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Εισαγωγή 

 

 Είναι  η  αρρώστια της εποχής. Λίγοι  όµως γνωρίζουν τα 

φοβερά επιδηµιολογικά δεδοµένα της. Πράγµατι  στις προηγµένες 

χώρες έχει  πάρει  διαστάσεις επιδηµίας. Χώρες σαν τη  Γερµανία, 

Γαλλία, Αγγλία, Ηνωµένες Πολιτείες, Αυστραλία, Σουηδία αλλά 

και  σ΄ όλες τις χώρες η  κατάθλιψη  αποτελεί  σύγχρονη  µάστιγα. 

 Οι  ψυχίατροι  και  ψυχαναλυτές κάνουν ότι  µπορούν αλλά το  

φαινόµενο  δεν ελέγχεται  και  διογκώνεται . Το  χειρότερο  είναι  α-

κριβώς το  τελευταίο : όλοι  συµφωνούν ότι  λόγω του  τρόπου  ζωής 

µας, η  κατάθλιψη  στο  µέλλον θα πάρει , µεγαλύτερες διατάσεις.  

 Η κατάθλιψη  εµφανίζεται  σαν µαζικό  φαινόµενο  και  αυτή  

µετά το  τέλος του  Β΄ Παγκοσµίου  πολέµου , όπως και  η  αγχώδης 

νεύρωση . Άλλωστε  έχουν µεγάλη  συγγένεια οι  δύο  αυτές ασθέ-

νειες, (γιατί  ας είµαστε  ρεαλιστές) περί  ασθενειών πρόκειται . 

 

Τι είναι η κατάθλιψη 

 Κατάθλιψη  ή  µελαγχολία είναι  η  κατάσταση  εκείνη , του  αν-

θρώπου κατά την οποία χάνει  κάθε  ενδιαφέρον για τη  ζωή , κάθε  

ενδιαφέρον για ο ,τιδήποτε  και  πράγµατα που  πριν του  προκα-

λούσαν χαρά ή  ενδιαφέρον, τώρα τον αφήνουν αδιάφορο  και  του  

είναι  πληκτικά. Έχει  ανορεξία,  αισθάνεται  συνεχώς κουρασµέ-

νος, (σύνδροµο  συνεχούς κόπωσης), αισθάνεται  ένα βάρος στο  

στήθος, σαν να πνίγεται , βαριανασαίνει , έχει  θλιµµένα µάτια, εί-

ναι  συνήθως αξύριστος, ατιµέλητος, δεν έχει  όρεξη  για συζήτηση  

ή  διασκέδαση  νιώθει  ποικίλες ενοχλήσεις σ '  όλο  το  σώµα κλπ. 
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Μπορεί  να είναι  ελαφρά ή  βαριά κατάθλιψη . Το  έσχατο  σηµείο  

της είναι  το  "stuport",όπου  µένει  ακίνητος στο  κρεβάτι   σαν σε  

κώµα. Η ελαφρά κατάθλιψη  είναι  και  αυτή  βασανιστική , φαντα-

σθείτε  τώρα πόσο  πιο  βασανιστικές είναι  οι  άλλες. 

 

Τα αίτια της κατάθλιψης 

 Στην αντιδραστική  κατάθλιψη  (βασικά απ '  αυτήν πάσχουν 

οι  άνθρωποι , η  άλλη  είναι  η  ενδογενής), τα αίτια είναι  η  καταπίε-

ση  που  δέχθηκε  το  άτοµο  για µεγάλο  διάστηµα, οι  τραυµατικές 

εµπειρίες του , που  ναι  µεν αποσύρθηκαν στο  υποσυνείδητο  αλλά 

έρχονται  συχνά στην επιφάνεια και  τον βασανίζουν, απογοητεύ-

σεις παντός είδους στη  ζωή , κυρίως όµως οι  συναισθηµατικές και  

απραγµατοποίητα όνειρα. 

