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ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
Γεώργιος Καλλέργης 

Καθηγητής Ψυχιατρικής 
 

Όπως προκύπτει από μελέτες σε όλον τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής 
και χρώματος, υπάρχουν τα κάτωθι βασικά συναισθήματα: 

- Χαρά (joy) 
- Λύπη - Θλίψη (sadness) 
- Οργή (anger) 
- Φόβος (fear) 
- Αηδία - απέχθεια (disgust) 
- Έκπληξη (surprise)   

Αυτά τα συναισθήματα υπάρχουν από την βρεφική ηλικία, σε μορφή αδιαφοροποίητη, τα οποία 
διαφοροποιούνται, εξελίσσονται κατά την πορεία της ανάπτυξης του ανθρώπου από το 1ο έτος έως 
τα 18 έτη. Η εξέλιξη και η διαφοροποίηση των συναισθημάτων ονομάζεται και ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ. 
- Τι χρειάζονται τα Συναισθήματα ;  
Τα συναισθήματα αποτελούν τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης επικοινωνίας και της ανίχνευσης 
του κινδύνου τα οποία είναι χρήσιμα για την επιβίωση του ανθρώπου στη φύση, αλλά και στο 
πλαίσιο του πολιτισμού. Όμως στον πολιτισμό οι συνθήκες κινδύνου είναι διαφορετικές, 
δυσδιάκριτες. 
Εδώ θα αναφερθούμε στο συναίσθημα της Θλίψης ή Λύπης με σκοπό την διάκριση μεταξύ Θλίψης 
και Κατάθλιψης ή αλλιώς πότε η Θλίψη είναι φυσιολογική και πότε γίνεται παθολογική δηλαδή 
Κατάθλιψη. 
- Ποια είναι η Χρησιμότης της Λύπης ή Θλίψης ; 

Η ΛΥΠΗ – ΘΛΙΨΗ χρησιμεύει στην : 
1. αναγνώριση δυσάρεστων συμβάντων  
2. προετοιμασία για τα δυσάρεστα συμβάντα 
3. προετοιμασία για τα μη επιθυμητά συμβάντα 
4. διεργασία των απωλειών, όπως θάνατος, απώλεια οικονομική, απώλεια υγείας (νόσηση) κλπ. 
5. επικοινωνία με άλλους ανθρώπους όπου γίνεται βάση για άλλα συναισθήματα όπως 

συμπόνοιας και συναισθηματικής κατανόησης του άλλου 
Η ΘΛΙΨΗ μπορεί να συνοδεύεται από άλλα παράγωγα συναισθήματα, όπως απελπισία, απόγνωση, 
συναισθηματικό πόνο. Επίσης συνοδεύεται από εκδηλώσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
(συγκίνηση) όπως κλάμα, ταχυπαλμία, συστολή του μυϊκού συστήματος, ταχύπνοια, ταχυκαρδία 
κλπ. Όλα τα προηγούμενα φαίνεται να είναι χρήσιμα όταν είναι στην υπηρεσία της 
λειτουργικότητας του ανθρώπου που βιώνει την θλίψη.  
Η λειτουργικότητα ενός ανθρώπου αφορά την προσωπική, εργασιακή και κοινωνική ζωή. 
Επομένως : 
- Πότε η Θλίψη είναι Φυσιολογική και πότε η Θλίψη είναι Παθολογική ; 
Η Παθολογική ΘΛΙΨΗ είναι η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ η οποία δεν είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και 
προκαλεί δυσλειτουργία σε επίπεδο προσωπικού, εργασιακού και κοινωνικού βίου. 
- Ποια εργαλεία έχουμε για να γίνει η Αξιολόγηση της Θλίψης στο φάσμα Φυσιολογικού - 

Παθολογικού  ή με άλλα λόγια να γίνεται η διάκριση της Θλίψης από την Κατάθλιψη ; 
Τα Εργαλεία αξιολόγησης με σκοπό την Διάγνωση είναι : 1)Ιστορικό & Κλινική Εξέταση, 2)Δοκιμασίες 
(Τεστ) 
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Στον πίνακα 1 αναγράφονται οι πέντε ομάδες των συμπτωμάτων που υπάρχουν σε μια κατάθλιψη. 

