Ψυχική Υγεία και Κορωνοϊός

Ζούμε σίγουρα πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πολλοί πολιτικοί δηλώνουν πως είμαστε σε
πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό. Θα συμφωνήσω μαζί τους είμαστε όντως σε πόλεμο. Ο
πόλεμος είναι ένα τραυματικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και την ψυχική μας υγεία.
Επειδή όμως η τωρινή μας κατάσταση είναι πρωτόγνωρη, γιατί πρώτη φορά
αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο εχθρό και δυστυχώς, για αυτό το λόγο, δεν υπάρχουν βιβλία
για το πως μπορεί να επηρεάσει τη ψυχική μας υγεία, θα ξεκινήσω τον οδηγό
αυτοβοήθειας με μία επεξήγηση του τι είναι ένα τραυματικό γεγονός.
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών 5 (DSM-5)
ένα τραυματικό γεγονός συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος εκτίθεται σε θάνατο,
απειλούμενο θάνατο, πραγματικό ή απειλούμενο σοβαρό τραυματισμό, ή
πραγματική ή απειλούμενη σεξουαλική βία με τους εξής τρόπους:
•
•
•
•

Άμεση έκθεση
Ήταν παρατηρητής ή μάρτυρας του τραύματος
Όταν ένας συγγενής ή κοντινός φίλος εκτέθηκε σε τραύμα
Έμμεση έκθεση σε αποσπασματικές λεπτομέρειες του τραύματος, συνήθως κατά
την άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων (π.χ. γιατροί, νοσοκόμες,
τραυματιοφορείς κτλ)

Άρα με βάση τον ορισμό του DSM 5 η απειλή του κορωνοϊού είναι ένα τραυματικό γεγονός
για τους εξής λόγους:
•
•
•

•

Όλοι μας έχουμε το κίνδυνο να εκτεθούμε στον ιό (απειλή) καθώς και οι συγγενείς
μας και οι κοντινοί μας φίλοι
Είμαστε όλοι παρατηρητές της κατάστασης των ανθρώπων που έχουν τον ιό καθώς
και αυτών που δυστυχώς έχουν πεθάνει
Υπάρχει η απειλή πως κάποιοι από αυτούς που θα εκτεθούν στον ιό μπορεί να
πεθάνουν, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μας, των συγγενών και φίλων μας,
των συμπολιτών μας, καθώς και όλων των ανθρώπων του πλανήτη
Οι γιατροί μας, νοσοκόμες , τραυματιοφορείς και άλλοι επαγγελματίες εκτίθενται
καθημερινά σε ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον ιό και που κάποιοι από
αυτούς έχουν πεθάνει/θα πεθάνουν

Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως τα τραυματικά γεγονότα επηρεάζουν τη ψυχική μας υγεία
και άρα μπορούμε να περιμένουμε με βεβαιότητα πως θα αυξηθεί το ποσοστό ανθρώπων
που θα βιώσουν ψυχολογικά προβλήματα λόγω του κορωνοϊού και πως αυτοί που
αντιμετώπιζαν ψυχολογικές δυσκολίες πριν το κορωνοϊό έχουν αυξημένο κίνδυνο για
υποτροπή. Αυτό που δυσκολεύει τη κατάσταση περαιτέρω είναι η παραμονή στο σπίτι και
τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουμε για να προστατευτούμε από τον κορωνοϊό.
Κάτι όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι πως όλα τα μέτρα που προτείνει το
Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ πρέπει να ακολουθηθούν κατά γράμμα. Ο οδηγός
αυτός θα σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πως μπορεί να επηρεαστεί η ψυχική σας υγεία,
να σας βοηθήσει να καταλάβετε πως αυτό που νιώθετε το νιώθουν και άλλοι και να σας
προτείνει κάποιες πρακτικές συμβουλές για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε στα
καινούργια δεδομένα.
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Πως μπορεί να σας επηρεάσει ψυχολογικά ο πόλεμος κατά του Κορωνοϊού
1. Αν δεν αντιμετωπίζατε ψυχολογικές δυσκολίες πριν τον κορωνοϊό
Αν δεν είχατε ψυχολογικά θέματα πριν το κορωνοϊό υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια.
