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       ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

         Ο εικοστός αιώνας είχε χαρακτηρισθεί από τον φιλόσοφο Albert 

Camus ως «ο αιώνας του φόβου» και, το 1977, από τον ψυχολόγο Rallo 

May ως «η εποχή του άγχους». Σήµερα, στο µονοπάτι του 21ου αιώνα, 

πολλοί αναφέρουν ότι διανύουµε την «εποχή της κατάθλιψης», αφού 

σύµφωνα µε στατιστικές της Παγκόσµιας Ψυχιατρικής Εταιρίας το 55% 

του γενικού πληθυσµού απάντησαν ότι είχαν τη βιωµατική εµπειρία της 

κατάθλιψης (22% στον εαυτό τους και οι υπόλοιποι σε κάποιο συγγενή 

τους). Για την Ελλάδα, ο Μαδιανός (1996) µας πληροφορεί ότι, στην 

Αθήνα η συχνότητα της κατάθλιψης δεν διαφέρει από αυτή του 

Λονδίνου, ενώ κάποιοι πληθυσµοί επαναπατριζόµενων µεταναστών 

παρουσιάζουν ακόµη υψηλότερο (µέχρι διπλάσιο) ποσοστό. Είναι λοιπόν 

φυσικό η κατάθλιψη να αποτελεί στις µέρες µας συχνά θέµα συµποσίων 

και επιστηµονικών δηµοσιεύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό (Νέστορος, 2002). 

 

       Η κατάθλιψη ή οι καταθλίψεις του παιδιού αποτελούν ένα σχετικά 

καινούριο κεφάλαιο, της παιδοψυχιατρικής. Μονάχα σιγά – σιγά 

επεβλήθηκε στους ερευνητές η πραγµατικότητα µιας παθολογίας της 

κατάθλιψης του παιδιού· µπορεί µάλιστα να ισχυρισθεί κανείς πως η 

επιµονή που δίνεται στην καλυµµένη κατάθλιψη του παιδιού αποτέλεσε 

(και αποτελεί ακόµα) ένα βήµα προς αυτή τη συνειδητοποίηση. Και 

πραγµατικά, όποια και να είναι η αυθεντικότητα αυτού του όρου, το να 

θέλει κανείς να περιορίσει την κατάθλιψη του παιδιού στις σωµατικές 

εκδηλώσεις της, αντιστοιχεί στο να την στερήσει κατά σηµαντικό µέρος 

απ’ τις εκφραστικές δυνατότητες της, σαν να µην είχε ακόµα το δικαίωµα 
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να χρησιµοποιεί το λόγο που κατείχε ήδη (Golse & Messerschmitt, 

1989). 

 

         Η λανθασµένη άποψη ότι η κατάθλιψη αφορά µόνο τους ενήλικες 

οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό, στην επιρροή της ψυχαναλυτικής θεωρίες, 

σύµφωνα µε την οποία η κατάθλιψη απορρέει από συναισθήµατα θυµού 

και εχθρότητας, τα οποία το άτοµο στρέφει προς τον ίδιο του τον εαυτό, 

συνήθως ως αποτέλεσµα βιωµάτων απώλειας κάποιου αγαπηµένου 

προσώπου. Επειδή όµως η διαδικασία αυτή απαιτεί την ανάπτυξη του 

Υπερεγώ, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί στα παιδιά, υπήρχε η αντίληψη 

ότι τα παιδιά δεν µπορούν να βιώσουν κατάθλιψη (Κακούρος & 

Μανιαδάκη, 2002). Επικρατούσε επίσης η άποψη ότι τα συµπτώµατα της 

κατάθλιψης αποτελούν φυσιολογικές και παροδικές αντιδράσεις του 

ατόµου σε ορισµένα αναπτυξιακά στάδια και ιδιαίτερα στην εφηβεία. 

 

         Μια άλλη 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 

συµπτώµατα», τα οποία µπορούν να πάρουν τη µορφή επιθετικής 

συµπεριφοράς, υπερκινητικότητας, µαθησιακών δυσκολιών, νυχτερινής, 

ενούρησης κ.α. (Κακαούρος & Μανιαδάκη 2002). Εποµένως, θεωρητικά, 

κάθε γνωστό κλινικό σύµπτωµα της παιδικής ηλικίας µπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένδειξη µιας «συγκαλυµµένης» κατάθλιψης. 

 

         Ωστόσο, τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι η 

κατάθλιψη στα παιδιά δεν είναι συγκαλυµµένη αλλά ότι µπορεί απλώς να 

µην είναι εύκολα αναγνωρίσιµη επειδή συχνά συνυπάρχει µε άλλα 

προβλήµατα, ίσως περισσότερο εµφανή, όπως τη διαταραχή της 
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διαγωγής (Carlson & Contwell, 1980, όπως αναφέρεται στους Κακουρό 

& Μανιαδάκη, 2002). 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. Ωστόσο η 

κατάθλιψη φαίνεται να είναι µια διαταραχή µε πολύ σοβαρές επιπτώσεις 

στη λειτουργικότητα των παιδιών και των εφήβων, η οποία επηρεάζει σε 

σηµαντικό βαθµό ανάπτυξη.  

 

         Οι καταθλίψεις στο παιδί, δεν άρχισαν να περιγράφονται, παρά 

µονάχα σ’ ένα πρόσφατο παρελθόν: 

1. O R. Spitz περιγράφει την ανακλιτική κατάθλιψη γύρω στα 1945. 

2. Ο Ε. Ηarms αναζητεί τα σηµάδια µιας παιδικής 

µανιοκαταθλιπτικής δοµής στα 1952. 

3. Ο J. Bowlby µελετά το άγχος του αποχωρισµού και τις 

καταθλιπτικές συνέπειες του, στα 1962. 

4. Η γερµανική σχολή και ιδιαίτερα ο G. Nissen στα 1973, 

προσπαθούν – µε επισηµιολογικά κριτήρια – να διευκρινίσουν τα 

κριτήρια µιας καταθλιπτικής κατάστασης στο παιδί και εξετάζουν 

ιδιαίτερα τον όρο της «καλυµµένης κατάθλιψης». 

5. Όσο για τις καταθλίψεις του νηπίου, αρχίζουµε να τις 

προσεγγίζουµε παράλληλα µε την εξατοµίκευση µιας ψυχιατρικής 

του βρέφους που – όπως γνωρίζουµε – είναι ακόµα στις απαρχές 

της (Golse & Messerschmitt, 1989). 
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1. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  

 

      «Προτού αναφερθούµε στην διαταραχή της κατάθλιψης όπως αυτή 

που παρουσιάζεται στα παιδιά είναι βασικό να δούµε πως εµφανίζεται 

και εξελίσσεται στους ενήλικες.  

 

         Στην ψυχοπαθολογία των ενηλίκων, οι διαταραχές της διάθεσης 

αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσµα διαταραχών, µεταξύ των οποίων 

συµπεριλαµβάνεται η κατάθλιψη, η οποία εµφανίζεται στη συντριπτική 

πλειονότητα των ερευνητικών δεδοµένων στο χώρο της αναπτυξιακής 

ψυχοπαθολογίας. Όταν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι µιλάνε για 

κατάθλιψη, αναφέρονται σε ένα επεισόδιο που διαταράσσει σοβαρά τη 

ζωή ενός ατόµου για εβδοµάδες, µήνες ακόµη και χρόνια. Ακόµα και µε 

αυτόν τον πιο αυστηρό ορισµό, η κατάθλιψη είναι αρκετά διαδεδοµένη. 

Σύµφωνα µε µια έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 8.000 

Αµερικανούς ενήλικες, περίπου το 19% του συνολικού πληθυσµού 

υποφέρει από σοβαρής µορφή κατάθλιψη σε κάποια περίοδο της ζωής 

του (Kessler et.al., 1994). Με λίγα λόγια, η κατάθλιψη είναι ένα 

σηµαντικό ανθρώπινο πρόβληµα. 

 

         Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι ένας στους πέντε ανθρώπους, σε 

κάποια στιγµή της ζωής του, θα αντιµετωπίσει µια µορφή κατάθλιψης. 

Σήµερα, δύο στα εκατό παιδιά και πέντε στους εκατό ενήλικες 

υποφέρουν από κατάθλιψη. Υπολογίζεται ότι οι γυναίκες εµφανίζουν 

κατάθλιψη σε ποσοστό διπλάσιο από αυτό των αντρών. Άτοµα άνω των 

65 ετών έχουν τέσσερις φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να εµφανίσουν 

κατάθλιψη σε σχέση µε άτοµα άλλων ηλικιών (Νέστορος & Καλαϊτζάκη, 

2002). 
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Α. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
         Τα βασικά συµπτώµατα της κατάθλιψης όπως αυτά εµφανίζονται 

στους ενήλικες: 

 Ανηδονία (έλλειψη ευχαρίστησης από οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες παλιότερα ήταν ευχάριστες). 

 Απελπισία (έλλειψη ελπίδας για οποιοδήποτε θέµα του ατόµου). 

 Ανηµπόρια ή κόπωση 

 ∆ιαταραχές του ύπνου (αϋπνία – αρχική, µέση ή τελική – ή 

υπερυπνία).  

 ∆ιαταραχές της όρεξης για φαγητό και σεξ (ανορεξία ή αύξηση της 

όρεξης). 

 Αισθήµατα και σκέψεις ενοχής, ανικανότητας, αυτοκατηγόριας 

 Ψυχοκινητική επιβράδυνση (σκέψη, λόγος και κινήσεις σώµατος) 

ή διέγερση (επιτάχυνση των παραπάνω, ως εκνευρισµός, ανησυχία 

και ένταση). 

 Σωµατικά ενοχλήµατα (σωµατική αδυναµία, πονοκέφαλος ή άλλοι 

πόνοι, ναυτία, δυσκοιλιότητα, κ.λ.π.). 

 Ψυχωσικά συµπτώµατα (ψευδαισθήσεις και παραληρηµατικές 

ιδέες, το περιεχόµενο των οποίων είναι σύµφωνο µε τη 

συναισθηµατική διάθεση). 

 

         Θα πρέπει ασφαλώς να τονιστεί ότι σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο 

δεν συνυπάρχουν απαραίτητα όλα τα παραπάνω συµπτώµατα. Για 

παράδειγµα ένα άτοµο µπορεί να έχει καταθλιπτική διάθεση, αισθήµατα 

αναξιότητας, άγχος αλλά χωρίς ψυχωσικά συµπτώµατα (Νέστορος & 

Καλαϊτζάκη, 2002). 
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Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 
 

 ΠΙΘΑΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ 

         Τα αίτια της κατάθλιψης µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο. 

Επιπλέον, κατάθλιψη ενός συγκεκριµένου ατόµου µπορεί να οφείλεται σε 

πολλούς λόγους.  

 Γενετικοί παράγοντες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νευροβιολογικοί 

παράγοντες: 

 

 

 

 

 

 

 

 Κοινωνικοί 

παράγοντες: 

 

Η κατάθλιψη σχετίζεται µε θετικό 

οικογενειακό ιστορικό. Περίπου το 10-20% 

των γονέων και των αδελφών των 

καταθλιπτικών ασθενών υποφέρουν από την 

ίδια διαταραχή. Επιπλέον, τα υιοθετηµένα 

παιδιά που εµφανίζουν κατάθλιψη έχουν, 

κατά µέσο όρο, περισσότερους βιολογικούς 

συγγενείς µε κατάθλιψη απ’ ό,τι θετούς 

(Kalat, 1998). 

 

Η έρευνα έχει κυρίως εστιαστεί στη µελέτη 

των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο. Η 

µείωση των επιπέδων ορισµένων 

νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο (κυρίως 

της νοραδρεναλίνης και της σεροτονίνης), 

θεωρείται υπεύθυνη για την κατάθλιψη, ενώ 

η υπερβολική αύξηση αυτών, προκαλεί την 

εµφάνιση της µανίας. 

 

Μια συναισθηµατική διαταραχή µπορεί να 

προκληθεί από διάφορους παράγοντες, 

όπως, µια σηµαντική απώλεια, τραυµατική 

 6



 

 

 

 

 

 

 Ψυχολογικοί 

παράγοντες: 

παιδική ηλικία, παρατεταµένο πένθος, 

άγχους οποιασδήποτε αιτιολογίας, σοβαρή 

σωµατική ασθένεια, οικονοµικές δυσκολίες, 

κακές διαπροσωπικές σχέσεις και άλλα 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής. 

   

Ο Freud δέχεται ότι η κατάθλιψη 

προέρχεται από την απώλεια αγαπηµένου 

αντικειµένου (ψυχαναλυτική θεωρία). Η 

γνωστική θεωρία δέχεται ότι η κατάθλιψη 

προκύπτει από µια συστηµατική αρνητική 

ερµηνεία (αρνητικές σκέψεις – 

διαστρεβλωµένες αντιλήψεις) του εαυτού 

και της ζωής γενικότερα (Kalat, 1998). 

 

         Οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία της κατάθλιψης, φαίνεται ότι 

δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος που την τροφοδοτεί: οι αρνητικές 

σκέψεις και η αρνητική συµπεριφορά προκαλούν µείωση των 

νευροδιαβιβαστών, ενώ από την άλλη η µείωση των νευροδιαβιβαστών 

µπορεί να προκαλέσει αρνητικές σκέψεις και αρνητική συµπεριφορά.  

 

Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

 Ψυχοθεραπεία 

 

 

 

 

Η αντιµετώπιση της κατάθλιψης συνήθως 

επιτυγχάνεται γρήγορα και αποτελεσµατικά, 

µε διάφορες µορφές ψυχοθεραπείας. Ακόµη 

και η βραχυπρόθεσµη ψυχοθεραπεία 

θεωρείται αποτελεσµατική (π.χ. 

 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φαρµακοθεραπεία: 

ψυχοθεραπεία µε έµφαση στην εκπαίδευση). 

Η γνωστική θεραπεία βασίζεται στην 

αναγνώριση και στη διόρθωση των 

αρνητικών νοητικών σχηµάτων που 

χρησιµοποιεί το άτοµο, τα οποία του 

προκαλούν τα αρνητικά συναισθήµατα. Όσο 

για τη θεραπεία συµπεριφοράς, θεωρείται ότι 

η αλλαγή της αρνητικής συµπεριφοράς του 

ατόµου είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος 

θεραπείας της κατάθλιψης. Αντίθετα, ο 

στόχος των ψυχοδυναµικών θεωρών δεν είναι 

απλά η ανακούφιση των συµπτωµάτων, αλλά 

η αλλαγή της δοµής της προσωπικότητας του 

ατόµου. Τέλος, η συνθετική ψυχοθεραπεία 

συνδυάζει όλα τα προαναφερθέντα µοντέλα 

ψυχοθεραπείας (Νέστορος & Καλαϊτζάκη, 

2002). 

 

Σε σοβαρές µορφές κατάθλιψης, που 

επηρεάζουν το άτοµο σε βαθµό που δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί σε κάποιον από τους 

βασικούς του ρόλους, εφαρµόζεται ο 

συνδυασµός ψυχοθεραπευτικών µεθόδων και 

σωµατικών θεραπειών. Οι σωµατικές 

θεραπείες αφορούν κυρίως στην χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών φαρµάκων, τα οποία 

αποκαθιστούν τα φυσιολογικά επίπεδα των 

νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο 
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(αναστολείς µονοαµινοξειδάσης, τρικυκλικά/  

πολυκυκλικά αντικαταθλιπτικά, εκλεκτικοί 

αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, 

εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης 

ντοπαµίνης, εκλεκτικοί αναστολείς 

επαναπρόσληψης σεροτονίνης και 

νορεπινεφρίνης). 

Σε ορισµένες ακόµη βαρύτερες µορφές 

κατάθλιψης χρησιµοποιείται επίσης το λίθιο 

καθώς και τα µείζονα ηρεµιστικά 

(νευροληπτικά). Σε σπάνιες περιπτώσεις, στις 

οποίες αποτυγχάνουν όλες οι προηγούµενες 

θεραπείες, εφαρµόζεται η 

ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ηλεκτροσόκ), η 

οποία και αυτή θεωρείται ότι επηρεάζει τα 

επίπεδα των νευροδιαβιβαστών στον 

εγκέφαλο (Durand & Barlow, 2001).  

 

         Όλα αυτά βέβαια βρίσκουν άµεση εφαρµογή και 

αποτελεσµατικότητα στους ενήλικες. Για τα παιδιά δεν υπάρχουν ακόµη 

ξεκάθαρες λύσεις και µε αυτά θα ασχοληθούµε στο επόµενο κεφάλαιο.  
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2. Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ  

 

         Τα περισσότερα ευρήµατα, τα σχετικά µε την κατάθλιψη, δείχνουν 

ότι η έκφρασή της παρουσιάζει αρκετές διαφορές από χώρα σε χώρα. Η 

βασικότερη από αυτές είναι ότι, σε µη δυτικές κοινωνίες, τα συµπτώµατα 

αυτής της διαταραχής είναι κυρίως σωµατικά, ενώ κάποια συναισθήµατα, 

όπως η ενοχή συνήθως απουσιάζουν από την συµπεριφορική εικόνα του 

ατόµου. Σε αναλύσεις πάνω σε αφηγήσεις διαφορετικών εθνικών 

οµάδων, τα σωµατικά συµπτώµατα έχουν πολλαπλά νοήµατα και 

εξυπηρετούν διάφορες ψυχολογικές και κοινωνικές λειτουργίες, αλλά 

γενικά είναι ένας τρόπος έκφρασης των καταθλιπτικών συναισθηµάτων 

(Kimayer & Young, 1998). 

