επιφέρει βελτίωση στις ικανότητες των παιδιών και των εφήβων για τη 

δημιουργία θετικών σχέσεων στο κοινωνικό τους περιβάλλον (Kramlinger, 2001). 

 Η σύγκριση ανάμεσα στη διαπροσωπική ψυχοθεραπεία και στα φάρμακα 

έδειξε ότι και τα δύο είναι εξίσου αποτελεσματικές μέθοδοι. Ο συνδυασμός αυτών 

των δύο μεθόδων είναι συνήθως πιο αποτελεσματικός από ότι η μια μέθοδος από 

μόνη της. Τέλος, μια συγκριτική μελέτη κατέδειξε ότι ένα χρόνο μετά την θεραπεία, 

τα άτομα που έκαναν διαπροσωπική θεραπεία και πήραν φάρμακα λειτουργούσαν 

καλύτερα από τα άτομα που πήραν μόνο φάρμακα (Kramlinger, 2001). 
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 ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η ομαδική ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική μέθοδος για την 

αντιμετώπιση της κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων, αλλά δεν αποτελεί 

θεραπεία εκλογής και η χρήση της είναι περιορισμένη. Εξαιτίας της έλλειψης 

εμπειρικών δεδομένων, η εφαρμογή της ομαδικής θεραπείας στα παιδιά και στους 

εφήβους με κατάθλιψη στηρίζεται στις θεωρητικές αρχές της ομαδικής θεραπείας των 

ενηλίκων με κατάθλιψη (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Βασική αρχή της ομαδικής θεραπείας είναι η προσαρμογή του περιεχομένου 

και της διαδικασίας στο αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών και των εφήβων. Η 

δημιουργία της ομάδας στηρίζεται στην ηλικία των συμμετεχόντων, η οποία δεν 

μπορεί να κυμαίνεται παραπάνω από 4 έως 5 χρόνια. Κάθε παιδί με κατάθλιψη 

αξιολογείται ατομικά ως προς την καταλληλότητα για συμμετοχή σε ομαδική 

θεραπεία. Οι στόχοι είναι σαφείς σε όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας και 

τίθενται από κοινού με τον θεραπευτή. Η διάρκεια της ομάδας κυμαίνεται από 40 

λεπτά έως μια ή μιάμιση ώρα, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Επίσης, η 

θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως έξι έως δώδεκα συνεδρίες σε εβδομαδιαία βάση 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

 Η μορφή της ομαδικής θεραπείας εξαρτάται από τις αναπτυξιακές ανάγκες 

των παιδιών. Στα μικρά παιδιά απαιτείται συνήθως μεγάλη αναλογία ενηλίκων και 

παιδιών και περισσότερη δόμηση του περιβαλλοντικού χώρου. Παράλληλα με την 

ομαδική μικρών παιδιών με κατάθλιψη, λειτουργούν συχνά και ομάδες γονέων. Η 

συχνότητα των συνεδρίων των ομάδων γονέων, μπορεί να είναι η ίδια ή μικρότερη. Ο 

σκοπός των ομάδων αυτών είναι η υποστήριξη των παιδιών (Παπαγεωργίου, 2005). 

 Η ομαδική ψυχοθεραπεία μπορεί να προσφέρει στα παιδιά και στους εφήβους 

με κατάθλιψη: 

 Βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων, 

 Ανύψωση της αυτοεκτιμήσης, 

 Υποστήριξη και αναγνώριση των διαπροσωπικών προβλημάτων και των 

εσφαλμένων παραδοχών (Μάνου, 1988). 

 Κατανόηση το πώς οι δυσκολίες τους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργικότητα 

τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους (Hauck, 2000). 
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 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών τους σε σύγκριση με εκείνες 

των άλλων και 

 Ευκαιρία δημιουργίας σχέσεων σε προστατευμένο πλαίσιο (Reid et al., 1997, 

παραπομπή στο Παπαγεωργίου, 2005). 

Τα άτομα που επωφελούνται από την ομαδική ψυχοθεραπεία είναι αυτά που 

θέλουν να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, σκέψεις και τα συναισθήματα 

τους με την ομάδα. Παράλληλα, πρέπει να έχουν διάθεση να ακούσουν τους φόβους 

και τις ανησυχίες των άλλων, που αποτελούν μέλη της ομάδας (Kramlinger, 2001). 

Θεωρείται ότι είναι πιο αποτελεσματική στους εφήβους με κατάθλιψη παρά στα 

μικρότερα παιδιά (Παπαγεωργίου, 2005). Τέλος, παρόλα αυτά, τα εμπειρικά 

δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ομαδικής ψυχοθεραπείας στα 

παιδιά και στους εφήβους με κατάθλιψη είναι ακόμα περιορισμένα. 

 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα που αλλάζει με την πάροδο του 

χρόνου παράλληλα με την αλλαγή των μελών της και επιτελεί την πρωταρχική 

λειτουργία της φροντίδας και της κοινωνικοποίησης του παιδιού από τη γέννηση έως, 

τουλάχιστον και το τέλος της εφηβείας. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται διά μέσου 

της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης παιδιού και γονέων. Το παιδί ζει μέσα στο 

οικογενειακό πλαίσιο, το επηρεάζει και επηρεάζεται από τη συμπεριφορά και τις 

πεποιθήσεις των άλλων μελών (Παπαγεωργίου, 2005). 