Το πρώτο σενάριο είναι πως μπορεί να μην επηρεαστεί η ψυχική σας υγεία και να
προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα σχετικά εύκολα. Γνωρίζουμε πως μεγάλο ποσοστό
ανθρώπων που έχουν εκτεθεί σε τραυματικά γεγονότα δεν αναπτύσσουν ψυχολογικά
προβλήματα ή ψυχοπαθολογία. Ο λόγος για αυτό είναι πως κάποιοι άνθρωποι έχουν τη
ευελιξία να προσαρμόζονται πιο εύκολα σε δύσκολες συνθήκες. Σημαντικός παράγοντας
είναι το πως έχουν μάθει να αντιδρούν σε στρεσογόνα γεγονότα.
Το δεύτερο σενάριο είναι πως μπορεί να δείτε κάποιες αλλαγές στο πως νιώθετε. Για
παράδειγμα μπορεί να νιώσετε άγχος, πανικό, θλίψη, αλλαγές στις διατροφικές σας
συνήθειες, θυμό, ευερεθιστότητα, αλλαγές στον ύπνο (να μη μπορείτε να κοιμηθείτε
εύκολα, να κοιμάστε πιο πολύ από ότι συνήθως, να βλέπετε εφιάλτες), να έχετε αρνητικές
σκέψεις και ανησυχία για το μέλλον, να νιώθετε πως όλο αυτό δεν συμβαίνει πραγματικά
και πως δεν είναι αληθινό αφού αυτά συμβαίνουν μόνο σε ταινίες, και άλλα. Όλα αυτά είναι
φυσιολογικές αντιδράσεις και δεν σημαίνει απαραίτητα πως υπάρχει κάποια
ψυχοπαθολογία. Αφού περάσει το τραύμα, δηλαδή ο κορωνοϊός, και επανέλθουμε στην
καθημερινότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι θα δουν όλα αυτά τα συναισθήματα και
δυσκολίες να υποχωρούν. Παρόλα αυτά αν νιώθετε πως δεν μπορείτε να διαχειριστείτε
αυτές τις αλλαγές θα ήταν καλό να διαβάσετε την ενότητα “Πως μπορείτε να βοηθήσετε
την Ψυχική σας Υγεία μένοντας σπιίτι”. Αναρωτηθείτε αν αυτό είναι κάτι που μπορείτε να
το διαχειριστείτε μόνοι σας ή αν θα χρειαστείτε υποστήριξη. Στο τέλος του οδηγού θα
βρείτε γραμμές τηλεφωνικής υποστήριξης. Επίσης πολλοί επαγγελματίες Ψυχίατροι και
Ψυχολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες online μέσω skype.
2. Αν αντιμετωπίζατε ψυχολογικές δυσκολίες πριν τον κορωνοϊο
Αν είχατε ψυχολογικά θέματα πριν το κορωνοϊό (π.χ. κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές,
άγχος, πανικό, διατροφικές δυσκολίες, εμμονές και καταναγκασμούς, ψύχωση,
μανιοκατάθλιψη) υπάρχει περίπτωση να υπάρξει υποτροπή αλλά όχι πάντα. Και εδώ
υπάρχουν δύο σενάρια να υπάρξει υποτροπή, ή να μην υπάρξει υποτροπή. Είναι
απαραίτητο να μιλήσετε με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας που σας παρακολουθεί,
ειδικά αν έχετε αρχίσει να βλέπετε σημάδια υποτροπής, αλλά και για να συζητήσετε και να
δημιουργήσετε μαζί ένα ατομικό πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτής της κρίσης. Για
παράδειγμα θα πρέπει να συζητήσετε τι θα μπορούσατε να κάνετε για να
ελαχιστοποιήσετε τη πιθανότητα υποτροπής, αλλά και ένα πλάνο για το τι πρέπει να
κάνετε αν υπάρξει υποτροπή. Αν δεν βλέπετε κάποιον ειδικό τώρα διαβάστε την ενότητα,
“Πως μπορείτε να βοηθήσετε την Ψυχική σας Υγεία μένοντας σπίτι” και αναρωτηθείτε αν
αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το διαχειριστείτε μόνοι σας ή αν θα χρειαστείτε
υποστήριξη. Στο τέλος του οδηγού θα βρείτε γραμμές τηλεφωνικής υποστήριξης. Επίσης
πολλοί επαγγελματίες Ψυχίατροι και Ψυχολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες online μέσω
skype.
