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Η φαρμακοβιομηχανία, προ κειμένου 
να δοκιμάσει αντι καταθλιπτικά 

φάρμακα, απευ θύνθηκε στο βασίλειο 
των ζώων, για να βρει πειραματόζωα. 
Με έκπληξη λοιπόν, διαπίστωσε ότι δεν 
υπήρχαν ζώα, τα οποία να εκδηλώνουν 
την ασθένεια που στους ανθρώπους 
ονομάζουμε κατάθλιψη.

Υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές ζώων 
που μας θυμίζουν απελπισία, ή καλύτερα 
παραίτηση από προσπάθεια επίτευξης κά-
ποιου συγκεκριμένου στόχου. Αυτές τις συ-
μπεριφορές οι φαρμακολόγοι τις εκλαμβά-
νουν καταχρηστικά ως καταθλιπτικές και εκεί 
δοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα των α-
ντικαταθλιπτικών. Η συχνότερα χρησιμοποι-
ούμενη δοκιμασία στην εκτίμηση της αποτε-
λεσματικότητας των αντικαταθλιπτικών φαρ-
μάκων, σε επίπεδο πειραματόζωων, είναι η 
δοκιμασία της υδατοδεξαμενής:

Τοποθετούν ένα ποντικάκι στο κέντρο μιας 
δεξαμενής. Η άμεση αντίδραση του ζώου 
είναι να κολυμπήσει προς την άκρη, για να 
βγει έξω από τη «λίμνη». Πριν φτάσει όμως 
στην «ακτή», το χέρι του πειραματιστή επα-
ναφέρει το ζώο στο κέντρο της δεξαμενής. 
Πάλι το καημένο πειραματόζωο κολυμπά με 
δύναμη προς την άκρη. Έχει παρατηρηθεί, 
ότι μετά από κάποιες ανεπιτυχείς προσπά-
θειες του ζώου να βγει στη στεριά, το πει-
ραματόζωο εγκαταλείπει την προσπάθεια. 
Με άλλα λόγια, αντιλαμβάνεται ότι η προ-
σπάθειά του είναι μάταιη και έτσι πλέον δεν 
κολυμπά προς την άκρη. Αυτό εκλαμβάνε-
ται ως έκφραση απελπισίας, από την πλευ-
ρά του ζώου. Έχει φανεί λοιπόν, ότι αν χο-
ρηγήσουν αντικαταθλιπτικό στα πειραμα-
τόζωα, αυτά εκφράζουν αργότερα συμπε-
ριφορά «απελπισίας». Δηλαδή, δεν απελ-
πίζονται τόσο γρήγορα.

Βέβαια, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί 
ότι τα πειραματόζωα αυτά παθαίνουν κατά-
θλιψη, την οποία προλαμβάνει η χορήγηση 
αντικαταθλιπτικού. Απλώς, η χορήγηση α-

ντικαταθλιπτικού κάνει τα ζώα να απελπίζο-
νται δυσκολότερα. Έτσι και αλλιώς, τα πει-
ραματόζωα δεν παθαίνουν κατάθλιψη. Όταν 
τελειώσει το ενοχλητικό αυτό πείραμα, συ-
μπεριφέρονται φυσιολογικά.

Στη φύση, ανάλογες συνθήκες απελπισί-
ας είναι καθημερινές για τα ζώα. Η προσπά-
θεια εξεύρεσης τροφής, ή ακόμα και κατα-
λύματος, δε στέφονται πάντα από άμεση ε-
πιτυχία. Η επιβίωση είναι σκληρή. Όμως, δε 
βλέπουμε ζώα απελπισμένα, με ηθικό πε-
σμένο, που να έχουν εγκαταλείψει την προ-
σπάθεια για επιβίωση.

Ενώ αντιθέτως, όλο και συχνότερα, βλέ-
πουμε ανθρώπους να μη μπορούν να συνε-
χίσουν τη μάχη. Να εγκαταλείπουν, να κά-
θονται στην άκρη, να πλημμυρίζονται από 
απελπισία, απαισιοδοξία και να εμφανίζουν 
όλα τα συμπτώματα της κατάθλιψης, με α-
ποκορύφωμα την αυτοκτονία. 