 

         O Racy, το 1970, µελέτησε την κατάθλιψη σε Άραβες. Υποστήριξε, 

από τα ευρήµατα του, ότι η κατάθλιψη εκφράζεται µε σωµατικά 

προβλήµατα όπως γαστρεντερικές δυσκολίες, µειωµένη όρεξη και 

απώλεια βάρους. Η ενοχή και τα αισθήµατα µειωµένης αυτοεκτίµησης 

απουσιάζανε, ενώ η αυτοκτονία ήταν εξαιρετικά σπάνια. Σύγκριση 

µεταξύ Φιλιπινέζων και Αµερικανών φοιτητών έδειξε, ότι οι αιτιολογικοί 

προσδιορισµοί, που σύµφωνα µε τη θεωρία του Seligman καταλήγουν 

στην µαθηµένη απελπισία και συσχετίζονται µε το καταθλιπτικό 

συναίσθηµα, είχαν µεγαλύτερη συσχέτιση µε σωµατικά συµπτώµατα 

στους Φιλιπινέζους. Κάτι που δε συνέβαινε µε τον Αµερικανικό 

πληθυσµό που µελετήθηκε (Durand & Barlow, 2001). 

 

         Στην Νιγηρία και την Κίνα η έννοια της κατάθλιψης, όπως νοείται 

στον δικό µας πολιτισµό, απουσιάζει. Στην Ινδία, την Ινδονησία και τη 
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Νιγηρία η κατάθλιψη παρουσιάζει κλινική σοβαρότητα, αλλά εκφράζεται 

λιγότερο µε ενοχή και µειωµένη αυτοεκτίµηση, σε σύγκριση µε τις 

δυτικές χώρες (Draguns 1980, όπως αναφέρεται στον Νέστορος, 2002). 

 

         Με τα παραπάνω στοιχεία καταλαβαίνουµε ότι η κατάθλιψη είναι 

µια διαταραχή που διαφοροποιείται όχι µόνο ηλικιακά και σε θέµα φύλου 

αλλά και φυλετικά – πολιτισµικά. Εξετάζουµε λοιπόν όλες τις εκδοχές 

πριν αποφανθούµε.  
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3. ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  

 

Α. ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ  

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

          

         Πραγµατικά, ορισµένες καταθλιπτικές περίοδοι, είναι απόλυτα 

φυσιολογικές στη διάρκεια µιας ανάπτυξης του παιδιού, και αν αυτές 

απαιτούν µια προσεκτική παρακολούθηση, σίγουρα δεν απαιτούν καµία 

φαρµακευτική θεραπεία. Αυτές οι περίοδοι της καταθλιπτικής 

ευθραυστότητας και τρωτότητας αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα σ’ 

ορισµένες κρίσιµες φάσεις της ανάπτυξης, όπου εγγράφεται – σε 

καθηµερινό επίπεδο – ένας προβληµατισµός της απώλειας ή της 

έλλειψης: απώλεια του προνοµιούχου status, απώλεια ενός αντικειµένου 

σχέσεων. Θα µελετήσουµε, έτσι, το άγχος του 8ου µήνα και τις 

καταθλιπτικές τάσεις της οιδιπόδειας περιόδου (Golse & Messerschmitt, 

1989). 

 

 Το άγχος του 8ου µήνα (ή ο φόβος του ξένου) 

       

         Ο R. Spitz (1946) έχει περιγράψει το άγχος ως τον 2ο οργανωτή της 

ψυχικής ζωής του ανθρώπινου όντος (µετά το χαµόγελο – απάντηση), ή 

µάλλον ως την ένδειξη του 2ου οργανωτή, και πραγµατικά το άγχος που 

µπορεί να παρατηρηθεί δεν είναι παρά µονάχα µια επιφανειακή µαρτυρία 

βαθιών ανασχηµατισµών. Παρόλο που η ένταση µεταβάλλεται ανάλογα 

µε το παιδί, το άγχος του 8ου µήνα φαίνεται πως είναι σχετικά σταθερό 

και εκδηλώνεται στο 3ο τρίµηνο της ζωής, µε τη µορφή µιας αντίδρασης 

δυσαρέσκειας ή φόβου του παιδιού, όταν αυτό αντιµετωπίζει ένα 

πρόσωπο που δεν του είναι οικείο. Το παιδί κλαίει, ταράσσεται, ή απλά 
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αποστρέφει την µατιά του και αυτή ακριβώς η απουσία συµπεριφοράς 

µπορεί ενδεχοµένως να είναι ανησυχητική, σύµφωνα µ’ αυτόν τον 

συγγραφέα. Απ’ εδώ και πέρα υπάρχουν στο παιδί µνηµονικά ίχνη που 

αρκούν για να σταθεροποιήσουν τις ψυχικές παραστάσεις των σχέσεων 

του µε τα αντικείµενα. Έτσι, αντιλαµβανόµαστε πως το άγχος του 8ου 

µήνα δεν περιέχει τίποτα το παθολογικό, αφού αποδεικνύει – κατά βάθος 

– την καινούρια ικανότητα του νηπίου να προβαίνει σε εσωτερικές 

συγκρίσεις ανάµεσα σε αντικείµενα που αντιλαµβάνεται δια των 

αισθήσεων και στις µνηµονικές εγγραφές των οικείων αναφορών του στις 

σχέσεις (πάνω απ’ όλα τη µητέρα του ή το µητρικό υποκατάστατο της) 

(Golse & Messerschmitt, 1998).  

 

 Οι καταθλιπτικές τάσεις της οιδιπόδειας περιόδου 

       

         Το κλασικό άγχος ευνουχισµού ενισχύεται από το αίσθηµα 

ανταγωνισµού µε το γονιό του ίδιου φύλου. Η έλξη προς τον ετερόφυλο 

γονιό, έχει σαν αποτέλεσµα την απειλή από το γονιό του ίδιου φύλου, 

δηλαδή την απώλεια της αγάπης του που ως τότε δε µπορούσε να 

αµφισβητηθεί. Ο φόβος αυτός, του να χαθεί η αγάπη του γονιού του ίδιου 

φύλου εξηγεί τη συχνότητα των καταθλιπτικών αναταραχών στην 

διάρκεια της περιόδου αυτής και όπως γνωρίζουµε, η οιδιπόδεια αγάπη 

δεν απειλεί µια ειδυλλιακή αγάπη (Golse & Messerschmitt, 1989).  
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Β. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 

 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

         Μπορεί να θεωρείτε ότι για να εµφανιστεί κατάθλιψη σε ένα άτοµο 

θα πρέπει το άτοµο να έχει κάποια εµπειρία από τη ζωή, ότι µια 

συσσώρευση αρνητικών γεγονότων η απογοητεύσεων µπορεί να 

δηµιουργήσει µια απαισιοδοξία που οδηγεί στην κατάθλιψη. Όµως αυτή 

η λογική υπόθεση, όπως και πολλές άλλες, στην ψυχοπαθολογία δεν είναι 

απόλυτα ακριβής. Τα στοιχεία που διαθέτουµε πια, δείχνουν ότι ακόµα 

και βρέφη 3 µηνών µπορεί να υποφέρουν από κατάθλιψη. Τα νήπια των 

καταθλιπτικών µητέρων παρουσιάζουν έντονα καταθλιπτικές 

συµπεριφορές (έχουν λυπηµένα πρόσωπα, αργή κίνηση, έλλειψη 

αντίδρασης σε ερεθίσµατα) ακόµα και όταν έρχονται σε επαφή µε έναν 

µη καταθλιπτικό ενήλικα (Durand & Barlow, 2001). 

 

         Η κατάθλιψη στην παιδική ηλικία, δηλαδή πριν από την ηλικία των 

12 χρονών, παρουσιάζει για το θεραπευτή ένα σωρό διαγνωστικά και 

θεραπευτικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση που έκανε το 

G.A.P. (Group for the Advancement of Psychiatry of the American 

Psychiatric Association), το 1965, και που αποτέλεσε την πρώτη 

προσπάθεια εκπόνησης µιας νοσολογικής ταξινόµησης στην 

Παιδοψυχιατρική µε κοινή συναίνεση διάφορων θεραπευτών µε 

διαφορετική θεωρητική τοποθέτηση η κατάθλιψη περιγράφηκε σαν ένα 

είδος ψυχονευρωτικής πάθησης που εκδηλώνεται µε διαταραχές στο 

φαγητό και τον ύπνο ή υπερδραστηριότητα. Σαν επακόλουθο κάποιας 

πραγµατικής ή συµβολικής απώλειας, η κατάθλιψη µπορεί να εκδηλωθεί 

µε µείωση της αυτοεκτίµησης, ενοχή και δυσθυµία (Lester & 

Παπαµατθαιάκη, 1988). Παρά το γεγονός αυτής της επίσηµης 
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αναγνώρισης, οι περισσότεροι θεραπευτές εξακολούθησαν να 

αντιµάχονται την ύπαρξη της κατάθλιψης σαν κλινικό σύνδροµο. Η 

διαµάχη αυτή αφορούσε τόσο το εξελικτικό και ψυχοδυναµικό επίπεδο, 

όσο και την απουσία σαφών κριτηρίων για τη διάγνωση της κατάθλιψης.  

 

         Ο Rie (1966), στην ανασκόπηση που έκανε πάνω στην 

βιβλιογραφία της παιδικής κατάθλιψης, καταλήγει: 

         Μολονότι φανερά συµπτώµατα κατάθλιψης, περίεργα για την 

παιδική ηλικία, περιγράφονται συχνά µε µεγάλη λεπτοµέρεια, σπάνια 

γίνεται σαφές το που στηρίζεται η διάγνωση. Η αποτυχία καθορισµού 

των κριτηρίων είναι εύλογη, αφού τα συµπτώµατα που παρατηρούνται 

διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από εκείνα της κατάθλιψης των ενηλίκων 

(Childhood depression, 2004 H.B).  

         Η απουσία σαφών διαγνωστικών κριτηρίων εντοπίστηκε εξίσου 

στην ψυχιατρική ενηλίκων σαν σοβαρό εµπόδιο στην έρευνα των 

συναισθηµατικών διαταραχών. Στη δεκαετία του 1970 η κατάσταση 

άλλαξε ριζικά µε την παρουσίαση (1977) των ∆ιαγνωστικών Κριτηρίων 

Έρευνας (Research Diagnostic Criteria – R.D.C.) από τον Spitzer, καθώς 

και την εµφάνιση της τρίτης αναθεωρηµένης έκδοσης του ∆ιαγνωστικού 

και Στατιστικού Εγχειριδίου της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης, το 

DSM – III. Σ’ αυτή την έκδοση του εγχειριδίου, τα κριτήρια της 

κατάθλιψης στα παιδιά και τους εφήβους είναι ίδια µ’ εκείνα των 

ενηλίκων (Lester & Παπαµατθαιάκη, 1988). Αλλά και στο DSM – IV οι 

διαταραχές της διάθεσης «της παιδικής ηλικίας», οι οποίες να αφορούν 

ειδικά σε ένα αναπτυξιακό στάδιο, δεν υπάρχουν. Όµως φαίνεται καθαρά 

ότι ο τρόπος εκδήλωσης της κατάθλιψης διαφοροποιείται µε την ηλικία 

(ΑΡΑ, 1994). 
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         Το DSM – IV, η «βίβλος» του ψυχιατρικού επαγγέλµατος, που 

αναγνωρίζει τα συµπτώµατα κάθε ψυχοπαθολογίας, αναγνωρίζει ότι τα 

παιδιά µπορούν να πάθουν κατάθλιψη. Παρόλα αυτά, η κατάθλιψη 

συνήθως παραβλέπεται σα διάγνωση. Ανάµεσα σε πιθανούς λόγους είναι 

και οι εξής: 

 

 Η «ιστορική άρνηση» για την ύπαρξη κατάθλιψης στην παιδική 

ηλικία. Πολλοί γιατροί, ειδικά αυτοί που δεν έχουν ειδικευτεί στην 

ψυχική υγεία και όταν έχουν εκπαιδευτεί στο να αναγνωρίζουν την 

κατάθλιψη στα παιδιά ή έχουν την τάση (είναι επιρρεπείς) στο να 

αναγνωρίζουν άλλες πιθανότητες όταν αυτές εµφανίζονται πρώτες 

σ’ ένα παιδί µε κατάθλιψη (Varma, 1997).  

 

 Ο δισταγµός να διαγιγνώσκεις ψυχική διαταραχή στα παιδιά είναι 

ακόµα ένα διακριτικό γνώρισµα ντροπής σε πολλές περιοχές. Οι 

γονείς µπορεί να ασκούν «λεπτές» ή όχι πιέσεις σε έναν ειδικό να 

βρουν άλλο λόγο, που να εξηγεί αυτή τη συµπεριφορά ή απλώς ο 

ειδικός διστάζει να «ετικετοποιήσει» έτσι το παιδί (Varma, 1997).  

 

 Τα συµπτώµατα της κατάθλιψης «µοιράζονται» µε τη διαταραχή 

ελλειµµατικής προσοχής (∆ΕΠ). Η ∆ΕΠ και η ∆ΕΠ –Υ  µπορεί να 

καλύπτουν και πιο επικίνδυνες αρρώστιες (Varma, 1997). 

 

 Η κατάθλιψη µπορεί να µπερδευτεί µε φυσιολογικά αναπτυξιακά 

προβλήµατα. Η ανάπτυξη στην παιδική ηλικία είναι µπερδεµένη. 

Τα παιδιά αναπτύσσουν και αλλάζουν προσωπικότητες. Η αρχή 

της εφηβείας προκαλεί αλλαγές που µπορεί να είναι φυσιολογικές, 

αλλά δύσκολα αντιµετωπίζονται από τους γονείς. Μπορεί να είναι 

δύσκολο, ακόµα και για τους ειδικούς να αναγνωρίσουν πότε η 
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γραµµή της φυσιολογικής συµπεριφοράς ξεπερνιέται (Varma, 

1997).  

 Λόγοι οικονοµικοί καθώς η θεραπεία για µια τέτοια µακρόχρονη 

ίσως ασθένεια µπορεί να είναι ακριβή. 

 

 Ο ανταγωνισµός µεταξύ ψυχολόγων και ψυχίατρων µπορεί µερικές 

φορές να επηρεάζει την καθορισµένη θεραπεία, που συνήθως 

περιλαµβάνει και συµβουλευτική αλλά και φαρµακευτική αγωγή. 

Μερικοί ψυχολόγοι διστάζουν να συνδυάσουν ένα θεραπευόµενο 

σ’ έναν ψυχίατρο για αντικαταθλιπτικά εξαιτίας της έλλειψης 

εµπιστοσύνης για το δικό τους πεδίο της συµβουλευτικής γιατί εάν 

η φαρµακευτική αγωγή είναι αποτελεσµατική, ο ασθενής µπορεί 

να αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται πια τη συµβουλευτική.  
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Γ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

 

         Η Νατάσσα 11 ετών, παρουσιάζει µια ξαφνική αλλαγή στη διάθεση 

επίσης, επίσης τελευταίους 3 µήνες. Αποσύρεται όλο και περισσότερο 

από το κοινωνικό επίσης περιβάλλον και αποµονώνεται για επίσης ώρες 

στο δωµάτιο επίσης χωρίς να θέλει να µιλήσει σε κανέναν. Αν κάποιος 

προσπαθήσει να παραβιάσει την αποµόνωσή επίσης, τότε γίνεται 

ιδιαίτερα ευερέθιστη και ξεσπά σε φωνές λέγοντας ότι θέλει να την 

αφήσουν όλοι ήσυχη. Ενώ η Νατάσσα ήταν µια καλή µαθήτρια, τον 

τελευταίο καιρό δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί και οι σχολικές επίσης 

επιδόσεις συνεχώς µειώνονται, γεγονός που την κάνει συχνά να 

παραπονιέται ότι δεν αξίζει τίποτα. Η δασκάλα επίσης παρατηρεί ότι η 

Νατάσσα δίνει την εικόνα επίσης παιδιού µελαγχολικού, 

αποτραβηγµένου επίσης σκέψεις του, µε µειωµένο κίνητρο τόσο για 

επίσης σχολικές επίσης εργασίες όσο και για επίσης κοινωνικές 

δραστηριότητες επίσης τάξης. Στο σπίτι, η Νατάσσα δυσκολεύεται να 

κοιµηθεί, έχει µειωµένη όρεξη για φαγητό και παραπονιέται συχνά για 

πονοκεφάλους. Φαίνεται να µην την ενδιαφέρει τίποτα ενώ έχει 

εγκαταλείψει αγαπηµένες επίσης δραστηριότητες επίσης τη ζωγραφική, 

λέγοντας ότι δεν αντλεί πια καµία ευχαρίστηση από αυτές.  

         Η Νατάσσα εκνευρίζεται πολύ εύκολα και ξεσπά συχνά σε κλάµατα 

χωρίς λόγο. 

