Κατάθλιψη

Όλοι έχουμε νιώσει θλίψη, ίσως μετά από ένα χωρισμό, ένα θάνατο ή μία
δυσκολία. Συνήθως αυτά τα συναισθήματα υποχωρούν μετά από μερικές ώρες ή
μέρες. Η κατάθλιψη είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα που συνήθως το βιώνουμε
λόγω στρεσογόνων γεγονότων, όπως για παράδειγμα δυσκολίες σχέσεων,
χρηματικά προβλήματα, πένθος κτλ. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας,
πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι στο κόσμο βιώνουν κατάθλιψη.
Υπάρχουν τρεις μορφές κατάθλιψης η ήπια, μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη. Στην
ήπια μορφή μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε τη ζωή μας, π.χ. να δουλεύουμε,
να έχουμε δραστηριότητες, αλλά στη πιο σοβαρή μορφή μπορεί να οδηγηθούμε
ακόμα και σε σκέψεις για αυτοκτονία.

Συμπτώματα
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες συμπτωμάτων τα συναισθηματικά
συμπτώματα, τα σωματικά συμπτώματα, τα γνωστικά συμπτώματα (π.χ.
σκέψεις) και τέλος τα σημάδια συμπεριφοράς.
Συναισθηματικά μπορεί να βιώνετε έντονα συναισθήματα μοναξιάς, λύπης,
ενοχών και απελπισίας που να συνοδεύονται και από περιόδους που θέλετε να
κλάψετε. Μπορεί να νιώθετε χειρότερα συγκεκριμένες ώρες της ημέρας,
συνήθως το πρωί. Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, να μη νιώθετε
απολύτως τίποτα, ένα κενό., και να μη μπορείτε να κλάψετε ακόμα και αν συμβεί
κάποιο πραγματικά λυπηρό γεγονός Είναι πιθανό να μην σας ενδιαφέρουν πια
πράγματα και δραστηριότητες που κάποτε σας έδιναν ευχαρίστηση και να
προτιμάτε να είστε μόνος/η. Τέλος μπορεί να νιώθετε έντονα συναισθήματα
θυμού και ευερεθιστότητα ακόμα και για το πιο μικρό πράγμα.
Σωματικά μπορεί να νιώθετε συνέχεια κουρασμένος/η και πως δεν έχετε
ενέργεια να κάνετε τίποτα. Μπορεί επίσης η έλλειψη ενέργειας να συνοδεύεται
και από πόνους στο κεφάλι ή και στο σώμα. Πολύ συχνά είναι και τα
προβλήματα στον ύπνο, π.χ. να κοιμάστε πολύ περισσότερο ή και λιγότερο από
ότι συνήθως καθώς και να ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί. Τέλος μπορεί να έχετε
παρατηρήσει αλλαγές στο βάρος, στην όρεξη και στις διατροφικές σας
συνήθειες.
Σε γνωστικό επίπεδο μπορεί να έχετε αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό σας,
τους άλλους, το κόσμο γενικά ή και το μέλλον και το παρελθόν. Πιο
συγκεκριμένα μπορεί να έχετε σκέψεις ότι δεν είστε αρκετά καλός, ότι οι άλλοι
δεν σας αγαπάνε και πως δεν νοιάζονται για εσάς, ότι δεν υπάρχει ελπίδα και ότι
το χειρότερο θα συμβεί καθώς και σκέψεις ότι ο κόσμος θα ήταν καλύτερος
χωρίς εσάς (αυτοκτονικές σκέψεις). Μπορεί να υπάρχουν και πολύ έντονες
σκέψεις για το παρελθόν, π.χ. για λάθη που κάνατε στο παρελθόν ή για λάθη που
κάνανε άλλοι. Τέλος μπορεί να ξεχνάτε πράγματα καθώς και να υπάρχουν
προβλήματα συγκέντρωσης.
Σε επίπεδο συμπεριφορών μπορεί να μη μπορείτε να κάνετε καθημερινές
δραστηριότητες που κάποτε τις κάνατε με ευκολία, καθώς και πράγματα και
δραστηριότητες που σας άρεσαν στο παρελθόν. Μπορεί να αποφεύγετε φίλους
και συγγενείς και να προτιμάτε να περνάτε το χρόνο σας μόνοι σας. Τέλος
μπορεί να υπάρχει αναποφασιστικότητα και αναβολή αποφάσεων.