Η τελευταία άλλωστε είναι ένα φαινόμε-
νο αντιθετικό προς την επιβίωση και την ε-
ξέλιξη της ζωής και είναι δυστυχώς προνό-
μιο του ανθρώπου.

Δεν υπάρχει αναφορά για ζώα τα οποία 
να αυτοκτονούν. Έχουν παρατηρηθεί μό-
νο «ομαδικές αυτοκτονίες» ομάδων τρω-
κτικών, που πέφτουν στη θάλασσα και πνί-
γονται, όταν ο πληθυσμός τους αυξηθεί υ-
περβολικά και δεν υπάρχουν αποθέματα 
τροφής. Η συμπεριφορά όμως αυτή δεν έ-
χει σχέση με κατάθλιψη και ατομικό αίσθη-
μα απελπισίας. Το φαινόμενο όμως που κα-
ταγράφεται στον άνθρωπο, της συστηματι-
κής και σποραδικής αυτοκτονικής συμπερι-
φοράς που σχετίζεται με κατάθλιψη, μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως μοναδικό ανθρώπινο 
χαρακτηριστικό.

Το ανάλογο στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο 
θα ήταν, να βλέπαμε για παράδειγμα έναν 
ταύρο, να παίρνει φόρα και να κτυπά το κε-
φάλι του στον τοίχο, ή να πέφτει σε μια χα-
ράδρα, επειδή μια αγελάδα απέρριψε την 
ερωτική τους συνεύρεση! Ή ακόμα ένα αρ-
σενικό παγώνι να καταστρέφει την υπέροχη 
και εντυπωσιακή ουρά του, επειδή κανένα 
θηλυκό δεν του δίνει σημασία όταν την α-
νοίγει για να τα εντυπωσιάσει και να τα προ-
σελκύσει.

Αλλά υπάρχει και άλλο εντυπωσιακό και 
σοβαρότερο ανάλογο από το υπόλοιπο ζωι-
κό βασίλειο, που δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει 
αναπτύξει διαφορετικές παθολογίες. 

Όταν ένα θηλυκό ζώο χάνει το παιδί του, 
για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναπτύσσει ψυ-
χοπαθολογία. Καμιά σκύλα δε δείχνει να 
στεναχωριέται όταν της παίρνουν τα νεογέν-
νητα κουταβάκια, ή όταν κάποιο πεθάνει εί-
τε από ατύχημα είτε από αρρώστια. Η γάτα 
υπερασπίζεται τα γατάκια της, αλλά αν χά-
σει κάποια, δε στεναχωριέται για πολύ. Το 
ισχυρό αίσθημα επιβίωσης δεν της επιτρέ-

Η κατάθλιψη είναι προνόμιο του ανθρώπου

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

Το φαινόμενο που 
καταγράφεται στον άνθρωπο, 
της συστηματικής και 
σποραδικής αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς που σχετίζεται 
με κατάθλιψη, μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως μοναδικό 
ανθρώπινο χαρακτηριστικό



5

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

πει να αποσυρθεί και να πενθήσει, όπως γίνεται 
στους ανθρώπους.

Προφανώς το πένθος και η κατάθλιψη που το 
ακολουθεί αποτελεί πολυτέλεια για το ζωικό βα-
σίλειο. Η προσπάθεια για προσωπική επιβίωση 
δεν επιτρέπει τέτοιες περιττές πολυτέλειες. Αν ένα 
κριάρι ή μια προβατίνα σταθεί να πενθήσει το χα-
μένο προβατάκι του, το πιο πιθανό είναι να τα φά-
ει και αυτά ο λύκος. Μεταξύ των ζώων επικρατεί 
το σύνθημα: ο σώζον εαυτόν σωθήτω.

Άλλωστε το ίδιο ισχύει και σε περιόδους που ο 
πολιτισμένος άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος 
με κριτικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, στον 
πόλεμο, παρά τις σημαντικές απώλειες, δεν πα-
ρατηρείται πένθος. Όταν το σπίτι κάποιου κατα-
στραφεί από βομβαρδισμό και καταστραφούν 
μαζί και τα υπάρχοντα που περιέχει, καθώς και 
τραυματιστεί ή σκοτωθεί και κάποιο μέλος της οι-
κογένειάς του, το μόνο που σκέφτεται ο άνθρω-
πος είναι η επιβίωσή του. Που να βρει καταφύ-
γιο από τη νέα βόμβα, που φοβάται ότι θα πέ-
σει στο κεφάλι του.