 

         Τα βασικά χαρακτηριστικά επίσης κατάθλιψης είναι η 

παρατεταµένη µελαγχολική διάθεση και η απώλεια του ενδιαφέροντος 

και επίσης ευχαρίστησης σχεδόν για επίσης δραστηριότητες, µια 

κατάσταση που είναι γνωστή ως «ανηδονία». Στο 80% των παιδιών και 

εφήβων µε τη διάγνωση επίσης κατάθλιψης αναφέρεται επίσης ως 
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βασικό χαρακτηριστικό η ευερέθιστη διάθεση (Goodyer & Cooper, 

1993). Αν και η µελαγχολική ή ευερέθιστη διάθεση µπορεί να εµφανιστεί 

σε κάθε άνθρωπο ως αποτέλεσµα κάποιου δυσάρεστου και αγχογόνου 

γεγονότος, η κλινική κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από παρατεταµένη 

διάρκεια και αυξηµένη ένταση αυτών των συναισθηµάτων, τα οποία 

παρεµποδίζουν τη λειτουργικότητα του ατόµου και ενδέχεται να 

οδηγήσουν ακόµα και σε σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας.  

 

 

1. Τι χρειάζεται για τη διάγνωση της κατάθλιψης 

στο παιδί. 

 

         α) Η έννοια του πόνου και της ηθικής οδύνης: η λύπη, η 

απελπισία, η σύγχυση αποκτούν µια αυθεντική καταθλιπτική σηµασία 

προπάντων σε δύο περιπτώσεις: 

 Μια προγενέστερη σύλληψη του αντικειµένου σαν σχέδιο 

πραγµατικά εφικτό 

 Τη στασιµότητα, ακόµα και την εγκύστηση µέσα σε µια θέση µη – 

εκπλήρωσης, µη – επίλυσης, µε ξεχειλίσµατα και ξεπεράσµατα 

των ικανοτήτων ολοκλήρωσης της καταθλιπτογενούς 

προβληµατικής (Golse & Messerschmitt, 1989).  

 

         β) Η ψυχική αναστολή, ακόµα και η ψυχοκινητική και διανοητική 

που δεν οφείλεται τόσο σε µια άµυνα, σ’ ένα καταφύγιο σε µια ακύρωση 

ή σε µια αδράνεια, προσδοκία, όσο σε µια βασανιστική υπερπαγρύπνηση 

που πραγµατώνει την προβληµατική της απώλειας, κατά µόνιµο τρόπο. Η 

µείωση της πλαστικότητας, του πολυµορφισµού, του αυθορµητισµού, και 

της αµεσότητας των ενδο – ψυχικών µηχανισµών επισφραγίζει τότε την 
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απώλεια της διάθεσης και της ζωτικής ορµής (Golse & Messerschmitt, 

1989). 

 

         γ) Αν η διάσταση ενοχής ή αυτοκατηγορίας δεν εµφανίζεται 

όπως στην µελαγχολική κατάθλιψη του ενήλικα, - τουλάχιστον πριν 

απ’ την εφηβεία – είναι ωστόσο βέβαια πως διαφαίνεται – ακόµα και 

στο µικρό παιδί – η διάσταση της εσωτερικής συνείδησης, της υλικής 

συµµετοχής, της παραίτησης, της σχεδόν υπευθυνότητας, στο µέτρο 

µιας αυτοκεντρικής στάσης, χωρίς προβολή, παράδοξα αυτόνοµης, 

που φωνάζει κα αποµονώνει µέσα στην απόγνωση. Ωστόσο, η 

αυτοϋποτίµηση µπορεί να εκδηλώνεται έµµεσα µε αυτοτιµωρητικές 

συµπεριφορές, αφού αποβλέπουν στο να προκαλούν την καταστολή 

από το περιβάλλον (Galse & Messerschmitt, 1989). 

 

         δ) Η καταθλιπτική διαδικασία δεν αποτελεί µια άµυνα· είναι 

περισσότερο µια έλλειψη δύναµης, µια οµολογία, µια αναγνώριση του 

αδύνατου – της πραγµατοποίησης ενός σχεδίου και της επιθυµίας. Η 

καταθλιπτική διαδικασία αυτή καθεαυτή ούτε έχει πραγµατικά 

τεµαχηθεί: αντίθετα, ακόµα κι αν περιορίζει το πεδίο επέκτασης, 

δύναµης, αντίδρασης, πυκνώνει το εσωτερικό πεδίο και συγκεντρώνει 

την συνοχή της προσωπικότητας µέσα σε µια σωτήρια αναδίπλωση. 

Όλα συµβαίνουν σαν να ακινητοποιούνται οι τρόποι προσαρµογής. Κι 

αν µπορεί κανείς να το ισχυρισθεί σχετικά µε οποιαδήποτε 

ψυχοπαθολογία (Golse & Messerschmitt, 1989). 

 

         ε) Η έλλειψη κάθε προσφυγής σε βοήθεια και πραγµατικής 

ζήτησης. Απόσυρση, αγανάκτηση, συνειδητοποίηση του ότι 

απορρίπτεται, παραµελείται, ανικανότητα να δεχθεί βοήθεια και 

παρηγοριά.  
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         Συνολικά τα διάφορα αυτά στοιχεία συντελούν στην αποτυχία 

της δοκιµασίας της ευχαρίστησης, αποτυχία που βρίσκεται στο κέντρο 

της καταθλιπτικής προβληµατικής. Το υποκείµενο δε µπορεί πια να 

ευχαριστηθεί ούτε από µια πράξη, ούτε απ’ ένα σχέδιο, ούτε από µια 

συναλλαγή στις σχέσεις που βρίσκεται παγιδευµένο µέσα σε µια 

αναισθητοποιηµένη αλλά επώδυνη µοναξιά (Golse & Messerschmitt, 

1989).  

 

∆ιάγνωση 

 
         Ποικίλα ψυχοµετρικά µέσα έχουν προταθεί για τη διάγνωση της 

κατάθλιψης σε παιδιά. Ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς τη χρήση του 

όρου «κατάθλιψη».  

«Κατάθλιψη» ως σύµπτωµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Κατάθλιψη» ως σύνδροµο: 

Κλίµακες αυτοαναφορών που στοχεύουν 

στην αξιολόγηση της καταθλιπτικής 

διάθεσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 

άτοµο. 

CDI (Children’s Depression Inventory· 

Kovacs, 1980). 

BDI (Beck Depression Inventory· Beck, 

1961). 

 

Αξιολόγηση όχι µόνο της καταθλιπτικής 

διάθεσης αλλά και άλλων 

εσωτερικευµένων ή εξωτερικευµένων 

συµπτωµάτων που τη συνοδεύουν. 

CBCL (Child Behavior Checklist· 

Achenbach, 1991b). 
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         Με βάση το DSM-IV η κλινική διάγνωση γίνεται µε τη χρήση 

δοµηµένων διαγνωστικών συνεντεύξεων όπως η K-SADS (Schedule For 

Affective Disorders and Schizophrenia for School – Age Children· Puig – 

Antich & Chambers, 1978), η οποία περιλαµβάνει 2 µέρη, ένα για το 

παιδί και ένα για τους γονείς του.  

 

2. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 

         Θα εξετάσουµε τη συµπτωµατολογία της παιδικής ηλικίας έτσι 

όπως έχει διαµορφωθεί από τα διαγνωστικά κριτήρια τα οποία κατά 

κύριο λόγο συγκλίνουν στα αναφορές τους και αλληλοκαλύπτονται. 

 

I. DSM III 

          

         Σύµφωνα µε το DSM III, το ουσιαστικό και απαραίτητο σύµπτωµα 

συναισθηµατικών διαταραχών είναι η δυσφορική διάθεση. Η δυσφορία 

εκδηλώνεται µερικές φορές σαν απώλεια ενδιαφέροντος για σχεδόν όλες 

τις συνηθισµένες δραστηριότητες και απολαύσεις. Πέρα από αυτή τη 

διαταραχή στη διάθεση, τρεις ακόµη τοµείς λειτουργίας µπορεί να 

επηρεαστούν: όρεξη και φαγητό (ανορεξία, απώλεια βάρους ή αυξηµένη 

όρεξη, απόκτηση βάρους), ύπνος (αϋπνία ή υπερυπνία) και ψυχοκινητική 

δραστηριότητα (απώλεια ενέργειας και κούραση). ∆εν είναι υποχρεωτικό 

να συνυπάρχουν όλα αυτά τα συµπτώµατα· για να γίνει η διάγνωση αρκεί 

η παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον από αυτά για µια περίοδο δύο, το 

λιγότερο εβδοµάδων (Τσιάντης & Μανωλόπουλος, 1988). 

 

 δια το OSM – III – R η µείζον κατάθλιψη στη παιδική ηλικία 

καθορίζεται από τα ακόλουθα διαγνωστικά κριτήρια: 
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Α. Τουλάχιστον πέντε από τα ακόλουθα συµπτώµατα 

παρουσιάστηκαν σε διάστηµα 2 εβδοµάδων και 

ξαναπαρουσιάστηκαν από προηγούµενη λειτουργικότητα· 

τουλάχιστον ένα από τα συµπτώµατα είναι είτε δυσφορική διάθεση 

είτε έλλειψη ευχαρίστησης ή ενδιαφέροντος (Μην συµπεριλάβετε 

συµπτώµατα που προέρχονται καθαρά από σωµατική κατάσταση, 

ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις που είναι ασύµφωνες µε τη 

διάθεση ή ασυναρτησία): 

 

1. ∆υσφορική διάθεση (ή ευερέθιστη διάθεση), κατά το 

µεγαλύτερο µέρος της µέρας σχεδόν καθηµερινά, 

υποδεικνύουσα είτε από υποκειµενική αντίληψη είτε από 

παρατήρηση άλλων.  

 

2. Φανερά µειωµένο ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση σε όλες ή 

σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις ή δραστηριότητες της ζωής 

του σε καθηµερινή βάση. 

 

3. Σηµαντική απώλεια ή αύξηση του βάρους ή µείωση ή 

αύξηση της όρεξης. 

 

4. ∆ιαταραχές του ύπνου (υπνηλία ή αϋπνία) σχεδόν κάθε 

µέρα. 

 

5. Ψυχοκινητική επιτάχυνση ή επιβράδυνση. 

 

6. Κούραση ή απώλεια ενέργειας καθηµερινά σχεδόν. 
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7. Αισθήµατα αναξιότητας, απαξίωσης, ενοχής (που µπορεί 

να είναι ψευδαισθήσεις αποκύηµα). 

 

8. Έλλειψη ικανότητας να σκεφτεί ή να συγκεντρωθεί (είτε 

από αυτοπαρατήρηση είτε από παρατήρηση άλλων). 

 

9. Επαναλαµβανόµενες σκέψεις θανάτου ή σκέψεις για 

απόπειρα αυτοκτονίας (χωρίς συγκεκριµένα σχέδια). 

 

Β.  1. ∆εν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο ένας οργανικός παράγοντας 

αρχίζει ή διατηρεί τη διαταραχή. 

 

           2. Η διαταραχή δεν είναι µια φυσιολογική αντίδραση στην 

απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου (Rapoport & Ismand, 1990).  

 

         Η αποδοχή αυτών των οριστικών και εύκολων αντιληπτών 

κριτηρίων για τη διάγνωση της κατάθλιψης εξάλειψε το µεγαλύτερο 

µέρος της σύγχυσης γύρω από την ταξινόµηση των διαφόρων 

συναισθηµατικών διαταραχών που εµφανίζονται στους ενήλικες. Στην 

Παιδοψυχιατρική, ωστόσο, παρ’ όλο το αυξανόµενο κλινικό ενδιαφέρον 

και τον ξαφνικό πλούτο σε ερευνητικές µελέτες πάνω στο θέµα της 

κατάθλιψης, η ασάφεια και η διαφωνία εξακολουθούν να παραµένουν 

µεταξύ των θεραπειών και των ερευνητών (Rapoport & Ismand, 1990). 

 

         Η εντύπωση των διαταραχών στο φαγητό και τον ύπνο δεν 

παρουσιάζει πρόβληµα για τον παιδοψυχίατρο· εκείνο που παρουσιάζει, 

όµως, δυσκολίες – ιδιαίτερα όσο αφορά το µικρό παιδί – είναι το πώς να 

εξακριβώσει κανείς τη δυσφορική διάθεση, εφόσον χωρίς αυτή, δεν είναι 

δυνατή η διάγνωση της κατάθλιψης. Στις δεκαετίες του ΄50 και ΄60 οι 
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θεραπευτές, όταν αντιµετώπιζαν απουσία δυσφορικής διάθεσης, 

υπέθεταν ότι τα υπόλοιπα συµπτώµατα συγκάλυπταν τη διαταραχή της 

διάθεσης ή, ακόµα ότι λειτουργούσαν σαν «καταθλιπτικά ισοδύναµα». Οι 

έννοιες της συγκαλυµµένης κατάθλιψης και των καταθλιπτικών 

ισοδύναµων εγκαταλείφθηκαν µετά την εµφάνιση του DSM – III 

(Τσιάντης & Μανωλόπουλος, 1988). Τώρα πια υπάρχει γενική συµφωνία 

πάνω στο ότι η παρουσία συγκεκριµένων συµπτωµάτων και όχι η 

συµπερασµατική εντύπωση τους µέσα από άλλες παθολογικές 

εκδηλώσεις αποτελεί τη µοναδική βάση για τη διάγνωση. Το παιδί που 

δεν έχει όρεξη και χάνει βάρος, που κοιµάται λίγο και παραπονιέται για 

κούραση ή το επιθετικό παιδί δε µπορούν να θεωρηθούν καταθλιπτικά, 

αν τους λείπει εντελώς η καταθλιπτική διάθεση. Οµοίως, το παιδί που 

παραπονιέται για έλλειψη ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης στις 

συνηθισµένες ασχολίες του ή, ακόµα, παραπονιέται ότι νιώθει 

δυστυχισµένο αλλά δεν παρουσιάζει φανερή διαταραχή στην όρεξη, τον 

ύπνο και τη δραστηριότητα δεν πρέπει να χαρακτηριστεί καταθλιπτικό.  

 

II. DSM – IV 

 

         Στο DSM – IV δεν υπάρχουν διαφορές. Η συµπτωµατολογία έχει 

παγιωθεί ήδη στο DSM – II. ∆εν υπάρχουν, ακόµα, στο DSM – IV 

διαταραχές της διάθεσης της παιδικής ηλικίας, οι οποίες να αφορούν 

ειδικά σε ένα αναπτυξιακό στάδιο, σε αντίθεση µε τις αγχώδεις 

διαταραχές. Όµως, φαίνεται επίσης καθαρά ότι ο τρόπος εκδήλωσης της 

κατάθλιψης διαφοροποιείται µε την ηλικία (Kendall, 2000). 
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ΙΙΙ 

         Σύµφωνα µε τους Oster & Montgomery (1995), η κατάθλιψη 

επηρεάζει τα παιδιά και τους εφήβους στους παρακάτω τοµείς: 

 

Α. ∆ΙΑΘΕΣΗ 

Τα παιδιά µε κατάθλιψη βιώνουν συχνά έντονα και παρατεταµένα 

συναισθήµατα θλίψης, ενοχής, ντροπής και υπερευαισθησίας στην 

κριτική. 

 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

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 συχνά από µείωση των κοινωνικών επαφών.  

 

Γ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 

Η κατάθλιψη στα παιδιά 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. Η στάση τους απέναντι στο σχολείο µπορεί να γίνει 

ιδιαίτερα αρνητική ενώ ανησυχίες και φόβοι µπορεί να κυριαρχούν 

στη ζωή τους.  

 

∆. ΣΚΕΨΗ 

Τα παιδιά µε κατάθλιψη επικεντρώνονται κυρίως στις ενδότερες 

σκέψεις τους και ασκούν έντονη αυτοκριτική. Οι σκέψεις αυτές είναι 

συνήθως αρνητικές και απαισιόδοξες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το 

µέλλον. Επίσης, τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες 
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στην συγκέντρωση της προσοχής και στη λήψη αποφάσεων ενώ 

συχνά κατηγορούν τον εαυτό τους για τα πάντα.  

 

Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Οι διαταραχές στον ύπνο και στη διατροφή, ενδέχεται να οδηγήσουν 

σε απώλεια βάρους και στην εµφάνιση αισθηµάτων σωµατικής 

κόπωσης. Επίσης πολλές φορές τα παιδιά µε κατάθλιψη 

παρουσιάζουν σωµατικά συµπτώµατα όπως πονοκεφάλους, ναυτία 

και πόνους στο στοµάχι. 

 

         Ωστόσο πολλές φορές κατά τη 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 παλιότερα 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 και οι πιο δύσκολα αναγνωρίσιµες, καθώς 

µπορεί να απουσιάζουν η θλίψη και η µελαγχολική διάθεση που 

αποτελούν τα πιο εµφανή χαρακτηριστικά της κατάθλιψης (Κακούρος & 

Μανιαδάκη, 2002).  
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∆. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
 

         Η µέση ηλικία πρώτης εµφάνισης του Μείζονος καταθλιπτικού 

επεισοδίου είναι τα 15 έτη (Lewinsohn & συνεργάτες, 1994). Αν και 

παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η εµφάνιση ενός τέτοιου 

επεισοδίου είναι παροδικό φαινόµενο, νεώτερα ερευνητικά δεδοµένα 

υποδηλώνουν ότι τα ποσοστά επανεµφάνισης καταθλιπτικών επεισοδίων 

είναι ιδιαίτερα υψηλά (Kovacs & συνεργάτες, 1994). Σε µια διαχρονική 

έρευνα του Harrington και των συνεργατών του (1996) διαπιστώθηκε ότι 

από τα 80 παιδιά µε κατάθλιψη τα οποία ακολούθησαν µέχρι την 

ενηλικίωση, το 84% εξακολουθούσε να πληροί τα κριτήρια για τη 

διάγνωση της διαταραχής. Φαίνεται, πάντως ότι η πρώιµη ηλικία 

εµφάνισης της κατάθλιψης αποτελεί τον πιο αρνητικό προγνωστικό 

παράγοντα για την έκβαση της.  