Η αποκλίνουσα λειτουργικότητα της οικογένειας, εξαιτίας διαφορετικών 

αιτιών, και η ποιότητα της γονεϊκής λειτουργίας, μπορεί να συμβάλουν στην 

εκδήλωση της κατάθλιψης στα παιδιά και στους εφήβους. Προβλήματα σχέσεων, 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών, μπορεί να οδηγήσουν σε 

δυσπροσαρμοστικά πρότυπα οικογενειακής λειτουργίας, τα οποία επηρεάζουν το 

παιδί και τον έφηβο στην εκδήλωση διαφόρων συμπτωμάτων κατάθλιψης 

(Παπαγεωργίου, 2005). 

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει μια πλειάδα προσεγγίσεων, με 

πιο γνωστή την συστημική θεραπεία οικογένειας, η οποία έχει στηριχτεί στη γενική 

θεωρία συστημάτων και στις θεωρίες της επικοινωνίας (Gelder et al., 2008). 
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Ο συστημικός θεραπευτής θεωρεί την κάθε συμπεριφορά, φυσιολογική ή 

παθολογική, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επικοινωνίας σε κάποιο διαπροσωπικό 

πλαίσιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και σύστημα επικοινωνίας. Το σύμπτωμα 

κατανοείτε ως μήνυμα προς τους «σημαντικούς άλλους», ως κρίκος της 

επικοινωνιακής αλυσίδας ή και ως ρυθμιστής κάποιας δυσλειτουργίας στο 

οικογενειακό σύστημα. Έτσι, ο θεραπευτής καλείται να διερευνήσει τη σχέση του 

παιδικού και εφηβικού συμπτώματος με γεγονότα, αλλαγές και μεταβάσεις στον 

κύκλο ζωής της οικογένειας, καθώς και με μεταβολές στις διαπροσωπικές σχέσεις 

(Τσιαντής κ.α., 2001). 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θεραπευτή με το παιδί και το έφηβο, 

αναδύονται περισσότερες από μια σημασίες του συμπτώματος, που αφορούν το 

σύστημα-πλαίσιο, οικογενειακό ή και εξωοικογενειακό. Από αυτό προκύπτει ότι 

διάφορες συμπεριφορές της οικογένειας, μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το 

παιδί και τον έφηβο. Έτσι, το παιδί μπορεί να αναπτύξει μια μορφή ψυχικής 

διαταραχής, συμπεριλαμβανομένου και της κατάθλιψης (Τσιαντής κ.α., 2001). 

Μια από τις σημαντικότερες ιδιαιτερότητες αυτής της ψυχοθεραπείας είναι ότι 

οι συνεδρίες της διεξάγονται με όλη την οικογένεια. Ωστόσο, σε κάποια φάση της 

θεραπείας είναι δυνατό να προσκληθεί μόνο ένα υποσύστημα (π.χ. το γονεϊκό ζεύγος) 

ή και άτομα του από το ευρύτερο (εξωοικογενειακό) σύστημα (Τομαράς & Πομίνι, 

2007). 

Όσο αφορά την κατάθλιψη, οι παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος 

που έχει βρεθεί ότι παίζουν ρόλο στην έναρξη και την εξέλιξη της διαταραχής αυτής 

σε παιδιά και εφήβους είναι η επικριτικότητα των γονέων, η μεταξύ τους ασυμφωνία 

και έριδες και η φτωχή επικοινωνία των γονέων με το παιδί (Τομαράς & Πομίνι, 

2007). Σε μια έρευνα του Γ. Τσιαντή και των συνεργατών του (2005), η οποία 

συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της βραχείας ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας και 

της συστημικής οικογενειακής ψυχοθεραπείας, στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή 

των παιδιών και των εφήβων, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα οικογενειακά 

χαρακτηριστικά: 

• Κατάθλιψη στους γονείς, ιδίως στις μητέρες, 

• Μητέρες που εμπλέκονταν υπερβολικά συναισθηματικά με το παιδί τους, 

• Γονείς με στάση αυτοκριτικής και αυτομορφής και με εκκρεμή ζητήματα στη 

σχέση με τους δικούς τους γονείς, 
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• Ασταθή γονεϊκή σχέση, 

• Οικογενειακές εμπειρίες απωλειών και σχέσεις που φαίνεται ότι έχουν 

οικοδομηθεί πάνω σε ματαιώσεις και απογοητεύσεις, 

• Επικριτικότητα προς το παιδί και τον έφηβο, 

• Το καταθλιπτικό παιδί και ο έφηβος δείχνει να έχει αναλάβει ρόλο στήριξης της 

μητέρας, παρότι εκφράζει θυμό μέσα στην οικογένεια και, 

• Η κακή σχολική επίδοση των καταθλιπτικών παιδιών και εφήβων, φαίνεται να 

συνοδεύεται από αδυναμία χρήσης και αξιοποίησης του κύκλου των συνομηλίκων 

(Τομαράς & Πομίνι, 2007). 