 Το  άγχος (το  υπέρµετρο  βέβαια) είναι  µια πηγή  κατάθλι-

ψης. Μόνο  που  όταν έρχεται  από  το  άγχος η  κατάθλιψη , τις πε-

ρισσότερες φορές είναι  λανθάνουσα, δηλ. κρυµµένη  και  ο  ψυχία-

τρος ακόµη  ο  άπειρος µπορεί  να ξεγελασθεί  και  να τη  θεωρήσει  

"απλή  αγχώδη  νεύρωση". Σήµερα στον επιστηµονικό  χώρο  γίνε-

ται  δεκτό  ότι  σε  κάθε  υπέρµετρο  άγχος κρύβεται  και  µια κατάθλι-

ψη  έστω και  µικρή . Ονοµάζεται  αντιδραστική  κατάθλιψη  γιατί  α-

κριβώς εµφανίζεται  σαν αντίδραση  στο  υπάρχον πρόβληµα. Σο-

βαροί  οικονοµικοί  λόγοι , (καταρρέουσα επιχείρηση), µπορεί  να 

γίνει  αιτία κατάθλιψης. Απώλεια αγαπηµένων προσώπων επίσης. 

Βεβαίως υπάρχουν και  οι  περιπτώσεις µε  ασαφείς απροσδιόρι-

στες αιτίες. Να τονίσουµε  ότι  ενώ στους µη  πάσχοντες η  έννοια 

κατάθλιψη  φαντάζει  σαν µη  σοβαρό  πρόβληµα όπως π.χ. η  καρ-

διοπάθεια, ο  καρκίνος κλπ. εν τούτοις το  πάσχον άτοµο  νιώθει  
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φοβερά απαίσια, ένα αβάσταχτο  ψυχικό  πόνο  συνέχεια, όλο  το  

24ωρο  (δηλ. και  ο  ύπνος του  δεν είναι  ευχάριστος). Γι 'αυτό  πρέ-

πει  τα καταθλιπτικά άτοµα να τα παίρνουµε  σοβαρά υπ '  όψιν ή  

τις απειλές τους π.χ. για αυτοκτονία, να τις παίρνουµε  σοβαρά, 

δεν µπλοφάρουν. Βλέπουν την αυτοκτονία σαν "λύτρωση". Συνή-

θως η  κατάθλιψη  κάνει  ένα 6µηνο  κύκλο  και  θεραπεύεται  µε-

τά.Όχι  πάντα βέβαια. 

 

Φαρµακευτική θεραπεία 

 Σήµερα υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά αντικαταθλιπτι-

κά φάρµακα. Βασιλιάς όλων βεβαίως των φαρµάκων είναι  το  πα-

λιό  "anafranil" αλλά έχει  κάποιες παρενέργειες µερικές φορές. 

Είναι  όµως το  πιο  αποτελεσµατικό . Κάτι  που  οπωσδήποτε  πρέ-

πει  να γνωρίζει  ο  ασθενής είναι  ότι  εν αντιθέσει  µε  τα ηρεµιστικά 

που  δρουν σε  µισή  ή  1 ώρα, τα αντικαταθλιπτικά  θέλουν 15 ηµέ-

ρες τακτική  λήψη  και  µετά δρουν. 

 

Ψυχαναλυτική θεραπεία 

 Είναι  αξιόλογη  αλλά απαιτεί  πολλές επισκέψεις στον ψυχα-

ναλυτή  και  στοιχίζει  ακριβά. Ανακαλύπτεις ή  φέρνεις στην επιφά-

νεια την αιτία της κατάθλιψης και  προσπαθείς να δεις µε  άλλο  

µάτι  το  αίτιο  που  του  προκάλεσε  κατάθλιψη . 

 

Η αυτοθεραπεία 

 Μαζί  µε  ένα καλό  αντικαταθλιπτικό , είναι  η  καλύτερη  λύση . 