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Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα μερικές
φορές και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το ανησυχητικό είναι όταν αυτά τα
συμπτώματα δεν υποχωρήσουν μετά από 1-2 βδομάδες καθώς και αν τα
νιώθετε τις πιο πολλές μέρες της βδομάδας και ώρες της ημέρας.

Τι προκαλεί τη κατάθλιψη;
Πλέον είναι ευρέως αποδεκτό πως η αιτιολογία της κατάθλιψης αλλά και όλων
των ψυχολογικών προβλημάτων είναι βιοψυχοκοινωνική. Ένας παράγοντας
είναι τα γονίδια και η βιοχημεία. Για παράδειγμα άνθρωποι που οι γονείς τους
είχαν κατάθλιψη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθουν και αυτοί
κατάθλιψη. Έρευνες έχουν δείξει πως και οι δύσκολες παιδικές εμπειρίες
συμβάλουν στην μετέπειτα εμφάνιση κατάθλιψης. Στρεσογόνες καταστάσεις
όπως τα χρηματικά προβλήματα, το πένθος, η μοναξιά, προβλήματα σχέσεων, η
ανεργία μπορούν να προκαλέσουν κατάθλιψη. Η εξήγηση όμως θα είναι
διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Το σίγουρο είναι πως παράγοντες όπως οι
δύσκολες παιδικές εμπειρίες, παράγοντες της προσωπικότητας, η βιοχημεία, τα
γονίδια και τα στρεσογόνα γεγονότα μπορούν να μας κάνουν πιο ευάλωτους
στο να δημιουργηθεί κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή μας.

Ο φαύλος κύκλος της κατάθλιψης
Θα σας φέρω το παράδειγμα του Γιάννη για να εξηγήσω πως λειτουργεί η
κατάθλιψη. Τον Γιάννη τον απολύσανε και λόγω της κρίσης δεν μπορούσε να
βρει δουλειά. Είχε στείλει πολλά βιογραφικά αλλά κανείς δεν τον έπαιρνε
τηλέφωνο για συνέντευξη. Μια μέρα σκέφτηκε «Τι νόημα έχει να στείλω
βιογραφικά; Κανείς δεν θα με πάρει τηλέφωνο. Είμαι άχρηστος». Και έτσι λοιπόν
σταμάτησε να στέλνει βιογραφικά. Τις επόμενες μέρες σκέφτηκε «Είμαι όντως
άχρηστος, ούτε βιογραφικά δεν μπορώ να στείλω» και ένιωθε βαθιά θλίψη και
απελπισία. Λόγω έλλειψης χρημάτων και επειδή ντρεπότανε σταμάτησε να
πηγαίνει στο γυμναστήριο και να βλέπει τους φίλους του. Περνούσε όλη τη μέρα
στο κρεβάτι με σκέψεις ότι είναι άχρηστος. Για να συνοψίσουμε, Ο Γιάννης
βίωσε ένα στρεσογόνο γεγονός που ήταν η απόλυση του και ύστερα δεν τον
φωνάζανε για συνέντευξη. Αυτό οδήγησε σε αρνητικές σκέψεις και
συναισθήματα καθώς και σε συμπεριφορές που δεν ήταν βοηθητικές, δηλαδή
σταμάτησε να στέλνει βιογραφικά, να βλέπει τους φίλους τους, να πηγαίνει
γυμναστήριο και περνούσε όλη την ημέρα του ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Όσο ο
Γιάννης παραμένει στο κρεβάτι τόσο πιο έντονες θα γίνονται οι αρνητικές
σκέψεις και τα συναισθήματα και έτσι δημιουργείται ο φαύλος κύκλος της
κατάθλιψης. Είναι απόλυτα λογικό να νιώθει απελπισία ο Γιάννης και θλίψη
όταν έχει σκέψεις ότι είναι άχρηστος.
Τι πρέπει να κάνει ο Γιάννης για να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο; Δυστυχώς αν
συνεχίσει έτσι δεν πρόκειται μαγικά να αλλάξει κάτι, ούτε να ξυπνήσει μία μέρα
και να πει ότι νιώθει καλά. Το να πει πάλι στον εαυτό του έλα καλά είσαι, ούτε
αυτό θα βοηθήσει. Για να σπάσει ο κύκλος πρέπει να αλλάξει κάτι αλλά τι;
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Τεχνικές που μπορεί να βοηθήσουν το Γιάννη αλλά και εσάς
1. Ξαναρχίστε τις δραστηριότητες σας
Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να πάτε σε ένα γιατρό και να σας δώσει ένα φάρμακο
με απαίσια γεύση το οποίο δεν θέλετε να πιείτε αλλά το ήπιατε γιατί έπρεπε.