Πίνακας 1.    ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 

1) Συναίσθημα 3) Κινητοποίηση 

Καταθλιπτική διάθεση 
Ανηδονία 
Άγχος 
 

Απώλεια του ενδιαφέροντος (αδράνεια, 
παραίτηση) 
Ανημπόρια, έλλειψη ελπίδας 
Σκέψεις ή απόπειρες αυτοκτονίας 

2) Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 4) Σκέψη – Αντίληψη 

Διαταραχή του ύπνου, ιδιαίτερα η πρώιμη 
αφύπνιση  
Διαταραχή της όρεξης 
Κόπωση, εξάντληση (απώλεια ενέργειας) 
Ελάττωση της σεξουαλικής διάθεσης (libido) 
Ψυχοκινητική επιβράδυνση 
Ψυχοκινητική διέγερση 

Σκέψη ενοχής και αναξιότητας 
Χαμηλή αυτοεκτίμηση 
Δυσκολία στην συγκέντρωση 
Ψυχωτικά συμπτώματα (ψευδαισθήσεις, 
παραληρητικές ιδέες) 
 

 5) Σωματικά ενοχλήματα 

 
Τα Ταξινομικά Διαγνωστικά Εγχειρίδια έχουν μελετήσει τα Κριτήρια (συμπτώματα) με τα οποία 
γίνεται η Διάγνωση της Κατάθλιψης και αν τουλάχιστον 5 από τα παρακάτω συμπτώματα 
εμφανιστούν σε διάρκεια 2 εβδομάδων και συμβαίνουν τις περισσότερες ημέρες, σχεδόν 
ολόκληρη την ημέρα και σηματοδοτούν μία αλλαγή στη λειτουργικότητα του ατόμου.  
Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα αυτά πρέπει να είναι η καταθλιπτική διάθεση είτε η 
απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης. 

 

Πίνακας 2.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ 

1. Καταθλιπτική διάθεση στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, σχεδόν κάθε ημέρα, που 
αποκαλύπτεται είτε από υποκειμενική αναφορά (π.χ. αίσθημα θλίψης ή κενού), ή από 
παρατηρήσεις τρίτων (π.χ. φαίνεται δακρυσμένος). Στα παιδιά και στους εφήβους μπορεί να 
είναι η ευερέθιστη διάθεση. 

2. Σημαντική ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης για όλες ή σχεδόν όλες τις 
δραστηριότητες στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, σχεδόν κάθε ημέρα. 

3. Σημαντική απώλεια βάρους χωρίς δίαιτα, ή αύξηση βάρους. 
4. Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν κάθε ημέρα. 
5. Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση, σχεδόν κάθε ημέρα (μπορεί να γίνει αντιληπτό και 

από τρίτους, δεν αποτελεί μόνο υποκειμενικό αίσθημα νευρικότητας ή νωθρότητας). 
6. Κόπωση ή έλλειψη ενεργητικότητας σχεδόν κάθε ημέρα. 
7. Αίσθημα αναξιότητας ή υπερβολικής ή αδικαιολόγητης ενοχής σχεδόν κάθε ημέρα. 
8. Μείωση της ικανότητας σκέψης ή συγκέντρωσης ή αναποφασιστικότητα σχεδόν κάθε ημέρα 

(είτε από υποκειμενική αναφορά, είτε από παρατηρήσεις τρίτων). 
9. Επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου (όχι μόνο φόβος θανάτου), επαναλαμβανόμενος 

αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο ή απόπειρα αυτοκτονίας ή συγκεκριμένο 
σχέδιο εκτέλεσης αυτοκτονίας. 