Πράγµατι  όλοι  οι  άνθρωποι , αν ποτέ  πάθουµε  κατάθλιψη , εφαρ-
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µόζοντας κατάλληλες µεθόδους, µπορούµε  να αυτοθεραπευθούµε  

(µαζί  µε  ένα αντικαταθλιπτικό  για ενίσχυση). Αυτοθεραπεία είναι  

να αυτοψυχαναλυθείς,δηλ. µόνος σου  να βρεις το  αίτιο  που  την 

προκάλεσε  και  στη  συνέχεια να συµφιλιωθείς µε  το  αίτιο , δηλ. να 

το  ξεπεράσεις, ώστε  να φύγει  και  η  κατάθλιψη  σε  λίγο . ∆εν είναι  

εύκολη  υπόθεση  όµως αυτό . Κυρίως γιατί  ο  ίδιος ο  εαυτός σου  

και  κυρίως το  υποσυνείδητο  αρνείται  να φέρει  στην επιφάνεια ξε-

χασµένα πράγµατα, για να µη  νιώσει  άσχηµα και  θέλει  κάποια 

µόρφωση  του  ατόµου . Είναι  όµως αποτελεσµατική , αν γίνει  σω-

στά  

 

Ο µεγάλος κίνδυνος 

 Η κατάθλιψη  δεν είναι  ένα απλό  πρόβληµα που  µπορείς να 

το  αφήσεις έτσι  ή  να συζήσεις µ 'αυτό  και  κάπου  να "βολευτείς" 

σε  ένα "ψευτοέλεγχό  της". ∆ιότι  υπάρχει  πάντα ο  µεγάλος κίνδυ-

νος της απόπειρας αυτοκτονίας. Είναι  τόσο  µεγάλος ο  ψυχικός 

και  απροσδιόριστος πόνος του  καταθλιπτικού , που  σε  µια βαριά 

κρίση , ίσως να προβεί  στη  "µοιραία πράξη". Είναι  σχετικά συχνό  

φαινόµενο  αυτό . Έτσι  πρέπει  να κάνει  ό ,τι  µπορεί  για ν '  απαλλα-

γεί . Χαρακτηριστικά σηµειώνω ότι  µόνο  απ '  τη  µεγάλη  γέφυρα 

του  Σαν Φραντζίσκο  που  κτίσθηκε  το  1933, ως τώρα αυτοκτόνη-

σαν 1000 άτοµα περίπου.Υπάρχουν γέφυρες, υψηλού  κινδύνου 

(π.χ. στη  Σουηδία),που  φυλάσσονται  όλο  το  24ωρο  από  αστυφύ-

λακες για να εµποδίσουν αυτοκτονίες, ενώ σε  πολλά ψηλά κτίρια, 

πύργους έχουν βάλει  ειδικά συρµατοπλέγµατα για τους αυτόχει-

ρες. Εδώ όµως πρέπει  να τονίσουµε  ένα περίεργο  φαινόµενο . Ο 

µεγαλύτερος κίνδυνος απόπειρας δεν είναι  όταν το  καταθλιπτικό  
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άτοµο  είναι  σε  βαριά θλίψη , γιατί  τότε  δεν έχει  ψυχικές δυνάµεις 

να προβεί  στο  µοιραίο  αλλά όταν αρχίσει  να συνέρχεται  λίγο . 

 

Η βιοχηµεία της κατάθλιψης 

 Η κατάθλιψη  είναι  βιοχηµικό  αποτέλεσµα. Ουσίες που  προ-

καλούν την κατάθλιψη  χύνονται  σε  µεγαλύτερες ποσότητες. Αυτό  

κάνουν τα αντικαταθλιπτικά . Ελέγχουν τις καταθλιπτικές ουσίες 

του  οργανισµού .  

 

Η διαφορά κατάθλιψη και στενοχώριας η λύπης 

 Πράγµατι  η  διαφορά είναι  µεγάλη . Ο στενοχωρηµένος θέλει  

να ζήσει . Βρίσκει  ενδιαφέροντα στη  ζωή . Θέλει  να συνεχίσει  τη  

ζωή  και  να τη  βελτιώσει . Απλά λυπάται  για κάτι  κακό  που  τον 

βρήκε  π.χ. κάηκε  το  σπίτι  του . Ο καταθλιπτικός είναι  σε  πολύ  

χειρότερη  µοίρα. Όλα του  προκαλούν αδιαφορία,νιώθει  ισχυρή  

θλίψη  χωρίς καν να θυµηθεί  το  λυπηρό  γεγονός, δεν έχει  όρεξη  

ούτε  να φαει , ούτε  να πλυθεί , ούτε  όνειρα και  σχέδια. Θα ήθελε  

αν γινόταν να πεθάνει , να φύγει  για πάντα απ΄τον κόσµο  αυτό . 