Κάπως έτσι είναι και αυτή η τεχνική που θα σας περιγράψω γιατί αν έχετε
όντως κατάθλιψη όπως και ο Γιάννης το τελευταίο πράγμα που θα θέλετε να
κάνετε είναι να αρχίσετε να είστε δραστήριοι και πάλι. Έρευνες έχουν δείξει πως
η αυξημένη δραστηριότητα βοηθάει στη καταπολέμηση της κατάθλιψης. Για να
σπάσει λοιπόν ο φαύλος κύκλος του Γιάννη θα πρέπει να σηκωθεί από το
κρεβάτι και σιγά σιγά να ‘αναγκάσει’ τον εαυτό του να ξεκινήσει τις
δραστηριότητες του. Στη περίπτωση του Γιάννη που έχει περάσει πολλές μέρες
στο κρεβάτι θα πρέπει να ξεκινήσει τις δραστηριότητες του σταδιακά. Για
παράδειγμα ο Γιάννης πριν την κατάθλιψη πήγαινε στο γυμναστήριο 3 φορές τη
βδομάδα για 2 ώρες τη κάθε φορά. Τώρα θα ήταν καλό να ξεκινήσει με ένα
περίπατο στη γειτονιά του. Μετά θα μπορούσε να πάει στο γυμναστήριο για
κανά 10-20λεπτο και σιγά σιγά να αυξήσει το χρόνο του γυμναστηρίου. Αν ο
Γιάννης δεν έχει χρήματα να πάει στο γυμναστήριο θα μπορούσε να ξεκινήσει
γυμναστική στο σπίτι.
Είναι καλό οι δραστηριότητες να έχουν μία ποικιλία. Υπάρχουν οι
δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τις δουλειές του σπιτιού (π.χ.
καθάρισμα, μαγείρεμα, πλύσιμο ρούχων, πληρωμή λογαριασμών), οι
δραστηριότητες που μας δίνουν ευχαρίστηση/απόλαυση και οι δραστηριότητες
που νιώθουμε ότι έχουμε κατορθώσει κάτι και θα διαφέρουν από άτομο σε
άτομο. Για παράδειγμα για το Γιάννη το γυμναστήριο είναι απόλαυση αλλά για
κάποιον άλλο άνθρωπο μπορεί να είναι μέχρι και καταναγκαστικό έργο. Το
σημαντικό είναι να βάλετε στο πρόγραμμα σας δραστηριότητες και των τριών
κατηγοριών και να τις ξεκινήσετε σταδιακά και σιγά σιγά. Ένα κόλπο που
μπορεί να βοηθήσει ειδικά στις δουλειές του σπιτιού είναι να θέσετε ένα μικρό
στόχο, π.χ. θα καθαρίσω για 2 λεπτά. Αφού περάσουν τα 2 λεπτά μπορείτε να
αξιολογήσετε το πως νιώθετε και το αν θέλετε να συνεχίσετε. Αυτή η τεχνική
βοηθάει στο να τμηματοποιήσετε τη δουλειά που έχετε να κάνετε και να μην
εστιάσετε σε όλο το καθάρισμα γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνουμε
αναβλητικοί αν σκεφτούμε ότι θα πρέπει να καθαρίσουμε για 2 ώρες. Επίσης με
αυτό το τρόπο αν και μπορεί να καθαρίσετε για 2 λεπτά μόνο θα έχετε πετύχει
κάτι έστω και μικρό που θα σας φέρει πιο κοντά στο στόχο σας.
Μπορεί να σας βοηθήσει να φτιάξετε ένα πλάνο με τα
πράγματα/δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε μέσα στη μέρα σας. Με το να
τα γράψετε σε ένα χαρτί το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο
μειώνεται η πιθανότητα να ξεχάσετε αυτό που θέλατε να κάνετε/πετύχετε.
Μην περιμένετε πως θα ευχαριστιέστε τις δραστηριότητες σας αμέσως, μπορεί
να πάρει κάποιο καιρό και η ευχαρίστηση να έρθει σταδιακά.