Αντίθετα, όταν κάποιος σε καιρό ευημερίας χά-
σει το σπίτι του από την τράπεζα, λόγω προφανώς 
κακών υπολογισμών και διαχείρισης των οικονο-
μικών του, τότε το πιθανότερο είναι να παρουσι-
άσει καταθλιπτική συμπτωματολογία. Βλέπουμε 
λοιπόν, ότι η εμφάνιση κατάθλιψης δε σχετίζεται 
με το μέγεθος και τη σημασία της απώλειας.

Ενοχή

Θα έλεγε κανείς, ότι η εμφάνιση πένθους και 
κατάθλιψης σχετίζεται με το μέγεθος της ενο-
χής που αισθάνεται κάποιος για την συγκεκριμέ-
νη απώλεια. Έτσι, στην προσπάθεια αντιμετώπι-
σης καταθλιπτικών ασθενών, πάντα προσπαθώ 
να διερευνήσω ύπαρξη ενοχικών στοιχείων που 
σχετίζονται με την απώλεια. Συχνά, το έντονο και 
παρατεταμένο πένθος οφείλεται σε ιδέες ενοχής 
ή τύψεις, σε σχέση με το γεγονός της απώλειας. 
Πολλοί ασθενείς εκφράζουν την πεποίθηση ότι 
θα μπορούσαν να αποτρέψουν την απώλεια, αν 
δρούσαν διαφορετικά. «Αν πήγαινα τον πατέρα 
μου πιο γρήγορα στο νοσοκομείο», ή «αν τον 
πήγαινα στο εξωτερικό», ή ακόμη «αν είχα κάνει 
ένα τάμα», ή «αν ήμουν πιο κοντά στο Θεό», ο 
δικός μου άνθρωπος θα είχε ξεπεράσει το θάνατο. 
Φράσεις που συνοδεύουν τα δάκρυα ανθρώπων 
που πάσχουν από κατάθλιψη.

Ίσως αυτό τελικά να είναι το τίμημα του σύγ-
χρονου, πολιτισμένου ανθρώπου, που πιστεύ-
ει ότι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την τύχη 
του. Όποιος πιστεύει ότι οι καταστροφές απλά 
έρχονται αναπότρεπτα, ανεξάρτητα από τη βού-
λησή του, αλλά και τη δράση του και τις ενέρ-
γειές του, όπως πιστεύουν οι πρωτόγονοι άνθρω-
ποι, που μην ξεχνάμε ότι ακόμα αποτελούν την 
πλειοψηφία του πληθυσμού της γης, τότε δεν έ-
χει κανένα λόγο να αισθανθεί ενοχές ή τύψεις, 
για ότι κακό του συμβεί.

Η θρησκεία άλλωστε αυτό το ρόλο παίζει. Όλα 
τα θρησκευτικά δόγματα πρεσβεύουν ότι τα γε-
γονότα στον κόσμο λαμβάνουν χώρα λόγω της 
βούλησης του Θεού ή των διαφόρων θεοτή-
των. Εμμέσως βέβαια, με τις πράξεις ή τις παρα-
λήψεις του, ο πιστός μπορεί να έχει μερίδιο ευ-
θύνης για την τιμωρία, για παράδειγμα που του 
στέλνει ο Θεός.

Αν μάλιστα μελετήσουμε τις θρησκείες, θα δια-
πιστώσουμε ότι όσο πιο «πρωτόγονη» είναι μια 

θρησκεία, τόσο μικρότερη εμπλοκή στην τελι-
κή βούληση των Θεών έχει ο πιστός. Οι αρχαίοι 
Έλληνες πίστευαν ότι η φύση όλη πέφτει σε χει-
μερία νάρκη και δυστυχία, επειδή η θεά Δήμητρα 
θρηνεί για την υποχρεωτική κάθοδο της κόρης 
της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο. Με τον τρό-
πο αυτό, ο άνθρωπος εξηγούσε την δραματική 
κλιματική αλλαγή που έβλεπε να επισυμβαίνει, 
χωρίς από την άλλη να αισθάνεται καμιά ένοχη 
εμπλοκή στην αλλαγή αυτή.