Βέβαια ένας άνθρωπος που  ξεκινά µε  στενοχώρια (έχασε  το  παι-

δί  του) αλλά δεν µπορεί  να το  ξεπεράσει  µε  τίποτα ενώ πέρασε  

αρκετός χρόνος, τότε  µπορεί  απ '  τη  στενοχώρια να µεταπηδήσει  

στην κατάθλιψη . Αυτό  συµβαίνει  αρκετές φορές. Η στενοχώρια, 

οι  λύπες, είναι  φυσιολογικές καταστάσεις στον άνθρωπο , η  κατά-

θλιψη  είναι  µη  φυσιολογική . Εξ άλλου  στη  στενοχώρια δεν έχου-

µε  παθολογική  βιοχηµική  διαταραχή , ενώ στην κατάθλιψη  έχου-

µε , γι 'αυτό  και  χρειάζεται  και  φάρµακα.  
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Η αυτοθεραπεία της κατάθλιψης 

 Είπαµε  ότι  ένα καλό  αντικαταθλιπτικό  φάρµακο  βοηθό  πολύ  

(χρειάζεται  7-15 µέρες για να δράσει). ∆εν φθάνει  όµως αυτό  και  

µόνον. Πρέπει  και  ο  ίδιος ο  καταθλιπτικός να βοηθήσει  τον εαυτό  

του . Μπορεί  να το  κάνει . Εξ άλλου  και  αν θεραπευθεί  µετο  φάρ-

µακο , αν δεν "αλλάξει  σκεπτικό" ο  καταθλιπτικός, µπορεί  να επα-

νέλθει  η  κατάθλιψη  και  πάλι . Πώς όµως θα βοηθήσει  τον εαυτό  

του ; Τι  πρέπει  να κάνει ; 

 Κατ 'αρχήν πρέπει  να "ξεκολλήσει" από  το  πρόβληµα που  

υπήρξε  αιτία της κατάθλιψης. ∆εν πρέπει  να το  σκέπτεται . Βέ-

βαια  το  πρόβληµα θα έρχεται  µόνο  του  στο  µυαλό , αλλά και  ο  

κατ /κός πρέπει  συνέχεια να διώχνει  αυτή  τη  σκέψη  και  εκείνη  την 

ώρα ας σκέπτεται  κάτι  άλλο . Στην αρχή  θα αγχώνεται  επειδή  δεν 

το  σκέπτεται , σιγά σιγά όµως θα συνηθίσει  το  µυαλό  να µη  το  

σκέπτεται  και  να µη  το  δίνει  σηµασία . Στη  συνέχεια πρέπει  να 

κάνει  λογικοποίηση  του  προβλήµατος. Έχασε  το  γιό  του  σε  αυτο-

κινητιστικό  δυστύχηµα; Να σκεφθεί  ότι  κάθε  µέρα άλλοι  6 πατε-

ράδες και  6 µητέρες χάνουν τα παιδιά τους στα τροχαία. Αύριο  

άλλοι  12 γονείς θα είναι  στην ίδια θέση  µ 'αυτόν. Μεθαύριο  άλλοι  

12 κλπ. Η λογική  παρηγοριά είναι  σηµαντική . Όταν το  άτοµο  

βλέπει  ότι  και  άλλοι  πολλοί  είναι  στην ίδια θέση  µ 'αυτόν, µετριά-

ζεται  η  θλίψη . Ας κάνει  κι  άλλες τέτοιες παρηγορητικές σκέψεις 

ώστε  να µετριασθεί  η  θλίψη  του . Πόσοι  χάνονται  στους πολέµους 

κάθε  µέρα; Πόσα νέα παιδιά χάνονται  από  καρκίνο  ασταµάτητα; 