Τα πιο πάνω οδηγούν στην υπόθεση ότι τα νεαρά άτομα που αισθάνονται 

αποσυνδεδεμένα μέσα και έξω από την οικογένειά τους αδυνατούν να κάνουν 

ταυτίσεις, δεν βρίσκουν στηρίγματα και χάνουν την ελπίδα τους. Τα θέματα αυτά 

επιδιώκεται να εκτυλιχθούν στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία, ώστε να βρουν 

τρόπους αντιμετώπισης τους, για την ευμενή εξέλιξη της κατάθλιψης των παιδιών και 

των εφήβων (Τομαράς & Πομίνι, 2007). 

Βέβαια, σημαντικό ρόλο σε αυτό ασκεί, και η προσπάθεια και η επιθυμία των 

γονιών να βοηθήσουν το ίδιο το παιδί τους, καθώς και η συνεργασία τους με τον 

θεραπευτή (Πιάνος, 1998). 

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση 

διαφόρων ψυχικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, όπως είναι οι 

αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές της διαγωγής, οι διατροφικές διαταραχές και η 

καταθλιπτική διαταραχή. Πολλές από τις τεχνικές, στις οποίες στηρίζεται η 

οικογενειακή ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούνται και από τους επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας, που εμπλέκονται στη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων. Πολλοί 

επαγγελματίες θεωρούν αυτονόητη τη συστημική προσέγγιση, για την θεραπεία της 

κατάθλιψης (Παπαγεωργίου, 2005). Όμως, επειδή οι συγκριτικές μελέτες είναι 

ελάχιστες, χρειάζονται να γίνουν περαιτέρω μελέτες για την αποτελεσματικότητα της 

οικογενειακής θεραπεία στην κατάθλιψη, των παιδιών και των εφήβων (Τομαράς & 

Πομίνι, 2007). 

 

 



 125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ 

«ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ» 

  

Ο δάσκαλος και γενικότερα το σχολείο, μπορεί να βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση της κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων. Συγκεκριμένα, ο 

δάσκαλος καλείται να στηρίξει ενεργά την οποιαδήποτε προσπάθεια και το 

θεραπευτικό πρόγραμμα που ακολουθεί το παιδί, με το να εξασφαλίσει ότι η 

εκπαιδευτική ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτήν, αν είναι δυνατό, 

να είναι ήρεμη, ασφαλής, θετική και υποστηρικτική. Για να γίνει όμως αυτό, 

χρειάζεται η δημιουργία μιας καλής και ποιοτικής σχέσης ανάμεσα στον δάσκαλο και 

τους μαθητές του. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες 

δραστηριότητες, δεξιότητες ή τεχνικές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, οι οποίες 

είναι σχετικά απλές στην εφαρμογή τους, και που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά 

το παιδί να ξεπεράσει τα καταθλιπτικά του συμπτώματα (Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 

Παρόλα αυτά, για να είναι αποτελεσματικός στην κινητοποίηση των παιδιών, 

έτσι ώστε να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μπορέσει με την 

παρουσία, τη στάση και την συμπεριφορά του να τα βοηθήσει να ξεπεράσουν και να 

αντιμετωπίσουν τα καταθλιπτικά τους συμπτώματα, θα πρέπει να υπάρχει μια 

ποιοτική επικοινωνία μεταξύ τους. Η αποτελεσματική επικοινωνία περιλαμβάνει την 

εγκαθίδρυση της κατάλληλης σχέσης με τους μαθητές, τη συνειδητή και προσεκτική 

παρακολούθηση όσων θέλουν να πουν, μια γενικότερη στάση αποδοχής και μια 

συμπεριφορά που να βοηθάει τον μαθητή να καταλάβει τι πραγματικά λέει και ποιες 

επιλογές έχει (Πουρκός, 1996). 

 Ο δάσκαλος μπορεί να επιτύχει πρακτικά την κατάλληλη ατμόσφαιρα μέσα 

στην τάξη με τρεις τρόπους: 

1) Βελτίωση της σχέσης δασκάλου και μαθητή, 

2) «Ώρα συζήτησης» και 

3) «Ομάδες στήριξης» και «ειδικές ομάδες στήριξης», οι οποίοι θα αναλυθούν στη 

συνέχεια (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

 



 126

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ 

 

Για να αποτελέσει ο δάσκαλος ένα υποβοηθητικό παράγοντα για το παιδί, 

ανεξάρτητα από τις τεχνικές που θα ακολουθήσει, είναι απαραίτητο να υπάρχει 

μεταξύ τους «συμβουλευτική σχέση». Η συμβουλευτική σχέση είναι μια σχέση 

θετική και άνετη, που αναπτύσσεται σε μια σχετικά αρμονική και κατά κάποιο τρόπο 

επιτρεπτική ατμόσφαιρα. Αυτού του είδους η σχέση, χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο 

ενδιαφέρον και τη συνειδητή προσπάθεια, ώστε να είναι σεβαστές τόσο οι ανάγκες 

του δασκάλου όσο και οι ανάγκες των μαθητών (Κλεφτάρας, 1997, παραπομπή στο 

Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Βασική προϋπόθεση για να εγκαθιδρυθεί αυτή η σχέση, είναι ο δάσκαλος να 

χαρακτηρίζεται και να μπορεί να επιδείξει στάση αποδοχής, να έχει κατανόηση και 

πραγματικό σεβασμό προς το παιδί και τα προβλήματα του, ειλικρίνεια, 

αυθεντικότητα, εντιμότητα, ζεστασιά και κυρίως ενσυναίσθηση . Η ενσυναίσθηση, 

είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναφέρεται στην ικανότητα του δασκάλου να μπαίνει 

