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Το περιεχόμενο αυτού του πρακτικού οδηγού 
αυτοβοήθειας για την Κατάθλιψη, βασίζεται σε 
επιστημονικές έρευνες για τις πιο αποτελεσματικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης της κατάθλιψης. 


Απευθύνεται σε:	 

> 	άτομα με καταθλιπτική διάθεση 

> 	άτομα (πχ, φίλους, συντρόφους, μέλη 

οικογένειας) που θέλουν να βοηθήσουν ένα δικό τους 
άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάθλιψη.       

Σημαντική Σημείωση: 

Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου δεν έχει σκοπό να 
αποτελέσει ή να αντικαταστήσει κάποια ψυχολογική ή 
ιατρική θεραπεία. Όταν απαιτείται εξειδικευμένη 
βοήθεια ή θεραπεία, θα πρέπει να ανατρέξει κάποιος 
στις υπηρεσίες ενός ειδικού ιατρού ή άλλου 
επαγγελματία της ψυχικής υγείας.




“Στα βάθη του χειμώνα έμαθα

ότι μέσα μου υπάρχει κρυμμένο


ένα απόρθητο καλοκαίρι”


	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Albert Camus




Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή


	 Η κατάθλιψη είναι μια από τις πιο οδυνηρές και 

δύσκολες ανθρώπινες εμπειρίες. Είναι ο κλέφτης 
εκείνος που αποστερεί την ενέργεια μας, το ενδιαφέρον 
μας, καθώς και την διάθεση και την θέληση να 
βελτιώσουμε την ζωή μας. Φέρνει μαζί της μια έντονη 
αρνητική θέαση του εαυτού μας, του κόσμου γύρω μας 
και του μέλλοντός μας. Κατά την διάρκεια της 
κατάθλιψης νιώθουμε πως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει 
και πως δεν θα καταφέρουμε ποτέ να καλυτερεύσουμε 
και να απαλλαγούμε από αυτήν.


	 Αλλά όμως, πολλοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι με 
κατάθλιψη που κατάφεραν να βελτιωθούν, να 
καλυτερεύσουν και στο τέλος να απαλλαγούν από αυτή. 
Ναι, η κατάθλιψη μπορεί να λάβει τέλος! Υπάρχουν 
αποτελεσματικές θεραπείες και τεχνικές αυτοβοήθειας 



για την αντιμετώπισή της. Οι επαγγελματίες στον χώρο 
της ψυχικής υγείας παρέχουν τις κατάλληλες θεραπείες, 
αλλά και εσύ ο ίδιος μπορείς να αποκτήσεις κάποιες 
δεξιότητες και να αποκτήσεις χρήσιμα “εργαλεία” που 
μπορείς να χρησιμοποιήσεις στη δική σου ζωή.


	 Με αυτό τον πρακτικό οδηγό θα προσπαθήσουμε 
να καταφέρουμε ακριβώς αυτό. Να σου παρουσιάσουμε 
ένα σύνολο τεχνικών και δεξιοτήτων που να μπορείς να 
εφαρμόσεις εσύ ο ίδιος για την καλύτερη διαχείριση και 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης.


Κάποιες φορές, όταν η κατάθλιψη δεν θα είναι σε 
έντονη έξαρση, θα μπορείς να εφαρμόσεις αυτές τις 
τεχνικές μόνος σου. Άλλες φορές πάλι θα πρέπει να 
εφαρμοστούν παράλληλα με την θεραπεία που ίσως 
χρειαστεί να λάβεις από κάποιον ειδικό της ψυχικής 
υγείας.


Ευελπιστούμε να βρεις χρήσιμο αυτό το βιβλίο. 
Όμως να θυμάσαι πως απλά η μελέτη του δεν θα είναι 
αρκετή. Για να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα θα 
πρέπει να εστιάσεις στην εφαρμογή όσων διαβάσεις. Θα 



πρέπει να προσπαθήσεις  να εφαρμόσεις στην πράξη τις 
τεχνικές και ιδέες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
Από την πλευρά μας έχουμε φροντίσει όλα όσα 
παρουσιάζονται εδώ να είναι απλά και κατανοητά (γι’ 
αυτό το λόγο έχουμε σκόπιμα αποφύγει την χρήση 
πολύπλοκων όρων και θεωριών που αφορούν στην 
κατάθλιψη), έτσι ώστε με την εφαρμογή τους, βήμα-
βήμα, να σε βοηθήσουν να φτάσεις στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα και στην επίτευξη του στόχου σου.


	 Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στην προσπάθειά 
σου αυτή!




 Για αρχή, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να κάνεις στον 
εαυτό σου τις παρακάτω τρεις ερωτήσεις και σημείωσε 
τις απαντήσεις σου:


1) Πόση αρνητική επίδραση έχει στην ζωή μου μια 

πεσμένη ή κακή διάθεση;                                                     	 


□ Καμία 

  □ Μέτρια


	 	 □ Πολύ


2) Πόσο σημαντικό είναι για μένα το να νιώσω καλύτερα; 

□ Καθόλου 
  □ Μέτρια


	 	 □ Πολύ


3) Θέλω η βελτίωσή μου να αποτελέσει προτεραιότητα 

στην ζωή μου;


□ Καθόλου 

  □ Μέτρια


	 	 □ Πολύ




	 Αν βαθμολόγησες 2 ή 3 από αυτές τις ερωτήσεις 
με “μέτρια”, μπορεί να έχεις ήδη σκεφτεί να αλλάξεις 
την κατάσταση που βρίσκεσαι, χωρίς όμως να είσαι πολύ 
σίγουρος ακόμα. Αν είναι έτσι, διάβασε αυτό το βιβλίο 
και ξανασκέψου τι θέλεις πραγματικά να κάνεις.


	 Αν  βαθμολόγησες 2 ή 3 από τις ερωτήσεις με 
“πολύ”, είσαι μάλλον έτοιμος για την αλλαγή που θέλεις. 
Έχεις ήδη κουραστεί με όλη αυτή την κατάσταση της 
κατάθλιψης και είσαι διατεθειμένος να αφιερώσεις 
καθημερινά λίγο από τον χρόνο σου για να βελτιώσεις 
την ζωή σου.


	 Είναι καιρός λοιπόν να γυρίσουμε σελίδα και να 
ξεκινήσουμε!




Κεφάλαιο 1 

Τι είναι η Κατάθλιψη;


Τις περισσότερες φορές που νιώθεις

“στα κάτω” σου, ΔΕΝ σημαίνει πως έχεις 

κατάθλιψη. Το να νιώσεις λυπημένος ή με 
“πεσμένη” διάθεση είναι μέρος της ίδιας της 

ζωής και συχνά δεν μπορούμε να το 
αποφύγουμε.




Κατάθλιψη ΔΕΝ είναι:


	 Τις περισσότερες φορές που νιώθεις “στα κάτω” 

σου, δεν σημαίνει πως πάσχεις από κατάθλιψη. Το να 
νιώσεις λυπημένος ή με κακή διάθεση είναι μέρος της 
ίδιας της ζωής και συχνά δεν μπορούμε να το 
αποφύγουμε. Όταν κάτι πάει στραβά στην ζωή σου, είτε 
αυτό είναι ένας καβγάς με τον σύντροφό σου, μια 
διαμάχη με το αφεντικό σου στην δουλειά, είτε μια 
ασθένεια, η διάθεση σου θα πέσει και αυτό είναι κάτι 
απόλυτα φυσιολογικό να συμβεί.


	 Αν νιώθεις ιδιαίτερα λυπημένος ή ευερέθιστος 
εξαιτίας μιας κατάστασης, σε συνδυασμό ίσως με έναν 
κακής ποιότητας και ελλιπή ύπνο, με απουσία διάθεσης 
για να δεις τους φίλους ή την οικογένειά σου, με πολύ ή 
καθόλου όρεξη για φαγητό... τότε πιθανόν απλά βιώνεις 
μια “πεσμένη” διάθεση. Σε αυτή την περίπτωση, μια 
“πεσμένη” διάθεση τυπικά εξαφανίζεται μέσα σε μία ή 
δύο εβδομάδες, ιδιαίτερα αν έχει επέλθει και κάποια 
αλλαγή στην αρχική κατάσταση που την δημιούργησε.




Κατάθλιψη είναι:


Ας υποθέσουμε όμως ότι η “πεσμένη” αυτή διάθεση δεν 
εξαφανίζεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και πως 
ολοένα και χειροτερεύει. Μπορεί τότε πράγματι να έχεις 
κατάθλιψη αν όμως πληρούνται και οι δύο κάτωθι 
προϋποθέσεις:


1) αν έχεις μια επίμονη αίσθηση κατάπτωσης ή 

θλίψης, ή έλλειψη ενδιαφέροντος ή ικανοποίησης 

στην ζωή σου, και αυτή η αίσθηση συνεχίζεται για 

εβδομάδες...  

Και 

2)  αν έχεις και άλλα προβλήματα όπως: 

◆ μεγάλες αλλαγές βάρους ή αλλαγές της όρεξης 

για φαγητό


◆ να μην μπορείς να κοιμηθείς ή να κοιμάσαι 

υπερβολικά




◆ να νιώθεις εξαντλημένος και χωρίς δυνάμεις


◆ ψυχοκινητική αναστάτωση (νευρικότητα ή 

βραδύτητα) 


◆ να σκέφτεσαι πως δεν έχεις καμία αξία ή να 

νιώθεις υπέρμετρη ενοχή


◆ να νιώθεις “μουδιασμένος” ή ένα αίσθημα κενού


◆ να έχεις δυσκολίες σκέψης, συγκέντρωσης ή στην 

λήψη αποφάσεων


◆ να σκέφτεσαι τον θάνατο και την αυτοκτονία




Οι δύο πιο κοινοί τύποι κατάθλιψης ονομάζονται


Ήπια Κατάθλιψη 
και


Μείζων Κατάθλιψη 

	 Καθένας από αυτούς τους δύο τύπους 

περιλαμβάνει της ίδιας μορφής προβλήματα και 
δυσκολίες (όπως αναφέρονται στην προηγούμενη λίστα) 
αλλά τα συμπτώματα της μείζονος (ή “κλινικής”) 
κατάθλιψης είναι πολύ πιο έντονα.


	 Συνήθως όταν κάποιος νιώθει καταθλιπτικά, 
μιλάμε για ήπια κατάθλιψη. Ο ιατρός σου, ένας 
ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος θα μπορεί να σου πει με 
μεγαλύτερη ακρίβεια αν απλά νιώθεις καταθλιπτικά ή 
εάν πάσχεις από Κατάθλιψη.




Πεσμένη Διάθεση:  Νιώθω λυπημένος επειδή 

συνέβη κάτι.


Ήπια Κατάθλιψη:  Η λύπη συνεχίζεται για πολύ. 
Πολύ δύσκολο να βγω από αυτήν.


Μείζων Κατάθλιψη: Απογοήτευση και απόγνωση. 
Αίσθημα κενού.




Μερικές Παρατηρήσεις

για την Κατάθλιψη


• Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαγνώσεις την 
Κατάθλιψη μόνος σου. Η διάθεσή μας επηρεάζει 
την σωστή κρίση για τον εαυτό μας. Έτσι, είναι 
δύσκολο να κρίνουμε εάν έχουμε όντως 
κατάθλιψη. Συνήθως χρειάζεται κάποιος ειδικός 
για να κάνει αυτή η διάγνωση.


• Εάν έχεις κατάθλιψη, δεν είσαι ο μόνος. 
Περισσότεροι από το 4% του ενήλικου πληθυσμού 
έχουν κάποια μορφή κατάθλιψης και περισσότεροι 
από 15% θα εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης 
κάποια στιγμή της ζωής τους.


• Η Κατάθλιψη δεν είναι σημάδι αδυναμίας. 
Πολλοί ικανοί, ευφυείς και εξαιρετικά επιτυχημένοι 
άνθρωποι έχουν περάσει κατάθλιψη. Το να έχεις 
κατάθλιψη δεν σημαίνει πως έχεις μια “αδύναμη 
προσωπικότητα” ή κάποια ελαττώματα στον 
χαρακτήρα σου.




Αν νομίζεις πως

έχεις Κατάθλιψη…


Εάν νομίζεις ότι έχεις κατάθλιψη είναι σημαντικό να 
αναζητήσεις βοήθεια. Αυτά που προτείνουμε σε αυτό το 
εγχειρίδιο θα σε βοηθήσουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο 
να τα δοκιμάσεις μόνος σου. Η γνώμη κάποιου που 
εμπιστεύεσαι θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις μεγαλύτερη 
κατανόηση των προβλημάτων σου. Εάν συνεχίσεις να 
νιώθεις άσχημα, ζήτησε τη γνώμη κάποιου ειδικού. 
Αυτός μπορεί να είναι ο οικογενειακός γιατρός, ένας 
ψυχολόγος, ψυχίατρος ή άλλος ειδικός της ψυχικής 
υγείας. Μπορούν να σε βοηθήσουν με διάφορα είδη 
θεραπείας για την κατάθλιψη.


Ένα θετικό στοιχείο είναι είναι πως οποιαδήποτε 
θεραπεία και αν χρειαστεί να ακολουθήσεις μπορεί 
κάλλιστα να συνδυαστεί παράλληλα με ότι μάθεις σε 
αυτό εδώ το εγχειρίδιο.




Αν σκέφτεσαι να κάνεις

κακό στον εαυτό σου…


Η κατάθλιψη μπορεί να κάνει πολλούς ανθρώπους 
να νιώθουν απελπισμένοι και ότι δεν μπορούν να τα 
βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αυτό είναι ένα συχνό 
φαινόμενο. Για ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων, αυτό το 
αίσθημα απελπισίας είναι τόσο δυνατό που μπορεί να 
αρχίσουν να πιστεύουν ότι η ζωή δεν αξίζει. Αν εσύ ή 
κάποιος που γνωρίζεις νιώθει έτσι, είναι ώρα να ζητήσεις 
βοήθεια. Αναζήτησε έναν επαγγελματία υγείας που θα 
σε βοηθήσει να ξεπεράσεις αυτό που νιώθεις. Εάν δεν 
μπορείς να περιμένεις μέχρι να πραγματοποιηθεί κάποιο 
ραντεβού, υπάρχουν γραμμές τηλεφωνικής βοήθειας,  
24ωρης λειτουργίας, για να καλέσεις (πχ: η Γραμμή 
Βοήθειας για την Κατάθλιψη: τηλ.1034, Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας: τηλ.197) . Επίσης θα 
μπορούσες να επισκεφτείς τα “επείγοντα” σε κάποιο 
νοσοκομείο.


Να θυμάσαι πάντα, ότι τα πράγματα

μπορούν να πάνε καλύτερα!




Κεφάλαιο 2 

Τι προκαλεί Κατάθλιψη;


 Οι Άνθρωποι παθαίνουν Κατάθλιψη εξαιτίας 
διαφόρων αιτιών.


	 Οι έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα αυτό, 
έχουν ανακαλύψει έναν αριθμό παραγόντων που 
σχετίζονται με το τι προκαλεί και διατηρεί την 
κατάθλιψη. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τους 
πέντε κυριότερους παράγοντες και πως αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι: η Κατάσταση, 

το Συναίσθημα, οι Σκέψεις, η Φυσιολογία (Σωματικές 

Εκδηλώσεις) και η Συμπεριφορά (Δράση). Ο καθένας 
από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να παίξει το δικό 
του ρόλο στην εμφάνιση της κατάθλιψης και παράλληλα 
η ίδια η κατάθλιψη μπορεί να έχει επίδραση πάνω σε 
αυτούς. Στις επόμενες σελίδες θα τα εξηγήσουμε με 
περισσότερες λεπτομέρειες .









Κατάσταση


	 Η κατάθλιψη συχνά πυροδοτείται από τις 

στρεσογόνες καταστάσεις της ζωής. Εάν οι προσπάθειες 
σου να αντεπεξέλθεις σε αυτές τις καταστάσεις ή να τις 
βελτιώσεις ή έστω να τις αποδεχθείς, αποδειχθούν 
άκαρπες, μπορεί να αρχίσεις να νιώθεις συναισθηματική 
φόρτιση ή ακόμα και απελπισία. Έτσι ο κίνδυνος για ένα 
καταθλιπτικό επεισόδιο αυξάνει. Μερικές καταστάσεις 
που συνδέονται με την κατάθλιψη είναι οι εξής:


- Σοβαρά γεγονότα, ειδικά αν σχετίζονται με 
απώλεια. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, μια 
αλλαγή τόπου κατοικίας, ένα διαζύγιο, οικονομικά 
προβλήματα ή απώλεια εργασίας προκαλούν έντονη 
αναταραχή στη ζωή μας.


- Η έλλειψη επαφής με άλλους ανθρώπους. Η 
κοινωνική απομόνωση είναι σημαντικός αρνητικός 
παράγοντας για την εμφάνιση κατάθλιψης.




- Διαμάχες. Οι διαμάχες στις διαπροσωπικές μας 
σχέσεις, διαμάχες σε οικογενειακό ή συγγενικό επίπεδο, 
είναι αρκετά στρεσογόνες και μπορούν να συμβάλλουν 
στην εμφάνιση κατάθλιψης.


- Εργασιακό στρες. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή 
επαγγελματικής αβεβαιότητας (το να μην γνωρίζει 
κάποιος αν θα χάσει ή θα διατηρήσει τη δουλειά του), τη 
μορφή έντασης και τριβής με τους ανωτέρους ή τους 
συναδέρφους ή την μορφή υπερβολικού φόρτου 
εργασίας (Σημ: θα ήταν καλό να θυμόμαστε πως ο 
άνθρωπος δεν “φτιάχτηκε” για να δουλεύει 16 ώρες την 
ημέρα, είτε στον χώρο εργασίας του είτε εντός σπιτιού!)