Πόσοι  νέοι  ζουν µετά από  τροχαίο , αλλά συνεχίζουν την υπόλοι-

πη  ζωή  τους σε  αναπηρικές πολυθρόνες ; Εξ άλλου  κάποτε  όλοι  

θα πεθάνουµε , άρα και  ο  γιος του  θα πέθαινε . Άλλοι  πεθαίνουµε  
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νέοι  άλλοι  γέροι . Έτσι  κρίνει  ο  Θεός και  δεν µπορούµε  να κάνου-

µε  τίποτα. Ως ένα βαθµό  βέβαια, αυτό  που  έλεγαν οι  αρχαίοι  Έλ-

ληνες είναι  σωστό  : «το  πεπρωµένο  φυγείν αδύνατον». 

 Βέβαια υποψιάζοµαι  την ένστασή  σας. Μα αυτά είναι  λόγια 

παρηγοριάς. Παρηγορείται  ο  πατέρας µε  τέτοια ; Κι  όµως δεν εί-

ναι  καθόλου  λόγια παρηγοριάς. Είναι  ρεαλιστικά και  ίσα ίσα δεί-

χνουν ποια είναι  η  πραγµατική  ζωή , που  είναι  γεµάτη  από  αυτά, 

άρα αν δεν φιλοσοφήσεις τα πράγµατα, αν δε  δεχθείς την πραγ-

µατικότητα, τότε  δεν έχεις σωστή  αντίληψη  της ζωής. 

 Παίρνω ένα άλλο  κλασσικό  παράδειγµα. Κοπέλα παθαίνει  

κατάθλιψη  επειδή  την εγκαταλείπει  ο  φίλος της. Είναι  ψευτοπα-

ρηγοριά αν της πεις : «είναι  σύνηθες φαινόµενο , το  αντιµετωπί-

ζουν τόσες κοπέλες καθηµερινά, αφού  γέµισε  ο  τόπος από  «κο-

πανατζήδες» ; Θα βρεθεί  άλλος πιο  σωστός. Ο κόσµος είναι  γε-

µάτος από  όµορφους άνδρες και  αξιόλογους. Επίσης, πρέπει  οι  

γύρω από  τον καταθλιπτικό  να του  εξηγούν ότι  η  κατάθλιψη  δεν 

κρατά πολύ , αλλά υποχωρεί  γρήγορα γιατί  ο  χρόνος βοηθά να 

ξεχάσουµε  τα πάντα, (ο  πανδαµάτωρ χρόνος), όπως έλεγαν και  

οι  αρχαίοι  Έλληνες. 

 Ας σκεφθεί  ότι  σ΄άλλες κοπέλες οι  «κοπανατζήδες γα-

µπροί», τις έφαγαν χρήµατα πολλά, τις άφησαν εγκύους µε  παι-

διά που  δεν τα αναγνωρίζουν ως δικά τους κ.λ.π. Πρέπει  να 

σκεπτόµαστε  ότι  όταν αντιµετωπίζουµε  ένα πρόβληµα, χιλιάδες 

άλλοι  άνθρωποι  το  αντιµετώπισαν το  ίδιο  πρόβληµα κάτω από  

πολύ  χειρότερες συνθήκες. Εξ άλλου  οι  αρχαίοι  Έλληνες είχαν 

παρατηρήσει  κάτι  «περίεργο» : όταν συµβαίνει  ένα κακό , αφήνει  

πίσω του  και  ένα καλό  : «ουδέν κακόν αµιγές καλού». Αν π.χ. 
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δεν την εγκατέλειπε  ο  φίλος της και  τον παντρευόταν ; τότε  θα 