 

         Αν και τα διαγνωστικά κριτήρια για την κατάθλιψη στα παιδιά είναι 

σχεδόν τα ίδια µε αυτά που χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις των 

ενηλίκων, η εκδήλωση των συµπτωµάτων αυτών, διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Οι 

διαφορετικοί τρόποι εκδήλωσης των συµπτωµάτων αυτών δεν αποτελούν 

διαφορετικούς τύπους κατάθλιψης, αλλά αντιπροσωπεύουν διαφορετικά 

στάδια στην αναπτυξιακή πορεία της ίδιας διαδικασίας (Miezitis, 1992). 
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 Καταθλιπτικές καταστάσεις του βρέφους 

 

         Η πρώτη περιγραφή συµπτωµάτων κατάθλιψης σε βρέφη έγινε από 

τον Renee Spitz (1946), ο οποίος χρησιµοποίησε τον όρο «ανακλιτική 

κατάθλιψη». Σύµφωνα µε τον Spitz, η διαταραχή αυτή εµφανίζεται σε 

βρέφη και νήπια που έχουν υποστεί µακροχρόνιο αποχωρισµό από το 

πρόσωπο, το οποίο είχε πρωταρχικά τη φροντίδα τους, και µάλιστα 

εµφανίζεται σε σοβαρότερη µορφή στα βρέφη εκείνα που είχαν ήδη 

αρχίσει να εκφράζουν την προτίµηση τους προς αυτό το πρόσωπο πριν 

τον αποχωρισµό τους. Οι µελέτες αυτές άσκησαν σηµαντική επίδραση 

στη µείωση των κρατικών ορφανοτροφείων σε πολλές χώρες του δυτικού 

κόσµου (Kendall, 2000). 

         Τρία στοιχεία κυριαρχούν σε αυτή την αντιστάθµιση (της 

ανακλιτικής κατάθλιψης): 

         α) Η πορεία µιας «φυσιολογικής» περιόδου της σχέσης µητέρας – 

παιδιού 

         β) Η πλήρης διακοπή – πραγµατική και σωµατική – της σχέσης 

αυτής ανάµεσα στον 6ο και 8ο µήνα της ζωής 

         γ) Η έλλειψη αντικατάστασης από ένα µητρικό υποκατάστατο, 

σταθερό και συναισθηµατικά έγκυρο (Golse & Messerschmitt, 1989). 

 

         Οι συνέπειες είναι: 

          

         Μια πρώτη περίοδος τριών µηνών περίπου, «αντιδραστική» και 

σθενική, µε κλάµατα, ερεθισµό, άγχος, αντίθεση, απαιτητική εξάρτηση 

από το περιβάλλον, µε διαταραχές ύπνου και της διατροφής. 

 

         Μια δεύτερη περίοδος, ασθενική, αποµόνωσης, εχθρικής έντασης, 

όπου το παιδί παρουσιάζει µια σχετική ψυχοκινητική αδράνεια, µια 
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µείωση της κινητικότητας και της εκφραστικότητας στο βλέµµα και στις 

χειρονοµίες, ένα είδος σοκ και αποβλάκωσης. 

 

         Η επάνοδος, στην περίοδο αυτή, είτε της ίδιας της µητέρας, είτε 

ενός ικανοποιητικού µητρικού υποκατάστατου, συνεπάγεται µια πλήρη 

βελτίωση των διαταραχών. 

         Σε άλλη περίπτωση, εγκαθίσταται µια τρίτη περίοδος, πέρα από 

πέντε µήνες στέρησης της µητρικής φροντίδας, που ο Spitz την αποκαλεί 

ιδρυµατοποίηση (Golse & Messerschmitt, 1989). Πρόκειται εδώ για µια 

πραγµατική περίοδο πένθους, όπου συγκεντρώνονται η αποµόνωση, η 

αδιαφορία, η παθητικότητα, η αδράνεια, η επιβράδυνση και το 

σταµάτηµα της ψυχοκινητικής και πνευµατικής ανάπτυξης. Όλα τα 

παραπάνω οδηγούν – τους επόµενους µήνες και χρόνια – σε µια σφαιρική 

καθυστέρηση, µαζική.  

 

         Τέτοιες καταστάσεις µαρασµού παρατηρούνται σήµερα σε 

καταστάσεις οικογενειακής «ιδρυµατοποίησης» λιγότερο εµπειρικές: 

βρέφη, θύµατα διαδοχικών τοποθετήσεων ή εγκαταλελειµµένα, 

κακοµεταχειρισµένα, ενεργητικά στερηµένα από γονιούς που είναι 

σωµατικά παρόντες, αλλά µε στάση απόρριψης. Η βαθειά αµφιθυµία στη 

µύηση, η διακοπή της σχέσης µητέρας παιδιού, η αστάθεια και το 

απροσδόκητο των εκπαιδευτικών σχέσεων, εγκαθιστούν µια λειτουργική 

διακοπή της αντικειµενικότροπης σχέσης και µια ανικανότητα του 

βρέφους να διακρίνει ταυτόχρονα το δυνατό και το αδύνατο, και αυτές οι 

επανειληµµένες και αµοιβαίες στερήσεις, τα αποτυχηµένα ραντεβού για 

κοινή ευχαρίστηση, συντρίβουν την ζωτική οργή µέσα σε µια 

καταστρεπτική ανασφάλεια.  
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 Νηπιακή ηλικία 

 

         Οι ενδείξεις της κατάθλιψης στα πολύ µικρά παιδιά µπορεί να 

συµπεριλαµβάνουν καθυστέρηση ή απώλεια αναπτυξιακών επιτευγµάτων 

όπως είναι ο έλεγχος των σφιγκτήρων, η αποκατάσταση ενός ορισµένου 

ρυθµού στον ύπνο και τη διατροφή καθώς και η νοητική ανάπτυξη. 

Ορισµένες φορές, µπορεί να υπάρχει µια θλιµµένη έκφραση προσώπου 

στο παιδί, ενώ συχνά εµφανίζονται αυτοκαταστροφικές µορφές 

συµπεριφοράς όπως το χτύπηµα του κεφαλιού και το δάγκωµα, ή µορφές 

συµπεριφοράς όπως το πιπίλισµα του δαχτύλου και η ρυθµική κίνηση 

µπρος – πίσω. Γενικά, ενδέχεται να εναλλάσσονται απαιτητικές µε 

απαθείς µορφές συµπεριφοράς (Κακούρος & Μανιαδάκη, 2002). Εκτός 

από την ανακλητική κατάθλιψη, οι Engol και συνεργάτες έδωσαν σ’ αυτό 

που αποκάλεσαν «σύνδροµο απόσυρσης / συντήρησης» µια κλινική 

εικόνα µειωµένης ανταπόκρισης στα εξωτερικά ερεθίσµατα, θλιµµένης 

συµπεριφοράς και απώλειας ενδιαφέροντος. Η εικόνα αυτή απαντάται 

συνήθως σε παιδιά µε χρόνια σωµατική αρρώστια, σε παιδιά που 

υπέστησαν σοβαρή απώλεια ή τραύµα, καθώς και σε περίπτωση 

παραµέλησης και στέρησης. Πέρα από αυτά τα δυο σύνδροµα, στη 

νηπιακή ηλικία δε συναντάται άλλη µορφή κατάθλιψης (Τσιάντης & 

Μανωλόπουλος, 1988). 

 

 Προσχολική ηλικία 

 

         Στη προσχολική ηλικία, δηλαδή σε παιδιά 6 ή 7 χρονών, η 

κατάθλιψη είναι εξίσου ασυνήθιστη, κλάµατα, θλίψη, παράπονα γα 

σωµατικές αδιαθεσίες, ανορεξία, εκρήξεις οργής και έλλειψη 

ενδιαφέροντος για δραστηριότητες απαντώνται συχνά στα παιδιά αυτής 

της ηλικίας· ωστόσο η κλινική εικόνα είναι έντονα ασταθής και τα 
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περισσότερα από αυτά τα συµπτώµατα δεν παραµένουν σταθερά για ένα 

αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα που να επιτρέπει αξιόπιστη διάγνωση. 

Η πρόσκαιρη φύση αυτών των συµπτωµάτων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 

στην ανωριµότητα των γνωστικών δοµών του παιδιού που δεν µπορεί να 

συλλάβει την έννοια του παρελθόντος και του παρόντος ούτε να 

γενικεύσει την εµπειρία του. Το παιδί αυτής της ηλικίας ζει από στιγµή 

σε στιγµή και η συµπεριφορά του είναι γενικά ασταθής (Τσιάντης & 

Μανωλόπουλος, 1988). 

 

 Σχολική ηλικία 

 

         Το επίπεδο της λογοποίησης και της διανοητικοποίησης επιτρέπει 

στο πιο µεγάλο παιδί να διακρίνει καλύτερα το φανερό καταθλιπτικό του 

βίωµα. Καθώς τα παιδιά πλησιάζουν τη σχολική ηλικία, η κλινική εικόνα 

της κατάθλιψης πλησιάζει περισσότερο την αντίστοιχη εικόνα των 

ενηλίκων (Schimelpfening, 2004 H.B). Η καταθλιπτική διάθεση είναι 

πλέον εµφανής. Οι περισσότεροι ερευνητές χωρίζουν τη σχολική ηλικία 

(6-12 ετών) σε πρώιµη (6-9 ετών) και όψιµη (9-12 ετών). Στα παιδιά της 

πρώιµης η θλίψη, το εύκολο ξέσπασµα σε δάκρυα και η δυσφορία, όταν 

εµφανίζονται, είναι περισσότερα σταθερά. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

αρχίζουν να µιλούν για τις ανησυχίες τους και συχνά εκφράζουν την 

επιθυµία να πεθάνουν· αυτό, όµως, γίνεται περισσότερο για να πειράζουν 

ή να τιµωρήσουν τους γονείς τους, παρά γιατί νιώθουν ανάξια. Παιδιά 

της όψιµης, είναι πιθανό να εµφανίσουν περισσότερο µόνιµες 

καταστάσεις δυσφορίας και να καλλιεργούν σκέψεις αυτοκτονίας. 

Παρουσιάζουν επίσης τάσεις φυγής απ’ το σπίτι και φτωχή σχολική 

επίδοση. ∆υσκολεύονται πολύ να συγκεντρωθούν, µπλέκουν συχνά σε 

καβγάδες ή µπορεί να είναι πολύ ντροπαλά και να τα χαρακτηρίζει η 

απόσυρση από οποιαδήποτε κατάσταση (Miezitis, 1992). 
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         Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι, στα νεαρά παιδιά, η δυσθυµία 

είναι περισσότερο διαδεδοµένη από ότι η µείζων καταθλιπτική 

διαταραχή, αλλά βέβαια αυτή η αναλογία αντιστρέφεται στην εφηβεία 

(Durand & Barlow, 2001). 
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Ε. Η ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
 

         Ο όρος της καλυµµένης κατάθλιψης, αποτέλεσε αντικείµενο ενός 

διεθνούς συµποσίου που έγινε στο St. Moritz από τις 8 ως τις 10 Γενάρη 

το 1973. 

         Ο όρος αυτός διαµορφώθηκε αρχικά από τους ψυχιάτρους ενηλίκων 

και ο P. Kielholz δίνει γι’ αυτόν τον παρακάτω ορισµό: 

«Με τον όρο της καλυµµένης κατάθλιψης ορίζουµε  

µια καταθλιπτική διαδικασία που εκδηλώνεται  

πρώτα απ’ όλα στο σωµατικό επίπεδο.  

Στις γερµανόφωνες χώρες, η έννοια της καλυµµένης  

κατάθλιψης δεν χρησιµοποιείται, γενικά,  

παρά µονάχα για την περιγραφή των εκδηλώσεων  

κατάθλιψης, µανιοκαταθλιπτικού τύπου. 

Έτσι, οι καλυµµένες καταθλίψεις είναι  

ενδογενείς καταθλίψεις, όπου η καταθλιπτική  

δυσθυµία είναι καλυµµένη – σκεπασµένη – από  

µια στυµατική συµπτωµατολογία». 

 

         Στο παιδί, όταν ο όρος της καλυµµένης κατάθλιψης (που εισάγεται 

στην παιδοψυχιατρική από το G. Nissen) χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση του παιδιού ή του εφήβου, αυτό γίνεται χωρίς υπονοούµενη 

αναφορά στην µανιοκαταθλιπτική δοµή (Golse & Messerschmitt, 1989). 

 

         Οι θεωρητικοί της καλυµµένης κατάθλιψης υποστηρίζουν ότι η 

ποικιλία των κλινικών εικόνων που θα αναδυθούν στο παιδί εξαρτάται 

από τη χρονολογική του κλίµακα, την νοηµοσύνη του, την ανάπτυξη του 

ΕΓΩ και τη λειτουργικότητα του ΥΠΕΡΕΓΩ, καθώς και την ικανότητά 
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του να ανέχεται την ταλαιπωρία που υφίσταται αφού ένα τραύµα 

προκαλέσει την κατάθλιψη (Miezitis, 1992). 

          

         Στα µικρά παιδιά (3 έως 8 ετών), τα συναισθήµατα δυσφορίας 

θεωρούνται ότι αντικαθίστανται από προβλήµατα συµπεριφοράς όπως 

ταραχή, σχολική φοβία, ανυπακοή και ευπάθεια σε ατυχήµατα. Τα λίγο 

µεγαλύτερα παιδιά (9 έως 12 ετών) εκδηλώνουν την καταθλιπτική τους 

διάθεση µε συµπεριφορές όπως σκασιαρχείο, φυγή απ’ το σπίτι 

παράπονα ανίας και φτωχή απόδοση στις σχολικές τους υποχρεώσεις. Οι 

καταστροφικές συµπεριφορές, η εγκληµατικότητα και η εµπλοκή σε 

καβγάδες µπορεί να αποτελούν είδη «καλυµµένης κατάθλιψης», όπως 

επίσης και η ντροπή, η απόσυρση, η προσκολληµένη συµπεριφορά ή 

παραδόξως ακόµα και η υπερβολική κοινωνικοποίηση και η έντονη 

δραστηριότητα ( Miezitis, 1992). 

         Τα σωµατικά συµπτώµατα που µπορούν να ισοδυναµούν µε 

αντίστοιχα καταθλιπτικά φαίνεται ότι ποικίλλουν ανάλογα µε την ηλικία 

του παιδιού. Για παράδειγµα, µπορούµε να δώσουµε τα παρακάτω 

σηµεία αναφοράς:  

         α) βρέφη και παιδιά µικρής ηλικίας 

 Ψυχοτοξικές διαταραχές που περιγράφονται από τον Spitz στα 

πλαίσια της ιδρυµατοποίησης 

 Κολικόπονοι του 1ου τριµήνου 

 Έκζεµα του βρέφους 

 

         β) Παιδιά µικρής ηλικίας 

 αϋπνίες 

 κρίσεις δακρύων και κραυγών 

 ανορεξία 
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         γ) Νεαροί µαθητές  

 Ενούρηση και εγκόπριση 

 διακοπτόµενοι πονοκέφαλοι 

 διαταραχές ύπνου και νυχτερινές ανησυχίες (Golse & 

Messerschmitt, 1989). 

 

         Οι ειδικοί που ασχολήθηκαν µ’ αυτή τη µορφή κατάθλιψης 

συνεισέφεραν πολύτιµα σ’ αυτό το πεδίο. Η δυσκολία, ωστόσο, 

παραµένει καθώς δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για το ποια 

συµπτώµατα είναι όντως ενδεικτικά της κατάθλιψης και ποια µπορούν να 

αποδοθούν  σε άλλους λόγους. 

 

ΣΤ. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

         Πολλοί συγγραφείς έχουν αποπειραθεί να ταξινοµήσουν 

διαφορετικούς τύπους κατάθλιψης, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειές τους 

δεν κατάφεραν να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές ανάµεσα  σε παιδιά και 

ενήλικες. 

         Ένα σύστηµα ταξινόµησης που έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές 

έρευνες, είναι αυτό που έχει προταθεί από τον Cytryn και McKnew 

(1974). Περιγράφουν λοιπόν 3 τύπους «αντιδραστικής κατάθλιψης» στα 

παιδιά: 

 

 Οξεία αντιδραστική κατάθλιψη: γενικά λαµβάνει χώρα, σαν 

αντίδραση σ’ ένα ξαφνικό, δραµατικό γεγονός συνδεδεµένο µε µια 

απώλεια. 
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 Χρόνια αντιδραστική κατάθλιψη: δεν έχει κάποιο αναγνωρισµένο 

τραυµατικό λόγο, αλλά το ιστορικό του παιδιού είναι συνδεδεµένο 

µε αποχωρισµούς και απώλειες. Αλλά υπάρχει και ιστορικό 

κατάθλιψης τουλάχιστον σε έναν από τους δύο γονείς. 