στη θέση του παιδιού και να βλέπει τα πράγματα από τη δική του πλευρά και το δικό 

του πλαίσιο αναφοράς. Δηλαδή, να αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από τα βιώματα, 

τα κριτήρια, τις αξίες, τις παραδοχές, τα συναισθήματα και τις αισθήσεις του ίδιου 

του παιδιού (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Για να αναπτυχθεί ένα άτομο, χρειάζεται η σχέση που θα δημιουργηθεί 

μεταξύ του ίδιου του μαθητή και του ατόμου που θα το βοηθήσει σε αυτή του τη 

πορεία (ο εκπαιδευτικός), να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνέπεια, από 

αποδοχή και θετική αντιμετώπιση «χωρίς όρους». Επιπλέον, πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από την ικανότητα της μεταβίβασης της ενσυναίσθησης από τον 

εκπαιδευτικό προς το μαθητή. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το παιδί, και ιδιαίτερα 

αυτό που εμφανίζει καταθλιπτικά συμπτώματα, να αισθάνεται πραγματικά αποδεκτό 

από τον δάσκαλο, έτσι ώστε να τον εμπιστευτεί, να του ανοιχτεί και να του εκφράσει 

τα συναισθήματά του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει (Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 
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 «ΩΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ» 

 

Η μέθοδος της «ώρας συζήτησης» μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια της 

συμβουλευτικής σχέσης, στην γενικότερη θετική ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη και 

στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των μαθητών, που αναφέρθηκαν 

πιο πάνω. Οι στόχοι αυτής της μεθόδου, είναι να βελτιωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μαθητών, να αυξηθεί η θετική εμπλοκή των παιδιών στο σχολείο και να 

βελτιωθεί η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη στην ικανότητα τους να εκφράζονται 

προφορικά. Ακόμα, μπορούν να βοηθηθούν έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με τα 

συναισθήματα τους και να τα εκφράσουν, να αυξηθεί η αυτογνωσία τους και η 

εμπιστοσύνη τους προς τη τάξη και το σχολείο γενικότερα (Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Θα ήταν προτιμότερο οι συζητήσεις των παιδιών και των δασκάλων να 

γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε προγραμματισμένο χρόνο, συνήθως δυο ή 

τρεις φορές την εβδομάδα, αν το επιτρέπει ο χρόνος και το πρόγραμμα. Η παρουσία 

του σχολικού ψυχολόγου θα είναι ιδιαίτερα βοηθητική προς τον δάσκαλο, αλλά και 

προς τα παιδιά τα οποία έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη (Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

 «ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

 

Οι «ομάδες στήριξης» απευθύνονται άμεσα σε όλους τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες ή προβλήματα, όπως τα παιδιά με κατάθλιψη 

ή καταθλιπτική συμπτωματολογία. Αυτές οι ομάδες έχουν συμβουλευτικό και 

ψυχοπαιδαγωγικό χαρακτήρα. Στόχος τους, είναι η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, 

η ανάπτυξη καλύτερων διαπροσωπικών σχέσεων και η ενίσχυση της μάθησης, μέσα 

από την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, πληροφοριών, δεξιοτήτων και 

συμπεριφορών (Grant Hayes, 2001, παραπομπή στο Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Οι «ομάδες στήριξης» προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στα παιδιά με 

κατάθλιψη να αναπτύξουν δεξιότητες, στάσεις και αξίες, να βελτιώσουν την 

αυτογνωσία τους και να αλλάξουν την οπτική γωνία μέσα από την οποία 

αντιλαμβάνονται και κατανοούν το περιβάλλον τους. Δηλαδή, υπάρχει η ευκαιρία για 
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νοητική και συναισθηματική συμμετοχή, η οποία οδηγεί στην αίσθηση ότι κάποιος 

δεν αισθάνεται μόνος, πράγμα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για το παιδί με κατάθλιψη 

(Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Οι «ειδικές ομάδες στήριξης» στοχεύουν στην εκμάθηση συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων και συμπεριφορών των παιδιών με κατάθλιψη, όπως η θετική σκέψη, οι 

κοινωνικές δεξιότητες, η διεκδικητική συμπεριφορά, οι δεξιότητες επικοινωνίας και 

δημιουργίας φίλων. Συντονιστής των «ομάδων στήριξης» αλλά και των «ειδικών 

ομάδων στήριξης» μπορεί να είναι ο ειδικός δάσκαλος, αλλά ιδιαίτερα ο σχολικός 

ψυχολόγος (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ 
  

Οι πιο πάνω τεχνικές που αναλύθηκαν, προετοιμάζουν το έδαφος για πιο 

εξατομικευμένες παρεμβάσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο δάσκαλος, οι οποίες 

μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικές και ευεργετικές για τα παιδιά με 

κατάθλιψη. Φυσικά, ο σκοπός δεν είναι να αντικαταστήσει ο δάσκαλος τον σχολικό 

ψυχολόγο, αλλά να δοθούν κάποιες βασικές αρχές και μέθοδοι που μπορούν να 

εφαρμοστούν ατομικά μέσα στη τάξη, χωρίς όμως να αποσπούν το δάσκαλο από το 

κύριο εκπαιδευτικό του έργο (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004).     