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2. Κρατείστε ένα ημερολόγιο με τις δραστηριότητες που πετύχατε και
που σας έδωσαν ευχαρίστηση
Αφού ξεκινήσετε τις δραστηριότητες σας μπορεί να σας βοηθήσει να γράψετε σε
ένα χαρτί αυτά που έχετε πετύχει. Οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη μπορεί να
ξεχάσουν αυτά που πετύχανε ή ακόμα και να πουν στον εαυτό τους ότι δεν
καταφέρανε και τίποτα σπουδαίο. Όσο μικρό και αν είναι αυτό που πετύχατε,
έχετε πετύχει κάτι που δεν μπορούσατε να κάνετε πριν. Το χαρτί αυτό μπορεί να
σας υπενθυμίσει στις δύσκολες στιγμές πως μπορείτε να κάνετε πράγματα.
Προσπαθήστε να μην συγκρίνετε τον τωρινό σας εαυτό με τον εαυτό σας πριν
την κατάθλιψη, ο τότε εαυτός σας δεν είχε κατάθλιψη.
3. Μειώστε τις δραστηριότητες που δεν σας βοηθάνε
Πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη μπορεί να ξεκινήσουν να πίνουν
αλκοόλ για να νιώσουν καλύτερα. Το αλκοόλ βραχυπρόθεσμα μπορεί να σας
κάνει να νιώσετε καλύτερα αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να επιδεινώσει τα
συμπτώματα της κατάθλιψης. Προσπαθήστε να μειώσετε τις ποσότητες
σταδιακά.
4. Αμφισβητείστε τις αρνητικές σας σκέψεις
Η κατάθλιψη συνήθως συνοδεύεται από αρνητικές και δυσάρεστες σκέψεις. Για
παράδειγμα ‘Είμαι άχρηστος, δεν θα καταφέρω τίποτα’ ή ‘δεν είμαι αρκετά
καλός’ ή ‘οι άλλοι είναι καλύτεροι από μένα, δεν θα είμαι ποτέ αρκετά καλή’. Ο
κάθε άνθρωπος που περνάει κατάθλιψη θα έχει κάποιες αρνητικές σκέψεις. Και
άνθρωποι που δεν έχουν κατάθλιψη μπορεί να έχουν τέτοιες αρνητικές σκέψεις,
η διαφορά όμως είναι πως μπορούν πιο εύκολα να της απορρίψουν και να μην
τις αφήσουν να επηρεάσουν τις ζωές τους. Οι σκέψεις αυτές είναι διανοητικά
συμβάντα, δεν είναι αντικειμενικές αλήθειες. Οι σκέψεις σας είναι συμπτώματα
τις κατάθλιψης και όταν περάσει η κατάθλιψη θα περάσουν και αυτές οι
σκέψεις. Προσπαθήστε να μην βλέπετε τις σκέψεις σας σαν αλήθειες και αρχίστε
να τις αμφισβητείτε. Υπάρχουν τύποι αρνητικών σκέψεων όπως:
Αρνητικοί τύποι σκέψεων

1. Νοητικό φίλτρο
Σε αυτό το τύπο αρνητικής σκέψης παρατηρούμε μόνο αυτό που το φίλτρο μας
επιτρέπει να παρατηρήσουμε και απορρίπτουμε οτιδήποτε δεν ταιριάζει. Είναι
σαν να έχουμε φορέσει μαύρα γυαλιά και να βλέπουμε μόνο τα αρνητικά, ενώ
οτιδήποτε πιο θετικό ή ρεαλιστικό αγνοείται ή απορρίπτεται
2. Τηλεπάθεια
Σε αυτό το τύπο αρνητικής σκέψης νομίζουμε πως γνωρίζουμε τι σκέφτονται
οι άλλοι (συνήθως τι σκέφτονται για εμάς)
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3. Πρόβλεψη για το μέλλον
Σε αυτό το τύπο πιστεύουμε ότι ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον
4. Σύγκριση με άλλους
Βλέπουμε μόνο τις καλές και θετικές πτυχές των άλλων ανθρώπων και
συγκρίνουμε αρνητικά τον εαυτό μας σε σχέση με αυτούς
5. Επικριτικός εαυτός
Ήμαστε επικριτικοί με τους εαυτούς μας, κατηγορούμε τον εαυτό μας για
γεγονότα ή καταστάσεις που δεν είναι απόλυτα δική μας ευθύνη
6. Τα πρέπει
Όταν σκεφτόμαστε ότι πρέπει να... ασκείται πίεση και δημιουργούνται μη
ρεαλιστικές προσδοκίες
7. Καταστροφολογίες
Σε αυτό το τύπο αρνητικών σκέψεων φανταζόμαστε και πιστεύουμε πως το
χειρότερο δυνατό πράγμα θα συμβεί
8. Συναισθηματική λογική
Αισθάνομαι άσχημα άρα όντως τα πράγματα είναι άσχημα. Αισθάνομαι
αγχωμένος άρα όντως είμαι σε κίνδυνο
9. Ο δικαστής χωρίς στοιχεία
Κρίνετε τα γεγονότα, τον εαυτό σας, τους άλλους ή το κόσμο αντί να
περιγράφετε τι πραγματικά βλέπετε με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία
10. Απόλυτος διχοτοµισµός
Όταν πιστεύετε ότι κάτι ή κάποιος μπορεί να είναι μόνο καλός ή κακός, σωστός
ή λάθος, χωρίς να μπορείτε να δείτε τίποτα στο ενδιάμεσο.