 Καλυµµένη αντιδραστική κατάθλιψη: παρατηρείται σε παιδιά που 

η οικογένειά τους έχει παρελθόν παθολογίας µη καταθλιπτικής 

φύσης (Cytryn & Mc Knew, 1974, όπως αναφέρεται στην Miezitis, 

1992). 
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4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

 

         Η αιτιολογία της κατάθλιψης, ανεξάρτητα από την ηλικία που 

παρουσιάζεται η κατάσταση αυτή, δεν έχει απόλυτα ξεκαθαριστεί. 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. Η εφαρµογή των θεωριών αυτών όµως, είναι αρκετά 

δύσκολη, γιατί οι γνωστικές και συναισθηµατικές ικανότητες των 

παιδιών διαφοροποιούνται σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο όπως προείπαµε. 

Παρόλα αυτά, έχει διαπιστωθεί ότι η πορεία που οδηγεί στην κατάθλιψη 

δεν είναι ευθεία και µονόδροµη αλλά ότι είναι το αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης µιας σειράς παραγόντων, που καθιστούν το παιδί 

ευάλωτο και του δηµιουργούν την προδιάθεση για να αναπτύξει τη 

διαταραχή. Θα εξετάσουµε τις υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί για να 

αιτιολογήσουν, καθεµία ξεχωριστά, την παθολογία της κατάθλιψης. 

 

Α. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

         Ως τώρα οι βιολογικές µελέτες της κατάθλιψης ασχολήθηκαν 

σχεδόν αποκλειστικά µε τον ενήλικα, και δεν υπάρχει πρακτικά καµιά 

βιοχηµική µελέτη εξειδικευµένη στο θέµα των καταθλίψεων στο παιδί. 

Εννοείται πως αυτό το κενό πρέπει να πληρωθεί, πράγµα που πιθανά θα 

γίνει στα επόµενα χρόνια. Εννοείται πως, εκτός από τις οικογενειακές 

αναλύσεις, κάθε βιολογική έρευνα προϋποθέτει µια σειρά εξετάσεων και 

δειγµατοληψιών που, στο παιδί, κινδυνεύει να ισοδυναµήσει, µ’ ένα 

ψυχικό τραύµα που θα µπορούσε να χειροτερέψει την δυσθυµική του 
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κατάσταση. Αυτό περιορίζει ακόµα περισσότερο τις δυνατότητες έρευνας 

στον χώρο αυτό, αλλά µπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί. 

 

         Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά των γονέων µε κάποια διαταραχή 

της διάθεσης έχουν 2 έως 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να 

αναπτύξουν κατάθλιψη σε σχέση µε τα παιδιά γονέων χωρίς κάποια 

ψυχική διαταραχή (Boykin & Harper, 2004. Η.Β). Αλλά και τα παιδιά 

των οποίων οι γονείς είχαν στην παιδική τους ηλικία κατάθλιψη έχουν 14 

φορές πιθανότητες από τα παιδιά, οι γονείς των οποίων δεν είχαν τέτοιο 

ιστορικό. Ακόµα βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί ο βαθµός συµµετοχής 

γενετικών µηχανισµών στην µετάδοση της διαταραχής. Απλά από 

µελέτες που έχουν γίνει τόσο σε υιοθετηµένα παιδιά όσο και σε 

διζυγωτικά ή µονοζυγωτικά δίδυµα υπάρχει η υποψία της 

κληρονοµικότητας όχι τόσο της ασθένειας αυτούσια, αλλά της 

προδιάθεσης. Σύµφωνα µε αυτή την υποψία διάφοροι ψυχοκοινωνικοί 

παράγοντες διευκολύνουν τόσο την εµφάνιση όσο και την ανάπτυξη 

αυτής της προδιάθεσης. Τέτοιοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες είναι για 

παράδειγµα η αρνητική αλληλεπίδραση του παιδιού µε τους γονείς, τους 

δασκάλους ή ακόµα και µε συνοµήλικους του (Kendall, 2000). Επίσης η 

κατάθλιψη γονέα και παιδιού µπορεί να οφείλεται δε κοινό αιτιολογικό 

παράγοντα όπως δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης. Η PMD ή ενδογενής 

κατάθλιψη θα αποδεχόταν µια οικογενειακή µεταβίβαση, συνδεδεµένη µε 

το θηλυκό σεξουαλικό χρωµόσωµα (x) έστω και αν οι πιο πρόσφατες 

µελέτες αµφισβητούν κάπως την πληροφορία αυτή, παρατηρώντας µια 

σίγουρη ετερογένεια της νοσολογικής αυτής οµάδας (Iconis, 1991. H.B). 

Κι άλλες µορφές κατάθλιψης έχουν αποτελέσει αντικείµενο πολυάριθµων 

γενετικών µελετών, αλλά κανένα «τόσο εντυπωσιακό» αποτέλεσµα δεν 

µπορεί να εξαχθεί ακόµα. 
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         Οι µελέτες σχετικά µε το ρόλο των βιολογικών παραγόντων στην 

εµφάνιση της κατάθλιψης έχουν πραγµατοποιηθεί κυρίως σε ενήλικες και 

εντοπίζονται βασικά στη διαταραχή της λειτουργίας του µεταβολισµού 

των τριών βιογενών αµινών: νορ – επινεφρίνη, ντοπαµίνη (οι δύο 

κατεχολαµίνες) και σεροτονίνη (µια ινδολεαµίνη), καθώς και στην 

υπερδραστηριότητα του άξονα υποθάλαµος – υπόφυση επινεφρίδια. 

Επίσης έχει διαπιστωθεί µια σειρά ανωµαλιών στον ύπνο (Kalat, 1998). 

Σύµφωνα µε µια αρχική υπόθεση, οι τρεις νευροδιαβιβαστές, που 

προανέφερα, είτε δεν απελευθερώνονται στις συνάψεις ή µεταβολίζονται 

υπερβολικά µέσα στα νευρικά κύτταρα. Έτσι η ελάττωση της 3 – µεθόξυ 

– 4 – υδροξύ – φαινολογλυκόλη (M.H.P.G), ενός µεταβολίτη της 

νορεπινεφρίνης στα ούρα, συνδέεται µε µια καταθλιπτική φάση, ενώ µια 

αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζεται όταν η κατάσταση βελτιωθεί ύστερα 

από θεραπεία µε αντικαταθλιπτικά (βλέπε και 1ο κεφάλαιο). Η 

υπερδραστηριότητα του άξονα υποθάλαµος – υπόφυση – επινεφρίδια, 

φαίνεται από µια αύξηση της κορτιζόλης στο πλάσµα ή στα ούρα. Το 

τεστ καταστολής της δεξαµεθαζόνης χρησιµοποιείται τώρα πλατιά σαν 

ένα βιολογικό τεστ στη διάγνωση της κατάθλιψης. 

 

         Ωστόσο, τα ευρήµατα αυτά που προέρχονται από τις µελέτες των 

ενηλίκων δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τις λιγοστές ανάλογες 

µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε παιδιά. Ο Puig – Antich, το 1980, 

βρήκε αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης στο 50% των παιδιών που είχαν 

διαγνωστεί ως καταθλιπτικά. Αλλά και η Poznanski το 1982 καθώς και οι 

Cytryn και Mc Knew το 1980, ανακάλυψαν, οι µεν θετικό τεστ 

καταστολής της δεξαµεθαζόνης, και οι δε στατιστικά χαµηλά επίπεδα 

M.H.Ρ.G. στα ούρα καταθλιπτικών παιδιών (Τσιάντης & 

Μανωλόπουλος, 1988). 
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         Απ’ την άλλη, φαίνεται ότι οι νευροχηµικές ανωµαλίες στα παιδιά 

µπορεί να είναι περισσότερο το αποτέλεσµα χρόνιας έκθεσης σε 

στρεσογόνες  ψυχολογικές και κοινωνικές συνθήκες οι οποίες 

σχετίζονται µε την κατάθλιψη. Στη συνέχεια, βέβαια, οι ανωµαλίες αυτές 

µπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση στη δοµή και λειτουργία του 

εγκεφάλου, η οποία, ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω ελλείµµατα 

στον κοινωνικό και γνωστικό τοµέα, τα οποία να διευκολύνουν την 

εµφάνιση της κατάθλιψης (Boykin & Harper, 2004. H.B). 

 

Β. ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 

(θεωρίες διαπροσωπικών σχέσεων) 
 

         Η κεντρική ιδέα των θεωριών αυτών 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, ενώ, ταυτόχρονα, η καταθλιπτική συµπεριφορά 

συµβάλλει στην παγίωση και επιδείνωση των δυσκολιών αυτών. Έτσι 

έχουµε την ψυχαναλυτική θεωρία και τη θεωρία του δεσµού. 

 

Ι. Ψυχαναλυτική θεωρία: Είναι η πρώτη θεωρία που συσχέτισε την 

κατάθλιψη µε τη διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων, σύµφωνα µε 

την οποία η αντικειµενική ή υποκειµενική απώλεια ενός 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. Αυτή η θεωρία ωστόσο δεν 

αφορούσε τα παιδιά, για τα οποία επικρατούσε η άποψη ότι δεν µπορούν 

να βιώσουν κατάθλιψη λόγω του ανεπαρκώς αναπτυγµένου υπερεγώ 

τους. 
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 Οι εργασίες του K. Abraham και του S. Freud. 

 

         Το κεντρικό σηµείο αυτών των αντιλήψεων συνίσταται σε µια 

προσέγγιση ανάµεσα στο πένθος και την κατάθλιψη, αφού ο S. Freud 

έχει πάντα συνδέσει την έννοια της κατάθλιψης µε την ιδέα του µη 

πετυχηµένου πένθους. Το πένθος αποτελεί µια απώλεια αντικειµένου που 

τοποθετείται µέσα στην πραγµατικότητα και η συναισθηµατική λύση ή 

εκφόρτιση προϋποθέτει µια ορισµένη εργασία, που λέγεται «διεργασία 

πένθους», και που περιλαµβάνει διάφορα στάδια: 

         

         α) Πρώτα απ’ όλα εξιδανίκευση του χαµένου αντικειµένου 

         β) ενδοβολή του χαµένου αντικειµένου που εξιδανικεύτηκε 

         γ) Προοδευτική αποσύνδεση της libido που είχε προσηλωθεί στο 

εσωτερικευµένο αντικείµενο, κι έτσι το υποκείµενο επανακτά τη 

δυνατότητα νέων συναισθηµατικών επενδύσεων και µια ανάληψη της 

προηγούµενης λειτουργικής ευλυγισίας (Golse & Messerschmitt, 1989). 

         Η κανονική αυτή διεργασία πένθους είναι βέβαια φυσιολογική και 

απαιτεί λίγο ή πολύ χρόνο ανάλογα µε τις περιστάσεις. 

         Στην περίπτωση της µελαγχολίας, αντιµετωπίζουµε µια απώλεια 

αντικειµένου αλλά που είναι ασυνείδητη, σ’ αντίθεση µε το πένθος, όπου 

τίποτα που αφορά στο χαµένο πρόσωπο δεν είναι «ασυνείδητο». 

         Για τον K. Abraham, το προµήνυµα της µελαγχολικής κατάθλιψης 

αποτελεί έτσι µιαν ερωτική απογοήτευση από το πρώτο αντικείµενο 

αγάπης και περιγράφει: «η πρωτογενής κατάθλιψη» του παιδιού, είναι 

συνδεδεµένη µε πρώιµες απογοητεύσεις του παιδιού στη σχέση του µε 

τους γονείς, αλλά «προτού ξεπερασθεί η οιδιπόδεια επιθυµία» (Miezitis, 

1992). Οι συνθήκες εµφάνισης της µελαγχολίας µπορούν τότε να 

συνοψισθούν µε τον ακόλουθο τρόπο: 
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         α) µια προνοµιούχα καθήλωση της libido στο στοµατικό στάδιο της 

συναισθηµατικής ανάπτυξης 

         β) ένα σοβαρό τραύµα του παιδικού ναρκισσισµού, πριν 

κυριαρχηθούν οι οιδιπόδειες επιθυµίες 

         γ) µια επανάληψη της πρωτογενούς απογοήτευσης στη συνέχεια 

της ζωής, αφού η ενορµητική τάση για επανάληψη είναι µεγαλύτερη στη 

µελαγχολία, όπου εκφράζεται το ένστικτο του θανάτου σχεδόν σε 

καθαρή κατάσταση (Golse & Messerschmitt, 1989). 

         O S. Freud υποθέτει πως η επιλογή του αντικειµένου είχε γίνει 

πάνω σε ναρκισσιστικές βάσεις, εξηγώντας πως µε την ευκαιρία της 

απώλειας του αντικειµένου, η απελευθερωµένη libido δεν 

επανεπενδύεται σ’ άλλο αντικείµενο, αλλά συγκεντρώνεται πάνω στο 

Εγώ. 

 Οι εργασίες της Melanie Klein και του D. Winnicott 

 

         H Melanie Klein, ιδρύτρια της Αγγλικής Ψυχαναλυτικής σχολής, 

επικέντρωσε την προσοχή της στην πρώιµη παιδική ηλικία. Θεώρησε 

λοιπόν ότι το νήπιο αντιδρά στην πραγµατική ή φανταστική απώλεια της 

µητέρας µε οργή και σαδιστικές φαντασιώσεις. Η οργή που βιώνει το 

νήπιο, µειώνει την ικανότητά του να συµπεριλάβει, µέσα του, την έννοια 

και εικόνα της µητέρας και επιπλέον συντελεί στην αίσθηση ότι την 

έχασε προσωρινά. Τα απορρεούµενα συναισθήµατα της ενοχής, των 

τύψεων και του ανεκπλήρωτου είναι οι πρόδροµοι της κατάθλιψης 

(Miezitis, 1992). 

         O D. Winnicot προτιµά να χρησιµοποιεί τον όρο της ανησυχίας, 

στάδιο που δεν µπορεί να το φτάσει κανείς παρά µόνο αν η µητέρα 

στάθηκε «αρκετά καλή», δηλαδή αν έχει εκπληρώσει σωστά τις τρεις 

ουσιαστικές λειτουργίες συγκράτησης (holding) χειρισµού (handling) και 
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αντιπροσώπευσης αντικειµένου (object presenting), (Golse & 

Messerschmitt, 1989). 

 

Θεωρία του δεσµού 

 Οι εργασίες των R. Spitz και J. Bowlby 

 

         Η θεωρία του δεσµού επικεντρώθηκε στον αποχωρισµό από τους 

γονείς ως παράγοντα που προδιαθέτει το παιδί για την εµφάνιση της 

κατάθλιψης (Bowlby, 1961 όπως αναφέρεται στους Golse & 

Messerschmitt, 1989). Η διακοπή της σχέσης αυτής µπορεί να σχετίζεται 

όχι µόνο µε πραγµατική απώλεια του γονέα αλλά και µε βιώµατα 

ελλιπούς συναισθηµατικής διαθεσιµότητας και φροντίδας από το γονέα. 

Με άλλα λόγια, η συστηµατική αποτυχία του γονέα να ικανοποιήσει τις 

συναισθηµατικές ανάγκες του παιδιού σχετίζεται µε την ανάπτυξη 

ασφαλούς δεσµού. Αυτό το είδος δεσµού δηµιουργεί στο παιδί την 

αντίληψη ότι το ίδιο δεν αξίζει, ότι δεν το αγαπούν και ότι δεν µπορεί να 

βασιστεί στους άλλους. Ο ανασφαλής δεσµός δηµιουργεί επίσης 

δυσκολίες στο παιδί να χειριστεί τις συναισθηµατικές του εµπειρίες. 

Αυτοί οι παράγοντες θέτουν τις βάσεις για τη µεταγενέστερη εµφάνιση 

κατάθλιψης. 

         O Spitz παρατήρησε συµπεριφορικές αλλαγές στα βρέφη 6 µηνών 

αφού αποχωριστούν από τη µητέρα τους για 3 µήνες. Ανακάλυψε ότι όσο 

πιο ισχυρός είναι ο δεσµός µε τη µητέρα πριν τον αποχωρισµό τόσο πιο 

δραµατικές είναι οι αλλαγές. Στον 9ο µήνα τα νήπια αρνούνται την επαφή 

µε οποιοδήποτε, διατηρώντας νευρικό ύφος, χάνοντας βάρος και 

αναπτύσσοντας προβλήµατα ύπνου. Αυτό είναι που, όπως έχουµε 

προαναφέρει, ονοµάζει ανακλιτική κατάθλιψη. 
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Γ. ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

         Οι γνωσιακές θεωρίες επικεντρώνονται στο ρόλο των αρνητικών 

και δυσλειτουργικών αντιλήψεων για την εµφάνιση και την πορεία της 

κατάθλιψης. Αλλά και εδώ τα περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα που 

έχουµε στη διάθεσή µας αφορούν τους ενήλικες. 

         O Aaron Beck, ιδρυτής της γνωστικής προσέγγισης της κατάθλιψης 

διαφοροποιηµένος από την ψυχαναλυτική σχολή πρότεινε τη θεωρία της 

«γνωστικής τριάδας», σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα µε κατάθλιψη 

ερµηνεύουν µε λανθασµένο τρόπο τα γεγονότα της ζωής επειδή 

χρησιµοποιούν λανθασµένες αντιλήψεις ως ερµηνευτικά φίλτρα για την 

κατανόηση των γεγονότων αυτών και έτσι κάνουν αρνητικές «αυτόµατες 

σκέψεις». Τα γνωστικά προβλήµατα των ατόµων µε κατάθλιψη 

εµφανίζονται σε τρεις τοµείς. 