- Στρες για την υγεία. Αυτό ισχύει ειδικά για 
προβλήματα υγείας που είναι χρόνια, προκαλούν 
υπ ε ρ βο λ ι κ ό πό ν ο ή α ν ι κ α ν ό τ η τ α κ α ι που 
ανταποκρίνονται ή βελτιώνονται ελάχιστα στις διάφορες 
θεραπείες. Κάποιες ασθένειες ή οι θεραπείες τους 
μπορεί να προκαλέσουν κατάθλιψη λόγω της επίδρασής 
τους πάνω στο ίδιο το σώμα. Για παράδειγμα ο 
υποθυρεοειδισμός (μια κατάσταση στην οποία ο 



θυρεοειδής αδένας εκκρίνει ελάχιστες ορμόνες), συχνά 
συνδέεται με την κόπωση και την κατάθλιψη.


	 Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι άνθρωποι 
παθαίνουν κατάθλιψη μόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν 
άσχημα. Κάποιοι παθαίνουν κατάθλιψη ακόμα και όταν η 
ζωή τους κυλάει ομαλά: η κατάθλιψη μπορεί να κάνει 
την εμφάνισή της από το πουθενά! Διάφορες τεχνικές 
και δεξιότητες όπως αυτές που θα δούμε στο εγχειρίδιο 
αυτό μπορούν να φανούν χρήσιμες σε  όλους.


	 




Σκέψεις


	 Καθένας από εμάς επηρεάζεται διαφορετικά από 

εξωτερικά γεγονότα , ανάλογα με το πως τα 
σκεφτόμαστε και πως τα ερμηνεύουμε. Φανταστείτε δυο 
ανθρώπους σε ένα πάρτι. Ο ένας που είναι πιο 
εξωστρεφής, φροντίζει να διασκεδάζει πολύ και βλέπει 
και τους υπόλοιπους στο πάρτι το ίδιο φιλικούς και 
δεκτικούς. Ο άλλος που φοβάται τις κοινωνικές 
συναθροίσεις, προβλέπει ότι θα νιώσει άσχημα και 
βλέπει και τους άλλους το ίδιο επικριτικούς και 
απορριπτικούς. Οι σκέψεις των δύο αυτών ατόμων είναι 
που καθορίζουν το πως θα βιώσει ο καθένας τους το 
γεγονός.


	 Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι τα άτομα 
με κατάθλιψη συχνά έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα 
για τον υπόλοιπο κόσμο, και αυτό είναι κάτι που μπορεί 
να πυροδοτήσει ή να χειροτερέψει τα συμπτώματά της 
κατάθλιψης.




Διαστρεβλωμένος Τρόπος Σκέψης


- Μη ρεαλιστικές, αρνητικές σκέψεις για τα 

γεγονότα. Βλέπεις τη κατάσταση με έναν μη ρεαλιστικό 
απαισιόδοξο τρόπο, δίνοντας έμφαση στα αρνητικά ή 
απειλητικά στοιχεία, αγνοώντας τα θετικά ή αισιόδοξα.


- Άδικες, αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό σου. 
Σκέφτεσαι με έναν επικριτικό τόνο, κρίνοντας τον εαυτό 
σου με ιδιαίτερα αυστηρό και άδικο τρόπο.


- Μη ρεαλιστικές, αρνητικές σκέψεις για το μέλλον. 

Είσαι σε αναμονή ενός σκοτεινού και απογοητευτικού 
μέλλοντος, μεγαλοποιώντας την πιθανότητα αρνητικής 
έκβασης.


	 Αν τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, έχουμε την 
αρνητική τριάδα: το να σκέφτεσαι με άδικο, μη 
ρεαλιστικό και αρνητικό τρόπο την τωρινή σου 
κατάσταση αλλά και το μέλλον σου.




	 Είναι αλήθεια πως ο τρόπος σκέψης μας τις 
περισσότερες φορές ξεκινά να διαμορφώνεται στην 
παιδική μας ηλικία. Κάποιοι μεγάλωσαν σε οικογένειες 
που επικρατούσαν μόνο αρνητικά και επικριτικά σχόλια. 
Σε άλλες πάλι οικογένειες τα παιδιά αποθαρρύνονταν 
από το να λένε θετικά πράγματα για τον εαυτό τους και 
ανταμείβονταν μόνο για την σκληρή αυτοκριτική που 
ασκούσαν. Αυτά τα αρνητικά μοτίβα σκέψης, είτε 
προκαλούνται λόγω της κατάθλιψης, είτε ξεκίνησαν στην 
παιδική ηλικία, έχουν τεράστια επίδραση στο πως βλέπει 
κάποιος τον κόσμο.


	 Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το ότι αυτός ο 
τρόπος σκέψης αυξάνει την αρνητική επίδραση που 
έχουν σε εμάς οι δύσκολες καταστάσεις της ζωής και 
προδιαθέτουν την έκθεση μας σε συναισθηματικό πόνο. 
Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο κάποιος με καταθλιπτικά 
μοτίβα σκέψης να απογοητευτεί και να νιώσει απελπισία 
ακόμη και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά!




Συναίσθημα


	 Η κατάθλιψη συνήθως ξεκινάει με συναισθήματα 

απογοήτευσης και λύπης αφού κάποιος αποτύχει να 
διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Ωστόσο, καθώς 
συνεχίζεται η κατάθλιψη, αυτή η αίσθηση δυστυχίας δίνει 
την θέση της σε πιο σοβαρά και επώδυνα συναισθήματα. 
Το άτομο με κατάθλιψη κυριεύεται από ένα αίσθημα 
απελπισίας, μια διάχυτη αίσθηση απόγνωσης. Επίσης, 
ένα αίσθημα έντονου άγχους (σωματική ένταση και 
ανησυχία) συχνά συνοδεύει αυτά τα συναισθήματα.


	 Κάποια άτομα με κατάθλιψη βιώνουν ένα 
γενικότερο αίσθημα συναισθηματικού “μουδιάσματος”, 
μια ανικανότητα να νιώσουν οτιδήποτε. Είναι σαν ο 
ψυχολογικός πόνος να έχει γίνει τόσο έντονος που ο 
εγκέφαλός για να τους προστατεύσει απλά “γυρίζει 
διακόπτη” για να μην νιώθουν τίποτα πλέον. 


	 Να θυμάστε ότι τα άτομα με κατάθλιψη 
ερμηνεύουν τον κόσμο με έναν μη ρεαλιστικό, 



απαισιόδοξο τρόπο και κρίνουν τον εαυτό τους με 
αυστηρό και άδικο τρόπο. Τα συναισθήματα που 
νιώθουν βασίζονται κατά μεγάλο μέρος σε έναν 
αρνητικό τρόπο ερμηνείας της ζωής. Εάν οι σκέψεις 
τους για την ζωή είναι αρνητικές και μη ρεαλιστικές, 
τότε και τα συναισθήματα τους θα ακολουθήσουν την 
ίδια κατεύθυνση. Θα είναι εξίσου αρνητικά και μη 
ρεαλιστικά.


	 Είναι δύσκολο να φανταστούμε τα συναισθήματα 
μας ως μη ρεαλιστικά. Αλλά ας υποθέσουμε πως 
κάποιος είναι πεπεισμένος ότι τα αεροπλάνα είναι 
επικίνδυνα και πέφτουν συχνά. Θα φοβόταν πολύ όταν 
πρέπει να πετάξει. Ωστόσο αυτός ο φόβος βασίζεται σε 
μια λανθασμένη πεποίθηση για την ασφάλεια των 
αεροπλάνων, οπότε ο ίδιος ο φόβος αυτός είναι μη 
ρεαλιστικός και ακατάλληλος για την περίσταση. Ομοίως 
τα άτομα με κατάθλιψη συχνά έχουν μη ρεαλιστικές 
πεποιθήσεις που με την σειρά τους οδηγούν σε 
αντίστοιχα αρνητικά συναισθήματα.




Σωματικές Εκδηλώσεις 

Η κατάθλιψη συνοδεύεται από ποικίλα σωματικών 

συμπτωμάτων. Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές που 
επέρχονται είναι η κακή ποιότητα ύπνου. Συνήθως αυτό 
σημαίνει αδυναμία του να κοιμηθεί κάποιος αρκετά, είτε 
επειδή δυσκολεύεται να κοιμηθεί, είτε επειδή ξυπνάει 
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του ύπνου ή επειδή 
ξυπνάει πολύ νωρίς. Σε αντιδιαστολή συχνά συμβαίνει 
κάποιος να κοιμάται υπερβολικά πολύ, σε μια 
προσπάθεια να “κρυφτεί’ (μέσω του ύπνου) από τα 
αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις ή μπορεί το αίσθημα 
κόπωσης να είναι τόσο έντονο που όσο και να κοιμάται 
κάποιος να νιώθει πως δεν είναι ποτέ αρκετά. 


	 Όταν ο ύπνος δεν είναι ποιοτικός, όταν δηλαδή 
ξυπνάμε και δεν νιώθουμε αναζωογονημένοι και 
ξεκούραστοι, γίνεται δυσκολότερο να αντιμετωπίσουμε 
την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της. Έτσι λόγω 
της διαταραχής του ύπνου, τα άτομα με κατάθλιψη 



συχνά αισθάνονται ότι δεν έχουν ενέργεια και είναι 
εξαντλημένα πριν καν ξεκινήσουν τις καθημερινές τους 
δραστηριότητες.


	 Μια θεωρία για την κατάθλιψη λέει ότι αυτή 

προκαλείται από αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου 
εξαιτίας κάποιας βιοχημικής ανισορροπίας. Έρευνες 
δείχνουν ότι σε άτομα με κατάθλιψη, συγκεκριμένες 
νευροχημικές ουσίες που παράγει και χρησιμοποιεί ο 
εγκέφαλός μας βρίσκονται σε δυσλειτουργία ή 
ανισορροπία. Είναι ασαφές ωστόσο το αν αυτές οι 
βιοχημικές αλλαγές προκαλούν πάντα κατάθλιψη. Αυτό 
που σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι η κατάθλιψη πολύ 
συχνά συνδέεται με αλλαγές στη χημεία του εγκεφάλου.


	 Οι αλλαγές αυτές σε σωματικό, βιολογικό 
επίπεδο, καθιστούν δύσκολη τη διαχείριση των 
καθημερινών μας προβλημάτων ή ακόμα μπορεί να 
κάνουν αδύνατη την τήρηση των βημάτων ενός 
προγράμματος διαχείρισης της κατάθλιψης, όπως αυτό 
που προτείνουμε σε αυτό το εγχειρίδιο . Μια 
αντικαταθλιπτική αγωγή συχνά είναι πολύ χρήσιμη για 



την αποκατάσταση του ύπνου και την επανάκτηση της 
σωματικής ενέργειας που χρειαζόμαστε. Μπορεί να σας 
βοηθήσει ώστε να δραστηριοποιηθείτε και να μπορέσετε 
να εφαρμόσετε νέες τεχνικές για την αντιμετώπιση της 
κατάθλιψης.




Δράση


	 Η κατάθλιψη συνήθως έχει σημαντική επίδραση 
στη συμπεριφορά κάποιου. Στην συνέχεια θα δούμε τις 
πιο σημαντικές επιδράσεις της.


 Απουσία Ευχάριστων Δραστηριοτήτων 


	 Τα χόμπι, οι αθλητικές δραστηριότητες, το 

διάβασμα και τα ταξίδια είναι μερικά από αυτά που 
παραμελούνται. 


	 Οι άνθρωποι με κατάθλιψη συχνά αισθάνονται 
υπερβολικά κουρασμένοι, χωρίς κίνητρο για να 
επιδιώξουν αυτές τις δραστηριότητες και όλο και 
λιγότερο συμμετέχουν σε αυτές , και όλο και 
περισσότερο αισθάνονται ανίκανοι στο να μπορέσουν να 
διατηρήσουν κάποια τέτοια δραστηριότητα. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι με κατάθλιψη υποφέρουν από 
ανηδονία (σημαίνει έλλειψη ευχαρίστησης σε 



δραστηριότητες που πριν είχαν ενδιαφέρον και έδιναν 
χαρά, απόλαυση), μειωμένη ικανότητα να διασκεδάζουν 
ή να απολαμβάνουν τα πράγματα. Γιατί θα πήγαινες να 
δεις μια ταινία, ή να ασχοληθείς με κάποιο χόμπι ή να 
κάνεις κάποιο από τα πράγματα που απολάμβανες 
παλιότερα, αν δεν νομίζεις ότι θα τα απολαύσεις πλέον; 
Η αλήθεια είναι πως η αδράνεια γίνεται συνήθεια. Ο 
καταθλιπτικός άνθρωπος λοιπόν δεν λαμβάνει πλέον 
την προσωπική ικανοποίηση που παρέχουν αυτές οι 
δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην 
αίσθηση αποθάρρυνσης, απογοήτευσης και κατάθλιψης.




 Ελλιπής Προσωπική Φροντίδα	 


	 

	 Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη καλή 
διατήρηση και περιποίηση του σώματος και της 
εμφάνισής του, συχνά παραμελούνται. Τα άτομα με 
κατάθλιψη ενδέχεται να ενδιαφέρονται λιγότερο για την 
προσωπική τους φροντίδα ή για το ντύσιμό τους από το 
συνηθισμένο. Επιπλέον συχνά η σωματική άσκηση 
εγκαταλείπεται ή μειώνεται, είτε πρόκειται για τυπικές 
δραστηριότητες γυμναστικής όπως τζόκινγκ ή απλό 
περπάτημα γύρω από τη γειτονιά. Η απουσία άσκησης 
συμβάλλει στην κατάθλιψη, αφαιρώντας μια ισχυρή πηγή 
σωματικής ευεξίας η οποία αυξάνει την αυτοπεποίθηση 
και την αυτοεκτίμηση. Επίσης, το καταθλιπτικό άτομο 
συχνά έχει διαταραχές στις διατροφικές του συνήθειες, 
είτε αυτό σημαίνει ανεπαρκή πρόσληψη ("ξεχνάει να 
φάει") που σχετίζεται με την έλλειψη όρεξης ή την 
υπερκατανάλωση τροφής ως τρόπο για να νιώσει 
καλύτερα.




 Παραμέληση Καθημερινών Καθηκόντων	


	 Ένα άτομο που πάσχει από κατάθλιψη συχνά 
παραμελεί ή συνεχώς αναβάλλει να κάνει τα μικρά, 
απαραίτητα καθημερινά του καθήκοντα, όπως το να 
βγάζει τα σκουπίδια έξω το βράδυ, να καθαρίζει το σπίτι 
ή να φροντίζει τον κήπο. Η μη ολοκλήρωση αυτών των 
καθηκόντων ενισχύει την αίσθηση της κατάθλιψης, και το 
αίσθημα ανεπάρκειας και έλλειψης ελέγχου της ζωής 
του. Επίσης, δημιουργεί τριβές με άλλους που 
επηρεάζονται από αυτή την παραμέληση των 
καθημερινών καθηκόντων και ενδυναμώνει το στρες στις 
διαπροσωπικές του σχέσεις.




Απομάκρυνση από την Οικογένεια

και τους Φίλους


	 Αρνείται τις κοινωνικές προσκλήσεις, αγνοεί τις 
τηλεφωνικές κλήσεις, και οι συνηθισμένες συναντήσεις 
με την οικογένεια ή τους φίλους, απλώς δεν συμβαίνουν 
ποτέ. Η κοινωνική απομόνωση είναι ένας ισχυρός 
παράγοντας στην καταθλιπτική διάθεση, που μας 
απομακρύνει από τη ζεστασιά και την αίσθηση της 
σύνδεσης με τους άλλους, κάτι που είναι βασική για 
όλους μας. Οι καταθλιπτικοί άνθρωποι συχνά πιστεύουν 
ότι οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται για την συντροφιά τους, 
δεδομένου του πόσο άθλια και συναισθηματικά κενοί 
αισθάνονται.




Κεφάλαιο 3 

Τι μπορείς να κάνεις για τη 
Κατάθλιψη;


Για την “Ήπια Κατάθλιψη”:


• Το να μιλήσεις στην οικογένεια ή σε κάποιον 
φίλο που εμπιστεύεσαι για το πως νιώθεις είναι 
συνήθως κάτι θετικό. Καμιά φορά μπορούν να 
σε βοηθήσουν να βρεις λύσεις σε κάποια από 
τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις. 
Εκτός αυτού, η σκέψη και μόνο ότι κάποιος 
νοιάζεται για σένα, είναι βοηθητική.


• Κατάγραψε τα προβλήματα, τις σκέψεις, τα 
συναισθήματα σου καθώς και τις πιθανές 
λύσεις που μπορεί να δώσεις. Αυτό μπορεί να 
σε βοηθήσει να αντιληφθείς καλύτερα τι 
αντιμετωπίζεις και τι επιλογές έχεις.




• Μίλησε στο γιατρό, τον ψυχίατρο ή τον 
ψυχολόγο σου. Ένας ειδικός μπορεί να 
καταλάβει τι πραγματικά συμβαίνει και να σου 
δώσει χρήσιμες ιδέες και λύσεις.


• Σε μερικές περιπτώσεις, μια αντικαταθλιπτική 
αγωγή μπορεί να είναι χρήσιμη στο να 
ξεπεραστεί μια ήπια κατάθλιψη (Για τους 
περισσότερους ανθρώπους συχνά αυτό δεν 
είναι απαραίτητο).


Η κατανόηση και η εξάσκηση των τεχνικών σε αυτό 
το εγχειρίδιο, είναι πολύ πιθανό να σας βοηθήσουν


στην περίπτωση ήπιας κατάθλιψης.




Για την “Μείζονα Κατάθλιψη”: 

	 

Επιπροσθέτως με ότι αναφέραμε προηγουμένως:


• Οπωσδήποτε μίλησε στον γιατρό σου εάν 
πιστεύεις ότι πάσχεις από μείζονα κατάθλιψη. 
Είναι μια σοβαρή κατάσταση και θα έπρεπε να 
διαγνωστεί από κάποιον ιατρό, ψυχίατρο ή 
ψυχολόγο.


• Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι η πιο 
συνηθισμένη αγωγή και συνήθως είναι αρκετά 
αποτελεσματικά.


• Μια εξίσου αποτελεσματική θεραπεία είναι η 
Γνωστική Συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ). Στη 
ΓΣΘ (ή CBT στα Αγγλικά) μπορείς να μάθεις 
νέους τρόπους σκέψης και πιο αποτελεσματική 
αντίδραση στα διάφορα προβλήματα.


• Μια ακόμη θεραπεία είναι η Διαπροσωπική 
Θεραπεία, που διδάσκει το πως να αντιδράς και 



να διαχειρίζεσαι τις σχέσεις με τους συντρόφους, 
τους φίλους ή την οικογένεια σου.


• Αν τα συμπτώματα διαρκούν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ή επανεμφανίζονται, η πιο δυναμική 
π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ε ί ν α ι έ ν α ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς 
αντικαταθλιπτικής αγωγής και μιας από τις 
παραπάνω θεραπείες. 

Η εκμάθηση και η εξάσκηση των τεχνικών σε αυτό 
το εγχειρίδιο, μπορεί να σε βοηθήσουν στο να 

ξεπεράσεις την Μείζονα Κατάθλιψη.

Όμως να θυμάσαι ότι οι τεχνικές που περιγράφονται 
δεν είναι αρκετές από μόνες τους στο να διορθωθεί 

κάποια σοβαρή κατάσταση κατάθλιψης.

Εάν έχεις Μείζονα Κατάθλιψη, πρέπει να 
αναζητήσεις επαγγελματική βοήθεια.




Κεφάλαιο 4 

Φαρμακοθεραπεία


Η φαρμακευτική αγωγή είναι αρκετά χρήσιμη σε 
πολλές περιπτώσεις. Πολλοί από αυτούς που 
λαμβάνουν αντικαταθλιπτική αγωγή, έχουν ανεβασμένη 
διάθεση και σημαντική μείωση των υπολοίπων 
δυσάρεστων συμπτωμάτων (όπως απώλεια της όρεξης ή 
δυσκολία συγκέντρωσης).


Τα φάρμακα όμως ποτέ δεν είναι αρκετά από μόνα 
τους. Είναι σημαντικό να κάνεις αλλαγές και στον τρόπο 
που σκέφτεσαι και διαχειρίζεσαι τη ζωή σου. Μην 
χρησιμοποιείς τα φάρμακα σαν ένα τρόπο για να 
μπορέσεις να συνεχίσεις να ζεις με έναν ανθυγιεινό, 
τοξικό ή μη ικανοποιητικό τρόπο ζωής. Αντιθέτως, μια 
φαρμακευτική αγωγή μπορεί να σου δώσει την ενέργεια 
και την αλλαγή διάθεσης που χρειάζεσαι για να 
μπορέσεις να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές (όπως το 



να αρχίσεις ένα τακτικό πρόγραμμα εκγύμνασης, το να 
μάθεις τεχνικές αύξησης της αποφασιστικότητας σου, ή 
να καθορίσεις τους μελλοντικούς στόχους σου και να 
δουλέψεις προς την επίτευξη τους).




Σημαντικά στοιχεία για τη

φαρμακευτική αγωγή


Το κάθε φάρμακο δε λειτουργεί το ίδιο σε όλους. 
Μπορεί να χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα προκειμένου 
να βρεθεί το κατάλληλο φάρμακο (ή συνδυασμός 
φαρμάκων) που θα λειτουργήσει για κάποιον χωρίς 
πολλές παρενέργειες. Κάποιες από αυτές τις 
παρενέργειες μπορεί να είναι μια δυσκολία στον ύπνο, 
αλλαγή στην όρεξη ή απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας.


Ποτέ μη σταματήσεις να παίρνεις τα φάρμακα σου 

απότομα. Πολλοί άνθρωποι έχουν ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις εάν διακόψουν την αγωγή τους. Εάν 
επιθυμείς να διακόψεις την λήψη των φαρμάκων σου, 
συμβουλεύσου τον θεράποντα ιατρό σου. Θα πρέπει να 
τα διακόψεις σταδιακά, λαμβάνοντας όλο και μικρότερη 
δόση κάθε φορά.




Κάποιοι άνθρωποι επωφελούνται από τη λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής, για μεγάλο διάστημα. Σε 
μερικές περιπτώσεις η αντικαταθλιπτική αγωγή συνεχίζει 
να έχει ωφέλιμη επίδραση , μακροχρόνια . Οι 
περισσότεροι άνθρωποι ωστόσο παίρνουν αυτά τα 
φάρμακα μόνο για λίγο, ώστε να ξανακερδίσουν τη 
δύναμη να κάνουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους, και τα 
σταματούν σταδιακά.


Μπορεί να μοιάζει δελεαστικό το να σταματήσετε 
την αγωγή μόλις δείτε την αλλαγή που επιθυμείτε. Το 
αποτέλεσμα μάλλον θα είναι μια γρήγορη επιστροφή 
των συμπτωμάτων. Είναι καλύτερο να συνεχίσεις την 
αγωγή μέχρι η διάθεση σου να είναι σταθερή για λίγο 
καιρό. Η μείωση της λήψης μπορεί να γίνει σταδιακά και 
πάντα υπό παρακολούθηση.




Κεφάλαιο 5 

Δεξιότητες & Τεχνικές


	 Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθουμε τρεις 
δεξιότητες και τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν ή 
να μειώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και να 
εμποδίσουν την επανεμφάνιση τους. Αυτές είναι:


    Επαναδραστηριοποίηση

	 	 	 Ρεαλιστική σκέψη

	 	 	 	 Επίλυση προβλημάτων


	 Παρακάτω θα εξηγήσουμε πως αυτές οι 
δεξιότητες μπορούν να σε βοηθήσουν. Δες αυτές τις 
τεχνικές όπως θα έκανες αν ήταν να εκπαιδευτείς και να 
μάθεις μια νέα δουλειά ή άθλημα. Η εξάσκηση είναι πολύ 
σημαντική. Μπορείς να προτείνεις στο σύντροφο σου, 



σε κάποιο φίλο, σύμβουλο ή μέλος της οικογένειας σου, 
να εξασκηθείτε μαζί. Αυτό θα σε βοηθήσει όταν πιθανόν 
νιώσεις ότι δεν έχεις τη διάθεση ή την ενέργεια να 
συνεχίσεις. Αν δεν υπάρχει κάποιος να σε βοηθήσει, 
μπορείς όμως και μόνος σου! Όσο εξασκείσαι, σταδιακά 
θα γίνεται όλο και πιο εύκολο και το αποτέλεσμα θα σε 
αποζημιώσει πραγματικά.


	 Η κατάθλιψη επηρεάζει όλους τους τομείς της 
ζωής μας. Τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις 
αντιδράσεις, τις σωματικές λειτουργίες, και άλλες 
κοινωνικές καταστάσεις (υποστήριξη από φίλους, 
οικογένεια, σχέσεις με άλλους ανθρώπους, εργασία, 
οικονομική κατάσταση κλπ). Κάθε ένας από αυτούς τους 
τομείς συνδέεται με τους υπολοίπους. Ως αποτέλεσμα, 
αλλαγές στον ένα, θα φέρουν αλλαγές και στον άλλο 
τομέα.


	 Όταν πρωτοεμφανίζεται η κατάθλιψη, αρνητικές 
αλλαγές σε έναν τομέα, θα επιδεινώσουν και τους 
υπόλοιπους. 'Όμως, όταν δουλεύεις με στόχο τη 
βελτίωση, σιγά σιγά θα παρατηρήσεις θετικές αλλαγές 



και σε άλλους τομείς της ζωής σου. Ο στόχος της 
θεραπείας είναι όλες οι αλλαγές να έχουν μια σταθερή 
ανοδική πορεία, ώστε η ζωή σου να βελτιωθεί συνολικά.




Επαναδραστηριοποίηση 

Οι περισσότεροι άνθρωποι , όταν βιώνουν 
κατάθλιψη, δεν ασχολούνται πλέον με πράγματα που 
τους κάνουν ευτυχισμένους. Αλλά εάν σταματήσεις να 
φροντίζεις τον εαυτό σου, ή να κάνεις αυτά που σου 
αρέσουν, η ζωή γίνεται όλο και πιο ανιαρή και θλιβερή. 
Παρόλο που μπορεί να σου φαίνεται πιο βολικό το να 
είσαι λιγότερο δραστήριος, στην πραγματικότητα 
βοηθάς με αυτό τον τρόπο την επιδείνωση της 
κατάθλιψης







Όπως αναφέραμε πριν, η κατάθλιψη οδηγεί σε 
απραξία η οποία με τη σειρά της κάνει την κατάθλιψη 
χειρότερη. Η απραξία και η αδράνεια μπορεί να φαίνεται 
σαν καλή στρατηγική αλλά στην πραγματικότητα 
χειροτερεύει τα πράγματα. Η λύση: Μην περιμένεις 
μέχρι να σου έρθει η όρεξη για να κάνεις κάτι. Η 
αναμονή μάλλον λιγοστεύει τις πιθανότητες να νιώσεις 
καλύτερα. Και μην περιμένεις μέχρι να έχεις κίνητρο. 
Όσο βελτιώνεσαι, αυτό θα έρθει σιγά σιγά. Πρώτα 
αρχίζει η δράση και μετά έρχεται και το κίνητρο. Το να 
θέσεις ως στόχο να αυξήσεις τη δραστηριότητα σου, 
είναι ένας ισχυρός και αποτελεσματικός τρόπος για να 
καταπολεμήσεις την κατάθλιψη.


Ο στόχος είναι να αρχίσε ις σταδιακά να 
δραστηριοποιείσαι ακόμη κι αν δεν έχεις τη διάθεση. 
Παρακάτω, θα δούμε τα βήματα για να ξαναβάλεις τη 
ζωή σου σε μια καλύτερη τροχιά.




Βήμα 1: 

Αναγνώρισε ποιες δραστηριότητες


πρέπει να βελτιώσεις


	 Οι τέσσερις τομείς στους οποίους τα άτομα με 
κατάθλιψη συνήθως μειώνουν τη δραστηριότητα τους, 
είναι: 


α) συμμετοχή σε δραστηριότητες με την	  
οικογένεια και τους φίλους


β) δραστηριότητες προσωπικής ευχαρίστησης

γ) προσωπική φροντίδα

δ) μικρά καθημερινά καθήκοντα.


	 Για να βρεις σε ποιους τομείς πρέπει να 
εστιάσεις, σκέψου για λίγο τον καθένα ξεχωριστά από 
αυτούς τους τομείς. Κάνε στη συνέχεια μια λίστα με τις 
δραστηριότητες που έχουν επηρεαστεί λόγω της 
κατάθλιψης και τις οποίες θα μπορούσες να αυξήσεις.




Προσωπική ευχαρίστηση


Παραδείγματα: Ανάγνωση περιοδικών, περπάτημα 
στη φύση, τέχνες, χειροτεχνίες ή άλλα χόμπι, σχέδια για 
ταξίδια, κινηματογράφος, θέατρο, επιτραπέζια παιχνίδια 
κλπ.


Η αύξηση αυτών των δραστηριοτήτων θα σε 
βοηθήσει γιατί:


◆ αρχικά, θα σου υπενθυμίσει τα ενδιαφέροντα 
σου και τι είναι σημαντικό για σένα


◆ θα σου προσφέρει μέγιστη ικανοποίηση.


Κάνε τώρα τη δικιά σου λίστα δραστηριοτήτων:  
__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________




 Προσωπική Φροντίδα   

Παραδείγματα: Το καθημερινό ντύσιμο, ένα 
χαλαρωτικό μπάνιο ή ντους, η γυμναστική, το να φας 
πρωινό και γενικά μια πιο υγιεινή διατροφή.


Η βελτίωση της προσωπικής σου φροντίδας θα σε 
βοηθήσει γιατί:


▪ αρχικά θα αυξήσει το αίσθημα ευεξίας


▪ θα σου υπενθυμίσει ότι είσαι ένας ικανός 
άνθρωπος


Κάνε τώρα τη δικιά σου λίστα δραστηριοτήτων:    
__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________




	 Καθημερινά καθήκοντα	 	 


Παραδείγματα: Η ανάγνωση των email σου, η 
πληρωμή λογαριασμών, το καθάρισμα του σπιτιού, τα 
ψώνια στο super market, οι διάφορες μικροδουλειές.


Η ολοκλήρωση καθημερινών καθηκόντων θα σε 
βοηθήσει γιατί:


◆ θα σου δώσει μια αίσθηση ελέγχου

◆ θα μειώσει την ένταση με τους άλλους, αφού 

δεν θα “μείνουν πίσω” κάποιες υποχρεώσεις.


Κάνε τώρα τη δικιά σου λίστα δραστηριοτήτων:

     
__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________




 Δραστηριότητες με οικογένεια και φίλους	 


Παραδείγματα: Το να προσκαλέσεις φίλους για να 
περάσεις χρόνο μαζί τους, το να κρατήσεις επαφή με 
τους γείτονες, να τηλεφωνήσεις σε φίλους ή να 
γραφτείς σε κάποια ομάδα ή μάθημα.


Η αύξηση αυτών των δραστηριοτήτων θα σε 
βοηθήσει γιατί:


◆ θα μειώσει την ένταση με τους άλλους, που 
μπορεί να μην έχουν καταλάβει γιατί 
απομακρύνθηκες


◆ θα σου δώσει μια αίσθηση σύνδεσης με τους 
άλλους


◆ θα δώσει την ευκαιρία στους άλλους να σε 
υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν


◆ δε θα νιώθεις πλέον μοναξιά και θα μειωθούν 
οι καταθλιπτικές σκέψεις πάνω στο θέμα 
“είμαι μόνος μου”


   

  Κάνε τώρα τη δικιά σου λίστα δραστηριοτήτων:




Βήμα 2:

Επέλεξε δύο δραστηριότητες


Δύο διαφορετικές δραστηριότητες της επιλογής σου 
είναι αρκετές για να ξεκινήσεις άμεσα την αλλαγή που 
επιθυμείς. Επέλεξε δύο από τις δραστηριότητες που 
έγραψες πιο πάνω:


Δραστηριότητα 1:

   
__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


Δραστηριότητα 2:

    
__________________________________________________


__________________________________________________

 

__________________________________________________




Βήμα 3:

Θέσε ρεαλιστικούς στόχους


Για την εβδομάδα που ακολουθεί, σκέψου έναν 
εύκολα διαχειρίσιμο στόχο για την κάθε μια από τις 
δραστηριότητες που επέλεξες. Μην ξεχνάς ότι η 
κατάθλιψη κάνει το κάθε νέο ξεκίνημα να φαίνεται 
δύσκολο. Είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι πρέπει να 
θέσεις τους στόχους σου λίγο πιο χαμηλά από ότι 
συνήθιζες μέχρι τώρα, έτσι ώστε να γίνονται επιτεύξιμοι.


Για παράδειγμα, αν θέλεις να ξεκινήσεις και πάλι 
ποδήλατο, ο πρώτος στόχος θα έπρεπε να είναι το να 
βρεις το ποδήλατο σου και να ελέγξεις εάν θέλει κάποια 
επισκευή. Εάν θέλεις να καθαρίσεις το σπίτι σου, ο 
πρώτος στόχος σου θα έπρεπε να είναι το να σκουπίσεις 
με ηλεκτρική σκούπα ένα δωμάτιο, ή να ξεσκονίσεις ένα 
ράφ ι . Εάν θέλε ι ς να αρχ ίσε ι ς κα ι πάλ ι να 
κοινωνικοποιείσαι, κάλεσε τηλεφωνικά πρώτα έναν φίλο 
σου και μίλησε μαζί του για πέντε λεπτά.




Για να πετύχεις, οι στόχοι σου 
θα πρέπει να είναι: 

Συγκεκριμένοι

	 Η κατάθλιψη μπορεί να κάνει τα πάντα να 

μοιάζουν με αποτυχία. Πρέπει να είσαι πολύ ξεκάθαρος 
σχετικά με το στόχο σου έτσι ώστε αργότερα να ξέρεις τι 
είναι αυτό που έχεις επιτύχει.


Ρεαλιστικοί

	 Ίσως το βρεις δελεαστικό να βάλεις στόχους 

με βάση το τι νομίζεις ότι θα έπρεπε να πετύχεις. Μην 
το κάνεις έτσι. Μην ξεχνάς ότι η κατάθλιψη σε 
επιβραδύνει, σε αδρανοποιεί και κάνει τα πράγματα πιο 
δύσκολα. Οι στόχοι σου θα πρέπει να είναι εύκολα 
πραγματοποιήσιμοι, έτσι ώστε να μπορείς να δράσεις 
ακόμα κι αν νιώθεις βαθιά συναισθήματα κατάθλιψης. 
Μερικές φορές η σκέψη και μόνο ότι πρέπει να 
ξεκινήσεις κάτι μπορεί να είναι συντριπτική. Σε αυτή την 
περίπτωση , προσπάθησε αρχικά να συλλέξεις 
πληροφορίες σχετικές με την δραστηριότητα αυτή. Για 



παράδειγμα, ενημερώσου για ποιες δραστηριότητες 
είναι διαθέσιμες στο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο 
της περιοχής σου.


Προγραμματισμένοι

	 Θα πρέπει να έχεις ξεκάθαρη ιδέα για το 

πότε και το πώς θα φέρεις εις πέρας το πρόγραμμα 
“επαναδραστη-ριοποίησης”. Να λες: “Να περπατάω 
κάθε Πέμπτη απόγευμα”, αντί να πεις απλά “Να 
περπατάω περισσότερο”.