 
Όλα τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να μην οφείλονται σε : 

 πένθος από την απώλεια αγαπημένου προσώπου 

 δράσεις μίας ουσίας (π.χ. φάρμακα)  

 μια σωματική αρρώστια (π.χ. υποθυρεοειδισμός) 
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Όλα τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να προκαλούν σημαντική ενόχληση ή έκπτωση της 
κοινωνικής, επαγγελματικής, ή άλλων σημαντικών περιοχών της λειτουργικότητας του ατόμου. 
Αυτή είναι λοιπόν η επίσημη ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.  
Άλλο ερώτημα που τίθενται είναι η Διαφοροποίηση του Πένθους από την Κατάθλιψη. 
Tο Πένθος θεωρείται μια Φυσιολογική Θλίψη, όμως κάποιες φορές το πένθος μπορεί να 
εξελιχθεί σε κλινική κατάθλιψη. 
ΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ορίζεται ως μια βαθιά θλίψη, μεγάλη ψυχική οδύνη, λόγω δυστυχίας ή συμφοράς 
και κυρίως εξαιτίας του θανάτου συγγενικού, προσφιλούς προσώπου ενώ το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο πενθεί κάποιος είναι σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας                                
π.χ. φορώντας πένθιμη ενδυμασία, μαύρα ρούχα, μαύρη ταινία, μαύρη γραβάτα, απέχοντας 
από κοινωνικές εκδηλώσεις, γιορτές κ.λ.π.  

Με το πένθος ταιριάζουν τα ρήματα θλίβομαι, λυπούμαι, πονώ. 
Ο ΘΡΗΝΟΣ είναι η έκφραση έντονου ψυχικού πόνου, συναισθηματικών αντιδράσεων και 
εκδηλώσεων με κλάματα, λυγμούς, μοιρολόγια. Συνώνυμα του θρήνου είναι ο κλαυθμός και 
οδυρμός, μοιρολόι. 
Το πένθος είναι μια κατάσταση που βιώνει κάποιος για μια απώλεια, ενώ ο θρήνος είναι μια 
τελετουργική διαδικασία με εκδηλώσεις, που ουσιαστικά υπηρετούν το πένθος, και βοηθάει 
στη διαδικασία περάτωσης και λύσης του πένθους. 
Το Πένθος και ο Θρήνος θεωρούνται φυσιολογικές διαδικασίες και δεν εμπίπτουν στον τομέα 
της παθολογίας, αντιθέτως πιστεύουμε ότι δρουν λυτρωτικά - θεραπευτικά. 
Το πένθος και ο θρήνος είναι συνδεδεμένα με μια απώλεια, που μπορεί να είναι ο θάνατος 
αγαπημένου προσφιλούς προσώπου (παιδιά, γονείς, σύντροφοι….) ο χωρισμός, η οικονομική 
απώλεια, η απώλεια της υγείας, αλλά μπορεί η απώλεια να αναφέρεται και σε μια αφηρημένη 
έννοια, όπως η απώλεια μιας ιδέας, της ελευθερίας κ.λ.π. 
Η Σύγχρονη Ψυχιατρική μελετά το πένθος και γίνεται προσπάθεια να διαφοροδιαγνωστεί από 
την κλινική παθολογική Κατάθλιψη, ενώ αναγνωρίζει τη διαδικασία του θρήνου ως προληπτική 
θεραπευτική. 
Τα σημερινά ταξινομικά συστήματα της Ψυχιατρικής προσπαθούν να βοηθήσουν στη 
διαφοροδιάγνωση της Θλίψης από τη Κατάθλιψη,  με την μελέτη της έννοιας της Προσαρμογής. 
Το Πένθος θεωρείται μια καλή προσαρμογή στην αλλαγή της ζωής, που προκαλείται από μια 
απώλεια. Ενώ αντίθετα η κακή προσαρμογή είναι  μια δυσπροσαρμοστική αντίδραση, με 
ανάπτυξη κλινικά σημαντικών συναισθηματικών ή συμπεριφορικών συμπτωμάτων, που 
συμβαίνει ως απάντηση σε κάποιον αναγνωρίσιμο ψυχοκοινωνικό στρεσογόνο παράγοντα μέσα 
σε διάστημα 3 μηνών από την έναρξη της επίδρασης του και δεν επιμένει  περισσότερο από 6 
μήνες. Ο στρεσογόνος παράγοντας είναι η απώλεια του αγαπημένου προσώπου. 
Ο Θρήνος, συμβάλει στην προσαρμογή της πραγματικότητας και στην ομαλή διαδικασία του 
πένθους. 
Η διάρκεια και η έκθεση του φυσιολογικού πένθους διαφέρει σημαντικά στις διάφορες 
πολιτισμικές ομάδες (διαφορετική η διαδικασία, η κουλτούρα του θρήνου). 
Όταν όμως το πένθος εξακολουθεί να έχει την ίδια βαρύτητα μετά τους 6 μήνες τότε μιλούμε 
για κλινική κατάθλιψη. 
Σε κάθε περίπτωση οι θεράποντες πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή από τον 3ο έως τον 6ο 
μήνα του πένθους. Γι’αυτό έχουν μελετηθεί ορισμένα συμπτώματα που δεν είναι 
χαρακτηριστικά μιας φυσιολογικής αντίδρασης πένθους και  μπορούν να χρησιμεύσουν στη 
διαφοροδιάγνωση του πένθους από το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο.  
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Πίνακας 3.     
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