         Α. Επεξεργάζονται µε λάθος τρόπο τις εισερχόµενες πληροφορίες 

γιατί επικεντρώνονται επιλεκτικά στα αρνητικά ερεθίσµατα. 

         Β. Αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως ανάξιο ή ανίκανο, τον 

κόσµο ως κακό ή άδικο και το µέλλον µάταιο. 

         Γ. Αναπτύσσουν αρνητικά γνωστικά σχήµατα, που είναι σταθερές 

δοµές στη µνήµη και οι οποίες ανθίστανται στην αλλαγή και καθοδηγούν 

την επεξεργασία των πληροφοριών προς την αρνητική αυτοκριτική. 

 

         Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά µε κατάθλιψη κάνουν περισσότερα 

γνωστικά λάθη από τους άλλους συνοµηλίκους τους όπως, 

υπεργενίκευση, επιλεκτική προσοχή στα αρνητικά γεγονότα και 

προσωποποίηση των αρνητικών γεγονότων. Επιπλέον έχει επιβεβαιωθεί 

η παρουσία αρνητικής αυτοεικόνας και αρνητικών αυτόµατων σκέψεων 

στα παιδιά (Asarnow et al., 1987, όπως αναφέρεται στους Κακούρο & 

Μανιαδάκη, 2002). 
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         Η θεωρία του Seligman που είναι γνωστή ως «η θεωρία του 

µαθηµένου – αβοήθητου» υποστηρίζει ότι όταν το άτοµο εκτίθεται σε 

αρνητικά και ανεξέλεγκτα γεγονότα του δηµιουργείται η πεποίθηση ότι 

δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη ζωή του. Σ’ αυτό προστέθηκε και η 

έννοια του «καταθλιπτικού γνωστικού προφίλ», το οποίο ωθεί το άτοµο 

να αποδίδει τις αιτίες των αρνητικών γεγονότων σε εσωτερικούς, 

σταθερούς και γενικευµένους παράγοντες. Η αλληλεπίδραση αυτού του 

γνωστικού προφίλ µε αρνητικά γεγονότα απογοητεύει το άτοµο, το κάνει 

ακόµα πιο απαισιόδοξο, κάτι που λειτουργεί καταλυτικά στην 

κατάθλιψη, ανατροφοδοτώντας την. Οι έρευνες που έχουν γίνει πάντως 

δεν είναι ξεκάθαρες ως προς την ορθότητα αυτού του µοντέλου 

(Κακούρος & Μανιαδάκη, 2002). 

 

         Μια άλλη θεωρία, η «θεωρία του αυτοελέγχου», υποστηρίζει ότι τα 

άτοµα µε κατάθλιψη αντιµετωπίζουν δυσκολίες, στην προσπάθειά τους 

να υλοποιήσουν ένα στόχο. Οι δυσκολίες αυτές έχουν να κάνουν µε την 

αυτοπαρατήρηση, την αυτοαξιολόγηση και την αυτοενίσχυση καθώς 

θέτουν υψηλούς στόχους, τόσο που δεν µπορούν να βιώσουν την 

ικανοποίηση της επίτευξης. Η ίδια συµπεριφορά παρατηρείται και στα 

παιδιά σε εργαστηριακό περιβάλλον. 

         Καταλήγοντας, λοιπόν, τα ερευνητικά δεδοµένα που έχουµε στη 

διάθεσή µας, δείχνουν µια συνάφεια ανάµεσα στην παιδική κατάθλιψη 

και στις δυσλειτουργικές αντιλήψεις τόσο του εαυτού όσο και των 

εξωτερικών ερεθισµάτων. Έχει διαπιστωθεί ωστόσο ότι ακόµα 

σηµαντικότερο ρόλο παίζουν οι αντιλήψεις των γονέων για τη 

διαµόρφωση των αντίστοιχων αντιλήψεων στα παιδιά (Turk & Bry, 1992 

όπως αναφέρεται στους Κακούρο και Μανιαδάκη, 2002). 
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∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

         Ο Oatley αντιπαραθέτει τα «ενόργανα σχήµατα» του Seligman µε 

τα κοινωνικά σχήµατα, τα οποία θεωρεί, ότι εξηγούν επαρκέστερα τις 

αρχές της κατάθλιψης. Υποστηρίζοντας αυτή την υπόθεση, µε έρευνα 

από το πεδίο της ψυχιατρικής επιδηµιολογίας, ο Oatley περιγράφει την 

ανάπτυξη της κλινικής κατάθλιψης µε τον εξής τρόπο: Τα σχέδια και οι 

στόχοι, δεν δηµιουργούνται ατοµικά σε αποµόνωση αλλά µαζί µε άλλους 

και είναι «αµοιβαία». Η κοινωνική αλληλεπίδραση µε τους άλλους, 

αναπτύσσει τους ρόλους και συνάµα το µοντέλο του εαυτού. Αν υπάρξει 

εξάρθρωση των σχεδίων, «ενοχλούνται» οι κοινωνικές σχέσεις και 

συνεπώς ο ρόλος που προοριζόταν για εαυτό, αλλάζει και 

διακινδυνεύεται (Miezitis, 1992). Η ιδέα των ρόλων είναι γνωστικό 

κατασκεύασµα, και παρόλο που, µπορεί να έχουν σχέση µε την 

κατάθλιψη, είναι ανεπαρκής. 

 

Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

         Η συνάφεια ανάµεσα στα αρνητικά βιώµατα και την κατάθλιψη 

είναι αρκετά µεγάλη. Ο τρόπος όµως που τα παιδιά αντιδρούν σ’ αυτά, 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το αναπτυξιακό τους επίπεδο. Για 

παράδειγµα οι αντιδράσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο 

διαζύγιο των γονέων είναι συνήθως οι φοβίες και οι διαταραχές στον 

ύπνο. Ενώ παιδιά 5 – 8 ετών παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες και 

παιδιά 9 – 12 ετών παρουσιάζουν προβλήµατα συµπεριφοράς. Τα παιδιά 

αυτά στην εφηβεία µπορεί να εκδηλώσουν την πλήρη συµπτωµατολογία 

της κατάθλιψης. Γνωρίζουµε επίσης ότι οι αντιδράσεις των ανθρώπων 

στο ίδιο αρνητικό γεγονός συχνά διαφέρουν. Επιπλέον, η υποκειµενική 
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αξία που αποδίδει το άτοµο σ’ αυτά τα γεγονότα ανάλογα µε τις ανάγκες 

και τις προτεραιότητες του, καθώς και το συναίσθηµα πραγµατικής ή 

υποκειµενικής ευθύνης που βιώνει, είναι παράγοντες που µεσολαβούν 

ανάµεσα στα αρνητικά γεγονότα και την εµφάνιση της κατάθλιψης. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο «diathesis – stress», η κατάθλιψη θεωρείται ως 

το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο άγχος που επιβάλλουν 

οι εξωτερικές συνθήκες και στο βαθµό ευαισθησίας και αντοχής του 

ατόµου. Αν λοιπόν το άτοµο εκτελεί σε αγχογόνες καταστάσεις που 

ξεπερνούν το επίπεδο αντοχής του στο άγχος, τότε είναι επιρρεπές στην 

εµφάνιση της κατάθλιψης. Τα ελάχιστα ερµηνευτικά δεδοµένα που 

διαθέτουµε σχετικά µε την ορθότητα αυτής της θεωρίας στα παιδιά και 

τους εφήβους είναι θετικά. 

          

         Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δείχνει, λοιπόν, ότι κανένα 

από τα υπάρχοντα µοντέλα της κατάθλιψης δεν είναι εντελώς 

ικανοποιητικό. Ίσως αυτό που χρειάζεται είναι µια ενοποίηση των 

ποικίλων θεωριών, έτσι ώστε τα καλύτερα στοιχεία κάθε θεωρίας και 

πρακτικής να αναγνωρίζονται και να εφαρµόζονται ως τα κατάλληλα 

(Miezitis, 1992). 
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5. ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆Α 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

 

         Συχνά παρουσιάζεται συνύπαρξη της κατάθλιψης µε άλλη ψυχική 

νόσο. Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα στο 40 – 70% των παιδιών µε 

κατάθλιψη συνυπάρχει τουλάχιστον ακόµη µια διαταραχή. Τα 

υψηλότερα ποσοστά συννοσηρότητας διαπιστώνονται ανάµεσα στην 

κατάθλιψη και στις αγχώδεις διαταραχές, σε ποσοστό 60 – 70%. Κάτι 

που υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας αναπτυξιακής σχέσης ανάµεσα σ’ 

αυτές τις δυο διαταραχές είναι το γεγονός ότι συνήθως το άγχος 

προηγείται της κατάθλιψης. Οι Strauss, Last και οι συνεργάτες τους 

(1993) χρησιµοποίησαν τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM – III και 

διερεύνησαν την πιθανότητα συνύπαρξης των διαταραχών άγχους και της 

κατάθλιψης σε 106 εξωτερικούς ασθενείς (παιδιά και εφήβους). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 28% µε διάγνωση 

διαταραχών άγχους παρουσίαζε επίσης και κατάθλιψη και µάλιστα τα 

παιδιά αυτά παρουσίαζαν πολύ σοβαρότερα συµπτώµατα άγχους σε 

σχέση µε τα παιδιά χωρίς κατάθλιψη (Durand & Barlow, 2001). Σε µια 

άλλη έρευνα των Strauss, Lease και συνεργατών τους (1988) 

εξετάστηκαν 55 παιδιά µε υπεραγχώδη διαταραχή. Το ποσοστό των 

παιδιών στα οποία συνυπήρχε κατάθλιψη ήταν 50% για παιδιά ηλικίας 12 

– 19 ετών και 20% για παιδιά ηλικίας 5 – 11 ετών. Τα στοιχεία αυτά δεν 

καταδεικνύουν απλά τη συννοσηρότητα των διαταραχών άγχους και της 

κατάθλιψης αλλά στηρίζουν την άποψη σύµφωνα µε την οποία οι 

αγχώδεις διαταραχές οδηγούν στην κατάθλιψη. Στο DSM – IV, 

προτείνεται η περαιτέρω µελέτη για την υιοθέτηση µιας νέας 

διαγνωστικής κατηγορίας µε το όνοµα ∆ιαταραχή Άγχους – Κατάθλιψης. 
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         Ο Puig – Antich (1982) βρήκε ότι το 1/3 των καταθλιπτικών 

αγοριών προεφηβικής ηλικίας πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια της 

διαταραχής της διαγωγής, η οποία εµφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα µε 

την καταθλιπτική διαταραχή και υποχώρησε µε την ίαση κατάθλιψης. Ο 

Biederman και οι συνάδελφοί του (1987) βρήκαν ότι το 32% των παιδιών 

µε διαταραχή ελαττωµατικής προσοχής πληρούσαν επίσης τα 

διαγνωστικά κριτήρια της µείζονος κατάθλιψης (Fassler, 2004. H.B). 

Πάντως, η επιτυχηµένη θεραπευτική αντιµετώπιση της υποκειµενικής 

κατάθλιψης σε αυτή την περίπτωση έχει αποτέλεσµα την ταυτόχρονη 

υποχώρηση των συνοδών διαταραχών. 

         Οι διαταραχές οι οποίες συνήθως συνυπάρχουν µε την κατάθλιψη 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού. Κατά την 

προσχολική ηλικία η κατάθλιψη συχνά συνοδεύεται από τη διαταραχή 

άγχους αποχωρισµού. Στη σχολική ηλικία συνηθέστερη είναι η 

συνύπαρξη της κατάθλιψης µε τη διαταραχή της διαγωγής. 

 

         Όσον αφορά στα συνοδά προβλήµατα της κατάθλιψης, αυτά κυρίως 

περιλαµβάνουν ακαδηµαϊκές δυσκολίες, γνωστικές δυσλειτουργίες και 

προβλήµατα στις κοινωνικές τους σχέσεις. Η τάση για κοινωνική 

αποµόνωση εµφανίζεται στο 75 – 95% των παιδιών µε κατάθλιψη και 

µειώνει σηµαντικά την αλληλεπίδραση τους µε συνοµηλίκους (Goodyer 

& Cooper, 1993). Η τάση αυτή συνδέεται άµεσα µε τη δυσπιστία που 

τρέφουν για τους άλλους. Έχει διαπιστωθεί ότι ακόµα και όταν τα παιδιά 

αυτά προσπαθούν να διατηρήσουν µια κοινωνική επαφή, οι µη λεκτικές 

ενδείξεις της κατάθλιψής τους, αποµακρύνουν από κοντά τους τα άλλα 

παιδιά µε αποτέλεσµα τη µείωση της προσπάθειας για κοινωνική επαφή 

και τη διεύρυνση της κοινωνικής αποµόνωσης. 
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Α. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
 

         Η µετακίνηση της οικογενειακής εστίας στο νοσοκοµείο 

επιβεβαιώνει την ανικανότητα των γονιών. Το παιδί εκριζώνεται, 

µεταφυτεύεται και διαπιστώνει την ικανότητα των γονιών να 

µεταβιβάσουν τη ζωτική ευθύνη στο ιατρικό σώµα. Η παθητικότητα του 

παιδιού, η κατάσταση του ως αντικείµενο ανησυχιών, χειροτερεύει συχνά 

από την έλλειψη ή την αταξία των κατανοητών πληροφοριών που 

καταφθάνουν σ’ αυτό. Στη διάρκεια των χρονίων αγωγών, ή µιας 

παράτασης της νοσοκοµειακής περίθαλψης, τα καταθλιπτικά 

συναισθήµατα αναπτύσσονται και οργανώνονται. Εµπλέκονται σ’ 

αναµονές, στις αµφισβητήσεις, στις αποτυχίες, στις αποτροπές, στα 

θεραπευτικά «πειράµατα», στις ελπίδες που απογοήτευσαν. Η φθορά και 

η κούραση είναι ανάλογες µε την αστάθεια της ζωτικής ορµής στο παιδί. 

Αν η ιστορία της σοβαρής αρρώστιας διαµορφώνει το καταθλιπτικό 

συναίσθηµα, δεν δοµεί ωστόσο µια µελαγχολία. Μπορεί όµως να 

µεγαλοποιήσει και να συντελέσει στην δυνατή απήχηση των ειδικά 

καταθλιπτογενών στοιχείων (Golse & Messerschmitt. 1989). 

  

Β. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 
 

         Σκοπός µας δεν είναι να προβούµε σε πλήρη έκθεση του 

προβλήµατος της αυτοκτονίας, αλλά πράγµα «παράδοξο», να 

επιµείνουµε στην έλλειψη µιας συστηµατικής εξίσωσης ανάµεσα στην 

κατάθλιψη και την αυτοκτονία, εξίσωση που είναι κιόλας λανθασµένη 

για τον ενήλικο, αλλά αυτό συµβαίνει ακόµα περισσότερο στην παιδική 

ψυχοπαθολογία. 
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         Σίγουρα, οι γονείς δύσκολα ανέχονται να τους υπενθυµίζεται η 

µοίρα τους από το ίδιο το παιδί που το χρησιµοποιούν για την 

ξεπεράσουν, και αποδίδουν την αυτοκτονία σε µια «κατάθλιψη»· αυτό 

τους καθησυχάζει και τους απαλλάσσει από την ενοχή τους. Είναι 

γνωστό πως οι απόπειρες αυτοκτονίας του παιδιού είναι πολύ πιο σπάνιες 

από εκείνες του εφήβου, µολονότι ο αριθµός τους είναι σίγουρα σε 

αύξηση σήµερα. Οι P. A. Rosenthal και Rosenthal (1984) περιέγραψαν 

την περίπτωση 16 παιδιών ηλικίας 2 – 5 χρονών που προσπάθησαν να 

αυτοκτονήσουν  τουλάχιστον µία φορά, πολλά από τα οποία 

τραυµατίστηκαν σοβαρά από αυτές τους τις προσπάθειες (Durand & 

Barlow, 2001). Όλες οι απόπειρες αυτοκτονίας του νέου παιδιού γίνονται 

σε αναφορά µε το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι 

απόπειρες αυτές ευνοούνται από µια σηµαντική πράξη που συνδέεται 

από τη µια µεριά µε την ατελή διαµόρφωση του λόγου και από την άλλη 

µεριά µε το ότι οι γονείς προτιµούν συχνά «ν’ ακούσουν» µάλλον αυτό 

που κάνει το παιδί παρά το ότι λέει. Τα κίνητρα αυτοκτονίας του παιδιού 

δεν διαφέρουν πολύ από εκείνα του ενήλικα: πρόκειται περισσότερο για 

την απαλλαγή του από το τωρινό αδιέξοδο παρά για την απάρνηση ενός 

παρελθόντος, την αποφυγή ενός µέλλοντος (Golse & Messerschmitt, 

1989). Η µελέτη των επαναλαµβανόµενων ατυχηµάτων (που 

ενδεχοµένως προηγούνται µιας πραγµατικής απόπειρας αυτοκτονίας) 

οδήγησε στο να ξεχωρίσει η έννοια των ισοδύναµων αυτοκτονίας. 