Παράδειγμα:


Ο Στέφανος ξεκίνησε με δύο στόχους : ο ένας ήταν 
η αύξηση της σωματικής του άσκησης (από καθόλου που 
ήταν μέχρι τώρα, σε έναν αρχικά σύντομο περίπατο μια 
φορά την εβδομάδα) και ο άλλος η βελτίωση της 
κοινωνικής του ζωής (από καθόλου που ήταν έως τώρα, 
να βγαίνει έξω μια φορά στις 15 μέρες με την γυναίκα 
και την κόρη του). Ο προγραμματισμός των στόχων του 
έμοιαζε με τον πίνακα που ακολουθεί:




Έγραψε αυτό το πρόγραμμα στην ατζέντα του ώστε 
να του υπενθυμίζει ποιες είναι οι δραστηριότητες που 
έχει προγραμματίσει να κάνει.


Προσπάθησε να θέσεις στόχους που είναι 
ρεαλιστικοί για αυτή την εβδομάδα. Αποφάσισε πόσο 
χρόνο θα αφιερώσεις για αυτή την δραστηριότητα και το 
πότε θα το κάνεις.


Δραστηριότητα Πόσο συχνά; Πότε;
15 λεπτά περπάτηµα Μία φορά την 

εβδοµάδα για αρχή
Τρίτη 

απόγευµα

Έξοδος µε σύζυγο και 
παιδί

Μία φορά κάθε δύο 
εβδοµάδες

Σάββατο 
βράδυ



Γράψε τους δικούς σου στόχους:


Να σκέφτεσαι αυτό το πρόγραμμα με τις 
δραστηριότητές σου, σαν ραντεβού με τον εαυτό σου. 
Να σεβαστείς και να τηρήσεις τα “ραντεβού” αυτά, 
όπως θα έκανες με ένα επαγγελματικό ραντεβού σου ή 
με ένα ραντεβού με τον γιατρό σου. Αν για κάποιο λόγο 
θα πρέπει να ακυρώσεις κάποιο από αυτά τα ραντεβού 
με τον εαυτό σου, ανανέωσε το αμέσως και όρισε τώρα 
μια άλλη μέρα και ώρα, ώστε να μην το παραλείψεις 
αργότερα.


ΣΗΜ: Μην χρησιμοποιήσεις σαν δικαιολογία πως 
κάποια φορά ασχολήθηκες περισσότερο, οπότε τώρα 
μπορείς να παραλείψεις κάποιο ραντεβού. Αν το κάνεις 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σιγά σιγά να ατονήσεις και 
να εγκαταλείψεις το πρόγραμμά σου.


Δραστηριότητα Πόσο συχνά; Πότε;
1. 

2. 



Βήμα 4:

Φέρε εις πέρας τους στόχους σου


Είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι πιθανότατα δεν 
θα έχεις και πολλή όρεξη για να “κυνηγήσεις” και 
πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. Με την 
κατάθλιψη, το κίνητρο για να κάνεις πράγματα είναι 
πολύ μικρότερο απ' ότι συνήθως. Αλλά αν περιμένεις 
μέχρι να έχεις τη διάθεση, τότε πιθανώς δε θα αλλάξει 
τίποτα. Κάνε τη δραστηριότητα που έχεις επιλέξει, 
επειδή το έχεις βάλει στόχο για τον εαυτό σου και 
επειδή θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Αφού 
εκπληρώσεις όλα τα βήματα και τους στόχους που έχεις 
θέσει, θα μπορείς να δεις πραγματικά τι είναι αυτό που 
θα έχεις πετύχει.


Τον πρώτο καιρό ανάρρωσης από την κατάθλιψη, 
είναι πιθανό να μην αντλείς μεγάλη ευχαρίστηση από ότι 
κάνεις, όμως, όσο θα συνεχίζεις να αυξάνεις τις 
δραστηριότητες σου και όσο θα παραμένεις εστιασμένος 
στην ανάρρωση σου, σταδιακά θα αρχίσεις να τις 



απολαμβάνεις. Και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να 
ξανακερδίσεις ακόμη και την ικανότητα σου να βρίσκεις 
νέα κίνητρα σε ότι κάνεις!


Έδωσες συγχαρητήρια στον εαυτό σου όταν έφερες 
εις πέρας έναν από τους στόχους σου;  Αν όχι, καν’ το 
τώρα. Η κατάθλιψη, σε κάνει να εστιάζεις σε ότι δεν 
έχεις καταφέρει και να αγνοείς ή να υποβιβάζεις τα 
κατορθώματα σου. Αυτό διαιωνίζει την κατάσταση 
επειδή σε κάνει να νιώθεις αποτυχημένος. Να 
υπενθυμίζεις σκόπιμα στον εαυτό σου αυτά που έχεις 
καταφέρει, όσο “μικρά” κι αν είναι. “Ναι, είχα 
προγραμματίσει μια βόλτα στη γειτονιά και το 
κατάφερα! Μπράβο μου!” . Μην αγνοείς τις μικρές νίκες 
ή νομίζεις ότι είναι μικρής ή άνευ σημασίας. Εάν δεις ότι 
υποτιμάς αυτά που επιτυγχάνεις, θυμήσου ότι το να 
ολοκληρώνεις μικρούς στόχους, ενώ περνάς κατάθλιψη, 
είναι σα να περπατάς μια μικρή απόσταση κουβαλώντας 
ένα πολύ βαρύ σάκο στην πλάτη. Δεν είναι και λίγο! 
Ακόμα και τα μικρά κατορθώματα είναι μια πρόκληση, 
και αξίζει να τα αναγνωρίζεις και να τα εκτιμάς.




Εάν δεν τα κατάφερες, τι ήταν αυτό που πήγε 
στραβά; Τι μπορείς να κάνεις για να διευκολύνεις την 
επίτευξη του στόχου σου; Δες μήπως ο στόχος ήταν 
πολύ φιλόδοξος ή υπερβολικός. Δοκίμασε κάτι 
μικρότερο την επόμενη εβδομάδα ή ίσως κάτι εντελώς 
διαφορετικό. Τα άτομα με κατάθλιψη συχνά θέτουν πολύ 
υψηλούς στόχους, αποτυγχάνουν να τους φέρουν εις 
πέρας και αποθαρρύνονται. Το πρόβλημα δεν είναι ότι 
τεμπελιάζουν, απλά λαχταρούν να γίνουν πολύ γρήγορα 
καλά και βάζουν υπερβολικούς στόχους.


Αν χρειαστεί λοιπόν, “κατέβα ένα σκαλί” και ξεκίνα 
από πιο χαμηλά, με κάτι που είσαι σίγουρος ότι μπορείς 
να καταφέρεις, ακόμη κι αν δε νιώθεις καμία αλλαγή στη 
διάθεση σου μετά από αυτό. Πλύνε μόνο ένα πιάτο, κάνε 
μόνο ένα τηλεφώνημα, άνοιξε να δεις ένα μόνο 
λογαριασμό, περπάτησε ένα τετράγωνο ή ασχολήσου 
μόνο πέντε λεπτά με κάποιο από τα χόμπι σου. Όλα 
αυτά είναι απολύτως αρκετά, μην σου φαίνονται 
ασήμαντα. Όσο ανακτάς περισσότερη από την ενέργεια 
σου, θα μπορείς να κάνεις όλο και περισσότερα.




Αλλά για την ώρα, επέτρεψε στον εαυτό σου να 
πάρει το χρόνο που χρειάζεται και να κάνει τα πράγματα 
με τον δικό του ρυθμό και βαθμιδωτά.




Βήμα 5:

Αναθεώρησε τους στόχους σου


Μετά από δυο εβδομάδες, έλεγξε και πάλι την 
κατάσταση.


•  Επιθυμείς να αυξήσεις λίγο τους στόχους σου ή να 
συνεχίσεις στο ίδιο επίπεδο μέχρι να νιώσεις αρκετά 
καλύτερα και πιο άνετα;


•  Είναι καλή στιγμή να προσθέσεις ακόμη ένα 
στόχο. Διάλεξε κάποιον από έναν άλλο τομέα. Για 
παράδειγμα αν τις προηγούμενες μέρες ασχολήθηκες με 
την φροντίδα του εαυτού σου ή τα χόμπι σου, τώρα 
διάλεξε κάποιον που έχει να κάνει με τις κοινωνικές και 
διαπροσωπικές σου σχέσεις.




Νέα Δραστηριότητα: 

Γράψε τον νέο στόχο στο πρόγραμμα σου και 
π α ρ ά λ λ η λ α π ρ ό σ θ ε σ ε κ α ι τ ο υ ς δ υ ο ή δ η 
προγραμματισμένους στόχους από το προηγούμενο 
στάδιο. Μην ξεχνάς να διαγράφεις από τη λίστα τους 
στόχους που έχεις ολοκληρώσει και φυσικά μην 
παραλείψεις να πεις και ένα “μπράβο” στον εαυτό σου 
κάθε φορά που το καταφέρνεις αυτό..


Μετά από δυο βδομάδες που θα δουλεύεις πάνω 
στα βήματα αυτά, αναθεώρησε και πάλι την κατάσταση. 
Υπάρχει κάτι που δεν κατάφερες; Ποιο ήταν το εμπόδιο; 

Δραστηριότητα Πόσο συχνά; Πότε;



Πρέπει να μειώσεις ή να αλλάξεις κάτι;


Συνέχισε! Συνέχισε να είσαι σε δράση για την 
επίτευξη των στόχων σου, και καθώς τα επίπεδα 
ενέργειάς σου στο επιτρέπουν να βλέπεις και αν 
μπορείς να προσθέσεις και κάτι ακόμα. Εάν έχεις 
ολοκληρώσει έναν στόχο (για παράδειγμα, αν έχεις 
συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειαζόσουν για τα 
προγράμματα στο πνευματικό ή πολιτιστικό κέντρο της 
περιοχής σου) προχώρησε στον επόμενο, νέο στόχο. 
Ακολούθησε τη γνωστή διαδικασία:


• Θέσε 3 στόχους.

• Γράψτε τους στο ημερολόγιο σου.

• Διέγραψε ότι ολοκληρώνεις.

• Επαίνεσε τον εαυτό σου κάθε φορά που 

καταφέρνεις κάτι.

• Αναθεώρησε τους στόχους σου κάθε δυο 

βδομάδες, για να ξέρεις εάν χρειάζεται να κάνεις 
κάποια αλλαγή, ή το αν είσαι έτοιμος να 
προσθέσεις κάτι καινούργιο.




Στο τέλος, θα μπορείς να δουλεύεις πάνω σε 3- 4 
στόχους ή και περισσότερους ταυτόχρονα. Μην 
παρασυρθείς όμως: το να έχεις υπερβολικά πολλά 
πράγματα να κάνεις στο πρόγραμμα σου, μπορεί να 
είναι εξουθενωτικό και να σε οδηγήσει στην εγκατάλειψη 
των προσπαθειών σου.




Ρεαλιστικός Τρόπος Σκέψης 

Ο αρνητικός, διαστρεβλωμένος

τρόπος σκέψης, τροφοδοτεί την κατάθλιψη.


Ονομάζεται “καταθλιπτική σκέψη”.


Η καταθλιπτική σκέψη είναι:


> μη ρεαλιστικές, αρνητικές σκέψεις για τη     	

	 κατάσταση σου.

> μη ρεαλιστικές, άδικες και αρνητικές σκέψεις


   	 για τον εαυτό σου.


> μη ρεαλιστικές, αρνητικές σκέψεις για το 	 	
	 μέλλον σου.


Ο στόχος είναι να αμφισβητήσεις τις καταθλιπτικές 
σκέψεις και να τις αντικαταστήσεις με ρεαλιστικές.




Η ρεαλιστική σκέψη είναι:


> ακριβής για τη κατάσταση σου, με ξεκάθαρη 	

	 οπτική των πραγμάτων όπως ακριβώς είναι.

> δίκαιη για τον εαυτό σου, σου επιτρέπει να 	

	 δεις πιο ισορροπημένα τα θετικά και τα 	 	
	 αρνητικά της ζωής σου.


> ακριβής για το μέλλον σου, δεν σου αφήνει 	

	 να μεγαλοποιείς αρνητικά την κάθε έκβαση.


Σε τι αποσκοπεί η αντιμετώπιση της αρνητικής 
σκέψης; Στο να σκεφτόμαστε όλη μέρα θετικά; Θέλουμε 
να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας ότι τίποτα δε θα πάει 
ξανά στραβά; 


Όχι! Το να καταπολεμήσουμε τον αρνητικό τρόπο 
σκέψης, δε σημαίνει ότι θα τον αντικαταστήσουμε με 
έναν άλλο, “θετικό” αυτή τη φορά, διαστρεβλωμένο 
τρόπο σκέψης (“όλοι με αγαπούν”, “τίποτα κακό δε θα 



μου συμβεί ποτέ”, “πάντα θα παίρνω αυτό που θέλω”). 
Αν σκεφτόμαστε είτε απολύτως αρνητικά είτε απολύτως 
θετικά, μας κάνει να αισθανόμαστε και να αντιδρούμε 
παράλογα. Ο στόχος είναι να αξιολογούμε τη ζωή και 
τον εαυτό μας ρεαλιστικά και δίκαια.


Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι με 
τον εαυτό μας (να δίνουμε προσοχή και στα καλά 
στοιχεία αλλά και στα προβλήματα) για την τωρινή μας 
κατάσταση και για το μέλλον μας , χωρίς να 
υπερβάλλουμε για πιθανά αρνητικά σενάρια και 
αποτελέσματα. Και πως αλλάζουμε τον αρνητικό τρόπο 
σκέψης; Ακολουθούν τα βήματα γι’ αυτό τον στόχο:




Βήμα 1:

Μάθε να αναγνωρίζεις τις


αρνητικές σκέψεις.


Οι καταθλιπτικές σκέψεις είναι άδικες και μη 
ρεαλιστικές. Είναι διαστρεβλωμένες, επειδή αποτελούν 
ανακριβείς εικόνες του πως είναι ο κόσμος ή εσύ. Στην 
παρακάτω λίστα περιλαμβάνονται οι κυριότεροι τύποι 
αυτού του είδους σκέψης.


Φιλτράρισμα… 
Με αυτό τον τρόπο καταθλιπτικής σκέψης, βλέπει 

κανείς μόνο τα αρνητικά και ποτέ τα θετικά. Ακριβώς 
επειδή αυτό που βλέπει είναι μόνο η αρνητική πλευρά, 
όλη η ζωή φαίνεται να είναι αρνητική. Όμως, η 
ρεαλιστική σκέψη, συμπεριλαμβάνει εξίσου και τα θετικά 
και τα αρνητικά μιας κατάστασης.


Υπεργενίκευση… 
Σε αυτό τον τρόπο καταθλιπτικής σκέψης, ένα 

αρνητικό γεγονός μοιάζει να είναι η αρχή μιας 
ατελείωτης σειράς δυσάρεστων καταστάσεων. Εάν φύγει 



ένας φίλος, θα φύγουν όλοι. Εάν αποτύχω την πρώτη 
φορά, θα αποτυγχάνω για πάντα. Όμως η ρεαλιστική 
σκέψη, θα σε κάνει να δεις ότι μια απογοητευτική 
κατάσταση δεν καθορίζει απόλυτα το πως θα είναι και οι 
επόμενες καταστάσεις που θα έρθουν.


Όλα ή τίποτα… 
Τα βλέπεις όλα μόνο άσπρα ή μαύρα. Είσαι είτε 

υπερβολικά παχύς είτε πολύ λεπτός, έξυπνος ή 
ανόητος, νοικοκυρεμένος ή ακατάστατος, θλιμμένος ή 
χαρούμενος και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει ενδιάμεση 
κατάσταση. Δεν αποδέχεσαι μια σταδιακή εξέλιξη και 
βελτίωση, αφού μόνο το “τέλειο” είναι αποδεκτό. “Δεν 
με νοιάζει ότι κατάφερα ήδη τα μισά, αφού δεν έχω 
ακόμα ολοκληρώσει τα πάντα!”. Η ρεαλιστική σκέψη 
όμως βρίσκεται κάπου ανάμεσα, κάπου στη μέση, εκεί 
όπου βρίσκονται όλα…


Καταστροφολογία… 
Μια μικρή απογοήτευση, φαίνεται σαν τεράστια 

καταστροφή. Για παράδειγμα, έχεις μείνει λίγο πίσω σε 
μια εργασία σου και πιστεύεις ότι πήγε χαμένη όλη η 
δουλειά που έκανες ένα μήνα τώρα. Αντιδράς στην 



φανταστική καταστροφή (έχασες έναν μήνα) αντί στο 
μικρότερο γεγονός (μια εργασία που απλά καθυστέρησε 
να ολοκληρωθεί). Με ρεαλιστική σκέψη όμως θα δεις την 
πραγματική σημασία των γεγονότων και δε θα δίνες 
υπερβολική έμφαση μόνο στα αρνητικά.


“Ταμπέλες”… 
Μιλάς στον εαυτό σου σκληρά, με χαρακτηρισμούς 

όπως “ανόητος”, “αποτυχημένος”, ή οτιδήποτε άλλο 
αρνητικό υπάρχει. Μιλάς στον εαυτό σου όπως δε θα 
μίλαγες σε κανέναν άλλο, κάτι το οποίο είναι χωρίς 
ουσία και τελείως αποθαρρυντικό.


Διάβασμα της σκέψης των άλλων… 
Αισθάνεσαι σα να ξέρεις τι πιστεύουν και σκέφτονται 

οι άλλοι για εσένα, και συνήθως αισθάνεσαι πως 
σκέφτονται μόνο αρνητικά. Έτσι αντιδράς με βάση το τι 
νομίζεις ότι αυτοί πιστεύουν, χωρίς όμως να μπεις στον 
κόπο να τους ρωτήσεις. Ένας ρεαλιστικός τρόπος 
σκέψης όμως καταλαβαίνει πως το να “μαντεύεις” τι οι 
άλλοι σκέφτονται για σένα είναι πιθανό να είναι 
ανακριβές, ειδικά αν βιώνεις περίοδο κατάθλιψης.