11. Προσωποποίηση
Μια τάση του ατόµου να αναλαµβάνει την ευθύνη κάποιων αρνητικών
εξωτερικών γεγονότων ακόµα κι όταν δε σχετίζονται καθόλου µε τον/την
ίδιο/α.

Αυτές οι σκέψεις μπορεί να σας σταματήσουν να κάνετε πράγματα ή
δραστηριότητες που θέλετε, όπως για παράδειγμα ο Γιάννης που σταμάτησε να
στέλνει βιογραφικά γιατί πίστεψε τη σκέψη του που του είπε ότι κανείς δεν θα
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τον πάρει τηλέφωνο για συνέντευξη και στη συνέχεια ένιωσε πιο βαθιά θλίψη.
Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθετε θλίψη, ενοχές και απελπισία όταν σας
έρχονται δυσάρεστες σκέψεις στο μυαλό.
Προσπαθήστε να τις γράψετε σε ένα χαρτί και να βρείτε σε ποιο τύπο
αρνητικών σκέψεων ανήκει η σκέψη σας. Αυτό θα σας βοηθήσει στο να
απομακρύνετε τη σκέψη και να τη δείτε από απόσταση. Μετά αναρωτηθείτε αν
ερχόταν ένας φίλος σας σε εσάς και σας έλεγε ότι έχει αυτή τη σκέψη εσείς τι θα
του λέγατε; Αν πούμε για παράδειγμα πως είχα τη σκέψη του Γιάννη ότι κανείς
δεν θα με καλέσει σε συνέντευξη θα του έλεγα πως η κατάσταση στην Ελλάδα
είναι δύσκολη και πως αν συνεχίσει να προσπαθεί κάποια στιγμή θα βρεθεί κάτι
αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή.
Με βάση την απάντηση που θα δώσετε εσείς για τη σκέψη σας θα ήθελα να
σκεφτείτε μία διαφορετική σκέψη και να τη γράψετε δίπλα στην αρνητική σας
σκέψη. Αυτή τη σκέψη θα την ονομάσουμε εναλλακτική σκέψη. Κάθε φορά που
σας έρχεται η αρνητική σας σκέψη να κοιτάζετε το χαρτί με την εναλλακτική
σας σκέψη. Δοκιμάστε το με όλες σας τις σκέψεις.
5. Δοκιμάστε διαλογισμό (mindfulness)
Μερικές φορές όσο και αν προσπαθήσουμε οι αρνητικές σκέψεις δεν μας
αφήνουν. Δεν θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε διαφωνίες με τις σκέψεις σας
γιατί αυτό μπορεί να γίνει μέρος του προβλήματος και να νιώθετε άσχημα που
δεν μπορείτε να τις αποβάλλετε. Αν δοκιμάσατε τη προηγούμενη τεχνική και δεν
σας βοήθησε μπορείτε να δοκιμάσετε το διαλογισμό. Οι ασκήσεις διαλογισμού
βοηθάνε στο να ήμαστε εστιασμένοι στον παρόν και όχι στο παρελθόν ή στο
μέλλον. Αυτές οι ασκήσεις με τον καιρό και με την εξάσκηση θα σας βοηθήσουν
στο να εστιάσετε στο παρόν και να παρατηρείτε τις σκέψεις σας χωρίς να τις
κρίνετε. Μπορείτε να βρείτε δωρεάν ασκήσεις εδώ:
http://franticworld.com/resources/ και http://www.freemindfulness.org/
Ο διαλογισμός θέλει εξάσκηση και υπομονή, μη περιμένετε να δείτε
αποτελέσματα αμέσως. Στην αρχή μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να
ακολουθήσετε τις ασκήσεις αλλά σιγά σιγά με την εξάσκηση θα γίνεται όλο και
πιο εύκολο.