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3. Αν ανακαλύψατε πως τελικά υπήρχαν θέματα πριν το κορωνοϊό κατά τη
διάρκεια παραμονής στο σπίτι
Μένοντας σπίτι για μέρες με περιορισμένη επαφή με άλλους ανθρώπους, ειδικά δε αν δεν
δουλεύουμε, θα βρεθούμε σε ένα κλειστό χώρο είτε μόνοι μας είτε με άλλα μέλη της
οικογένειας μας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτή είναι μία τεράστια αλλαγή που
μπορεί να οδηγήσει σε συνειδητοποιήσεις για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Για
παράδειγμα, αν περνάμε πολύ χρόνο μόνοι μας στο σπίτι χωρίς τη καθημερινή μας ρουτίνα
και με άπλετο χρόνο στη διάθεση μας μπορεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αρκετά
περισσότερο από ότι συνήθως και αυτό γιατί δεν έχουμε τις καθημερινές μας
δραστηριότητες να μας αποσπάνε τη προσοχή από τα καθημερινά προβλήματα. Για
παράδειγμα αν δεν είστε σε σχέση και όλοι οι φίλοι σας είναι με κάποιον μπορεί να
αρχίσετε να σκέφτεστε τους λόγους για τους οποίους δεν είστε και γιατί το περνάτε μόνοι
σας όλο αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω σκέψεις.
Στη περίπτωση που μένετε σπίτι με την οικογένεια σας μικρά προβλήματα που μπορεί να
προϋπήρχαν αλλά δεν δίνατε πολύ βαρύτητα μπορεί να οξυνθούν και να
πολλαπλασιαστούν.
Με λίγα λόγια πέρα από τον κορωνοϊό και τα μέτρα προφύλαξης μπορεί να κληθείτε να
αντιμετωπίσετε και διαπροσωπικά προβλήματα ή άλλα προσωπικά ή/και οικογενειακά
θέματα που θα δυσκολέψουν περισσότερο τη κατάσταση. Αυτά μπορεί να επιβαρύνουν
την ψυχολογική σας κατάσταση. Αναρωτηθείτε αν αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το
διαχειριστείτε μόνοι σας ή αν θα χρειαστείτε υποστήριξη. Στο τέλος του οδηγού θα βρείτε
γραμμές τηλεφωνικής υποστήριξης. Επίσης πολλοί επαγγελματίες Ψυχίατροι και
Ψυχολόγοι προσφέρουν υπηρεσίες online μέσω skype.

Πως μπορεί να χειροτερεύσει η ψυχική μου υγεία μένοντας στο σπίτι
Ως άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα και η επαφή με άλλους ανθρώπους είναι σημαντική
μας ανάγκη από τη πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε. Επίσης γνωρίζουμε από ανθρώπους
που πάσχουν από κατάθλιψη πως η απομόνωση στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει σε
επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Επίσης όλες οι δραστηριότητες που μας βοηθάνε
καθημερινά έχουν σταματήσει. Αυτό μας δίνει πολύ ελεύθερο χρόνο που υπό κανονικές
συνθήκες θα ήμασταν απασχολημένοι. Δημιουργούνται έτσι πολλές ευκαιρίες για πιθανή
επιδείνωση της ψυχικής μας υγείας.

Υπάρχει περίπτωση να καλυτερεύσει η ψυχική μου υγεία λόγω κορωνοϊού;
Ναι υπάρχει περίπτωση η ψυχική σας υγεία να επηρεαστεί θετικά. Ακούμε συχνά τις
αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο κορωνοϊός στην ψυχική μας υγεία αλλά δεν
ακούμε συχνά για τα θετικά. Ακούμε συχνά για παράδειγμα για την αύξηση περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας, που όντως συμβαίνει, αλλά δεν ακούμε για την ελάττωση του
στρες ή για τις οικογένειες που τους αρέσει να περνάνε χρόνο μαζί. Για παράδειγμα αν πριν
το κορωνοϊό είχατε μία δουλειά με πολύ στρες και με κακές εργασιακές σχέσεις, και μετά
το κορωνοϊό χρειάστηκε να δουλέψετε από το σπίτι, μπορεί να βρήκατε την ευκαιρία να
ξεκουραστείτε και να μη βλέπετε τους συναδέλφους με τους οποίους δεν τα πηγαίνατε
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καλά. Επίσης αν είστε εσωστρεφής και σας αρέσει να μένετε σπίτι μπορεί τα περιοριστικά
μέτρα να μην σας επηρεάσουν. Υπάρχει και αυτή η όψη που είναι σημαντικό να μη τη
ξεχνάμε.