Πρόκειται συχνά για διάφορες τολµηρές συµπεριφορές, όπου η διάσταση 

της «αυτοκτονίας – παιχνίδι» ή της «αυτοκτονίας – στοίχηµα» ενέχει 

κάποια σχετική σηµασία. Οι συµπεριφορές αυτές τοποθετούνται ανάµεσα 

στο ατύχηµα και την πραγµατική απόπειρα αυτοκτονίας· οι 

συµπεριφορές αυτές πραγµατοποιούνται µέσα σε κάποια αναζήτηση του 

κατορθώµατος που δυστυχώς κάποτε «πετυχαίνει». Η απειλή 

αυτοκτονίας, τέλος, παρουσιάζεται αρκετά συχνά στο παιδί, και, όσο κι 
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αν αποφεύγει αυτή να εµπλακεί µέσα σ’ ένα σύστηµα εκβιασµού, της 

αξίζει ωστόσο ν’ ακουστεί, γιατί εµπεριέχει συχνά µια ψυχοδυναµική 

σηµασία που δεν απέχει πολύ από αυτή στις πραγµατοποιηµένες 

απόπειρες. 
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6. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

         Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι οπωσδήποτε  ένα σηµαντικό 

στοιχείο για την εξέταση ενός καταθλιπτικού παιδιού, ακόµα και αν – 

στην τρέχουσα πρακτική – απέχει αρκετά από το να είναι συστηµατική. 

 

         Α. Τα τεστ της διανοητικής στάθµης 

         Επιλεγµένα σε σχέση µε την ηλικία του παιδιού, δεν είναι βέβαια 

απαραίτητα για τη διάγνωση της κατάθλιψης αλλά µας επιτρέπουν να 

εκτιµήσουµε το επίπεδο των ικανοτήτων που φαίνεται να επιδρά και να 

χρωµατίζει κάπως την καταθλιπτική  συµπτωµατολογία 

(WISC→Wechsler Intelligence Scale for Children), (Μέλλον, 1998). 

 

         Β. Προβλητικά τεστ 

         Θεµατικά ή όχι, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα γιατί ορισµένα από 

αυτά επιτρέπουν κατ’ αρχήν να εκτιµήσει κανείς το δοµικό επίπεδο της 

προσωπικότητας. 

i. Ανάµεσα στα διαθέσιµα πολυάριθµα προβλητικά τεστ, το τεστ του 

Rorschach είναι εκείνο που χρησιµοποιείται περισσότερο (ακόµα 

και στα µικρά παιδιά), και αυτό είναι που µελετήθηκε περισσότερο 

στη διάρκεια των καταθλιπτικών καταστάσεων. Επιπλέον το τεστ 

του Rorschach µας επιτρέπει να συλλάβουµε µιαν ενδεχόµενη 

αγχώδη ή δυσφορική συνισταµένη που συνδέεται µε την 

καταθλιπτική διάθεση αυτή καθ’ αυτή. Ίσως είναι το ικανότερο να 

διακρίνει µια καταθλιπτική ρωγµή ή ευπάθεια απέναντι στην 

κατάθλιψη, και αυτό, σ’ ένα σχετικά βαθύ δοµικό επίπεδο. Όσο για 

τις νευρωτικές διαστάσεις, ακόµα και ψυχωτικές, της 

προσωπικότητας που υφίσταται το καταθλιπτικό επεισόδιο, 
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γνωρίζουµε πόσο συµβάλλει το τεστ Rorschach στην προσέγγισή 

τους (Μέλλον, 1998). 

ii. Ανάµεσα στα θεµατικά τεστ το CAT (Children Aperception Test) 

για τα µικρά παιδιά και το ΤΑΤ (Thematic Aperception Test), είναι 

αυτά που χρησιµοποιούνται στη Γαλλία και παρέχουν πληροφορίες 

που αφορούν περισσότερο στον τρόπο σχέσεων του υποκειµένου 

και τις γονεϊκές εικόνες του, παρά στη δοµή της προσωπικότητας 

αυτής καθεαυτής (Golse & Messerschmitt, 1989). Ορισµένες 

εργασίες, ασχολήθηκαν µε τη µελέτη στο καταθλιπτικό παιδί αλλά 

η έκθεση των αποτελεσµάτων τους θα µας παρέσυρε πολύ µακριά, 

και η συµβολή τους στην ψυχοπαθολογική κλινική  είναι λιγότερο 

ουσιώδεις. Μπορούµε πάντως να πούµε ότι οι ζωγραφιές του 

καταθλιµµένου παιδιού είναι συχνά θαµπές, χωρίς χρώµατα και 

στιγµατισµένες από ένα άγχος  µοναξιάς και εγκατάλειψης. 

 

         Γ. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

         Ορισµένοι συγγραφείς, όπως ο D. Widlöcher, που διέκριναν την 

επιβράδυνση σαν ένα σηµαντικότατο σύµπτωµα της κατάθλιψης, 

στήριξαν σ’ αυτό το στόχο των αντικαταθλιπτικών θεραπειών. Βέβαια οι 

µέχρι τώρα µελέτες αφορούν τον ενήλικα και δεν είναι βέβαιο κατά πόσο 

θα µπορούσαν  να µεταφερθούν τα αποτελέσµατα  αυτά στον τοµέα της 

παιδοψυχιατρικής (Golse & Messerschmitt, 1989). Όπως και αν είναι, ο 

διαχωρισµός ανάµεσα στις καταθλίψεις αναστολής και τις ταραγµένες 

καταθλίψεις, µπορεί να γίνει κλινικά, εύκολα και δεν απαιτεί τη 

συστηµατική προσφυγή στην ψυχοκινητική αξιολόγηση που προς το 

παρόν έχει µονάχα µιαν αξία έρευνας ή ενδεχόµενα µιαν εξελικτική 

επίβλεψη. 
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         ∆. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

         Μία από τις µεθόδους που χρησιµοποιούν οι ειδικοί για την 

αξιολόγηση της κατάθλιψης στην παιδική ηλικία είναι η συµπλήρωση 

ειδικών ερωτηµατολογίων από τα ίδια τα παιδιά. Άλλοι τρόποι είναι η 

παρατήρηση της συµπεριφοράς, η κλινική συνέντευξη µε το παιδί, 

κοινωνιοµετρικές τεχνικές καθώς και ερωτηµατολόγια εκπαιδευτικών 

όπως το Teacher Affect Rating Scale και το Teacher Nomination 

Inventory for Depression (Χατζηχρήστου, 2004). 

 

         Το πιο διαδεδοµένο µέσο αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της 

κατάθλιψης είναι το Children’s Depression Inventory (CDI, Kovacs & 

Beck, 1977), το οποίο αποτελεί προσαρµογή του Beck’s Depression 

Inventory (BDI) για την παιδική και εφηβική ηλικία. 

         Το CDI περιλαµβάνει 27 ερωτήσεις, πολλαπλής επιλογής που 

αναφέρονται σε συµπτώµατα κατάθλιψης, όπως θλίψη, ανηδονία, 

αυτοκτονικός ιδεασµός, διαταραχές ύπνου και όρεξης. Κάθε ερώτηση 

αποτελείται από τρεις προτάσεις – επιλογές, από τις οποίες το παιδί 

σηµειώνει εκείνη που περιγράφει καλύτερα τη δική του κατάσταση. Η 

επιλογή του παιδιού βαθµολογείται µε 0 – 2 µονάδες. ∆ύο µονάδες 

λαµβάνει η απάντηση που δηλώνει το σοβαρότερο σύµπτωµα. Για 

παράδειγµα:  

 Αισθάνοµαι πολύ δυστυχισµένος (2 µονάδες) 

 Αισθάνοµαι κάπως δυστυχισµένος (1 µονάδα) 

 Αισθάνοµαι ευτυχισµένος (0 µονάδες) 

         Η κλίµακα είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 6 – 17 ετών, η δε 

χορήγηση της είναι εύκολη και σύντοµη (10 – 20 λεπτά) (Χατζηχρήστου, 

2004). 
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         Ο Reynolds (1989 και 1986) έχει κατασκευάσει δυο κλίµακες 

αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της κατάθλιψης: τη Reynolds Child 

Depression Scale (RCDS) για παιδιά 8 – 12 ετών και τη Reynolds 

Adolescent Depression Scale για εφήβους 13 – 18 ετών. Οι κλίµακες 

Reynolds περιλαµβάνουν 30 ερωτήσεις που αναφέρονται σε συµπτώµατα 

κατάθλιψης (µε βάση τα κριτήρια του DSM – III), η συχνότητα των 

οποίων αξιολογείται σε κλίµακα τεσσάρων διαβαθµίσεων (από «σχεδόν 

ποτέ» έως «συνέχεια»). Οι ερωτήσεις άλλοτε δηλώνουν την ύπαρξη ενός 

συµπτώµατος (αισθάνοµαι ότι δεν αξίζω) και άλλοτε την απουσία του 

(θέλω να παίξω µε άλλα παιδιά). Η κλίµακα χορηγείται προφορικά στα 

παιδιά µικρότερης ηλικίας, αλλά και στα µεγαλύτερα που αντιµετωπίζουν 

αναγνωστικές δυσκολίες (Χατζηχρήστου, 2004). 

 

         Ε. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

       Υπάρχει ένας αριθµός ποσοτικών κλιµάκων που χρησιµοποιούν οι 

παιδοψυχίατροι και που προσπαθούν να λάβουν υπόψη – και αυτές – τις 

ψυχοσωµατικές εκδηλώσεις της καταθλιπτικής παθολογίας. Για 

παράδειγµα παρουσιάζουµε εδώ της “Depression Rating Scale for 

Children” (κλίµακα κατάθλιψης για παιδιά) ή DRSC των F.O. Poznanski 

και συνεργατών. Η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει 17 στοιχεία που 

βαθµολογούνται το καθένα από 0 – 5 και µεταφράσθηκε στα γαλλικά, 

αλλά δυστυχώς η µετάφραση αυτή δεν έχει σταθµιστεί στη Γαλλία. Το 

κύριο ενδιαφέρον γι’ αυτές τις κλίµακες, συνίσταται στο να µπορεί 

κανείς να παρακολουθήσει την κλινική εξέλιξη ενός καταθλιπτικού 

επεισοδίου, ενώ σε καθαρά σηµειολογικό και ψυχοδυναµικό επίπεδο, η 

συµβολή τους είναι στην πραγµατικά περιορισµένη.  
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6. ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

 

         Η κατάθλιψη, είναι µια διαταραχή η οποία, λόγω της φύσης της, 

δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή σε παιδιά. Για το λόγο αυτό µόνο ένας 

περιορισµένος αριθµός παιδιών µε κατάθλιψη εντάσσονται σε κάποιο 

πρόγραµµα θεραπευτικής αντιµετώπισης. Οι παιδοψυχίατροι στη χώρα 

µας, ήταν πολύ καιρό διστακτικοί στην εφαρµογή της φαρµακοθεραπείας 

των παιδικών καταθλίψεων. Ενώ όλοι συµφωνούν ότι η ψυχοθεραπεία 

(ατοµική και οικογενειακή) και οι παρεµβάσεις στον περίγυρο, που 

στοχεύουν να βοηθήσουν το παιδί θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση, 

αυτοεκτίµηση και περηφάνια, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της 

θεραπείας, στο θέµα της χορήγησης φαρµάκων υπάρχουν σοβαρές 

διαφωνίες. 

         Τα υψηλά ποσοστά συννοσηρότητας της κατάθλιψης µε άλλες 

διαταραχές, ο αυξηµένος αριθµός των συνοδών προβληµάτων, η συνήθης 

επανεµφάνιση των καταθλιπτικών επεισοδίων καθώς και τα αναπτυξιακά 

ελλείµµατα που συχνά παραµένουν ακόµα και µετά την πάροδο του 

καταθλιπτικού επεισοδίου καθιστούν απαραίτητη τη συνδυαστική 

εφαρµογή των θεραπευτικών µεθόδων µε στόχο τη διατήρηση των 

θετικών αποτελεσµάτων και την πρόληψη εµφάνισης νέων επεισοδίων. 

 

Ι. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

         Η φαρµακευτική  αγωγή,  αν και έχει παρουσιάσει πολύ καλά 

αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης σε ενήλικες, στα 

παιδιά οι απόψεις διαφέρουν. 

 Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά φάρµακα 
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Πρόκειται για τα πιο γνωστά και πιο χρησιµοποιούµενα φάρµακα 

στις καταθλίψεις. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών στα παιδιά δε δικαιολογείται, γιατί οι κύριες 

συναισθηµατικές διαταραχές, που αποτελούν τη µοναδική ένδειξη 

για τη χορήγηση αυτών των φαρµάκων, δεν παρουσιάζονται 

κλινικά παρά στο τέλος της εφηβείας. Επιπλέον η κατανάλωση 

αντικαταθλιπτικών από το παιδί, του επιτείνει την αίσθηση ότι 

είναι «άρρωστο» και ανίκανο, ενώ παράλληλα µεγαλώνει την 

αντίσταση των γονιών στο να αποδεχτούν την ευθύνη και να 

αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στο παιδί. Άλλοι υποστηρίζουν 

ότι τα ευρήµατα πρόσφατων ερευνών δείχνουν ότι ορισµένα παιδιά 

µε γονείς που υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές 

παρουσιάζουν προδροµικά συµπτώµατα και ότι αυτά τα παιδιά 

πρέπει να υποβληθούν σε φαρµακοθεραπεία. 

         Ας δούµε τις ιδιότητες µερικών από αυτά, καθώς και το πώς, που 

και πότε χορηγούνται: 

 Ιµιπραµίνη (Tofranil Geigy): η βελτίωση της θυµικής κατάστασης 

δε γίνεται αισθητή παρά µονάχα µετά από 8 – 15 µέρες. Οι 

δευτερογενείς επιδράσεις είναι σπάνιες στο παιδί: νευρική ένταση, 

ναυτίες, ηµικρανίες, ταχυπαλµίες, ξηρασία στόµατος, δυσαρθρία. 

Μονάχα η υπνηλία κατά την ηµέρα είναι ενοχλητική στην αρχή 

της θεραπείας. Μπορεί να αυξήσει µια αγχώδη τάση. 

 

 Χλωµιστραµίνη (Anafranil Geigy): λιγότερο κατασταλτική από 

την ιµιπραµίνη. 

 

 Αµιτριπτολίνη (Laroxyl, Elavil): µε την ίδια αντικαταθλιπτική 

ενέργεια είναι καθαρά αγχολυτική ή καταπραϋντική  

 

 62



 

 Αµινεπτίνη (Survector): παρουσιάζει µέση ενέργεια και µια καλή 

ανοχή. 

 

         Όλα αυτά βέβαια είναι υπό αµφισβήτηση όσον αφορά στο παιδί 

και τις επιδράσεις  του πάνω σ’ αυτό (Golse & Messerschmitt). 

 

 Ανασταλτικά της Μονο – Αµιν – Οξειδάσης): εξαιτίας των 

πιθανών καρδιοαγγειακών και ηπατικών δευτερογενών 

παρενεργειών χρησιµοποιούνται ελάχιστα στα παιδιά. 

Ορισµένοι συγγραφείς φαίνεται παρ’ όλα αυτά να τα 

χρησιµοποιούν σε ορισµένες σαφείς ενδείξεις, όπως στα 

αγχοφοβικά σύνδροµα και στις καταθλίψεις του εφήβου που 

συνδέονται µε µια τοξικοµανία στις αµφεταµίνες (Golse & 

Messerschmitt, 1989). 

 

         Η αποτελεσµατικότητα των φαρµακευτικών αυτών σκευασµάτων 

δεν φαίνεται να διαφοροποιείται καθόλου από την αποτελεσµατικότητα 

του εικονικού φαρµάκου (placebo) (Fassler, 2004. H.B). Τυχαίες 

Ελεγχόµενες ∆οκιµασίες (Randomised controlled trials – RCTs) 

χρειάζονται για να αποφασιστεί κατά πόσο τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν 

στην παιδική κατάθλιψη, αφού η ανταπόκριση του εικονικού φαρµάκου 

(placebo) είναι ίδια µ’ αυτά και η κατάσταση συχνά καλυτερεύει φυσικά, 

κάνοντας άλλους τύπους στοιχείων αδύνατο να ερµηνευτούν (Churchill 

& Gill, 1966. H.B). Ένας αριθµός από µικρές RCTs τρικυκλικών 

αντικαταθλιπτικών διεξάχθηκαν µε ποικίλη µεθοδολογική ποιότητα, 

χωρίς να αναφέρουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά – στοιχεία υπέρ της 

θεραπείας. Ο Hazell και οι συνεργάτες του το 1995, διεξήγαγαν µια 
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συστηµατική ανασκόπηση αυτών των δοκιµασιών. Τα συµπεράσµατα 

που έβγαλαν τους οδήγησε στην διατύπωση των εξής σκέψεων: 

 αυτή η ποιοτική συστηµατική ανασκόπηση αναγνώρισε 12 

δοκιµασίες των τρικυκλικών, όλες εκτός µιας ασθενώς θετική, 

και περιλαµβάνει ότι τα τρικυκλικά δεν είναι πιο 

αποτελεσµατικά από το placebo. 

 

 Τα συµπεράσµατα υποστηρίζονται από τις πιθανές επιδράσεις 

των προκατειληµµένων δηµοσιευµάτων και από τη λιγότερο 

αυστηρή διεξαγωγή των πιο θετικών ερευνών. Πάνω από το 

50% ανταποκρίθηκαν στο placebo. 

 

 περαιτέρω έρευνα στα φάρµακα θα έπρεπε να συγκεντρωθεί σε 

άλλους παράγοντες όπως τα SSRIs (π.χ. Prozac, Paxil, Zοloft, 

Seratone, Luvox) (Churchill & Gill, 1996. H.B). 