ήταν χωρισµένη  σίγουρα µε  1-2 παιδιά. Θα ήταν χειρότερα. Αυ-

τές οι  σκέψεις ας µη  θεωρηθούν «παρηγοριά στον άρρωστο», εί-

ναι  ρεαλιστικές και  δείχνουν ότι  έχουµε  ρεαλιστική  και  ορθή  αντι-

µετώπιση  των προβληµάτων της ζωής. Βοηθούν στο  µετριασµό  

της κατάθλιψης και  συν το  φάρµακο  απαλλάσσουν και  ελευθερώ-

νουν τον καταθλιπτικό . Μπήκε  φυλακή  για κλοπή  στη  φυλακή  το  

παιδί  κάποιου ; ίσως είναι  καλύτερα γιατί  αλλιώς, ίσως αργότερα, 

έµπαινε  για ληστεία µετά φόνου . Άλλωστε  εδώ είναι  το  πρόβληµα 

του  καταθλιπτικού . ∆εν δέχεται  καµµία παρηγοριά και  «γιγαντο-

ποιεί» το  πρόβληµα και  συνήθως του  δίνει  πολύ  µεγαλύτερες δι-

αστάσεις απ΄ ότι  πραγµατικά έχει . Έτσι  όµως αυτοκαταδικάζεται , 

δεν αφήνει  περιθώρια να τον βοηθήσει  ο  εαυτός του  ή  οι  άλλοι  

και  µένει  χρόνια στην ίδια κατάσταση . Το  άλλο  λάθος που  κάνει  ο  

καταθλιπτικός είναι  ότι  αποσύρεται  στο  δωµάτιό  του  συνέχεια και  

σκέφτεται , ενώ οι  άλλοι  του  λένε  «βγες λίγο  έξω, πήγαινε  να ξε-

σκάσεις, να µιλήσεις µε  ένα φίλο». Εξ άλλου  όταν ο  καταθλιπτι-

κός, (που  πολλές φορές είναι  αδικαιολόγητη  η  θλίψη  του , ή  ακό-

µα και  για ασήµαντη  αιτία, που  ένας άλλος ούτε  που  θα την έδινε  

σηµασία), δει  συνολικά την πραγµατική  δυστυχία για πραγµατικά 

αίτια στον κόσµο , ίσως τον ταρακουνήσει  αυτό . Π.χ. όταν σχεδόν 

όλη  η  Αφρική  πεινά (πλην της άρχουσας τάξης βέβαια), τα παιδιά 

πεθαίνουν κατά εκατοµµύρια, γιατί  δεν έχουν µία φέτα ψωµί  ή  

ένα χάπι  50 δρχ., αυτοί  οι  γονείς τι  θά΄πρεπε  δηλαδή  να κάνουν; 

να αυτοκτονήσουν οµαδικά ; και  µάλιστα αρκετοί  χάνουν και  3 

και  4 παιδιά από  πείνα και  αστείες αρρώστειες. Και  όµως είναι  

στενοχωρηµένοι  οι  γονείς, αλλά δεν πέρασαν στην κατάθλιψη , 
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δηλαδή  στην τέλεια απραγία αλλά εξακολουθούν να αγωνίζονται  