Πρόβλεψη του μέλλοντος… 
Αισθάνεσαι σα να ξέρεις τι θα φέρει το μέλλον και 

σχεδόν πάντα αυτό είναι αρνητικό. Τίποτα δε θα πάει 
καλά, οπότε γιατί να προσπαθήσεις; Η  πραγματικότητα 
είναι ότι δε γνωρίζει κανείς το πως θα πάνε τα πράγματα 
στο μέλλον. Μόνο υποθετικά σενάρια μπορούμε να 
κάνουμε . Παραμένοντας όμως ανοικτός στην 
πιθανότητα ενός θετικού αποτελέσματος, διατηρείς την 
ελπίδα σου και τις πιθανότητες να εξελιχθούν καλύτερα 
τα πράγματα στη συνέχεια.


Τελειομανία… 
“Μόνο το τέλειο με ικανοποιεί”. Και επειδή δε 

μπορείς να τα κάνεις όλα τέλεια (κάτι που είναι λογικό... 
κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια), σπάνια 
ικανοποιείσαι ή νιώθεις περήφανος για κάτι. Με 
ρεαλιστική σκέψη όμως θα νιώσεις περήφανος ακόμη κι 
αν τα κατορθώματα σου δεν είναι ακριβώς “τέλεια”. 
Λίγοι καταφέρνουν να “αγγίξουν την τελειότητα”. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, οτιδήποτε και αν καταφέρουμε, 
ακόμα και αν δεν είναι “τέλειο”, έχει τη δική του αξία.




Πρέπει… 
Νομίζεις ότι ξέρεις πως θα έπρεπε να είναι ο κόσμος 

και όμως δεν είναι όπως θα περίμενες. Νομίζεις ότι 
ξέρεις πως πρέπει να είσαι εσύ, αλλά δεν είσαι έτσι. 
Αποτέλεσμα; Είσαι συνεχώς απογοητευμένος και 
θυμωμένος με τον εαυτό σου και τους γύρω σου. 
Σκεπτόμενος όμως πιο ρεαλιστικά, θα καταλάβεις τους 
περιορισμούς του εαυτού σου και των άλλων γύρω σου. 
Προσπάθησε για την βελτίωση σου, αλλά παράλληλα 
αποδέξου και τα πράγματα ως έχουν.


Αν και υπάρχουν πολλά ακόμα είδη αρνητικής 
σκέψης, αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα. Όταν 
συλλαμβάνεις τον εαυτό σου να αρχίζει να 
σκέφτεται καταθλιπτικά, θα βοηθούσε να 
ανατρέξεις σε αυτή τη λίστα για να δεις αν 

χρησιμοποιείς κάποιον από αυτούς τους τρόπους.




Βήμα 2:

Αναγνώρισε τις καταθλιπτικές σκέψεις 
σου και το πως αυτές πυροδοτούν


την κακή σου διάθεση


    Οι σκέψεις μας είναι τόσο γρήγορες και αυτόματες 
που μερικές φορές ούτε καν τις καταλαβαίνουμε. 
Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε την αρνητική 
σκέψη, όταν αυτή εμφανίζεται. Μια καλή στρατηγική 
είναι να κουβαλάμε παντού μαζί μας χαρτί και μολύβι για 
μια εβδομάδα.


   Παρόλο που η κατάθλιψη φαίνεται σαν ένα συνεχές 
γκρίζο σύννεφο, έχει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Κάθε φορά που νιώθεις να “βουλιάζεις”, κάνε 
στον εαυτό σου την εξής σημαντική ερώτηση: “Τι 
περνούσε από το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή;”


Τι σκεφτόσουν; Σε τι αντέδρασες; Κατέγραψε το. 
Για παράδειγμα, ίσως ενώ ανέβαινες στο λεωφορείο ένα 
πρωί, ξαφνικά ένιωσες να “σκοτεινιάζεις”. Τι περνούσε 



από το μυαλό σου; Ίσως έδωσες περισσότερη σημασία 
στο πως σε κοίταζαν οι άλλοι επιβάτες και υπέθεσες ότι 
σε έκριναν αρνητικά. Κατέγραψε το γεγονός!


Συνέχισε να καταγράφεις τις σκέψεις σου μέχρι να 
παρατηρήσεις εάν οι ίδιες αρνητικές σκέψεις έρχονται 
στο μυαλό ξανά και ξανά. Ίσως πραγματικά δεις ότι 
εμφανίζονται στη λίστα σου οι ίδιες σκέψεις που είχες 
καταγράψει και πιο πριν: “Ω, να το πάλι!”. Αν συμβεί 
αυτό, πιθανότατα έχεις βρει ποιες είναι οι πιο 
συνηθισμένες καταθλιπτικές σκέψεις που κάνεις.


Και μετά τι; Κάποιες σκέψεις όντως φαίνονται 
διαστρεβλωμένες. “Για μισό λεπτό, ο λόγος που όλοι με 
κοίταζαν στο λεωφορείο είναι το ότι ήμουν στο 
μπροστινό μέρος και όχι γιατί με έκριναν ως 
αποτυχημένο!”. Είναι μερικές φορές αρκετό να 
κατανοήσεις ότι το μυαλό γεννάει αρνητικές σκέψεις σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις . Προσπάθησε να 
αντιληφθείς την αρνητική σκέψη μόλις εμφανιστεί και 
υπενθύμισε στον εαυτό σου από που προέρχεται. 



“Σκέφτομαι έτσι επειδή η διάθεση μου είναι κακή κι 
επειδή πάντα ήμουν ανασφαλής στην παιδική μου ηλικία 
κι όχι επειδή με κρίνουν αρνητικά οι άλλοι”.


Ίσως ανακαλύψεις ότι αρχίζεις να παίρνεις λιγότερο 
στα σοβαρά τις αρνητικές αυτές σκέψεις τώρα που 
γνωρίζεις από που προέρχονται. ΄Όταν συμβεί αυτό, 
μπορεί να μπεις στον πειρασμό να γίνεις επικριτικός με 
τον εαυτό σου: “Πως μπόρεσα να κάνω τόσο ανόητες 
σκέψεις;”. Η κατάθλιψη σε κάνει να ασκείς αυστηρή 
κριτική στον εαυτό σου και η αναγνώριση των αρνητικών 
σκέψεων μπορεί να σου δώσει ακόμα ένα λόγο για 
αυτολύπηση. Μην το κάνεις! Αντιθέτως, υπενθύμισε 
στον εαυτό σου ότι αυτές οι σκέψεις είναι προϊόν της 
κακής διάθεσης και της προσωπικής σου ιστορίας (που ο 
καθένας μας “κουβαλά”). Δεν είσαι ανόητος επειδή 
σκέφτεσαι με αυτό τον τρόπο. Είναι φυσιολογικό για 
κάποιον που ζει και παλεύει με την κατάθλιψη.




Βήμα 3:

Μάθε να αμφισβητείς τις καταθλιπτικές 

σκέψεις και να τις αντικαθιστάς με άλλες 
πιο δίκαιες και ρεαλιστικές


Το να προκαλε ίς προς αμφισβήτηση τ ις 
καταθλιπτικές σκέψεις σημαίνει ότι ηθελημένα και 
συνειδητά σκέφτεσαι εκ νέου την κατάσταση για την 
οποία ένιωσες αναστάτωση. Για να γίνει αυτό, 
χρησιμοποίησε τη τεχνική που ονομάζεται Αμφισβήτηση 
Αρνητικών Σκέψεων. Πάρε ένα χαρτί και διαίρεσε το σε 
στήλες, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:




Αμφισβήτηση Αρνητικών Σκέψεων:


Κατάσταση: Ένας φίλος ακυρώνει το ραντεβού μας.


	 

	 Πρώτα, γράψε μια σύντομη περίληψη της 

κατάστασης. Στην συνέχεια κατέγραψε τις αρνητικές 
σκέψεις που νιώθεις ότι σχετίζονται με το πως νιώθεις. 
Αν θέλεις, όπως στο πιο πάνω παράδειγμα, σημείωσε 

Καταθλιπτικές Σκέψεις Ρεαλιστικές Σκέψεις
Δεν µε συµπαθεί. (“Διάβασµα της 
σκέψης των άλλων”)

Δεν ξέρω γιατί το ακύρωσε. 
Μπορεί να του έτυχε κάτι επείγον.

Κανένας δεν µε συµπαθεί. Είµαι 
αντιπαθητικός. (“Υπεργενίκευση”)

Υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται 
να µε συµπαθούν, οπότε δεν 
µπορεί να είµαι τόσο 
αντιπαθητικός.

Οι άνθρωποι είναι ψυχροί και 
απορριπτικοί. 
(“Καταστροφολογία”)

Από την ακύρωση ενός ραντεβού 
δεν µπορώ να βγάλω συµπέρασµα 
για όλους τους ανθρώπους. Είχα 
και ραντεβού στη ζωή µου που δεν 
ακυρώθηκαν.

Θα µείνω για πάντα µόνος. 
(“Πρόβλεψη του µέλλοντος”)

Δεν µπορώ να κάνω τον µάντη. 
Μία ακύρωση ραντεβού φυσικά 
και δεν σηµαίνει πως θα µείνω 
µόνος για πάντα.



κ α ι τ ο ε ί δ ο ς τ η ς α ρ ν η τ ι κ ή ς σ κ έ ψ η ς (π χ . 
“καταστροφολογία” κλπ.).


	 Αφού κάνεις τα παραπάνω προσπάθησε να 
ξανασκεφθείς την κατάσταση, με άλλες πιο ρεαλιστικές 
και δίκαιες σκέψεις. Σχεδόν πάντα ο καταθλιπτικός 
τρόπος σκέψης κάνει σενάρια που ξεφεύγουν πολύ από 
τα δεδομένα της κατάστασης. Στην πραγματικότητα μια 
δίκαιη και ρεαλιστική σκέψη απλά σου υπενθυμίζει πως 
δεν έχεις επαρκείς πληροφορίες και δεδομένα για να 
μπορέσεις να είσαι πραγματικά σίγουρος και απόλυτος 
για το τι συμβαίνει : “Δεν γνωρίζω γιατί ακύρωσε το 
ραντεβού μας. Μπορεί να υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι 
που εγώ όμως δεν γνωρίζω τώρα. Ίσως θα ήταν 
καλύτερα να τον ρωτήσω και να μην κάνω σενάρια.”


	 Το να αποκαλείς τον εαυτό σου ανόητο ή 
άλλους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς , είναι 
αποθαρρυντικό και σαν αποτέλεσμα ίσως σε κάνει να τα 
παρατήσεις. Όμως το να ενθαρρύνεις και να κρίνεις 
δίκαια τον εαυτό σου και τις καταστάσεις είναι πιθανό να 
σε κάνει να προσπαθήσεις πιο πολύ, κάτι το οποίο θα 



αυξήσει τις πιθανότητες για ένα επιτυχημένο 
αποτέλεσμα. Όταν έχεις κακή διάθεση δεν είναι εύκολο 
να κάνεις δίκαιες και ρεαλιστικές σκέψεις. Ακολουθούν 
κάποιες ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν όμως στο να 
μπορέσεις να τις κάνεις:




Καταθλιπτική Σκέψη: 

___________________________________________


• Μπορώ να συγκεντρώσω περισσότερες πληροφορίες 
ή αποδεικτικά στοιχεία, ρωτώντας κάποιον σχετικά 
με αυτή τη κατάσταση;


______________________________________________ 

• Θα συμφωνούσαν οι περισσότεροι με αυτό το 
σκεπτικό; Αν όχι, τι θα ήταν πιο ρεαλιστικό;


______________________________________________ 

• Συχνά είμαστε πιο ρεαλιστές με τους άλλους παρά 
με τον εαυτό μας. Τι θα συμβούλευα κάποιον φίλο 
που θα πέρναγε το ίδιο;


______________________________________________ 

• Τι θα συμβεί αν συνεχίσω να σκέφτομαι έτσι;


_______________________________________________




• Υπάρχει άλλος τρόπος σκέψης που είναι πιο 
ενθαρρυντικός ή χρήσιμος;


______________________________________________ 

Τώρα χρησιμοποίησε αυτές τις ερωτήσεις για να 
μπορέσεις να αναπτύξεις πιο ρεαλιστικούς τρόπους 
σκέψης για μια κατάσταση που σε αναστάτωσε. 
Θυμήσου πως σχεδόν πάντα νιώθουμε καλύτερα όταν 
σκεφτόμαστε με ρεαλιστικό και θετικό τρόπο, απ’ ότι 
όταν κάνουμε καταθλιπτικές σκέψεις.




Κατάσταση:

______________________________________________


______________________________________________


______________________________________________ 

Καταθλιπτικές 
Σκέψεις

Ρεαλιστικές Σκέψεις



Βήμα 4:

Κάνε Εξάσκηση στη Θετική Σκέψη.


Δεν αρκεί να σκεφτείς με ρεαλιστικό ή δίκαιο τρόπο 
μόνο μ ια φορά . Οι καταθλ ιπ τ ι κ ές σκέψε ι ς 
επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, μερικές φορές για 
χρόνια μέχρι του σημείου να γίνονται “αυτόματες”. Μια 
πιο ισορροπημένη σκέψη θα σε βοηθήσει να νιώσεις 
καλύτερα, όμως δε θα μπορεί να γίνει αυτό “αυτόματα”,  
από μόνο του, τουλάχιστον για λίγο καιρό στην αρχή. 
Απαιτείται χρόνος και προσπάθεια. Τα καλά νέα είναι ότι 
το να αλλάξει κάποιος τρόπο σκέψης δεν παίρνει 
χρόνια. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι με κατάθλιψη 
αρχίζουν να παρατηρούν αλλαγές έπειτα από λίγες μόνο 
εβδομάδες πρακτικής εξάσκησης.


Συγκεκρ ιμένες καταστάσε ι ς μπορούν να 
πυροδοτήσουν και πάλι έναν καταθλιπτικό τρόπο 
σκέψης. Ίσως να είναι μια συνάντηση με το αφεντικό 
σου, μια κοινωνική συγκέντρωση με ανθρώπους που δεν 
γνωρίζεις καλά ή μια διαφωνία με κάποιο μέλος της 



οικογένειας σου. Για να έχεις το μεγαλύτερο δυνατό 
όφελος από αυτή τη προσέγγιση και τεχνική, θα ήταν 
χρήσιμο να βρεθείς σε καταστάσεις που πυροδοτούν τις 
αρνητικές αυτές σκέψεις, να τις επεξεργαστείς και να τις 
δουλέψεις.


Προσπάθησε να σκεφτείς μερικές καταστάσεις για 
τις οποίες συνήθως κάνεις αρνητικές, καταθλιπτικές 
σκέψεις. Γράψτε τις καταστάσεις αυτές παρακάτω:


1_____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

3_____________________________________________ 

Όταν βρεθείς μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, 
εσκεμμένα επανάλαβε τις δίκαιες και ρεαλιστικές 
σκέψεις σου. Μην υποθέσεις ότι αυτό θα συμβεί από 
μόνο του , αυτόματα . Πρέπει να πεις και να 
καθοδηγήσεις τον εαυτό σου στο πως να σκεφτεί, όπως 
θα συμβούλευες ένα φίλο . Αμφισβήτησε και 
“αντιμίλησε” στην αρνητική σκέψη. Μην της επιτρέψεις 



να υπάρχει χωρίς να την αμφισβητήσεις. Κάθε φορά που 
την αμφισβητείς την αποδυναμώνεις και δημιουργείς 
χώρο για περισσότερες ρεαλιστικές και θετικές σκέψεις. 
Δώσε όμως τον χρόνο που χρειάζεται σε αυτή την 
προσπάθεια. Ίσως χρειαστεί κάποιο διάστημα έως ότου 
οι θετικές σκέψεις να υπερνικήσουν την επιρροή που 
έχουν σε σένα οι αρνητικές. Όμως προσπάθησε, και να 
είσαι βέβαιος πως το αποτέλεσμα θα σε επιβραβεύσει!




Επίλυση Προβλημάτων 

Συχνά η Κατάθλιψη είναι το αποτέλεσμα

των προβλημάτων της ζωής που μας έχουν 

καταβάλλει. Οι τρόποι που επιλέξαμε για να τα

επιλύσουμε δεν έφεραν αποτέλεσμα ή μπορεί 

και να έκαναν ακόμα χειρότερα τα πράγματα


Γιατί μειώνεται η ικανότητα των ανθρώπων με 
κατάθλιψη να επιλύουν τα προβλήματα τους; Υπάρχουν 
αρκετοί λόγοι:


● Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί ενέργεια. Όσο 
χειροτερεύει η κατάθλιψη, τα επίπεδα ενέργειας 
μειώνονται.


● Τα καθημερινά προβλήματα μένουν πίσω, καθώς 
προτεραιότητα για το άτομο γίνεται πλέον η 



κατάθλιψη. Ασχολείται κυρίως με το πρόβλημα 
του και όλα τα άλλα μένουν πίσω και 
χειροτερεύουν.


● Η κατάθλ ιψη προκαλε ί δυσκολ ί ες στη 
συγκέντρωση, στη μνήμη, στη λήψη αποφάσεων 
και τη δημιουργικότητα. Για να λυθούν τα 
προβλήματα επιτυχώς χρειάζονται όλες αυτές οι 
ικανότητες.