Γιατί να τηρήσω τα μέτρα του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας αν αυτά
μπορεί να χειροτερεύσουν τελικά την Ψυχική μου Υγεία
Αν κάποιοι άνθρωποι κοντινοί σας πεθάνουν, ή αν έχουμε πολλά θύματα γενικά υπάρχει η
περίπτωση η ψυχική σας υγεία να επηρεαστεί πολύ παραπάνω από το να μείνετε στο σπίτι
για μερικές βδομάδες. Το σημαντικό είναι να τηρήσουμε όλα τα μέτρα για να έχουμε όσο το
δυνατό λιγότερα θύματα. Έχει τεράστια διαφορά να έχουμε 5, 500 νεκρούς ή 500.000
νεκρούς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η κάθε απώλεια δεν είναι σημαντική. Η ατομική μας
ευθύνη είναι να προφυλάξουμε τη σωματική υγεία του εαυτού μας αλλά και των άλλων
ανθρώπων. Επίσης έχουμε την ευθύνη του να βοηθήσουμε και τη ψυχική μας υγεία αλλά
και των γύρω μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη ψυχραιμία μας ώστε να
διαφυλαχτούμε σωματικά αλλά και ψυχικά. Η ψυχική μας υγεία είναι το ίδιο σημαντική με
τη σωματική μας υγεία και πρέπει να διαφυλάξουμε και τις δύο. Οπότε Μένουμε Σπίτι
ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών και Βοηθάμε την Ψυχική μας Υγεία.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε τη Ψυχική σας Υγεία μένοντας σπίτι
1. Δημιουργήστε μία καθημερινή ρουτίνα
Ξέρουμε από ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη το πόσο σημαντικό είναι να
υπάρχει μία καθημερινή ρουτίνα. Αυτό είναι σημαντικό ειδικά όταν περνάμε τις μέρες μας
στο σπίτι ενώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες
και πολλοί από εμάς δεν δουλεύουν. Βρείτε λοιπόν μία ρουτίνα. Αυτή θα διαφέρει από
άτομο σε ατόμο ανάλογα και με τα ενδιαφέροντα του. Σίγουρα θα έχει μέσα τις δουλειές
του σπιτιού και τα ψώνια στο σουπερμάρκετ. Πρέπει όμως να έχει μέσα και
δραστηριότητες που μας δείνουν ευχαρίστηση και δραστηριότητες που μας κάνουν να
νιώθουμε πως πετύχαμε κάτι. Για παράδειγμα ευχαρίστηση μπορεί να μας δώσει η
αγαπημένη μας σειρά/πρόγραμμα στην τηλεόραση. Δραστηριότητα που μπορεί να μας
κάνει να νιώσουμε ότι καταφέραμε κάτι μπορεί να είναι ότι φτιάξαμε κάτι για παράδειγμα
ότι ράψαμε ένα ρούχο ή ότι φυτέψαμε ένα λουλούδι. Αυτές οι δραστηριότητες θα
διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά το σημαντικό είναι να φτιάξουμε ένα
πρόγραμμα και ακόμα και να το γράψουμε σε ένα χαρτί στην αρχή της κάθε βδομάδας.
2. Ενημερωθείτε αλλά με μέτρο
Καθημερινά τα μέτρα των Υπουργείων και του ΕΟΔΥ αλλάζουν ή/και αναβαθμίζονται και
είναι καλό να ενημερωνόμαστε καθημερινά για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας αλλά
και για να ενημερωνόμαστε για αυτά που πρέπει να κάνουμε και για αυτά που δεν πρέπει
να κάνουμε. Θα ήταν καλό να επιλέξετε κάποιες εκπομπές στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο
ή και διαδικτυακά που να είναι έγκυρες. Υπάρχει η δυνατότητα να περάσετε όλη τη μέρα
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σας ακούγοντας ειδήσεις για το κορωνοϊό και αυτό μπορεί να μη βοηθήσει τη ψυχική σας
υγεία. Θα βοηθούσε να βρείτε και άλλες ασχολίες πέρα της ενημέρωσης των εξελίξεων.