για να επιβιώσουν, ή  έστω για να επιβιώσει  το  πέµπτο  και  τελευ-

ταίο  παιδί  τους. Τέτοιες ρεαλιστικές εικόνες ίσως κάνουν τον κα-

ταθλιπτικό  να ντραπεί  για τον εαυτό  του  που  παραδόθηκε  γιατί  

τον εγκατέλειψε  η  Σούζυ  ή  η  Ρόζα. Πολλοί  πάσχουν από  κατά-

θλιψη  επειδή  έµαθαν ότι  έχουν καρκίνο  ή  άλλη  ανίατη  νόσο . Ας 

σκεφθούν λοιπόν ότι  έτσι  κι  αλλιώς όλοι  οι  άνθρωποι  είµαστε  

γραµµένοι  στη  λίστα αναµονής για το  θάνατο , τι  σε  10 τι  σε  20 

χρόνια όλοι  θα φύγουµε  στον ∆ηµιουργό  µας. Εκεί  θα βρεθούµε  

πάλι  όλοι  µαζί . Είναι  χρόνια σε  αναπηρικό  καροτσάκι  και  έχει  κα-

τάθλιψη  ; έχει  δίκιο , αλλά ας σκεφθεί  ότι  τόσοι  ισοβίτες φυλακι-

σµένοι  δεν διαφέρουν ή  τέλος πάντων η  ζωή  είναι  τόσο  σύντοµη , 

µα τόσο  σύντοµη  που  είναι  θέµα λίγου  χρόνου  ακόµα και  

θ΄απαλλαγεί  οριστικά και  αµετάκλητα από  το  αναπηρικό  καρο-

τσάκι  του . Παίρνω και  εξετάζω τις πιο  βαριές περιπτώσεις. Τι  να 

πω για τους περισσότερους καταθλιπτικούς που  η  αιτία είναι  α-

σήµαντη  για µας, αλλά υποκειµενικά γι΄αυτόν σηµαντική  ; Θυµά-

µαι  στην ιδιαίτερη  πατρίδα µου  τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, όταν ή-

µουν µαθητής Γυµνασίου , που  είχαν αυτοκτονήσει  συµµαθητές 

µου  γιατί  έµειναν στάσιµοι  στην ίδια τάξη , λες και  µ΄ αυτό  ήρθε  

το  τέλος του  κόσµου . Τότε  όλοι  οι  συµµαθητές τους είχαµε  εξορ-

γισθεί  και  θεωρήσαµε  θράσος την πράξη  τους, άσχετα αν κλάψα-

µε  γι΄αυτούς. 

 Πάντως όλοι  συµφωνούν ότι  η  πίστη  στο  Θεό  βοηθά πολύ  

να νικήσει  ή  να µην πάθει  και  καθόλου  κατάθλιψη  κάποιος. 

Γι΄αυτό  στον καταθλιπτικό  καλό  είναι  να του  διαβάζουµε  κοµµά-

τια από  την Αγία Γραφή . Μπορεί  να ξυπνήσει  και  έχει  συµβεί  
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πολλές φορές αυτό . «Εν τω κόσµω θλίψην έξετε) είπε  ο  Χριστός 

«αλλά χαρείτε  ότι  εγώ νενίκηκα τον κόσµο». Για το  Χριστιανό  κι  

αν πάθει  ποτέ  κατάθλιψη , ξέρει  ότι  είναι  µια δοκιµασία και  ξέρει  

ότι  οφείλει  να τη  νικήσει . 

 Ο καταθλιπτικός πρέπει  να κινηθεί  αµέσως µόλις αισθανθεί  

την πρώτη  καταθλιπτική  ατµόσφαιρα . Να πάει  στον ψυχίατρο  α-

µέσως και  ν΄αρχίσει  θεραπεία. Επιτέλους, είναι  εξοργιστικό  στην 

Ελλάδα και  σήµερα ακόµα η  επίσκεψη  στο  ψυχίατρο  να θεωρείται  

ντροπή  και  στίγµα, όταν στις Ηνωµένες Πολιτείες φθάσανε  στο  

άλλο  άκρο , να θεωρείται  φτωχός ή  εκτός µόδας ένας που  δεν έ-

χει  τον προσωπικό  του  Ψυχαναλυτή , καµαρώνει  µάλιστα να λέει  

«έχω ραντεβού  µε  τον ψυχαναλυτή  µου». Εντάξει , είναι  και  για 

γέλια, αλλά δείχνει  τη  διαφορά. 

 Εκείνη  πάντως η  ελληνική  παροιµία που  λέει  «ο  µονόφθαλ-

µος είδε  τον τυφλό  και  παρηγορήθηκε», δείχνει  ακριβώς το  σω-

στό  σκεπτικό  που  οφείλουµε  να έχουµε  στη  ζωή . Εξ άλλου  εφ΄ 

όσον αυτή  εδώ η  ζωή  δεν παρέχει  ασφάλεια και  «κανείς δεν ξέρει  

τι  του  ξηµερώνει», να είµαστε  πάντα σε  ετοιµότητα και  για το  

χειρότερο . Εδώ δεν εννοώ να είµαστε  απαισιόδοξοι  αλλά να 

προσαρµοσθούµε  και  να συµφιλιωθούµε  µ΄αυτή  την κατάσταση , 

ότι  στον κόσµο  αυτό  έτσι  παίζεται  το  παιχνίδι , αυτοί  είναι  οι  κα-

νόνες, σήµερα εσύ , αύριο  εγώ. 
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Σωµατοποιηµένη κατάθλιψη.  