Δεδομένων όλων αυτών των παραγόντων, δεν είναι 
παράξενο το ότι τα προβλήματα συσσωρεύονται. Τι 
μπορεί να γίνει; Πρώτον, δέξου ότι αυτή η ικανότητα της 
επίλυσης προβλημάτων μπορεί να μην είναι η ίδια με 
πριν. Μην αυτοτιμωρείσαι όμως. Είναι ένα συχνό 
σύμπτωμα της κατάθλιψης και μπορεί να βελτιωθεί.


Ακολούθησε τα επόμενα βήματα...




Βήμα 1:

Επέλεξε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα


Το πρώτο βήμα στην επίλυση προβλημάτων είναι ο 
προσεκτικός και ξεκάθαρος προσδιορισμός τους.


Συχνά οι άνθρωποι με κατάθλιψη δυσκολεύονται να 
διακρίνουν ξεκάθαρα και να εστιάσουν σε μία μόνο 
προβληματική κατάσταση και τα βλέπουν όλα στην ζωή 
τους ως πρόβλημα. Η αναγνώριση όμως συγκεκριμένων 
προβλημάτων μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη. Θα σε 
φέρει πιο κοντά σε ρεαλιστικές απαντήσεις.


Ένας τρόπος για να αναγνωρίζεις προβλήματα είναι 
να δώσεις προσοχή στο πως αλλάζει η διάθεση σου 
μέσα στην εβδομάδα. Παρατήρησε τι συμβαίνει όταν 
είσαι “στα κάτω” σου. Τι σκεφτόσουν; Που ήσουν; Τι 
συνέβη πριν αλλάξει η διάθεση σου; Αυτές οι αλλαγές 
στη διάθεση σου θα είναι χρήσιμος οδηγός για να δεις 
που τελικά βρίσκονται τα προβλήματα.  




Κάποια από τα προβλήματα που σε απασχολούν 
μπορεί να είναι μεγάλα (μια ειδοποίηση έξωσης που 
έρχεται την επόμενη εβδομάδα) ενώ κάποια άλλα μπορεί 
να είναι μικρά (θα χρειαστώ καρότα για τη σούπα που θα 
φτιάξω απόψε). Άλλα προβλήματα βρίσκονται κάπου 
στο ενδιάμεσο (“ένας όγκος αλληλογραφίας είναι πάνω 
στο γραφείο μου και δεν είχα το κουράγιο να ασχοληθώ 
με αυτό όλη τη βδομάδα που πέρασε”). Διάλεξε ένα από 
τα μικρότερα προβλήματα για αρχή. Αργότερα θα 
ασχοληθείς με τα πιο σοβαρά. Να είσαι όσο πιο 
συγκεκριμένος γίνεται. Το σκεπτικό: “Οι σχέσεις μου 
είναι προβληματικές”, δεν είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι 
ξεκάθαρο ποιο είναι το πρόβλημα. Αν όμως πεις: “Η 
φίλη μου η Ειρήνη δεν μου έχει τηλεφωνήσει εδώ και 
ένα μήνα”, είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και κάνει πιο 
ξεκάθαρο το πρόβλημα και τι είναι αυτό που θέλεις και 
μπορείς να διορθώσεις.


Το πρόβλημα που επιλέγεις είναι: 

______________________________________________

______________________________________________




Βήμα 2:

Σκέψου λύσεις για το πρόβλημα


Κατάγραψε τρία πράγματα που θα μπορούσες να 
κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα. Σκέψου κάτι που θα 
μπορείς να κάνεις που να μην εξαρτάται από κάποιον 
άλλο, αλλά μόνο από την δική σου δράση και 
πρωτοβουλία. Μην προσπαθήσεις να αποφασίσεις ποιο 
είναι το καλύτερο, απλώς βρες διάφορους τρόπους που 
θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και κινήσεις που θα 
μπορούσες να κάνεις. Μην ανησυχείς αν δοκίμασες κάτι 
πιο πριν και δεν είχε αποτέλεσμα. Οι καταστάσεις 
αλλάζουν. Και μην ανησυχείς για το αν οι προσπάθειές 
σου δεν επιλύσουν τελείως το πρόβλημα. Ο στόχος σε 
αυτή τη φάση είναι να κάνεις κάτι πραγματικά χρήσιμο 
και προς την σωστή κατεύθυνση και όχι απαραίτητα το 
να επιλύσεις εξ’ ολοκλήρου το πρόβλημα σου.


Παράδειγμα: 

Η άσκηση αυτή δόθηκε από τη Χριστίνα, γραμματέα 
σε μεγάλη εταιρεία.




Το πρόβλημα: 

“Έχω τεράστιο φόρτο εργασίας , φάκελοι 
συσσωρεύονται στο γραφείο μου και παρόλο που 
δουλεύω πολλές ώρες, μένω όλο και πιο πίσω. Το 
ανέφερα στη διευθύντρια μου, αλλά δεν βλέπω να με 
λαμβάνει υπόψη και να θέλει να με βοηθήσει σ’ αυτό. Η 
όλη κατάσταση μοιάζει εκτός ελέγχου και αρχίζω να 
αισθάνομαι πολύ δυσάρεστα και πιεσμένη”.


Πιθανές ενέργειες: 

◆ Απλώς θα συνεχίσω έτσι. Ίσως η διευθύντρια μου 
προσέξει τελικά ότι έχω μεγάλο φόρτο εργασίας 
και προσλάβει ακόμη έναν υπάλληλο να με 
βοηθήσει.


◆ Θα μπω αποφασιστικά στο γραφείο της 
διευθύντριας μου και θα της πω ότι ανέχτηκα 
αρκετά ως τώρα και να σταματήσει να έχει 
παράλογες απαιτήσεις από μένα.


◆ Θα καταγράψω όλες τις δουλειές που βρίσκονται 



στο γραφείο μου, μετά θα σημειώσω ποιες πρέπει 
οπωσδήποτε να γίνουν αυτή τη βδομάδα, μήνα 
ή ... αιώνα. Με αυτό τον τρόπο θα εστιάσω στα 
θέματα υψηλότερης προτεραιότητας και θα 
προγραμματίσω την δουλειά και τον χρόνο μου 
πιο αποτελεσματικά.


Τώρα γράψε εσύ τρεις πιθανές λύσεις για το δικό 
σου πρόβλημα:


Το πρόβλημα: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


Πιθανές ενέργειες: 

1._____________________________________________ 


2._____________________________________________


3._____________________________________________




Βήμα 3:

Σύγκρινε τις πιθανές λύσεις


Σκέψου ποια από αυτές τις λύσεις και ενέργειες θα  
μπορεί να σε βοηθήσει πιο πολύ στην επίλυση του 
προβλήματος σου. Μελέτησε προσεκτικά τα θετικά και 
τα αρνητικά για καθεμιά από αυτές.


Η Χριστίνα έγραψε τα κάτωθι για το δικό της 
πρόβλημα: 




Ενέργεια Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

1. Απλά να 
συνεχίσω

- Αυτό έκανα 
πάντα

- Θα αποφύγω 
τις διαμάχες

- Πιθανότατα θα 
χειροτερεύσει η 
κατάσταση

- Αν μείνω πολύ πίσω 
θα μπλέξω σε 
μεγαλύτερα 
προβλήματα

- Θα νιώσω ακόμα 
πιο καταθλιπτικά

2. Να 
γνωστοποιήσω 
στο αφεντικό μου 
ότι δεν μπορώ να 
ανεχτώ άλλα

- Θα το βγάλω 
από μέσα μου

- Ίσως το 
αφεντικό μου να 
κάνει κάτι τελικά 
για την 
κατάσταση

- Δεν μου είναι 
εύκολο να 
αντιμετωπίζω τους 
ανθρώπους

- Ίσως το αφεντικό 
μου να εξοργιστεί με 
την στάση μου και 
αυτό να μου 
δημιουργήσει 
επιπλέον πρόβλημα

3. Να βάλω 
καλύτερες 
προτεραιότητες 
στην δουλειά μου

- Μπορώ να τα 
καταφέρω με τις 
πιο επείγουσες 
εργασίες

- Αυτό θα με 
χαλάρωνε λίγο 
έτσι ώστε να 
μπορέσω να βρω 
ακόμα 
καλύτερες 
λύσεις αργότερα

- Αργότερα θα 
χρειαστεί και πάλι να 
ασχοληθώ με το 
πρόβλημα του 
φόρτου εργασίας  και 
την οριστική επίλυση 
του προβλήματος 
αυτού



Τώρα είναι η δική σου σειρά να κάνεις το ίδιο για το 
δικό σου πρόβλημα:


Ενέργεια Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
1.  

2.  

3.  



Βήμα 4:

Επέλεξε την καλύτερη λύση


Σύγκρινε τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε λύσης 
και αποφάσισε ποια είναι η καλύτερη, ή τουλάχιστον ή 
λιγότερο κακή. Δεν υπάρχουν κανόνες για το πως να 
κάνεις αυτή την επιλογή. Ο μόνος κανόνας είναι ότι 
πρέπει να επιλέξεις μία έτσι ώστε να ξεκινήσεις από 
κάπου. Εξέτασε τις πιθανότητες, τα θετικά και τα 
αρνητικά σημεία και απλώς επέλεξε μία. Μην περιμένεις 
και μην ψάχνεις για την “τέλεια” λύση. Θα πρέπει να 
είναι κάτι το οποίο θα σε πάει έστω και λίγο παρακάτω, 
προς την επίλυση του θέματος. Δώσε μόνο τον 
απαραίτητο χρόνο (όχι υπερβολικά πολύ χρόνο όμως) 
στον εαυτό σου για να πάρει αυτή την απόφαση, έτσι 
ώστε να μην παρατραβήξει το πρόβλημα. Θυμήσου, πως 
αν αυτό που θα επιλέξεις αρχικά δεν αποδειχτεί καλή 
λύση, μπορείς πάντα να επιλέξεις και να δοκιμάσεις κάτι 
άλλο.




Η Χριστίνα, η γραμματέας του παραδείγματος, 
επέλεξε την τρίτη λύση, βάζοντας σε μια σειρά 
προτεραιότητας τις εργασίες της, εστιάζοντας στις πιο 
επείγουσες. 


Εσύ ποια ενέργεια επέλεξες; 

______________________________________________




Βήμα 5:

Φτιάξε ένα πλάνο δράσης


Δ ε ν υπάρ χ ο υ ν πολ λά προβ λήμα τα που 
διορθώνονται τελείως με μια και μόνο κίνηση. Το 
πιθανότερο είναι να υπάρχει ένα σύνολο ενεργειών που 
θα σε οδηγήσουν πιο κοντά στην επίλυση τους. Εάν για 
παράδειγμα έχεις κάποιο οικονομικό πρόβλημα, τότε η 
πρώτη κίνηση θα ήταν να μαζέψεις όλα τα σχετικά 
έγγραφα που έχεις για να τα μελετήσεις και να δεις ποια 
είναι ακριβώς η κατάσταση με τα χρέη σου. Απλώς 
μαζεύοντας τα απαραίτητα χαρτιά δεν θα λύσεις το 
πρόβλημα, αλλά αυτό θα σε πάει πιο κοντά στη λύση 
του απ' ότι ήσουν πριν. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσεις 
να δρας πάνω σε αυτή τη λύση.


Το πλάνο δράσης των ενεργειών σου θα πρέπει να 
ακολουθεί τέσσερις κανόνες:




Να είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Ακόμη κι αν 
αυτή τη βδομάδα δε νιώθεις καλύτερα από την 
προηγούμενη, το πλάνο δράσης σου να είναι τέτοιο 
ώστε να μπορείς να το ακολουθήσεις όπως και να έχει. 
Είναι προτιμότερο να πετύχεις ένα έστω μικρό στόχο 
παρά να αποτύχεις σε κάτι πιο φιλόδοξο. Λάθος κίνηση 
θα ήταν αν για παράδειγμα επιλέξεις να τρέξεις 
μαραθώνιο χωρίς προπόνηση. Σωστό όμως θα ήταν αν 
για αρχή απλώς έκανες μια βόλτα στη γειτονιά.


Να δίνει έμφαση στην δράση. Κάνε ένα πλάνο για το 
τι θα κάνεις και όχι για το πως θα νιώσεις ενώ κάνεις 
κάτι. Σε αυτή τη φάση μπορείς να έχεις καλύτερο έλεγχο 
πάνω σε αυτά που κάνε ις , παρά πάνω στα 
συναισθήματα και τις σκέψεις σου. Θα ήταν για 
παράδειγμα λάθος να πεις: “Θα  περάσω μια ευχάριστη 
ώρα με τα παιδιά μου”, ενώ σωστότερο θα ήταν το : “Θα 
περάσω μια ώρα με τα παιδιά μου”.


Να είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να είναι πολύ 
ξεκάθαρο το τι χρειάζεται να κάνεις. Θα ήταν λάθος να 
γράψεις στο πλάνο δράσης σου: “Πρέπει να ξαναβρώ τη 



φόρμα μου”. Σωστότερο, που θα σε οδηγήσει σε 
συγκεκριμένη δράση και ενέργεια θα ήταν: “Θα καλέσω 
στο γυμναστήριο να μάθω για τα προγράμματα γιόγκα”.


Να έχει καθορισμένο χρονικό όριο. Πρέπει να βάλεις 
συγκεκριμένα και μικρά χρονικά όρια. Λάθος θα ήταν να 
πεις ή να γράψεις στο πλάνο δράσης σου: “Θα αθλούμαι 
για την υπόλοιπη ζωή μου”.  Σωστότερο θα ήταν κάτι 
που θα έχει καθορισμένο και σχετικά μικρό χρονικό 
πλαίσιο: “Θα περπατάω για 20 λεπτά, 3 μέρες την 
εβδομάδα. Μετά από 2 μήνες θα το ξανασκεφτώ”.


Κατέγραψε τώρα ποιο είναι ακριβώς το δικό σου 
πλάνο δράσης:


______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________




Βήμα 6:

Αξιολόγησε πάλι την κατάσταση


Επέστρεψε σε αυτό το τμήμα του βιβλίου όταν θα 
έχει περάσει μια εβδομάδα ή όταν θα έχεις φέρει εις 
πέρας έναν στόχο σου.


Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Τι πήγε σωστά; 

Τι πήγε λάθος; 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


Η κατάθλιψη θα προσπαθήσει να σε κάνει να υπερ-
αναλύσεις τις αποτυχίες σου και αυτά που δεν 
κατάφερες να κάνεις, αντί να σε κάνει να συγχαρείς τον 
εαυτό σου για την έως τώρα πρόοδο που έχεις κάνει. 
Εάν έχεις πετύχει κάποιο στόχο σου, εσκεμμένα βάλε 
τον εαυτό σου να σκεφτεί για λίγο αυτή την επιτυχία 
(ακόμη κι αν το πρόβλημα δεν έχει ακόμα επιλυθεί 
τελείως).




Βήμα 7:

Συνέχισε!


Χρησιμοποίησε την μέχρι τώρα εμπειρία σου για να 
προγραμματίσεις το επόμενο βήμα σου.


Έχεις τρεις κύριες επιλογές: 

➢ Να συνεχίσεις. Για παράδειγμα ξόδεψε ακόμη 
20 λεπτά βρίσκοντας τα χαρτιά που χρειάζεσαι.


➢ Να αναθεωρήσεις τον στόχο σου και 
προσπαθήσεις ξανά. Παράδειγμα: “Το καθάρισμα 
της αποθήκης συνεχόμενα επί μία ώρα ήταν κάτι 
πολύ δύσκολο και κουραστικό. Την επόμενη 
φορά θα ασχοληθώ με το καθάρισμα μόνο για 
δέκα λεπτά”.


➢ Να επιλέξεις μια άλλη προσέγγιση. Ίσως 
έμαθες κάτι χρήσιμο από την πρώτη σου 



προσπάθεια και που σου φανέρωσε έναν άλλο 
κ α λ ύ τ ε ρ ο τ ρ ό π ο α ν τ ι μ ε τώπ ι σ η ς τ ο υ 
προβλήματος. Παράδειγμα: “Η κουβέντα 
πρόσωπο με πρόσωπο με τη θεία Ελένη δεν είχε 
αποτέλεσμα και δεν οδήγησε πουθενά. Θα της 
γράψω ένα γράμμα καλύτερα”.


Σύμφωνα με την εμπειρία που απέκτησες από την 
μέχρι τώρα προσπάθειά σου, ποιο θα έπρεπε να είναι το 
επόμενο βήμα; 


______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________


Συνέχισε να δουλεύεις πάνω στο πρόβλημα και στο 
πλάνο δράσης σου, βήμα- βήμα. Κατέγραψε τις 
προσπάθειες σου (θα ήταν χρήσιμο να προμηθευτείς ένα 
σημειωματάριο για όλα όσα έχει χρειαστεί να 
καταγράψεις μέχρι τώρα). Μην παραλείπεις να 
αναγνωρίζεις και να εκτιμάς την όποια πρόοδο κάνεις, 
όσο μικρή και αν είναι.




Κεφάλαιο 6 

Ο Κίνδυνος της Υποτροπής


 Τα επεισόδια κρίσης κατάθλιψης έχουν ένα τέλος. 
Μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε πως δεν θα 
τελειώσουν ποτέ... αλλά τελειώνουν! Δυστυχώς όμως σε 
π ο λ λ ο ύ ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς α υ τ ά τ α ε π ε ι σ ό δ ι α 
επαναλαμβάνονται σε ένα βάθος χρόνου, που μπορεί να 
είναι μήνες, χρόνια ή ακόμα και δεκαετίες.


	 Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε 
αυτό τον κίνδυνο της μελλοντικής υποτροπής; Ναι, 
υπάρχει! Μπορεί και να μην καταφέρεις να εξαλείψεις 
τελείως την πιθανότητα να συμβεί κάποιο επεισόδιο στο 
μέλλον, αλλά θα μπορέσεις τουλάχιστον να κάνεις αυτά 
τα επεισόδια λιγότερο πιθανά να συμβούν, πιο ήπια και 
πιο σπάνια.