Επίσης μεγάλη προσοχή στα fake news, δηλαδή τη παραπληροφόρηση που μπορεί να
συμβεί και να σπείρει το πανικό. Ελέγχετε πάντα τη πηγή της πληροφορίας προτού
πιστέψετε κάτι. Μπορείτε να βρείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ εδώ:
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
3. Θυμηθείτε τα παλιά σας χόμπι και ξεκινήστε καινούργια χόμπι
Μπορεί με το στρες της καθημερινότητας και της έλλειψης χρόνου να μην είχατε το χρόνο
να κάνετε τα πράγματα που κάποτε σας άρεσαν. Είναι πιθανό να έχετε ξεχάσει πως αυτή η
δραστηριότητα σας άρεσε πολύ κάποτε και να πιστεύετε πως δεν σας αρέσει πια. Δώστε
μία ευκαιρία σε αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να μάθετε πως τελικά απλά δεν είχατε
χρόνο και όχι ότι δεν σας αρέσει πια. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε καινούργιες
δραστηριότητες που δεν είχατε δοκιμάσει στο παρελθόν και που ήσαστε σίγουροι πως δεν
θα σας αρέσουν ή ότι δεν θα ήσαστε αρκετά καλοί ή ότι δεν έχετε ταλέντο σε αυτό το
τομέα. Τολμήστε και δοκιμάστε! Μπορεί να είναι η ζωγραφική, η μουσική, η συγγραφή, το
διάβασμα βιβλίων. Ότι και αν είναι δεν έχετε κάτι να χάσετε. Που ξέρετε, όταν τελείωσει η
κρίση μπορεί να έχουμε το καινούργιο Καβάφη ή Ντεγκά!
4. Μιλήστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε καθημερινή βάση
Μπορεί πριν το κορωνοϊό να μην είχατε το χρόνο να δείτε φίλους και συγγενείς. Μέσω της
τεχνολογίας που διαθέτουμε σήμερα μπορείτε να τους δείτε διαδικτυακά με βιντεοκλήση
ακόμα και ομαδική βιντεοκλήση! Αν έχετε συνηθίσει να βγαίνετε με τους φίλους σας κάθε
Σάββατο ή Παρασκευή, μπορείτε να κανονίσετε μία ομαδική βιντεοκλήση από το καναπέ
του σπιτιού σας! Μην απομονώνεστε, κρατήστε επαφή με αυτούς που αγαπάτε! Η μοναξιά
δεν βοηθάει τη ψυχική σας υγεία.
5. Επισκεφτείτε μουσεία.... από το καναπέ σας
Μπορεί πάντα να θέλατε να επισκεφτείτε τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου και να μη
μπορούσατε λόγω χρόνου ή χρημάτων. Τα καλά νέα είναι πως τώρα μπορείτε να
επισκεφτείτε τα εξής από το καναπέ σας: Pinacoteca di Brera – Μιλάνο, Μουσεία του
Βατικανού – Ρώμη, Αρχαιολογικό Μουσείο – Αθήνα, Μουσείο του Λούβρου – Παρίσι,
Μουσείο του Πράντο – Μαδρίτη, Γκαλερί Uffizi – Φλωρεντία, Μητροπολιτικό
Μουσείο – Νέα Υόρκη, Βρετανικό Μουσείο – Λονδίνο, Ερμιτάζ – Αγία Πετρούπολη,
Εθνική Πινακοθήκη – Ουάσιγκτον. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://almaradio.gr/eikoniki-episkepsi-se-mouseia/?fbclid=IwAR0aloJoJAnSu_NqJ6_8uHAjH62PJFM_F2msbBEkxH66NTUUShHep5K-90
6. Ακολουθούμε τις οδηγίες αλλά χωρίς υπερβολές
Πρέπει όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των Υπουργείων και του ΕΟΔΥ αλλά πρέπει
επίσης να μη κάνουμε υπερβολές και να κρατήσουμε την ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας
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μας και της ψυχικής μας υγείας. Για παράδειγμα όλες οι οδηγίες λένε πως χρειάζεται να
πλένουμε τα χέρια μας 20-30 δευτερόλεπτα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Είναι σημαντικό να
μην γίνεται μετάδοση μικροβίων (και για αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες) αλλά ταυτόχρονα
δεν θέλουμε να μπούμε σε μία διαδικασία όπου ο κορωνοϊος μας καταδυναστεύει και
κυριαρχεί στη ζωή μας. Ήμαστε υπεύθυνοι αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε πότε να
σταματήσουμε.