 

Όταν ο  καταθλιπτικός µείνει  καιρό  σ΄αυτή  την κατάσταση , 

αν µάλιστα συνοδεύεται  και  µε  αγχώδη  νεύρωση  η  κατάθλιψή  

του , τότε  σωµατοποιείται  και  έχει  έτσι  µια σωρεία ενοχληµάτων 

που  όµως δεν είναι  παθολογικά, αλλά λειτουργικά και  έτσι  δεν 

πρέπει  να ανησυχεί  διότι  είναι  υγιής και  δεν έχει  τίποτα. 

 Τέτοια συµπτώµατα είναι  : ταχυκαρδία, βάρος στο  στήθος, 

αίσθηµα πνιγµού , αίσθηµα φοβερής κοπώσεως, ζάλη , ναυτία, 

κεφαλαλγία, νεύρωση  στοµάχου , δηλαδή  πονά το  στοµάχι  ενώ 

είναι  υγιές, πονάκια η  τσιµπηµατάκια  στην καρδιά ενώ η  καρδιά 

του  είναι  υγιέστατη  (τα νεύρα γύρω από  την καρδιά πονάνε , όχι  η  

καρδιά), εφίδρωση  αδικαιολόγητη , ύπνο  άτακτο , αϋπνία ή  υπνη-

λία, πονάκια στην πλάτη , αίσθηµα παλµών, δηλαδή  σαν να κτυ-

πά βαριά η  καρδιά, φτερουγίσµατα στην καρδιά (έκτακτες συστο-

λές), ακαθησία, δηλαδή  θέλει  όλο  να κινείται , πηγαίνει  πέρα δώ-

θε  στο  δωµάτιο , συχνουρία, µυϊκούς σπασµούς, τρέµουν τα χέρια 

του  ή  κοκκινίζουν και  άλλα συµπτώµατα που  όµως όλα είναι  α-

κίνδυνα διότι  τα δηµιουργεί  το  υπό  έντασιν νευρικό  σύστηµα. ∆εν 

χρειάζεται  λοιπόν να τρέχει  στους διάφορους γιατρούς ψάχνο-

ντας να βρει  παθολογικά ευρήµατα. Η κατάθλιψή  του  φταίει  για 

όλα. Αν απαλλαγεί  απ΄αυτήν, θα φύγουν και  όλα τα παραπάνω. 
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Επίλογος  

  

 Μία έρευνα στη  Γερµανία ανέφερε  ότι  3.000.000 Γερµανοί  

πάσχουν από  κατάθλιψη . Καταλαβαίνει  κανείς τώρα γιατί  επιδη-

µιολογικά νούµερα µιλάµε  και  πόσο  πρέπει  να προσεχθεί  η  κα-

τάθλιψη  για την υγεία του  πληθυσµού . Άλλωστε  η  τάση  είναι  α-

νοδική  παντού . Το  άτοµο  λοιπόν θα πρέπει  να προσέχει  και  να 

µη  βάλει  τον εαυτό  του  σε  περιπέτειες που  µπορεί  να τον οδηγή-

σουν σε  κατάθλιψη , να µάθει  να προσπερνά τις παγίδες της ζωής 

και  να γνωρίζει  ότι  και  εδώ ισχύει  ο  νόµος της Ιατρικής, «προλά-

βαινε  και  µη  θεράπευε». Αλλά κι  αν παρ΄ όλα αυτά τελικά περά-

σει  από  τη  δοκιµασία της κατάθλιψης, να ξέρει  ότι  είναι  θερα-

πεύσιµη  ασθένεια αλλά να µην τα περιµένει  όλα από  το  αντικα-

ταθλιπτικό  χάπι , ας βοηθήσει  λίγο  κι  αυτός τον εαυτό  του  για να 

δει  γρήγορα και  µόνιµα αποτελέσµατα.  

 

 

 

 

 

 