Μερικές από αυτές τις τεχνικές, είναι οι μέθοδοι στήριξης της αυτοεκτίμησης των 

παιδιών με κατάθλιψη, οι δραστηριότητες όπου εναλλάσσονται οι ρόλοι βοηθούντα-

βοηθούμενου μεταξύ των μαθητών, η ενίσχυση για την συνεργασία στις φιλικές τους 

σχέσεις, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και η ενθάρρυνση, οι ενισχύσεις και η θετική 

ανατροφοδότηση, η μάθηση μέσα από την παρατήρηση ή τη μίμηση και η 

εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και η χρήση γνωστικών τεχνικών και μεθόδων 

παρέμβασης, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια (Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

 

 



 129

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

  

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα της 

κατάθλιψης στα παιδιά. Από τη μια πλευρά ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα άτομο με αξία, χωρίς να σημαίνει ότι θεωρεί 

απαραίτητα τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση από 

την άλλη πλευρά, εμπεριέχει απόρριψη, δυσαρέσκεια και περιφρόνηση για τον ίδιο 

τον εαυτό και συνδέεται πολύ στενά με την κατάθλιψη (Κλεφτάρας, 1998). 

 Η αυτοεκτίμηση των παιδιών επηρεάζεται πολύ από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον, αλλά και από το σχολείο. Δηλαδή, από την επίδοση τους και τη σχέση 

που έχουν με τους δασκάλους και τους συνομήλικους τους. Τα παιδιά με κατάθλιψη 

στο σχολείο έχουν ανάγκη από κίνητρα και θετικές εμπειρίες μάθησης, οι οποίες θα 

τα βοηθήσουν να αναπτύξουν την αυτάρκεια και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 

Όμως, έχουν ιδιαίτερα την ανάγκη να νιώσουν αποδεκτά και ότι αξίζουν (Καλαντζή-

Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Μερικοί πρακτικοί τρόποι με τους οποίους ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει 

στην αύξηση της αυτοεκτίμησης των παιδιών με κατάθλιψη είναι οι ακόλουθοι: 

• Αφιέρωση χρόνου και προσοχής, είτε λεκτικά είτε μη λεκτικά, στο κάθε παιδί 

ξεχωριστά, όποτε αυτό είναι δυνατό. Αυτό πρέπει να γίνεται όχι μόνο μέσα στην 

τάξη την ώρα του μαθήματος, αλλά και έξω από αυτήν, 

• Αυτοαποκαλύψεις. Παρά το γεγονός ότι στο σχολείο οι ρόλοι του δασκάλου και 

του μαθητή είναι περιγεγραμμένοι, είναι καλό κάπου κάπου να ξεπερνιούνται, 

μέσα από κατάλληλες και προσεκτικές αυτοαποκαλύψεις. Αυτές, μπορούν να 

γίνουν αρχικά από τον δάσκαλο και στη συνέχεια από τους μαθητές (π.χ. 

αγαπημένα παιχνίδια, φαγητά, τηλεοπτικά προγράμματα), 

• Καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκεις». Τα παιδιά με κατάθλιψη δεν πρέπει να 

αισθάνονται ότι βρίσκονται εκτός, αλλά να συμπεριλαμβάνονται και όσο το 

δυνατό περισσότερο γίνεται να συμμετέχουν και αυτά την ώρα του μαθήματος και 

• Συνεργασία με τους γονείς. Ο δάσκαλος θα πρέπει να εμπλέξει με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο τους γονείς στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία 

(Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΟΛΟΙ 

ΒΟΗΘΟΥΝΤΑ-ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, δίνεται η ευκαιρία στο παιδί με 

κατάθλιψη να βοηθήσει άλλα παιδιά, αλλά και να δεχτεί βοήθεια από άλλους. Έτσι, 

οι δραστηριότητες αυτές, τονώνουν το ηθικό των παιδιών με συμπτώματα 

κατάθλιψης και τους δίνει ένα αίσθημα ευεξίας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ο 

δάσκαλος να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ 

του παιδιού που παρουσιάζει καταθλιπτική συμπτωματολογία και των συμμαθητών 

του. Αυτό, μπορεί να γίνει μέσα από την «συνεργατική μάθηση», κατά την οποία 

δημιουργούνται ομάδες εργασίας μέσα στην τάξη (Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 

Η «συνεργατική μάθηση» είναι μια μέθοδος που βελτιώνει την επίδοση των 

μαθητών, αποτρέπει την κοινωνική απομόνωση των καταθλιπτικών παιδιών, δίνει την 

ευκαιρία στα άλλα παιδιά να έρθουν σε επαφή μαζί τους, να τα γνωρίσουν καλύτερα 

και να τα εκτιμήσουν (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 

 

Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να μπαίνει στη θέση 

ενός συνομήλικου του και να βλέπει τα πράγματα από τη δική του πλευρά και τη δική 

του οπτική γωνία, να αντιλαμβάνεται δηλαδή τον κόσμο μέσα από τα «μάτια» ενός 

άλλου παιδιού (Μαλακιώση-Λοϊζου, 2001, παραπομπή στο Καλαντζή-Αζίζι & 

Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Ένα παιδί είναι ικανό σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να περιγράψει τα 

συναισθήματα που βιώνει ένα άλλο παιδί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. όταν 

έχει μια σχολική επιτυχία ή αποτυχία). Η ελλιπής όμως ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, 

μπορεί να αποτελέσει αιτία πολλών προβλημάτων για κάποιο παιδί. Αυτό συμβαίνει 

γιατί δεν έχει μια ρεαλιστική εικόνα της πραγματικότητας και πολλές φορές αγνοεί, 

καταπατά και δεν σέβεται τις ανάγκες, τα συναισθήματα και τα βιώματα των άλλων. 

Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την αρνητική ή και την βίαιη πολλές φορές 
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αντίδραση των άλλων παιδιών με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές 

του σχέσεις, στην αυτοεκτίμηση και στην καταθλιπτική του συμπτωματολογία 

(Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ 

 

Η ενθάρρυνση αποτελεί μια βασική δεξιότητα, με την οποία ο δάσκαλος 

μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών του με κατάθλιψη, αλλά και τη 

σχέση του μαζί τους. Με την ενθάρρυνση, ο δάσκαλος επικεντρώνεται στα προσόντα 

και στα δυνατά σημεία του παιδιού με συμπτώματα κατάθλιψης. Συγκεκριμένα, 

δίνεται έμφαση στις όποιες βελτιώσεις υπάρχουν στους διάφορους τομείς και όχι 

απλά στην απόδοση του παιδιού στα μαθήματά του (Γαλανάκη, 2000, παραπομπή 

στο Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Η ενθάρρυνση είναι ιδιαίτερα βοηθητική στα παιδιά με κατάθλιψη. Συνήθως, 

τα παιδιά αυτά είναι συνεσταλμένα, δειλά, με φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις, με 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, απαισιοδοξίες και αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους. 

Έχουν πραγματική ανάγκη από ενθάρρυνση, η οποία αν χρησιμοποιηθεί σωστά 

μπορεί να αποβεί αποτελεσματική για τα παιδιά αυτά. Ένας τρόπος με τον οποίο ο 

δάσκαλος μπορεί να κάνει την ενθάρρυνση, είναι να ζητήσει από κάθε παιδί 

ξεχωριστά να αναφέρει όσο θετικά στοιχεία μπορεί να σκεφτεί για κάθε μαθητή της 

τάξης ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένου και του παιδιού ή των παιδιών με 

κατάθλιψη (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν κατάθλιψη έχουν, όπως προαναφέρθηκε χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και συχνά αποφεύγουν να εμπλακούν σε διάφορες δραστηριότητες. Ο 

δάσκαλος προσπαθεί να τροποποιήσει αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς, με το να 

ενισχύει κάθε θετική συμπεριφορά του παιδιού στη τάξη ή το σχολικό περιβάλλον με 

κατάλληλες αμοιβές, επαίνους ή επιβραβεύσεις, ενώ παράλληλα αγνοεί και δεν 

ενισχύει τις αρνητικές συμπεριφορές του παιδιού. Για να είναι αποτελεσματική μια 

επιβράβευση, θα πρέπει να είναι κατάλληλη για το παιδί και να παρέχεται κάθε φορά 

αμέσως μετά την εκδήλωση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Η προσοχή και οι 
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κοινωνικές ενισχύσεις, όπως ένα μπράβο, οι οποίες μπορούν να δοθούν εύκολα, 

αποδεικνύονται και οι πιο αποτελεσματικές συνήθως. Αν όμως, αυτό δεν 

λειτουργήσει ενισχυτικά, τότε ο δάσκαλος μπορεί να δοκιμάσει υλικές η συμβολικές 

αμοιβές (Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 Τέλος, οι τιμωρίες, η αυταρχική συμπεριφορά και η άσκηση ψυχολογικής 

πίεσης θα πρέπει να αποφεύγονται από το δάσκαλο, γιατί τα παιδιά με κατάθλιψη 

είναι ήδη πολύ ευάλωτα στην ψυχολογία τους. Έτσι, μπορεί να τους κάνει 

περισσότερο κακό από ότι καλό, δηλαδή να παροξύνει περισσότερο την καταθλιπτική 

τους συμπτωματολογία. 

 

 ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΙΜΗΣΗ 

 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος που διευκολύνει τη μάθηση ορισμένων 

επιθυμητών συμπεριφορών, είναι η μάθηση μέσα από την παρατήρηση ή τη μίμηση 

ενός άλλου ατόμου που αυθόρμητα εκδηλώνει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Για να 

πετύχει αυτό, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τα παιδί με κατάθλιψη, για 

παράδειγμα, να καθίσει στο ίδιο θρανίο με ένα άλλο παιδί που εκδηλώνει την 

επιθυμητή συμπεριφορά. Τέλος, ο ίδιος ο δάσκαλος αποτελεί ισχυρό κίνητρο και 

πρότυπο μίμησης για όλα τα παιδιά μέσα στη τάξη, αλλά και έξω από αυτήν 

(Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα παιδιά με κατάθλιψη έχουν ελλείμματα στις 

κοινωνικές τους δεξιότητες. Σε αυτό, ουσιαστική βοήθεια μπορεί να παρέχει ο 

δάσκαλος, αλλά ιδιαίτερα ο ειδικός, ο οποίος έχει τις απαραίτητες γνώσεις και 

εκπαίδευση. 