7. Μάθετε κάτι καινούργιο
Υπάρχουν πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να μάθετε πολλά
πράγματα, από το πως να φτιάξετε το βιογραφικό σας μέχρι το πως να κατασκευάσετε
αεροπλάνα. Για παράδειγμα υπάρχει το skillshare.com, to TedEx και φυσικά το youtube. Αν
είστε πιο παραδοσιακοί υπάρχουν φυσικά και βιβλία που μπορείτε να παραγγείλετε από
το καναπέ σας.
8. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας
Δεδομένου ότι έχουν κλείσει όλα τα μέρη που θα μπορούσαμε να πάμε για να
περιποιηθούμε τους εαυτούς μας, είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους να
περιποιηθούμε τους εαυτούς μας. Ένα χαλαρωτικό μπάνιο, μία μάσκα ομορφιάς, ένα
χαλαρωτικό μασάζ από τον σύντροφο μας μπορεί να κάνει τη διαφορά! Θα βρείτε επίσης
συνταγές για φυσικές μάσκες και κρέμες που μπορείτε να φτιάξετε εύκολα στο σπίτι
online.
9. Κάντε άσκηση στο σπίτι
Το να βγούμε στο δρόμο για ένα περίπατο/άσκηση δεν έχει απαγορευτεί ακόμα αλλά
φανταστείτε αν βγούμε όλοι μαζί στο δρόμο για ένα περίπατο! Οπότε πρέπει να βρούμε
δημιουργικούς τρόπους να ασκηθούμε. Πάλι ήμαστε τυχεροί γιατί υπάρχουν πολλές
επιλογές online στο youtube για παράδειγμα που είναι δωρεάν. Από γιόγκα, tai chi, pilates
μέχρι και πολεμικές τέχνες. Η άσκηση θα μας βοηθήσει να μην αδρανοποιηθούμε αλλά και
να διατηρήσουμε τη ψυχική μας υγεία καθώς έρευνες έχουν δείξει πως οι ορμόνες που
παράγονται μετά την άσκηση βοηθάνε στη καταπολέμηση της ψυχικής νόσου.
10. Προσέξτε τη διατροφή σας
Όταν αγχωνόμαστε ή νιώθουμε άσχημα είναι πολύ συχνό φαινόμενο το να υπάρξουν
αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες. Μπορεί να τρώμε παραπάνω ή και λιγότερο.
Μπορεί να τρώμε απολύτως υγιεινά ή και το ανάποδο να τρώμε ότι βρούμε μπροστά μας.
Επίσης η αλλαγή στην καθημερινότητα μας μπορεί να μας περάσει υποσυνείδητα το
μήνυμα πως ήμαστε σε διακοπές και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να φάει ότι θέλει. Δεν
ήμαστε σε διακοπές! Αυτό που δεν θα βοηθήσει σίγουρα την ψυχολογία σας είναι να δείτε
την ζυγαριά να ανεβαίνει. Οπότε τρώμε υγιεινά και αραιά και που επιτρέπουμε στον εαυτό
μας να φάει και τα απαγορευμένα αλλά με μέτρο!
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11. Εστιάστε στα θετικά
Μας περιτριγυρίζουν όλες οι αρνητικές ειδήσεις για την εξάπλωση του ιού και δυστυχώς
δεν ακούμε πολλά θετικά αλλά αυτά υπάρχουν. Περνάμε πιο πολύ χρόνο στο σπίτι,
μπορούμε να κάνουμε αυτά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πριν, να ξεκουραστούμε να
κοιμηθούμε, να μαγειρέψουμε σπιτικό φαγητό. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε
πράγματα που κάποτε κάναμε αλλά σκεφτείτε και όλα αυτά που τώρα μπορείτε να κάνετε
που δεν μπορούσατε πριν. Θα έρθει ο καιρός πάλι που θα πείτε στον εαυτό σας να
μπορούσα να κάτσω λίγο παραπάνω στο σπίτι!
12. Σκεφτείτε ποια είναι αυτά που μπορούμε να μάθουμε από τη κρίση
Από όλα τα αρνητικά και τραγικά γεγονότα μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα. Το
γεγονός είναι τραγικό και δυσάρεστο αλλά επίσης παρουσιάζει την ευκαιρία να
βελτιωθούμε σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία. Για παράδειγμα έχει καθαρίσει η
ατμόσφαιρα επειδή δεν μετακινούμαστε τόσο όσο πριν. Ίσως να μάθουμε πως πολλοί
μπορούν να δουλεύουν από το σπίτι και πως δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε όσο πριν.