Στο άλλο άκρο βρίσκεται ο σύγχρονος «οικο-
λόγος», ο οποίος πιστεύει ότι κάθε φορά που 
ανάβει μια λάμπα προκαλεί, με την «άφρονα» 
συμπεριφορά του, κλιματολογική αλλαγή στον 
πλανήτη γη. Οι ενοχές παραμονεύουν τον σύγ-
χρονο άνθρωπο της μεταβιομηχανικής κοινωνί-
ας σε κάθε του βήμα. Η ελευθερία της επιλογής, 
που κατάφερε δαμάζοντας τη φύση, κοστίζει το 
βάρος της ενοχής.

Οι νεότερες θρησκείες, επιδιώκοντας να παί-
ξουν και έναν παιδευτικό για την κοινωνία ρό-
λο, προσφέρουν και ένα κώδικα δεοντολογί-
ας για το θνητό, όπως είναι για παράδειγμα οι 
Δέκα Εντολές του Μωυσή. Ο πιστός που ακο-
λουθεί τον κώδικα με ευλάβεια, δεν έχει να φο-
βάται τίποτα. Καμιά ενοχή δεν πρέπει να αισθά-
νεται. Η θρησκεία απαλλάσσει τον πιστό από ε-
νοχές. Ακόμα και αν του έρθουν δυστυχίες, αυ-
τές δεν οφείλονται σε αυτόν, αλλά στις δοκιμα-
σίες που του στέλνει ο Θεός, όπως στην περί-
πτωση του Ιώβ.

Βέβαια, όσο η ηγεσία των θρησκευτικών δογ-
μάτων διαπλέκεται με την κοσμική εξουσία και 
προσπαθεί να ελέγξει την κοινωνία των πιστών, 
επεκτείνει και εξειδικεύει τόσο πολύ τους κώδι-
κες δεοντολογίας, ώστε όλοι οι πιστοί να αισθά-
νονται συνεχώς ένοχοι και αμαρτωλοί. Ακόμα και 
η σκέψη και η «διάνοια» κρίνεται ένοχη και α-
μαρτωλή και στιγματίζει τον πιστό. Μόνο η πλή-
ρης υποταγή στα κελεύσματα της θρησκευτικής 
ιεραρχίας προσφέρει απαλλαγή από την ενοχή, 
που σε πολλές θρησκείες τη φέρει ο πιστός από 
τη γέννησή του, όπως συμβαίνει με το προπα-
τορικό αμάρτημα.

Η θρησκεία, γενικά, προσφέρει καταφύγιο από 
τις ενοχές που η συνειδητοποίηση της δύναμης 
και της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος γεννά. 
Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που συνειδητο-
ποιεί ότι έχει τη δύναμη να επηρεάσει το μέλ-
λον του με τις επιλογές του. Μπορεί να ανάψει 
φωτιά, αλλά μπορεί με τη φωτιά να κάψει ολό-
κληρο το δάσος στο οποίο διαβιώνει και βρί-
σκει τροφή.

Οι πρωτόγονες θρησκείες πρεσβεύουν ότι τη 

φωτιά την παραχώρησε ο Θεός στον άνθρωπο 
και αυτός σήμερα, για κάποιο θεϊκό «καπρίτσιο» 
ή θεϊκή «σοφία», που δεν μπορεί να καταλάβει 
σήμερα ο πιστός, αποφάσισε να κάψει το δά-
σος. Αυτός είναι ο πραγματικά απενοχοποιητικός 
ρόλος της θρησκείας. Ο πιστός αρκεί να πιστεύ-
ει βαθειά τις θρησκευτικές δοξασίες και θα ζει α-
παλλαγμένος από κάθε περιττή ενοχή. Υπάρχουν 
θρησκείες που πρεσβεύουν την παντοδυναμία 
του θείου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι 
κάθε έργο του ανθρώπου, είτε καλό είτε κακό, 
καθοδηγείται από τη θεία βούληση και μπορεί 
να εξηγηθεί από κάτι μεταφυσικό και μη εξηγή-
σιμο από την ανθρώπινη λογική, που αποκαλεί-
ται «θεία πρόνοια».