6. Βρείτε λύσεις στα δύσκολα προβλήματα
Μερικές φορές υπάρχουν δύσκολα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε
και μπορεί να μην μπορούμε να τα λύσουμε. Όσο πιο άσχημα νιώθετε τόσο πιο
δύσκολο είναι να βρείτε και λύσεις. Θα σας εξηγήσω μία απλή τεχνική όταν
έρχεστε αντιμέτωποι με προβλήματα και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του
Γιάννη. Τον Γιάννη τον απολύσανε.
Παράδειγμα Γιάννη:
Πρόβλημα: Δεν έχω δουλειά
Στόχος: Να βρω δουλειά
7

Επιλογές: 1. Να στείλω βιογραφικά, 2. Να μιλήσω σε φίλους μου και γνωστούς και
να τους πω ότι ψάχνω για δουλειά μήπως και έχουν ακούσει για καμία θέση 3. Να
βάλω αγγελία στη Χρυσή Ευκαιρία ότι ψάχνω δουλειά 4. Να επισκεφτώ τα
μαγαζιά σε διάφορες περιοχές για να δω αν έχουν βγάλει ανακοίνωση για
θέση εργασίας 5. Να ψάξω για δουλειές στο εξωτερικό 6. Να μιλήσω με τη φίλη
μου που είναι στην Αμερική για να δω αν μπορώ να πάω Αμερική
Καλύτερη επιλογή για τώρα: 1 και 2
Σε ένα χαρτί ξεκινάμε με το να γράψουμε το πρόβλημα και μετά το στόχο μας.
Στη συνέχεια γράφουμε όλες τις επιλογές που μπορούμε να σκεφτούμε που
μπορούν να μας οδηγήσουν στο στόχο μας. Όσο χαζή και αν ακούγεται η
επιλογή να τη γράψετε στο χαρτί. Μετά σκεφτόμαστε τα αρνητικά και τα θετικά
της κάθε επιλογής/πρότασης και διαλέγουμε μία ή δύο. Αν δοκιμάσετε αυτές τις
λύσεις και δεν λειτουργήσει καμία από τις δύο επιλέγετε την επόμενη καλύτερη.
7. Επικοινωνήστε και μιλήστε σε κοντινούς σας ανθρώπους για το πως
νιώθετε
Ένα χαρακτηριστικό της κατάθλιψης είναι η απομόνωση από αγαπημένα
πρόσωπα. Συχνές σκέψεις μπορεί να είναι ‘Δεν θέλω να με δουν έτσι’, ‘Θα τους
χαλάσω το κέφι’, ‘Δεν θα καταλάβουν’. Με το να δείτε πρόσωπα αγαπημένα
ακόμα και αν δεν τους μιλήσετε για το πως νιώθετε θα αποσπάσετε τη προσοχή
σας από τις αρνητικές σκέψεις και θα νιώσετε λίγο έως πολύ καλύτερα. Αν δεν
θέλετε να μιλήσετε σε κοντινά σας πρόσωπα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο σε
γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης όπως η γραμμή 1018 της Κλίμακας
(http://suicide-help.gr/κέντρο-ημέρας/ ) και η Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή
Ψυχολογικής Υποστήριξης Ενηλίκων 116123 (http://www.lifelinehellas.gr/τικάνουμε/ευρωπαϊκή -τηλεφωνική-γραμ/ ). Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι
ανώνυμες.
8. Αν δεν βλέπετε βελτίωση ζητήστε βοήθεια από επαγγελματία ψυχικής
υγείας
Αν οι παραπάνω τεχνικές δεν βοηθήσουν και το πρόβλημα χειροτερεύει αντί να
βελτιώνεται ζητήστε βοήθεια από ένα επαγγελματία Ψυχικής Υγείας. Μπορούν
να βοηθήσουν Ψυχολόγοι και Ψυχίατροι.