Μπορεί να μάθουμε πως μπορούμε να μεταχειριζόμαστε τα ζώα με πιο ανθρώπινους
τρόπους έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μεταβίβασης ιού. Μπορεί να μάθουμε πως
πρέπει να αλλάξουμε τα συστήματα υγείας και να επενδύσουμε παραπάνω σε αυτά. Και
πολλά ακόμα που θα μάθουμε σίγουρα μετά από αυτή τη κρίση.
13. Θυμίστε στον εαυτό σας ότι η κατάσταση είναι προσωρινή
Κάποια μέρα σύντομα θα αρθούν τα μέτρα, δεν θα ζούμε πάντα σε απομόνωση. Είναι
σημαντικό να θυμίζετε καθημερινά στον εαυτό σας ότι η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή
και πως πρέπει να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που υπάρχουν ακόμα και σε αυτή τη
θλιβερή κατάσταση.
14. Μην ντραπείτε να ζητήσετε βοήθεια
Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Αν νιώθετε πως δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τη
κατάσταση δεν είστε μόνος/η, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τη
κατάσταση. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε στα κοντινά σας άτομα υπάρχουν γραμμές
τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και πολλοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας
που προσφέρουν διαδικτυακές συνεδρίες.

Η ζωή μετά τους περιορισμούς μετακίνησης
Δεν θα χρειαζόμαστε πάντα βεβαίωση για να μετακινηθούμε, κάποια στιγμή στο κοντινό
μέλλον θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας χωρίς χαρτί η μήνυμα. Αυτό όμως δεν
σημαίνει πως ο κίνδυνος θα εξαφανιστεί από τη μία μέρα στη άλλη. Θα πρέπει να
συνεχίσουμε να τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών για αρκετούς μήνες μετά και ίσως ακόμα
και να χρειαστεί να ξανακλειστούμε στα σπίτια μας. Θα ήταν καλό να συνεχίσετε να
ενημερώνεστε σε καθημερινή βάση από αξιόπιστες πηγές ώστε να ξέρετε ποιες
προφυλάξεις πρέπει να πάρετε και τι μπορείτε και το δεν μπορείτε να κάνετε.
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Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Αν βλέπετε πως η ψυχική σας υγεία χειροτερεύει ζητήστε βοήθεια! Αν έχετε σκέψεις να
βλάψετε τον εαυτό σας ή/και να αυτοτραυματιστείτε, δεν είστε βέβαιοι πως μπορείτε να
είστε ασφαλείς και πρόκειται για έκτακτη ανάγκη τηλεφωνήστε στο ΕΚΑΒ (166),
ή/και επισκεφθείτε Nοσοκομείο που εφημερεύει.
Μπορείτε να βρείτε το ψυχιατρικό τμήμα που εφημερεύει για Αττική και
Θεσσαλονίκη εδώ: https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn
Μπορείτε επίσης να καλέσετε τη Τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία
1018 της Κλίμακας. Λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://suicide-help.gr/κέντρο-ημέρας/

Χρήσιμα τηλέφωνα και γραμμές ψυχολογικής υπστήριξης
1. Τηλεφωνική γραμμή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για το Κορωνοϊό σε 24ωρη
λειτουργία στο νούμερο 10306 από το ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Υγείας
2. Τηλεφωνική γραμμή Ψυχολογικήε Υποστήριξης από τη Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για τον Κορωνοϊό 2313004800
3. Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Ενηλίκων
116123 http://www.lifelinehellas.gr/τι-κάνουμε/ευρωπαϊκή -τηλεφωνική-γραμ/)
4. Τηλεφωνική Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία με το νούμερο 1018
http://www.lifelinehellas.gr/τι-κάνουμε/ευρωπαϊκή -τηλεφωνική-γραμ/
5. Γραμμή SOS Αιγινητείου: Τηλεφωνική βοήθεια για ψυχολογικά προβλήματα
2107297957 Καθημερινά, 10:00 πμ – 20:00 μμ
6. Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης Ενόπλων δυνάμεων:
8001145551-2-3
7. Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1065 για ηλικιωμένους
8. Γραμμή SOS 15900 κατά της βίας
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