	 Συνέχισε τις προσπάθειές σου!	 	 




	 Όταν νιώθεις απαίσια, είναι λογικό να πρέπει να 
βάλεις σε προτεραιότητα την ψυχική σου υγεία. Όταν 
όμως νιώθεις καλύτερα, είναι εύκολο να ξεχάσεις 
τελείως να φροντίζεις τον εαυτό σου. Αν νιώθεις αρκετά 
καλά, ίσως να θελήσεις να σταματήσεις να ασχολείσαι με 
την “αύξηση της δραστηριότητάς σου”, τον “ρεαλιστικό 
τρόπο σκέψης” ή την “επίλυση προβλημάτων”.


	 Σκέψου ποιες τεχνικές χρησιμοποίησες για να τα 
καταφέρεις να χειριστείς την κατάσταση. Υπάρχουν 
κάποιες απ’ αυτές που θα μπορούσες να συνεχίσεις να 
κάνεις, ακόμα και αν τώρα νιώθεις αρκετά καλύτερα;


	 Γράψε σε ένα χαρτί: “Ποιες τεχνικές θα μπορούσα 
να συνεχίσω να εφαρμόζω;”


______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________




Προετοιμάσου για τις στρεσογόνες 
καταστάσεις	 


	 Όλοι έχουμε δύσκολες στιγμές στην ζωή μας. 
Κάποιοι από εμάς ίσως πιο πολλές και πιο συχνά από 
κάποιους άλλους. Για τα άτομα που είχαν πρόσφατα 
κατάθλιψη, μια στρεσογόνος κατάσταση αυξάνει το 
κίνδυνο υποτροπής. Η λύση δεν είναι να αποφύγεις όλες 
τις πιθανές στρεσογόνες καταστάσεις (κάτι που κανείς 
μας δεν μπορεί να καταφέρει απόλυτα), αλλά το να 
προετοιμαστείς για την καλύτερη διαχείριση του στρες 
που πιθανώς θα αντιμετωπίσεις και πάλι κάποια στιγμή.


	 Κάποιες μελλοντικές στρεσογόνες καταστάσεις 
μπορούν να προβλεφθούν. Ίσως να γνωρίζεις για 
παράδειγμα την ημερομηνία ενός σημαντικού 
επαγγελματικού ραντεβού. Ή ίσως πάλι, περίοδοι όπως 
αυτή των διακοπών των Χριστουγέννων να είναι 
συναισθηματικά πιεστικές για σένα... και ο Δεκέμβρης 
μπορεί να πλησιάζει... Μπορεί να έχει κανονιστεί 



οικογενειακή συνάντηση στην οποία ξέρεις ότι θα 
υπάρξει ένταση και διαφωνίες . Ίσως να περιμένεις την 
γέννηση ενός νέου μέλους στην οικογένεια σου, κάτι 
που θα αυξήσει τις απαιτήσεις από σένα, τις ευθύνες και 
τις υποχρεώσεις σου. Μπορείς λοιπόν από πριν να 
σχεδιάσεις έναν τρόπο αντιμετώπισης ώστε να κάνεις τις 
καταστάσεις και τις στιγμές αυτές πιο ήπιες και εύκολες 
για σένα.




Μερικά παραδείγματα στρατηγικών	 


	 Όταν είναι δυνατόν, μπες σε μια στρεσογόνο 
κατάσταση βαθμιδωτά και σταδιακά. Αν για παράδειγμα 
γνωρίζεις πως σε λίγο καιρό θα πρέπει να ασχοληθείς 
ολοκληρωτικά με έναν νέο στόχο στην δουλειά σου, 
άρχισε από τώρα να ασχολείσαι με αυτόν για μία ή δύο 
ώρες την ημέρα.


	 Ελάφρυνε τις μελλοντικές σου υποχρεώσεις. Αν 
για παράδειγμα πρόκειται να αναλάβεις μια υποχρέωση 
που θα απαιτεί να λείπεις τις περισσότερες ώρες της 
ημέρας από το σπίτι σου, προετοίμασε από τώρα τον 
εαυτό σου, τρώγοντας πιο συχνά έξω, ή αποδεχόμενος 
την πιθανότητα να είναι το σπίτι σου λιγότερο 
τακτοποιημένο.


	 Φρόντισε τον εαυτό σου. Πως διατηρείς τις 
ισορροπίες σου; Μην εγκαταλείπεις να κάνεις πράγματα 
που τα έχεις ανάγκη. Αν ένας καφές την Κυριακή με 
έναν φίλο είναι σημαντικός για σένα, συνέχισε να το 



κάνεις. Αν η γυμναστική σε βοηθάει, κάνε τα πάντα για 
να μπορέσεις να διατηρήσεις το πρόγραμμα 
γυμναστικής σου, ακόμα και στην περίοδο στρεσογόνων 
καταστάσεων




Δημιούργησε ένα σχέδιο δράσης

“έκτακτης ανάγκης”	 


	 Αν έχεις έτοιμο ένα σχέδιο δράσης για την 
περίπτωση υποτροπής, θα σε βοηθήσει να πάρεις την 
κατάλληλη βοήθεια πολύ πιο γρήγορα από την 
προηγούμενη φορά που η κατάθλιψη χτύπησε την πόρτα 
σου. Με αποτέλεσμα αυτή τη φορά να μην είναι τόσο 
έντονη, να μην διαρκέσει τόσο πολύ και να μπορέσεις να 
αναρρώσεις απ’ αυτή πιο εύκολα. Αν ήδη έχεις 
προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης, αυτό από μόνο του θα 
σου μειώσει το άγχος και μπορεί να μειώσει τις 
πιθανότητες να επιστρέψει η κατάθλιψη.


	 Αν τύχει και βρεθείς σε κατάθλιψη πάλι, ποια είναι 
τα πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις για να 
βοηθήσεις τον εαυτό σου και να νιώσεις καλύτερα όσο 
πιο γρήγορα γίνεται; Ακολουθούν κάποιες ιδέες που θα 
μπορούσες να επεξεργαστείς για την δική σου 
περίπτωση:




	 Αύξησε τις ευχάριστες δραστηριότητες .  
Χρησιμοποίησε τα βήματα που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο “Επαναδραστηριοποίηση”


	 Μείωσε τις υποχρεώσεις σου. Πως θα μπορούσες 
να προγραμματίσεις μια ελάφρυνση και μείωση των 
υποχρεώσεών σου σε μια ενδεχόμενη περίοδο 
κατάθλιψης; Για παράδειγμα ίσως θα μπορούσες να 
συμφωνήσεις εκ των προτέρων μια μείωση των ωρών 
εργασίας σου ή να έχεις κανονίσει κάποια βοήθεια για 
την φροντίδα των παιδιών από ένα μέλος της 
οικογένειάς σου.


	 Λάβε επαγγελματική βοήθεια. Σκέψου το 
ενδεχόμενο να δώσεις την άδεια σε κάποιους φίλους ή 
μέλη της οικογένεια σου να σε προειδοποιούν (ή ίσως 
επιπρόσθετα και τον ίδιο τον γιατρό σου) όταν 
παρατηρούν πως η διάθεση σου πέφτει.


	 Λάβε υποστήριξη. Ποιος θα μπορούσε να σε 
βοηθήσει και τι είδους βοήθεια θα μπορούσε να σου 
δώσει; Μπορεί απλά να χρειάζεσαι κάποιον για να 



μιλήσεις, ή μπορεί να χρειάζεσαι κάποια πρακτική 
βοήθεια, όπως το να σε βοηθήσει κάποιος να κάνεις τα 
ψώνια για τις εβδομαδιαίες σου ανάγκες.


	 Διατήρησε το τρόπο ζωής σου. Μην αφήσεις μια 
πτώση στην διάθεσή σου να είναι η αιτία για να 
σταματήσεις να γυμνάζεσαι, ή να βγαίνεις έξω από το 
σπίτι, ή να τρως κανονικά, ή να κοιμάσαι όσο πρέπει. 
Ποιες είναι οι συνήθειες στην ζωή σου που βοηθάνε πιο 
πολύ στην τόνωση της διάθεσης σου;


	 Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να σκεφτείς πως θα 
μπορούσες να δράσεις γρήγορα στο ξεκίνημα ενός 
καταθλιπτικού επεισοδίου, έτσι ώστε να το εμποδίσεις 
να εξελιχθεί χειρότερα. Τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει 
αυτή την φορά; Χρησιμοποίησε την λίστα που έφτιαξες 
πιο πριν ως σημείο εκκίνησης και φτιάξε ένα ξεκάθαρο 
πλάνο ενεργειών.


______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________




	 


Συγχαρητήρια!


Κατάφερες να φτάσεις στο τέλος αυτού του 
εγχειριδίου για την κατάθλιψη. Φυσικά η ανάγνωσή 
του από μόνη της δεν είναι αρκετή. Για να έχεις τα 
οφέλη από αυτές τις ερευνητικά αποδεδειγμένες 
αποτελεσματικές τεχνικές, θα πρέπει να τις βάλεις 

σε εφαρμογή.


Αξίζει τον κόπο. Αξίζεις την προσπάθεια!




Κεφάλαιο 7 

Χρήσιμες Πληροφορίες




Μια Προσωπική Ιστορία


Ακολουθεί η εμπειρία ενός ατόμου που χρησιμοποίησε

αποτελεσματικά αυτές τις μεθόδους:


	 Η Έλενα είναι παντρεμένη, δασκάλα. Στα 30 της 
πήγε στον οικογενειακό γιατρό της με συμπτώματα 
κατάθλιψης. Είχε μεταφερθεί πρόσφατα με μετάθεση σε 
σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το θεώρησε πως 
ήταν μια νέα πρόκληση για την ίδια. Ανακάλυψε όμως 
πως δεν μπορούσε να κάνει το έργο που είχε φανταστεί 
πως θα έκανε, αν και δούλευε για αυτό τον σκοπό 
πολλές ώρες. Άρχισε να έχει διαταραχές στον ύπνο της, 
να κοιμάται άσχημα και να νιώθει ανήσυχη σχεδόν καθ’ 
όλη την διάρκεια της ημέρας. Επέκρινε έντονα τον 
εαυτό της που δεν τα κατάφερνε τόσο καλά όσο 
περίμενε. Η διάθεσή της άρχισε να πέφτει μέχρι που 
έφτασε στο σημείο να νιώθει πολύ άσχημα. Με αυτή την 
δ ιάθεση έγ ινε ακόμα πιο δύσκολο να ε ίνα ι 
αποτελεσματική και δημιουργική στην δουλειά της, κάτι 
που με την σειρά του αύξησε την αυστηρή αυτοκριτική 
και την κατάθλιψή της.




	 Ο προσωπικός της γιατρός της συνταγογράφησε 
αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή. Αυτό βοήθησε 
τον ύπνο της, βελτίωσε τα επίπεδα ενέργειά της κατά 
την διάρκεια της ημέρας και μείωσε σημαντικά το 
συναισθηματικό της πόνο.


	 Ό τ α ν δ ι ά β α σ ε τ ο κ ε φ ά λ α ι ο 
“Επαναδραστηριοποίηση”, συνειδητοποίησε ότι 
αποφεύγει τους φίλους της από τότε που πήρε αυτή τη 
δουλειά και ιδιαίτερα από τότε που έγινε καταθλιπτική. 
Ορίστηκε ως στόχος να συναντά έναν φίλο μία φορά την 
εβδομάδα έστω για έναν καφέ. Αργότερα το αύξησε 
αυτό, για να συμπεριλάβει και άλλες κοινωνικές 
δραστηριότητες. Μετά τον πρώτο μήνα, πρόσθεσε και 
μια ήπια σωματική άσκηση ως στόχο.


	 Όταν διάβασε το τμήμα "Ρεαλιστικός Τρόπος 
Σκέψης”, αναγνώρισε διάφορες γνωστικές στρεβλώσεις: 
είχε πολύ αυτοκριτικό τρόπο σκέψης, απαιτούσε από 
τον εαυτό της να τα κάνει όλα τέλεια, αγνοούσε τον 
έπαινο των άλλων. Χρησιμοποίησε ερωτήσεις από τον 
οδηγό αυτό για να καταλήξει σε πιο δίκαιους και 



ρεαλιστικούς τρόπους σκέψης:  “Ποια στοιχεία έχεις που 
το επιβεβαιώνουν αυτό”; Είχε πράγματι λάβει θετικές 
αξιολογήσεις και ένας συνάδελφος της είπε ότι τα 
κατάφερνε όσο το δυνατόν καλύτερα για την δεδομένη 
κατάσταση και συνθήκες. “Τι θα έλεγες σε έναν φίλο 
στην ίδια κατάσταση;”. Έγραψε τα δίκαια και 
υποστηρικτικά λόγια που θα έλεγε σε έναν φίλο της και 
στη συνέχεια δοκίμασε να πει τα ίδια πράγματα στον 
εαυτό της. “Με ποιο λιγότερο ακραίο τρόπο μπορείς να 
εξετάσεις την κατάσταση;”. Έγραψε κάποιες πιο 
ρεαλιστικές σκέψεις για την κατάσταση της εργασίας 
της, και τις υπενθύμιζε στον εαυτό της κάθε φορά που 
έβλεπε να πηγαίνει το μυαλό της σε μη-ρεαλιστικές και 
αρνητικές σκέψεις.


	 Ο συνδυασμός των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων 
και των μεθόδων αυτο-φροντίδας οδήγησε σε μια 
σταδιακή βελτίωση της κατάθλιψης, σε μια πιο δίκαιη και 
αποδεκτή στάση απέναντι στον εαυτό της, πιο 
ρεαλιστικές προσδοκίες και περισσότερη απόλαυση της 
ζωής της.




Διατροφή


	 Η τροφή είναι η πρωταρχική πηγή ενέργειας για 

τον οργανισμό μας. Ωστόσο όταν είμαστε σε κατάθλιψη 
συχνά επηρεάζεται και η διατροφή μας . Αν 
παρατηρήσεις να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να θυμάσαι πως ακόμα και αν δεν 
αισθάνεσαι πεινασμένος, το σώμα σου εξακολουθεί να 
χρειάζεται καύσιμα για να συνεχίσει να λειτουργεί καλά. 
Ακολουθούν μερικές προτάσεις έτσι ώστε να 
διατηρήσεις ένα επαρκές διατροφικό πρόγραμμα ακόμα 
και σε δύσκολες φάσεις της ζωής σου, όπως αυτή της 
κατάθλιψης.


Να έχεις τακτικά γεύματα.  Είναι συνήθως πιο εύκολο να 
τρως (και να ελέγχεις και το τι τρως) όταν το κάνεις σαν 
μέρος μιας προγραμματισμένης συνήθειας. Προσπάθησε 
να έχεις τρία κύρια γεύματα μέσα στην ημέρα σου. Και 
κάνε ότι χρειάζεται για να έχεις ήδη στο σπίτι σου 
επαρκείς προμήθειες και για τα τρία αυτά γεύματα.




Να τρως με βάση την ώρα, και όχι το στομάχι σου. Αν 
έχεις χάσει την όρεξή σου για φαγητό, πίεσε τον εαυτό 
σου να φάει στις προκαθορισμένες ώρες των γευμάτων. 
Αν τρως υπερβολικά, προσπάθησε να τρως μόνο τις 
ώρες των γευμάτων όταν κάθεσαι στο τραπέζι.


Καν’ το να είναι εύκολο. Το σημαντικό είναι να τρως και 
όχι να μαγειρεύεις. Προμηθεύσου τρόφιμα που είναι 
εύκολο να μαγειρέψεις (αλλά να φροντίζεις βέβαια 
παράλληλα και για την θρεπτική τους αξία).


Μαγείρεψε μεγαλύτερες ποσότητες. Μπορείς να 
μειώσεις τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία 
του γεύματος σου ετοιμάζοντας μεγαλύτερες 
ποσότητες, τις οποίες θα συντηρείς στο ψυγείο ή στην 
κατάψυξη για να υπάρχει κάτι ήδη έτοιμο για κάποια 
επόμενη φορά.


Να τρως υγιεινά. Προμηθεύσου τρόφιμα και σνακ με 
μεγάλη θρεπτική αξία.




Μείωσε την χρήση ζάχαρης. Απέφυγε την υπερβολική 
χρήση άσπρης ζάχαρης. Προτίμησε σύνθετους 
υδατάνθρακες (ιδιαίτερα προϊόντα ολικής άλεσης, 
καστανό ρύζι και πατάτες).


Απέφυγε τις δίαιτες. Απέφυγε τις αυστηρές δίαιτες, 
ακόμα και αν θέλεις να χάσεις βάρος. Είναι προτιμότερο 
αντί κάποιας εξαντλητικής δίαιτας, να αποκτήσεις πιο 
υγιεινές (και όχι περιοριστικές και απαγορευτικές) 
διατροφικές συνήθειες και να αυξήσεις την σωματική 
σου άσκηση. Ζήτα την συμβουλή του γιατρού σου πριν 
επιχειρήσεις να χάσεις βάρος.




Μερικές ακόμα συμβουλές διατροφής :


✓ Η καλή διατροφή, με συμπληρώματα 
βιταμινών και μετάλλων, βοηθάει στη θεραπεία του 
εγκεφάλου και του σώματος. Ένας γιατρός ή 
διαιτολόγος ίσως διαπιστώσει μια ελλιπή διατροφή 
και να την αντιμετωπίσει ανάλογα.


✓ Ίσως χρειαστεί να παίρνεις δύο φορές την 
ημέρα κάποιο σύμπλεγμα βιταμινών . Για 
παράδειγμα, η έλλειψη των βιταμινών Β1, Β2, και 
Β3 μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη. Η έλλειψη 
της βιταμίνης Β12 μπορεί επίσης να προκαλέσει 
κατάθλ ιψη , αλλά κα ι άλλα νευρολογ ικά 
προβλήματα, καθώς και αναιμία.