Σκέψεις για αυτοκτονία και αυτοτραυματισμό
Στη κατάθλιψη είναι πολύ συχνές οι σκέψεις για αυτοκτονία ή/και
αυτοτραυματισμό. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να είναι πολύ έντονες. Αν βιώνετε
έντονες σκέψεις είναι σημαντικό να καταλάβετε πως αυτές οι σκέψεις είναι
σύμπτωμα τις κατάθλιψης και πως δεν θα τις έχετε για πάντα, όταν η
κατάθλιψη υποχωρήσει θα υποχωρήσουν και αυτές οι σκέψεις. Είναι σημαντικό
να είστε ζωντανός/η όταν θα γίνει αυτό. Αν έχετε σκέψεις να βλάψετε τον εαυτό
σας και δεν είστε βέβαιοι πως μπορείτε να είστε ασφαλής τηλεφωνήστε στο
ΕΚΑΒ (166), ή/και επισκεφτείτε Nοσοκομείο που εφημερεύει (μπορείτε να
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βρείτε το ψυχιατρικό τμήμα που εφημερεύει για Αττική και Θεσσαλονίκη εδώ:
https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn ) ή/και
τηλεφωνήστε στη Τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018
της Κλίμακας (http://suicide-help.gr/κέντρο-ημέρας/ ).

Ποια είναι η θεραπεία για τη κατάθλιψη
Η κατάθλιψη είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα ψυχολογικά προβλήματα, και
σήμερα υπάρχουν πολύ καλές και αποτελεσματικές θεραπείες. Η θεραπεία για
την κατάθλιψη είναι τα αντικαταθλιπτικά ή/και η ψυχοθεραπεία. Το αν θα
χρειαστεί να πάρετε αντικαταθλιπτικά ή/και να κάνετε ψυχοθεραπεία θα
εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, αν βιώνετε ένα οξύ
περιστατικό κατάθλιψης όπου περνάτε την περισσότερη ημέρα στο κρεβάτι και
έχετε αυτοκτονικές σκέψεις είναι πιθανό πως θα πρέπει να πάρετε αρχικά
φαρμακευτική αγωγή. Στη συνέχεια μπορεί να χρειαστεί και ψυχοθεραπεία
αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το πως θα ανταποκριθεί η φαρμακευτική αγωγή.
Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι νιώθουν καλύτερα με τα αντικαταθλιπτικά
και δεν επιθυμούν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία. Για τις φαρμακευτικές
επιλογές συμβουλευτείτε Ψυχίατρο. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες
για τα αντικαταθλιπτικά ή/και τα φάρμακα που παίρνετε στο:
https://www.galinos.gr/
Υπάρχουν πολλών ειδών ψυχοθεραπείας. Οι πιο πολλές έρευνες έχουν δείξει
πως η ψυχοθεραπεία με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η γνωσιακή
συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, αλλά παρόλα αυτά πολλοί άνθρωποι έχουν δει
βελτίωση και με άλλους τύπους ψυχοθεραπείας. Μερικές από τις πιο γνωστές
προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας είναι: Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία,
Ψυχοδυναμική/Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία, Συστημική Ψυχοθεραπεία,
Συνθετική/Εκλεκτική Ψυχοθεραπεία, Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία,
Ψυχοθεραπεία Gestalt.
Είναι σημαντικό να αναρωτηθείτε για το τi ψάχνετε εσείς πρώτα. Για
παράδειγμα αν θέλετε να δείτε γρήγορη βελτίωση στα συμπτώματα της
κατάθλιψης η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι η καλύτερη
προσέγγιση γιατί εστιάζει στα συμπτώματα και είναι βραχυπρόθεσμη.
Αν δεν σας ενδιαφέρει να δείτε αποτελέσματα γρήγορα μπορεί να επιλέξετε
κάποιο άλλο είδος ψυχοθεραπείας.
Έρευνες έχουν δείξει πως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας
στη ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική σχέση που δημιουργείται μεταξύ
θεραπευτή και θεραπευόμενου. Είναι σημαντικό εκτός της θεραπευτικής
προσέγγισης και της επαγγελματικής κατάρτισης να βρείτε ένα ψυχοθεραπευτή
με τον οποίο να μπορείτε να συνεργαστείτε. Θα ήταν καλό να επισκεφτείτε
μερικούς θεραπευτές πριν καταλήξετε στον ένα με τον οποίο θα ξεκινήσετε
ψυχοθεραπεία για να δείτε πιο στιλ / προσωπικότητα σας ταιριάζει καλύτερα.
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