Δυστυχώς, με τον προοδευτικό εκφυλισμό των 
θρησκειών σε όργανα εξουσίας, οι θρησκείες από 
απενοχοποιητικές κατέληξαν σε μείζονες πηγές 
ενοχών. Ο πιστός των σύγχρονων θρησκευτικών 
δογμάτων, σε κάθε βήμα του φοβάται την τιμω-
ρία. Μήπως κάτι δεν έκανε καλά, ή ακόμα και 
μήπως σκέφτηκε κάτι αμαρτωλό, με αποτέλεσμα 
να του επιβληθεί θεϊκή τιμωρία.

Ο άνθρωπος με τη γνώση του κέρδισε την ε-
λευθερία των επιλογών του. Τα άλογα ζώα δεν 
έχουν δυνατότητα επιλογών. Κάνουν μονότονα 
και υποχρεωτικά αυτό για το οποίο ο εγκέφαλός 
τους έχει καταφέρει να προγραμματιστεί. Ο εγκέ-
φαλος των αποδημητικών πουλιών έχει καταφέ-
ρει με την μακροχρόνια εξέλιξη, να διαθέτει ένα 
πρόγραμμα το οποίο συλλέγει στοιχεία από το 
περιβάλλον και όταν πιστέψει ότι έφτασε η κα-
τάλληλη στιγμή, θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο 
της αποδήμησης. Σε όποιο αποδημητικό πουλί 
δεν ενεργοποιηθεί εγκαίρως το σχέδιο αποδή-
μησης, θα ξεμείνει στον αφιλόξενο τόπο και το 
πιθανότερο είναι ότι θα πεθάνει και δε θα αφή-
σει απογόνους.

Η διαδικασία αυτή δεν έχει σχέση με τη διαδι-
κασία μετανάστευσης του ανθρώπου. Δεν είναι 
αποτέλεσμα βούλησης, αλλά είναι αυτοματοποι-
ημένη προγραμματισμένη εντολή. Αυτό που κά-
ποιοι το ονομάζουν «ένστικτο». Την εντολή αυ-
τή το ζώο υποχρεούται να ακολουθήσει. Δεν έ-
χει ελευθερία επιλογής. Είναι μέσα στο γενετικό 
του υλικό, ή του παραδόθηκε σαν μάθημα επι-
βίωσης από το γονέα του, ή από την ομάδα μέ-
σα στην οποία γεννήθηκε.

Αντίθετα, ο έλλογος άνθρωπος, από ένα ση-
μείο της εξέλιξης της γνώσης του και της ικανό-
τητας επέμβασης του στο περιβάλλον, κέρδισε 
τη δυνατότητα να παραμείνει σε έναν τόπο, ή να 
φύγει από εκεί και να αναζητήσει καλύτερο μέλ-
λον αλλού. Έφτιαξε σπίτι, οργάνωσε τη συλλο-
γή και τη συντήρηση της τροφής του, ώστε να 
μπορεί να παραμείνει σε έναν τόπο. Αργότερα, 
έμαθε να καλλιεργεί και ανέπτυξε την κτηνοτρο-
φία. Αυτή η τεράστια δύναμη της γνώσης επέ-
τρεψε στον άνθρωπο να μπορέσει να επιλέξει. 
Αυτή όμως η γνώση, έφερε και την έξωσή του 
από τον «παράδεισο» της ανεμελιάς, στον κό-
σμο της ενοχής για τις επιλογές του και στη συ-
νέχεια στην κατάθλιψη.

Έτσι, λοιπόν, επανερχόμενοι στην αρχική δια-
τύπωση ότι η κατάθλιψη αποτελεί προνόμιο του 
ανθρώπου, βλέπουμε ότι είναι συνυφασμένη με 
την απόκτηση από τον άνθρωπο γνώσης, λογι-
κής και ελευθερίας επιλογής. Και επομένως, εί-
ναι αναμενόμενο, όσο οι ελευθερίες επιλογής 
του σύγχρονου «πολιτισμένου» ανθρώπου αυ-
ξάνονται, τόσο και η νοσηρότητα της κατάθλι-
ψης θα διογκώνεται.
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