1. ενοχή για πράγματα που σχετίζονται με τον θάνατο του προσώπου  
2. σκέψεις θανάτου   
3. νοσηρή έντονη ενασχόληση ότι δεν αξίζει τίποτε  
4. έντονη ψυχοκινητική επιβράδυνση  
5. μεγάλης διάρκειας και έντονη λειτουργική έκπτωση  
6. ψευδαισθητικές εμπειρίες εκτός από εκείνη ότι ακούει την φωνή ή παροδικά βλέπει την 

εικόνα του νεκρού. 

 
Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε δύο συμπτώματα (Πίνακας 1) τα οποία 
είναι ενδεικτικά της βαρύτητας: 
1) Η ανηδονία, δηλαδή όταν κάποιος δεν μπορεί να χαρεί ακόμη και με σημαντικά θετικά 

γεγονότα 
2) Η πρώιμη αφύπνιση κατά τις ώρες 2-4 την νύκτα που επιμένει από μία έως δύο εβδομάδες. 
Αυτά τα δύο συμπτώματα θεωρούνται ως μια ισχυρή προδιάθεση για την εξέλιξη σε μια κλινική 
κατάθλιψη. 
Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία διευκολύνουν και 
συντομεύουν την ανίχνευση και την διάγνωση της κλινικής κατάθλιψης. 
Ενδεικτικά αναφέρεται το Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης κατάθλιψης του Beck, το οποίο 
αξιολογεί τον βαθμό κατάθλιψης.  

Πίνακας 4.  Ερμηνεία του Ερωτηματολογίου Κατάθλιψης του ΜΠΕΚ 

Συνολικό άθροισμα Επίπεδα κατάθλιψης* 

1-10 Αυτές οι διακυμάνσεις θεωρούνται φυσιολογικές 
11-6 Ήπια διαταραχή της διάθεσης 

17-20 Οριακή κλινική κατάθλιψη 
21-30 Μέτρια κατάθλιψη 
31-40 Βαριά κατάθλιψη 

Πάνω από 40 Ακραία κατάθλιψη 

Αν το άθροισμα σας είναι από 17 και πάνω χρειάζεστε μάλλον ψυχιατρική παρέμβαση 

 
Η κατάθλιψη είναι από τις θεραπεύσιμες ψυχικές ασθένειες, αλλά απαιτεί θεραπεία από ειδικό 
επαγγελματία με φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία  ή συνδυασμό των δύο. Όπως με όλες 
τις ασθένειες, αν χρειάζεται θεραπεία, όσο νωρίτερα αρχίζει, τόσο περισσότερο αποτελεσματική 
είναι. 
 