 

         Σύµφωνα µε τον Conner (2001) τα SSRIs, έχουν αποδειχτεί από 

έρευνες, ότι είναι πιο αποτελεσµατικά, κατά 50 – 70%, από το placebo 

αλλά µόνο στους ενήλικες. Στα παιδιά η χορήγηση τέτοιων 

φαρµακευτικών σκευασµάτων ενέχει κινδύνους και πολλές παρενέργειες 

(Coner, 2001. H.B). Ενώ το FDA (Food and Drug Administration) δεν 

αποδέχεται καµία φαρµακοθεραπεία για την παιδική κατάθλιψη, το 

Harvard Mental Health Letter (Φεβρουάριος, 2002) αναφέρει ότι 

ελεγχόµενες έρευνες ερµήνευσαν τη χρήση των SSRIs (selective 

serotonin re-uptake inh/bitors= εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης) όπως το Paxil το Prozac και το Zoloft. Οι έρευνες αυτές, 

λοιπόν, ανακάλυψαν ότι αυτά τα αντικαταθλιπτικά ήταν τόσο 

αποτελεσµατικά στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες, µε 60% αναφορά 

βελτίωσης. Μόλις το παιδί νιώσει λίγο καλύτερα, συστήνεται η αγωγή 
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για 4 – 6 µήνες ακόµα για να προληφθεί η υποτροπή (Boykin & itarper, 

2004. H.B). 

         Τα παιδιά που βιώνουν, υπερδραστηριότητα, ψυχοκινητική 

αστάθεια, επιθετική συµπεριφορά και εκρηκτικά ξεσπάσµατα, 

δοκιµάζονται σπάνια και σε λίθιο. Η αντιµανιακή και αντιπεριοδική του 

δράση είναι γνωστή στον ενήλικα, αλλά αναγνωρισµένη κατά 

διαφορετικό τρόπο στο παιδί. Το Λίθιο δεν έχει ειδική δράση στη 

ψυχοκινητική αστάθεια του παιδιού αλλά χρησιµοποιήθηκε µε ευνοϊκά 

αποτελέσµατα στα παιδιά που παρουσιάζουν µια περιοδική ψυχική 

συµπτωµατολογία και οικογενειακά ιστορικά µανιοκαταθλιπτικής 

ψύχωσης. 

 

         ΙΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

         Μεγάλος αριθµός θεραπευτικών στρατηγικών έχουν αναπτυχθεί για 

τη θεραπεία της κατάθλιψης. Πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις 

µπορούν να εφαρµοστούν ατοµικά, οµαδικά (σε γκρουπ) ή οικογενειακά. 

Η οµαδική θεραπεία µε «ισάξια µέλη» είναι αποτελεσµατική στα παιδιά. 

Η παιγνιοθεραπεία είναι κατάλληλη για πολύ µικρά παιδιά (Conner, 

2001. H.B). 

 

 Γνωσιακή θεραπεία: η γνωσιακή προσέγγιση χρησιµοποιεί 

συγκεκριµένες στρατηγικές, κατάλληλες για να µεταλλάξουν τις 

αρνητικές αντιλήψεις. Όσοι πάσχουν από κατάθλιψη 

εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν τις συνδέσεις µεταξύ 

σκέψεων – συναισθηµάτων και συµπεριφοράς· να χειρίζονται τις 

αρνητικές σκέψεις· να αµφισβητούν τις αρνητικές σκέψεις µε 

στοιχεία· να αντικαθιστούν τις συνηθισµένες τους ερµηνείες για τα 
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πράγµατα µε πιο ρεαλιστικές ερµηνείες και να επικεντρώνονται σε 

νέες συµπεριφορές (Conner, 2001. H.B). 

 

 Συµπεριφορική θεραπεία: η συµπεριφορική προσέγγιση στοχεύει 

στο να αυξάνει τις ευχάριστες δραστηριότητες που ενισχύουν την 

καλή διάθεση, τα ευχάριστα συναισθήµατα, και µειώνει τις 

δυσάρεστες δραστηριότητες (Conner, 2001. H.B). Η δυσκολία 

εφαρµογής αυτής της προσέγγισης στα παιδιά έγκειται στο γεγονός 

ότι οι καταθλιπτικές συµπεριφορές σ’ αυτά διαφέρουν αναλόγως 

την ηλικία. Επιπλέον ένας πολύπλοκος παράγοντας είναι σε ποια 

συγκεκριµένη συµπεριφορά θα πρέπει να στοχεύσουµε για 

«αλλαγή» (Miezitis, 1992). 

 

 Εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων: η µέθοδος αυτή 

επικεντρώνεται στον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά µε προβλήµατα 

συµπεριφοράς αντιλαµβάνονται και ερµηνεύουν διαπροσωπικές 

σχέσεις καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο αντιδρούν σ’ αυτές. 

Στόχος της µεθόδους αυτής είναι η τροποποίηση των λανθασµένων 

αντιλήψεων του παιδιού ως προς τη συµπεριφορά των άλλων και η 

εκµάθηση λειτουργικών τρόπων αντίδρασης σε αυτήν. Αυτό 

γίνεται ατοµικά ή σε γκρουπ παιδιών µε µέθοδο το role – play και 

την ανατροφοδότηση. Η αποτελεσµατικότητα της είναι 

περιορισµένη. Ακόµα και στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται 

βελτίωση, αυτή είναι µικρής έκτασης και διάρκειας (Conner, 2001. 

H.B). 

 

 Θεωρία του αυτο – ελέγχου: στοχεύει στην παραγωγή του 

αυτο – ελέγχου της αυτο – ενίσχυσης και της αυτο – 

εκτίµησης. Τα καταθλιπτικά συµπτώµατα θεωρούνται το 
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αποτέλεσµα ελλειµµάτων σε πολλά πεδία που 

αντικατροπτίζονται στη συµµετοχή αρνητικών γεγονότων, 

στο να υπάρχει παράλογη αυτo – τιµωρία (Conner, 2001. 

H.B). 

 

 ∆ιαπροσωπική θεωρία: επικεντρώνεται στις σχέσεις, στη 

κοινωνική προσαρµογή και στη κυριαρχία των κοινωνικών 

ρόλων. Η θεραπεία, συνήθως περιλαµβάνει την εξερεύνηση 

και τη συζήτηση θεµάτων συναισθηµατικά φορτισµένων 

καθώς και κατευθυνόµενη συµβουλευτική (Boykin & 

Harper, 2004. H.B). 

 

 Γνωσιακή – Συµπεριφορική θεραπεία: είναι η µέθοδος που 

έχει δείξει τα περισσότερα βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα καθώς έχει διαπιστωθεί ότι 

το 70% των παιδιών µε κατάθλιψη ανταποκρίνονται θετικά 

σε αυτήν. Στόχος αυτής της µεθόδου είναι να µαθαίνει το 

παιδί να εντοπίζει και να τροποποιεί τις δυσλειτουργικές του 

αντιλήψεις, να αξιολογεί αντικειµενικά τις προσπάθειες και 

τα επιτεύγµατά του, να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να 

αυτοενισχύεται. Ένα τέτοιο πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης 

και τα άλλα µέλη της οικογένειας, µε σκοπό τη βελτίωση 

των ενδοοικογενειακών σχέσεων και της ποιότητας της 

επικοινωνίας των γονέων µε το παιδί έτσι ώστε να 

περιοριστούν οι δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις που 

ενισχύουν την καταθλιπτική συµπεριφορά του παιδιού. 

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι αρνητικοί προγνωστικοί 

παράγοντες για την έκβαση της γνωσιακής – 

συµπεριφορικής θεραπείας σε παιδιά, όπως, η ύπαρξη 
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ψυχοπαθολογίας στους γονείς, το χαµηλό κοινωνικο – 

οικονοµικό επίπεδο καθώς και η σοβαρότητα των 

καταθλιπτικών συµπτωµάτων. 

 

         Η ψυχοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις απλής 

κατάθλιψης ώστε να µη γίνει η κατάσταση χρόνια. Η αντικαταθλιπτική 

φαρµακευτική αγωγή απαιτεί σηµαντική χρονική περίοδο για να 

«αποδώσει», ενώ σηµαντικό είναι και το γεγονός του είδους της 

φαρµακευτικής αγωγής που πρέπει να χορηγηθεί ξεχωριστά στο κάθε 

παιδί. Η φαρµακευτική αγωγή µόνη της βοηθάει στο 50% των 

περιπτώσεων. Παρ’ όλ’ αυτά η χρήση φαρµάκων απαιτεί σηµαντική 

δέσµευση για το διάστηµα πάνω από 9 µήνες (Schimelpfening, 2004. 

H.B). Σε µερικές περιπτώσεις ο ασθενής µπορεί να τερµατίσει την αγωγή 

µετά από 6 – 9 µήνες χωρίς το ρίσκο της υποτροπής. ∆υστυχώς δεν 

υπάρχει τρόπος να µάθουµε για το αν ένα άτοµο θα υποτροπιάσει ή όχι. 

Πρωταρχικός λόγος, για τα άτοµα που σταµατάνε τη φαρµακοθεραπεία, 

είναι οι παρενέργειες, οι οποίες µπορούν να ποικίλουν και οι οποίες 

µπορούν να προκαλέσουν τραυµατική επιρροή τόσο στην αυτοεκτίµησή 

τους όσο και στην ποιότητα της ζωής τους. (Conner, 2001. H.B). 

         Η ψυχοθεραπεία είναι σχεδόν πάντα η πρώτη θεραπευτική επιλογή 

εκτός από περιπτώσεις όπου τα καταθλιπτικά συµπτώµατα είναι τόσο 

σοβαρά και κρίσιµα, που η άµεση ανακούφιση είναι απαραίτητη για να 

αποκατασταθεί η λειτουργικότητα τους και να προληφθούν σοβαρότερες 

επιπτώσεις. Η συνδυαστική χρήση φαρµακοθεραπείας και 

ψυχοθεραπείας είναι η καλύτερη οδός για την καταθλιπτική διαταραχή 

(Conner, 2001. Η.Β).  Η ψυχοθεραπεία, ή ο ψυχοθεραπευτής, µπορεί 

γενικά να θεωρηθεί αναποτελεσµατικός αν η προσπάθεια 3 µηνών δεν 

έφερε κάποια παρατηρήσιµη ή σηµαντική βελτίωση. Σηµαντική τότε 

είναι η αλλαγή του ψυχοθεραπευτή. Η αποτελεσµατική θεραπεία, 
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εξαρτάται πρωταρχικά από µια καλή διάγνωση, από ένα καλό εντοπισµό 

της αιτιολογίας και µια σωστή εφαρµογή και παρέµβαση. 

 

         ΙΙΙ Κινητοποίηση του Υποκειµένου 

 

 Σχολικές ανησυχίες: είναι γνωστό πόσο ο σχολικός χώρος 

µπορεί να αποκαλύψει τις νευρωτικές και καταθλιπτικές 

τάσεις. Το σχολείο πρέπει να συνδέεται µε την οργάνωση 

µιας περισσότερο ισορροπηµένης ζωής για το παιδί. Το να 

αποφύγει το παιδί να επαναλάβει την ίδια τάξη, να 

οργανωθεί µια ουδέτερη βοήθεια που απελευθερώνει τους 

γονείς από µία καταστρεπτική πίεση, να προταθεί σε µια 

σχολική οµάδα κάθε επαφή για να αντιµετωπισθούν οι 

ερµηνείες και οι τρόποι ψυχοπαιδαγωγικών επεµβάσεων, 

όλα αυτά επιτρέπουν συχνά ν’ αποφύγει κανείς γρήγορα µια 

κατάσταση συγκρούσεων, όπου το παιδί είναι το τίµηµα και 

το αδύναµο θύµα. Σ’ άλλες περιπτώσεις, είναι αντίθετα η 

ακριβέστερη αξιολόγηση αυθεντικών µειονεκτηµάτων που 

ελαττώνει το βάρος των απαιτήσεων και εγκαθιστά µια 

καλύτερα προσαρµοσµένη σχολική απόδοση (Golse & 

Messerschmitt, 1989). 

 Επανεκπαιδεύσεις: κάθε εξειδικευµένο µειονέκτηµα 

(δυσλεξία, δυσπραξία) πρέπει να αναγνωρισθεί και να 

θεραπευτεί. Η επανεκπαιδευτική βοήθεια, λ.χ. ορθοφωνική ή 

ψυχοκινητική παρουσιάζει το ενδιαφέρον να εγγράφεται σε 

µια συγκεκριµένη αίτηση από µέρους των γονέων που είναι 

κατανοητή από το παιδί και διευθύνεται µέχρι το τέλος 

(Golse & Messerschmitt, 1989). Η δυαδική αυτή σχέση, 

ακόµα και οµαδική, αποτελεί το στήριγµα µιας 
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ολοκληρωµένης ψυχολογικής σχέσης και εκπαιδευτικών 

επαφών µε τους γονείς. 

 

 Κοινωνικοποίηση του παιδιού: η αυτονοµία του παιδιού 

κατέχει βέβαια την κεντρική θέση στις θεραπευτικές 

ενασχολήσεις. Η ίδια η θεραπεία πρέπει, όσο το δυνατό, να 

χειρίζεται από το ίδιο το παιδί, που πρέπει να την σκεφθεί, 

να ετοιµάσει τα συστήµατα θεραπείας του. Μια µεγαλύτερη 

ανεξαρτησία στις µετακινήσεις (σχολείο, επανεκπαίδευση, 

ψυχοθεραπευτικές επισκέψεις) και οι απασχολήσεις του 

ελεύθερου χρόνου, επιτρέπουν να ανακαλυφθούν χαρές και 

καινούργιες αξιοποιητικές πραγµατοποιήσεις. Ο αθλητισµός  

πρέπει να κατέχει µια σηµαντική θέση στα µέσα 

κινητοποίησης του καταθλιµµένου νέου. 

 

         ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

 Αναζητάµε άµεση συµβουλή από ειδικό ή αρµόδιο επαγγελµατία 

ψυχικής υγείας αν υπάρχουν κάποια από τα κρίσιµα συµπτώµατα 

που έχουµε προαναφέρει. 

 Αναζητάµε συµβουλευτική για τη χρήση φαρµάκων, η οποία δεν 

είναι ποτέ η καταλληλότερη για ένα παιδί. 

 Εκτιµούµε τη χρήση ουσιών. Οι ουσίες που δεν είναι 

φαρµακευτικά κατάλληλες ή αναγνωρίσιµες από το γιατρό 

µπορούν να συµβάλλουν στην κατάθλιψη. 

 Μαθαίνουµε περισσότερα για τα φάρµακα που χορηγούνται στο 

παιδί. Ρωτάµε για τις παρενέργειες και τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. 
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 Μια «φυσιολογική» κατάθλιψη, συνήθως είναι προσωρινή, αλλά 

µειώνεται µε τον καιρό. Αφήνουµε στο παιδί χρόνο και χώρο. 

 Παρέχουµε στο παιδί κανονικά και θρεπτικά γεύµατα. ∆εν ξεχνάµε 

τα γεύµατα γιατί µια σωστή διατροφή είναι πηγή ενέργειας. 

 Φυσιολογικοί ρυθµοί ύπνου. Αποφεύγουµε τον ύπνο στη διάρκεια 

της ηµέρας, αν είναι δύσκολο να κοιµηθεί τις κατάλληλες ώρες. 

 Αποφεύγουµε την πλήρη αποµόνωση από θετικές δραστηριότητες 

και επιρροές. 

 Η φυσική άσκηση χαλαρώνει και βοηθάει την καταθλιπτική 

διαταραχή. 

 Περνάµε πολύ χρόνο µαζί του. Το ακούµε, το καταλαβαίνουµε. 

 Του δίνουµε κίνητρα για να ασχολείται µε ευχάριστες και 

δηµιουργικές δραστηριότητες (Conner, 2001. H.B). 

 

         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

         Βλέπουµε λοιπόν ότι η κατάθλιψη του παιδιού δεν αποτελεί 

καθόλου, ένα µύθο, αρκεί να ξέρουµε ν’ απαλλαγούµε από τις 

επιφυλάξεις µας, να παραδεχτούµε την ψυχική οδύνη του παιδιού, και να 

µάθουµε να µην συγχέουµε την δοµική στιγµή της ανάπτυξης µε την 

παθολογική αντιστάθµιση. 

  

         Η κατάθλιψη του παιδιού δεν είναι ένα απλό προηγούµενο της 

κατάθλιψης του ενήλικα. Εάν η καταθλιπτική δοµή του ενήλικα 

συντηρείται πραγµατικά από ένα ολόκληρο παιδικό παρελθόν, το παιδί 

το ίδιο είναι ένα ολοκληρωµένο υποκείµενο, ικανό να καταθλίβεται σε 

µια ορισµένη στιγµή, ανεξάρτητα από κάθε διαχρονική προοπτική, αλλά 

µε µια αυθεντικότητα που δικαιολογεί απόλυτα τη διαγνωστική και 

θεραπευτική προσοχή µας. 

 71



 

         Τελικά, λαµβάνοντας υπόψη τον πληθωρισµό της έννοιας της 

κατάθλιψης πρέπει ίσως να προσδώσουµε στη ζωή του νέου, µια 

µεγαλύτερη ανανεωτική δυναµικότητα, έτσι ώστε η ηλικία να είναι 

περισσότερο ένα διαρκές άνοιγµα ανανεωτική δυναµικότητα, έτσι ώστε η 

ηλικία να είναι περισσότερο ένα διαρκές άνοιγµα παρά µια προσθετική 

παρακµή. 
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