✓ Η βιταμίνη C όταν λαμβάνεται καθημερινά, 
είναι ένας υπέροχος σύμμαχος στην καταπολέμηση 
του άγχους και επιπλέον ενδυναμώνει το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα.




✓ Είναι ιδιαίτερα βοηθητική η καθημερινή λήψη 
πολυ-μεταλλικού συμπληρώματος (Multi-Minerals), 
γιατί η έλλειψη ψευδαργύρου, σιδήρου, μαγνησίου ή 
μαγγανίου συμβάλλει στην κατάθλιψη.


✓ Πίνετε πολύ νερό – τουλάχιστον 8 ποτήρια 
την ημέρα.




Σωματική Άσκηση


	 Η τακτική σωματική άσκηση είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την καλή σωματική και ψυχική υγεία. 
Πρόσφατες έρευνες έχουν συμπεράνει πως άτομα με 
καλή φυσική κατάσταση είναι λιγότερο ευάλωτα στην 
κατάθλιψη, και πως η τακτική άσκηση μειώνει 
αξιοσημείωτα τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε μεγάλο 
ποσοστό ανθρώπων.


	 Η άσκηση επιδρά στην διάθεσή μας με τέσσερις 
τρόπους:


➔ Μπορεί να επιφέρει μια αίσθηση ευφορίας αμέσως 
μετά την ολοκλήρωσή της (κατά την περίοδο της 
κατάθλιψης αυτό μπορεί να μην συμβεί). 


➔ Μετά από μερικές μόνο εβδομάδες άσκησης (3 με 
4 φορές την εβδομάδα, για τουλάχιστον 20 λεπτά 
την φορά), αρχίζει να ξεκινάει μια γενική 
καλυτέρευση της διάθεσης.




➔ Βελτίωση της φυσικής κατάστασης επιφέρει 
αυξημένα επίπεδα ενέργειας, που σου δίνουν την 
δυνατότητα να κάνεις περισσότερα πράγματα. 


➔ Τέλος, η σωματική άσκηση είναι ένας καλός 
τρόπος να “ξεδίνεις” και να χαλαρώνεις όταν 
αισθάνεσαι πιεσμένος από το στρες.




Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές 
για να σχεδιάσεις το δικό σου


πρόγραμμα άσκησης:


➢ Συμβουλεύσου έναν ειδικό γιατρό. Πριν 
ξεκινήσεις, ρώτησε τον προσωπικό σου γιατρό αν 
υπάρχει κάτι που θα πρέπει να φροντίσεις ή να 
προσέξεις πριν αρχίσεις ένα πρόγραμμα σωματικής 
άσκησης.


➢ Επέλεξε τις δραστηριότητες που σου 
ταιριάζουν. Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση είναι να 
καταφέρεις να μην τα παρατήσεις. Επέλεξε 
δραστηριότητες που πραγματικά απολαμβάνεις. 
Τόσο η αεροβική άσκηση (κατά την οποία οι 
καρδιακοί σου παλμοί επιταχύνονται και 
κορυφώνονται για περίπου 20 λεπτά ή και λίγο 
περισσότερο) όσο και η μη-αεροβική άσκηση (όπως 
η άσκηση με βάρη και η γιόγκα) έχουν αποδείξει 
πως επιδρούν θετικά στην διάθεση. Διάλεξε το 
είδος της άσκησης που ταιριάζει σε σένα 



περισσότερο. Επίσης θα προσθέταμε πως η 
ποικιλία, ακόμα και στην άσκηση, βοηθάει 
ιδιαίτερα . Διάλεξε περισσότερες από μια 
δραστηριότητες και κατά περιόδους κάνε 
εναλλαγές.


➢ Κάνε καλό ζέσταμα και διατάσεις στην αρχή. 
Μάθε πως να κάνεις ασκήσεις διατάσεων με τον 
σωστό τρόπο, και κάνε τέτοιες ασκήσεις πριν 
ξεκινήσεις το όποιο πρόγραμμα γυμναστικής. Είναι 
κάτι που θα μειώσει την πιθανότητα τραυματισμών 
και σωματικών πόνων εξαιτίας της γυμναστικής.


➢ Η συχνότητα είναι πιο σημαντική από την 
διάρκεια. Τακτικά διαστήματα άσκησης (3 ή 4 
φορές την εβδομάδα) έστω και μικρής διάρκειας, 
είναι προτιμότερο από το να γυμνάζεσαι “μία φορά 
στο τόσο” για πολλή ώρα.


➢ Δώσε έμφαση στον παράγοντα της 
απόλαυσης και της διασκέδασης. Οι άνθρωποι που 
γυμνάζονται για την δικιά τους απόλαυση και 



ευχαρίστηση φαίνεται να έχουν μεγαλύτερες 
βελτιώσεις στην διάθεση τους από αυτούς που 
γυμνάζονται μόνο για να βελτιώσουν την εμφάνιση 
τους. Προσπάθησε να δώσεις μεγαλύτερο βάρος 
στο πως νιώθεις και όχι στο πως φαίνεσαι.


➢ Τίποτα δεν αλλάζει “σε μια νύχτα”. Όταν 
ακολουθείς ένα πρόγραμμα άσκησης βάζε στόχους, 
αλλά όμως να βάζεις κάποιους που να μπορούν να 
επιτευχθούν. Για παράδειγμα αν σκοπεύεις να 
ξεκινήσεις να κάνεις ποδήλατο, βάλε αρχικά για την 
πρώτη μέρα έναν στόχο για 10 λεπτά και όχι τον 
γύρο της Πελοποννήσου…




Ύπνος


	 Φαίνεται ότι το στρες, το άγχος και η κατάθλιψη 

συχνά επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μας, κάτι που με 
την σειρά του συντελεί σε ακόμα πιο έντονα 
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Με λίγα λόγια, οι 
δυσκολίες και διαταραχές στον ύπνο είναι μια από τις 
αιτίες για τα προβλήματα διάθεσης. Ανεξάρτητα από το 
πιο ήρθε πρώτο (τα προβλήματα στον ύπνο ή στην 
διάθεση) αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε ώστε να 
καταφέρετε να έχετε έναν καλό και ποιοτικό ύπνο.


Μερικές χρήσιμες οδηγίες:


● Απέφυγε την υπερβολική χρήση υπνωτικών 
χαπιών. Αν και μπορεί να σε βοηθήσουν να 
κοιμηθείς, το είδος του ύπνου που θα κάνεις δεν θα 
είναι τόσο χρήσιμο και ξεκούραστο όπως ο 
φυσιολογικός ύπνος. Αντ΄ αυτού κάντε χρήση 



τέτοιων χαπιών μόνο μετά από οδηγίες του ιατρού 
σας. Αν κάνεις χρήση υπνωτικών χαπιών, να 
θυμάσαι πως το κριτήριο της επιτυχίας τους είναι 
το πως νιώθεις κατά την διάρκεια της ημέρας και 
όχι αν καταφέρνουν να σε κοιμίζουν τη νύχτα. Να 
έχεις στενή συνεργασία με τον γιατρό σου για τα 
αποτελέσματα της χρήσης τους. 


● Καθόρισε ένα συγκεκριμένο ωράριο για το 
πότε θα πηγαίνεις για ύπνο και πότε θα σηκώνεσαι. 
Το βιολογικό ρολόι του οργανισμού σου μπορεί να 
αποσυντονιστεί αν πηγαίνεις για ύπνο διαφορετικές 
ώρες κάθε φορά. Αυτό είναι που επιφέρει αυτό που 
ονομάζεται  jet lag: δεν το προκαλεί το αεροπορικό 
ταξίδι, αλλά η αλλαγή στην ώρα ύπνου. Ένα 
σταθερό πρόγραμμα στις ώρες ύπνου βοηθάει την 
ρύθμιση αυτού του εσωτερικού ρολογιού.


● Μη πηγαίνεις για ύπνο πολύ νωρίς. Αν δεν 
κοιμήθη-κες ποτέ πριν τη μία το πρωί, μην 
πηγαίνεις για ύπνο στις 11μμ. Αν θέλεις να κοιμάσαι 



πιο νωρίς, ξεκίνησέ το σταδιακά, πηγαίνοντας για 
ύπνο μισή ώρα νωρίτερα κάθε φορά.


● Η κρεβατοκάμαρα είναι μόνο για ύπνο! 
Προσπά-θησε να μην συνδυάσεις αυτό τον χώρο με 
άλλες άσχετες δραστηριότητες, όπως να δουλεύεις 
στο κρεβάτι, να τρως, να γυμνάζεσαι στην 
κρεβατοκάμαρα, να βλέπεις τηλεόραση, να μιλάς 
με τις ώρες στο τηλέφωνο κλπ, κλπ. Εννοείται 
φυσικά πως σε αυτή την κατηγορία των 
“απαγορευμένων ” δραστηρ ιοτήτων στην 
κρεβατοκάμαρα, δεν περιλαμβάνεται το σεξ…


● Δημιούργησε ένα ευχάριστο περιβάλλον για 
τον ύπνο σου. Για τους περισσότερους η καλύτερη 
θερμοκρασία για τον χώρο της κρεβατοκάμαρας 
είναι μεταξύ 18 και 21 βαθμούς Κελσίου. Αν 
υπάρχει πρόβλημα με θορύβους, μερικές επιλογές 
που έχουμε είναι η χρήση ωτασπίδων, η ηχομόνωση 
του δωματίου (με κατάλληλα υλικά), και οι 
συσκευές εκπομπής “λευκού ήχου" (white noise). 
Απέφυγε να έχεις ρολόγια με έντονο ήχο 



λειτουργίας ή ρολόγια τύπου «Κούκου». Αν το 
πρόβλημα είναι ο σύντροφός στο κρεβάτι που 
κοιμάται ανήσυχα, σκέψου την πιθανότητα 
επιλογής ενός μεγαλύτερου κρεβατιού, ενός 
καλύτερου στρώματος ή ακόμα και το να κοιμάστε 
σε ξεχωριστά κρεβάτια για ένα διάστημα.


● Απέφυγε να κοιμάσαι κατά την διάρκεια της 
ημέ-ρας. Εκτός και αν καταφέρνεις να κάνεις έναν 
εξαιρετικό ύπνο για 20 μόνο λεπτά. Μεγαλύτερος 
σε διάρκεια ύπνος κατά την διάρκεια της μέρας 
είναι πιθανό να κάνει πιο δύσκολο να κοιμηθείς το 
βράδυ.


● Προετοιμάσου για τον ύπνο. Απέφυγε 
επίπονες δραστηριότητες, άσκηση, βαριά γεύματα 
και έντονο φωτισμό, τουλάχιστον μία ώρα πριν πας 
για ύπνο το βράδυ.


● Κάνε χρήση τεχνικών χαλάρωσης και 
ασκήσεων αναπνοής. Το να σκέφτεσαι όλα όσα σε 
απασχολούν ή να ανησυχείς με το αν θα τα 



καταφέρεις να κοιμηθείς ή όχι, το μόνο που θα 
καταφέρουν θα είναι να παρατείνουν την αϋπνία 
σου. Χρησιμοποίησε όποια διανοητική άσκηση σε 
βοηθάει να μην τριγυρίζει το μυαλό σου 
ακατάσχετα σε αυτά τα θέματα και τις ανησυχίες.




Καφεΐνη


	 Η καφεΐνη διεγείρει το συμπαθητικό νευρικό 

σύστημα, το οποίο είναι αυτό που ρυθμίζει τις 
αντιδράσεις του οργανισμού στο στρες. Αν η κατάθλιψη 
που αντιμετωπίζεις συνοδεύεται από έντονη ανησυχία 
και άγχος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μια 
χημική ουσία που θα ενεργοποιήσει ακόμα περισσότερο 
το σύστημα απόκρισης του οργανισμού στο στρες. Η 
καφεΐνη  μπορεί να επιδεινώσει την ένταση ή τον 
πονοκέφαλο, να κάνει χειρότερη την κατάσταση ενός 
ευερέθιστου εντέρου, να αυξήσει τους χρόνιους πόνους 
ή γενικά να επιδράσει αρνητικά σε άλλα πολλά σωματικά 
προβλήματα και ασθένειες.


	 Η καφεΐνη είναι μια εθιστική χημική ουσία. Άτομα 
με μεγάλη χρήση καφεΐνης γίνονται ψυχολογικά 
εξαρτώμενοι από αυτήν, συνηθίζουν την επίδραση της 
(με αποτέλεσμα να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη χρήση 
προκειμένου να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να 



πάρουν «ευχαρίστηση»), και παρουσιάζουν στερητικά 
συμπτώματα και αντιδράσεις όταν δεν την έχουν. Τα 
στερητικά συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, 
υπνηλία, ευερεθιστότητα και δυσκολία συγκέντρωσης. Οι 
περισσότεροι ανακαλύπτουν την εξάρτηση τους στην 
καφεΐνη όταν μένουν χωρίς καφέ για μία ή δύο μέρες και 
ξεκινούν να έχουν ανυπόφορος πονοκεφάλους.


	 Πόση καφεΐνη χρειάζεται για να επέλθει 
εξάρτηση; Οι υπολογισμοί ποικίλουν, αλλά τα 450 
μιλιγκράμ (mg) ανά μέρα είναι ο μέσος όρος. Δες τον 
πίνακα που ακολουθεί για να υπολογίσεις την ημερήσια 
κατανάλωση σου.


	 Αν αποφασίσεις να μειώσεις το ποσό καφεΐνης 
που παίρνεις, καν’ το αργά και σταδιακά για να 
αποφύγεις τα στερητικά συμπτώματα. Μείωσε την 
ποσότητα περίπου κατά το ήμισυ μέσα σε ένα διάστημα 
4-6 ημερών… μέχρι να φτάσεις να πίνεις μέχρι το πολύ 
δύο καφέδες την ημέρα.




Είδος Ποσό καφεΐνης 
σε mg ανά δόση

Δόσεις 
ανά 
μέρα

Σύνολο 
καφεΐνης

Στιγμιαίος 
καφές

70 χ  =

Ντεκαφεϊνέ 3 χ  =

Ροφήματα 
Εσπρέσο

90 χ  =

Τσάι 60 χ  =

Ζεστή 
Σοκολάτα

10 χ  =

Ποτά τύπου 
Cola

45 χ  =

Μικρή μπάρα 
σοκολάτας

25 χ  =



Αλκοόλ & Ναρκωτικά


	 Ένας από τους λόγους που τα άτομα με 

κατάθλιψη κάνουν χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών είναι 
το ότι αυτές οι ουσίες βραχυπρόθεσμα τους κάνουν να 
νιώσουν καλύτερα. Όμως στην πορεία, αυτές οι ουσίες 
είναι εκείνες που επιδεινώνουν την κατάθλιψη. Γιατί:


◆ το πρόβλημα αποφεύγεται παρά διαχειρίζεται 

◆ υπάρχει έκπτωση της απόδοσης στην εργασία, στο 

σπίτι, στις κοινωνικές συναναστροφές.

◆ Αναπτύσσεται ψυχολογική και βιολογική εξάρτηση.

◆ Φθίνει η σωματική υγεία.


	 Κατά την διάρκεια περιόδων κατάθλιψης, το 
αλκοόλ και τα ναρκωτικά μπορεί να φαίνονται 
δελεαστικά. Αλλά πολύ περισσότερο σε αυτές τις 
περιόδους, η χρήση τέτοιων ουσιών δεν είναι καθόλου 
καλή ιδέα. Η αντοχή σου σε αυτές τις ουσίες και η 
ικανότητα σου να ελέγξεις την χρήση τους σε περιόδους 
κατάθλιψης είναι πολύ μικρότερες. Η κατάθλιψη είναι 



μια κατάσταση που απαιτεί συνήθως σταθερές και 
δημιουργικές δράσεις και ενέργειες και όχι ένα 
καταφύγιο στη χρήση ουσιών. Επιπρόσθετα, το αλκοόλ 
και τα ναρκωτικά αλληλεπιδρούν με άσχημο τρόπο με τα 
περισσότερα συνταγογραφούμενα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για την κατάθλιψη και το άγχος. Σε 
γενικές γραμμές είναι καλύτερο να ακολουθήσεις 
κάποιες από αυτές τις οδηγίες που ακολουθούν για έναν 
υγιεινό και τρόπο ζωής:


◆ Απέφυγε την χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών κατά 
την διάρκεια κατάθλιψης ή έντονου στρες


◆ Απέφυγε την χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών αν 
έχεις ένα προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό 
χρήσης (και κατάχρησης) ουσιών


◆ Ακόμα και αν νιώθεις καλά και δεν έχεις ιστορικό 
κατάχρησης προσπάθησε να υιοθετήσεις ένα 
σωστό μέτρο στη χρήση τους. 


	 Εάν η χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ είναι εντελώς 
εκτός ελέγχου… δεν είσαι μόνος! Πολλοί άνθρωποι 

είχαν και έχουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές 



οργανώσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να 
ανακτήσεις τον έλεγχο της χρήσης τους και της ζωής 
σου. Ρώτησε το γιατρό σου για περισσότερες 
πληροφορίες.


	 Τέλος, μερικά χρήσιμα τηλέφωνα για όσους θα 
πρέπει να λάβουν κάποια βοήθεια στην προσπάθειά 
τους αυτή, είναι:


	 ΟΚΑΝΑ 

	 Κέντρο Απεξάρτησης - Αθήνα

	 Τηλέφωνο: 2108229686 


	 ΚΕΘΕΑ

	 Κέντρο Απεξάρτησης - Αθήνα

	 Τηλέφωνο: 2109212279 


	 ΣΤΡΟΦΗ

	 Κέντρο Απεξάρτησης - Αθήνα

	 Τηλέφωνο: 2108650493 


	 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 18 ΑΝΩ

	 Κέντρο Απεξάρτησης - Αθήνα

	 Τηλέφωνο: 2103611803 
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