 Η κατάθλιψη συχνά συνδέεται με γνωστικές δυσλειτουργίες, όπως η αρνητική 

σκέψη για τον ίδιο τον εαυτό, τους άλλους και το μέλλον, τα αρνητικά και 

ακατάλληλα γνωστικά σχήματα, τα γνωστικά λάθη και τις αυτόματες σκέψεις, την 

λανθασμένη απόδοση αιτιών για διάφορα γεγονότα και την έλλειψη δεξιοτήτων για 

την επίλυση των διαπροσωπικών σχέσεων. Έτσι, ο ειδικός μπορεί να βοηθήσει τα 
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παιδιά να αποκτήσουν κάποιες κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες με τη σειρά τους θα 

επιφέρουν βελτίωση σε όλους τους τομείς λειτουργικότητας του παιδιού, και 

ιδιαίτερα στην κοινωνικοποίηση του (Golse & Messerschmitt, 1987). 

 

 Για τη θεραπεία της κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων χρειάζεται ένας 

συνδυασμός θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, που θα λαμβάνουν υπόψη τους το 

αναπτυξιακό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Οι στόχοι της θεραπείας θα πρέπει 

να βασίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και τη 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. 

 Ο συνδυασμός της φαρμακοθεραπείας και των ψυχοθεραπειών που 

αναφέρθηκαν, είναι συνήθως πιο αποτελεσματικός, από ότι το καθένα μόνο του. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί όπως προαναφέρθηκε, η κατάθλιψη επηρεάζεται από ποικίλους 

παράγοντες, όπως είναι οι βιολογικοί, οι γενετικοί οι περιβαλλοντικοί και οι 

ψυχολογικοί παράγοντες. Βέβαια, σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπιση 

της κατάθλιψης των παιδιών και των εφήβων, ασκεί η συμμετοχή των γονιών στη 

θεραπεία, καθώς και η συνεργασία τους με τον θεραπευτή. Ο κάθε θεραπευτής θα 

πρέπει να διερευνά το κοινωνικό, σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ή 

του εφήβου με κατάθλιψη, για την πλήρη αντιμετώπιση της διαταραχής, αλλά και την 

πρόληψη των υποτροπών. Έτσι, τα αποτελέσματα της κάθε θεραπείας θα είναι πιο 

ευεργετικά και μακροπρόθεσμα για το ίδιο το παιδί, αλλά και για την οικογένεια του.   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
  

Η κατάθλιψη της παιδικής και εφηβικής ηλικίας αποκτά όλο και περισσότερο 

μεγαλύτερη σημασία στο χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Παράλληλα, 

προσελκύει το ενδιαφέρον των λειτουργιών υγείας, της ψυχικής υγείας, των 

εκπαιδευτικών, των γονιών και γενικότερα όλου του κόσμου. Το ενδιαφέρον αυτό 

είναι απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί τα παιδιά και οι έφηβοι του σήμερα, είναι οι 

γονείς του αύριο και επομένως, το μέλλον του τόπου. 

 Σήμερα, η ταξινόμηση της κατάθλιψης βρίσκεται στο DSM-IV και  στο ICD-

10, τα οποία είναι απαραίτητα για την διάγνωση της διαταραχής αυτής, αλλά και 

όλων των άλλων ψυχικών διαταραχών. Αυτά, τα δύο συστήματα ταξινόμησης 

υπέστησαν πολλές αλλαγές, λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και της πληρέστερης 

κατανόησης των ψυχικών διαταραχών. Όμως, πολλές φορές γίνεται λόγος για το αν 

θα πρέπει να γίνεται η διάγνωση της κατάθλιψης στα παιδιά και στους εφήβους, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που υπάρχουν για τους ενήλικες. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι 

γνωστικές ικανότητες, τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές και οι αντιδράσεις των 

παιδιών και των εφήβων είναι διαφορετικές από αυτές των ενηλίκων. Για αυτό τον 

λόγο, όλοι οι ειδικοί λαμβάνουν υπόψη τους το αναπτυξιακό στάδιο, στο οποίο 

βρίσκεται το παιδί. 

 Επομένως, η κατάθλιψη επηρεάζει διαφορετικά κάθε αναπτυξιακό στάδιο, και 

τα συμπτώματα της διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία. Για παράδειγμα, ένα νήπιο με 

συμπτώματα κατάθλιψης, μπορεί να εκφράζει τα συναισθήματα του με υπερβολικό 

κλάμα, ενώ ένα παιδί σχολικής ηλικίας με μια συνεχή θλιμμένη έκφραση προσώπου. 

Η εφηβεία αποτελεί μια ιδιαίτερη περίοδο ανάπτυξης. Έτσι, ένας έφηβος μπορεί να 

εκφράζει την θλίψη του με ευερέθιστη αντίδραση, και μπορεί να φτάσει μέχρι και 

τους ιδεασμούς ή την απόπειρα αυτοκτονίας. 

 Παράλληλα με αυτό, για να κατανοηθεί πλήρως η κατάθλιψη, ο ειδικός 

χρειάζεται να γνωρίζει τα αίτια που οδήγησαν ένα παιδί ή ένα έφηβο στην 

καταθλιπτική διαταραχή. Η αιτιολογία της διαταραχής αυτής φαίνεται να είναι 

πολυπαραγοντική. Διάφορες έρευνες που έγιναν σε αυτό τον τομέα, απέδειξαν πως η 

κατάθλιψη δεν οφείλεται σε ένα και μόνο παράγοντα, αλλά σε πολλούς, οι οποίοι 

βέβαια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μεταξύ αυτών των παραγόντων, είναι οι 
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βιολογικοί, οι γενετικοί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Καθοριστικό ρόλο, ασκεί 

και η οικογένεια του παιδιού, το σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Για 

παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο δέχεται συνεχώς αρνητική κριτική και δεν έχει την 

απαραίτητη φροντίδα και αγάπη που χρειάζεται, είναι πιθανό να εμφανίσει 

συμπτώματα κατάθλιψης. Με τον ίδιο τρόπο, ένας έφηβος που δέχεται τη συνεχή 

απόρριψη τόσο από τους ίδιους τους γονείς του όσο και από την ομάδα των 

συνομηλίκων, μπορεί να οδηγηθεί στην κατάθλιψη. 

Όμως, όπως προαναφέρθηκε δεν αρκεί μόνο αυτό για την εκδήλωση της 

κατάθλιψης. Ποικίλοι παράγοντες, που αν συνδυαστούν μεταξύ τους, είναι δυνατό να 

οδηγήσουν σε κατάθλιψη στα παιδιά και στους εφήβους. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, είναι η συννοσηρότητα της κατάθλιψης. 

Πολλές φορές, η κατάθλιψη συνυπάρχει με κάποια άλλη διαταραχή ή διαταραχές, 

μεταξύ των οποίων είναι το άγχος του αποχωρισμού, οι αγχώδεις διαταραχές, οι 

διατροφικές διαταραχές, η κατάχρηση ουσιών και η διαταραχή του μετατραυματικού 

στρες. Έτσι, είναι απαραίτητο να γίνεται η διάκριση της κάθε διαταραχής ξεχωριστά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, μπορεί να διακρίνει κανείς την πολυμορφία 

και την πολυπαραγοντικότητα της κατάθλιψης. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται μια 

πολυεπίπεδη προσέγγιση για την θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Αυτή η 

προσέγγιση, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών και 

θέτει μια σειρά από θεραπευτικούς στόχους. Συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνει 

τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς, στοιχεία ψυχοθεραπείας και αρχές της 

συμβουλευτικής, προκειμένου να αντικαταστήσει λανθασμένες αντιλήψεις, να 

διαμορφώσει τη συμπεριφορά προς την επιθυμητή κατεύθυνση και να τροποποιήσει 

δυσλειτουργικές μορφές επικοινωνίας. Παράλληλα, μπορεί να αυξήσει την 

αυτοεκτίμηση του καταθλιπτικού παιδιού ή  εφήβου και να καθοδηγήσει τους γονείς 

και τους δασκάλους. 

Επομένως, η παρέμβαση στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης γίνεται σε 

γνωστικό επίπεδο, σε επίπεδο συμπεριφοράς και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, 

ανάλογα πάντοτε με το αναπτυξιακό επίπεδο, την ηλικία και το φύλο του παιδιού. 

Επίσης, χαρακτηρίζεται από την ολική θεώρηση του παιδιού και του περιβάλλοντος 

μέσα στο οποίο αυτό ζει. Όλα τα μέρη των κοινωνικών υποσυστημάτων μέσα στα 

οποία κινείται το παιδί ενδέχεται να αποτελέσουν επίπεδα παρέμβασης του ειδικού. 

Επίσης, ο ειδικός δεν θα πρέπει να ασχολείται μόνο με τις δυσκολίες του παιδιού και 



 136

του εφήβου, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίζει ως ένα αναπτυσσόμενο άτομο με 

ικανότητες, χαρίσματα και θετικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει.  

Όμως λόγω των γενετικών και των βιολογικών παραγόντων της κατάθλιψης, 

είναι απαραίτητη και η χρήση της φαρμακοθεραπείας. Σήμερα, υπάρχουν τα 

καταθλιπτικά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται και στα παιδιά και στους 

εφήβους. Οι έρευνες που υπάρχουν μέχρι σήμερα υποστηρίζουν ότι τα καταθλιπτικά 

φάρμακα είναι αποτελεσματικά για την θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης, 

ιδιαίτερα στους εφήβους. Έτσι, οι περισσότεροι ειδικοί προτείνουν τον συνδυασμό 

φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας για την πλήρη αντιμετώπιση της 

καταθλιπτικής διαταραχής των παιδιών και των εφήβων. 

Στόχος, της θεραπείας της κατάθλιψης είναι η αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων και των δυσκολιών της, η πρόληψη της υπαναχώρησης, και η 

ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των πλευρών της προσωπικότητας του παιδιού και του 

εφήβου, έτσι ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητα του σε όλους τους τομείς της ζωής 

του. Βέβαια, το καλύτερο μέσο για κάθε θεραπεία ψυχικής διαταραχής είναι η 

πρόληψη, η οποία στις μέρες μας άρχισε να εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο σε 

σημαντικό βαθμό. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η προσπάθεια, η επιμονή και η 

υπομονή αποτελούν σημαντικά εφόδια σε κάθε θεραπεία. 

 

 

«ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΊΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ 

ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΕΙ, 

ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΤΗ ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΑ ΝΥΚΤΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΦΕΡΕΙ ΑΥΓΗ»  

                              (Loo & Loo, 2000, σελ. 148) 
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