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10
Οκτωβρίου



Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 10 Οκτωβρίου προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την 

κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα.

Για αρκετά χρόνια η Υγεία οριζόταν ως η απουσία κάποιας ασθένειας ή

νόσου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε μια νέα ορθότερη

έννοια για την Υγεία: «Η πλήρης κατάσταση σωματικής, ψυχικής και

κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία κάποιας ασθένειας ή

αναπηρίας».

Η Ψυχική Υγεία προσδιορίζεται ως μια κατάσταση ευεξίας, κατά την

οποία κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται και αξιοποιεί τις ικανότητές του,

μπορεί να αντιμετωπίσει τις φυσιολογικές πιέσεις της ζωής, μπορεί να

εργαστεί παραγωγικά και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά

του.

Η διατήρηση της καλής ψυχικής υγείας είναι βασική προτεραιότητα. Η

Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Ψυχική Υγεία (World Federation for

Mental Health) στη φετινή της καμπάνια, τονίζει τη μεγάλη σημασία

της επένδυσης στην ψυχική υγεία, κυρίως λόγω των απροσδόκητων

συνεπειών και επιπτώσεων του COVID-19. Τώρα, περισσότερο από

ποτέ, είναι αναγκαία η πρόσβαση όλων μας σε κατάλληλες

πηγές για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας και ευεξίας μας.



Ξεκουράζομαι 
επαρκώς;

Κινούμαι 
αρκετά;

Ακολουθώ μια 
ισορροπημένη 

διατροφή;

Ζητώ 
βοήθεια όταν 

τη 
χρειάζομαι;

Προσέχω την 
ψυχική υγεία 

μου;

Αφήνω τον 
εαυτό μου να 
νιώσει όλα τα 

συναισθήματα;

Θεωρώ ότι 
επικοινωνώ 

αποτελεσματικά;

Στρέφουμε τη ματιά μας και 
σκεφτόμαστε για λίγο τις 
καθημερινές μας ανάγκες.

Εκτίμηση των αναγκών για ψυχική υγεία κατά τη 
διάρκεια του Covid-19



 Έχω μία καλή ισορροπία στις βασικές πτυχές της ζωή μου:

κοινωνικά, πνευματικά, σωματικά, ψυχικά.

 Προσαρμόζομαι σχετικά γρήγορα… αυτή μου η ικανότητα μου

επιτρέπει να αντιδρώ και να αντιμετωπίζω με ευελιξία την

καθημερινότητα και τις προκλήσεις της.

 Προσπαθώ να έχω επίγνωση του εαυτού μου, της προσωπικής

μου ταυτότητας, των αισθήσεων, των συναισθημάτων, των

σκέψεων, των επιθυμιών, των πράξεων μου κάθε στιγμή.

 Θέτω τα όρια μου, προστατεύω τη «δικό μου χώρο», τον εαυτό

μου, τις ανάγκες και επιθυμίες μου, με αυτό τον τρόπο δε στερώ από

τον εαυτό μου τη χαρά μιας βαθιάς και ικανοποιητικής σχέσης μέσα

στην οποία μπορώ να είμαι αυθεντικός.

 Επιδιώκω να νιώθω όμορφα, θυμάμαι πως η χαρά δεν είναι κάτι

που το βιώνουμε μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά ή όπως τα

θέλουμε…

 Είμαι ευγνώμων και εκτιμώ όσα έχω. Όλοι έχουμε πολλές

επιλογές στη ζωή, μία από τις οποίες είναι να επικεντρωνόμαστε σε

όσα δεν έχουμε (τα οποία ενδέχεται να είναι πολλά) ή να

επικεντρωνόμαστε σε όσα έχουμε και μας ευχαριστούν.

 Βοηθάω άτομα που έχουν ανάγκη- προσφέρω μέσω 
εθελοντισμού, κοινωνικών δράσεων, κα.

 Αφιερώνω χρόνο και ενέργεια στις ανθρώπινες σχέσεις, 
ανταλλάσσοντας ίδιες αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις.

 Θέτω μικρούς στόχους μέσα στη μέρα και προσπαθώ να τους 
υλοποιήσω.

Βήματα για να είμαι 
ψυχικά υγιής



To Σταυρόλεξο της Ψυχικής Υγείας



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
4. Δημιουργώ κανάλια επικοινωνίας. Είναι και η… τηλεφωνική……
8. Δέχομαι τον εαυτό μου και τους άλλους όπως είναι. Η λέξη 

υποδοχή με άλλο… ξεκίνημα.
9. Αισθάνομαι ωραία για τον εαυτό μου. Πολλοί την μπερδεύουν και 

με την… αυτοπεποίθηση.
10. Όπου υπάρχει ζωή υπάρχει και…  Επίσης, πεθαίνει πάντα 

τελευταία.
11. Απαραίτητη σε κάθε σχέση. Χτίζεται με το χρόνο και είναι και 

…τυφλή.
12. Διασκεδάζουμε και χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Είναι μεγάλη 

όταν τρώμε…παγωτό.
13. Μιλάμε σε κάποιον και ανταλλάσσουμε ιδέες ή συναισθήματα. Μ’ 

αυτή όλα. …λύνονται.
15. Κανονίζουμε με δομημένη σειρά τις προτεραιότητες μας. Είναι 

σημαντική τόσο η… του σπιτιού όσο και του γραφείου.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Προστατεύουμε τον οργανισμό μας από πιθανό, κίνδυνο ή 

τραυματισμό. Nιώθει το παιδί για τη μητέρα…
2. Νιώθουμε και είμαστε καλά. Το πρώτιστο αγαθό στην ζωή μας.
3. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με το περίγυρό μας. Γίνεται τους 

τελευταίους μήνες επί το πλείστoν…απομακρυσμένα και διαδικτυακά.
5. Είναι απαραίτητη τόσο του σώματος όσο και του μυαλού. Πρωτότοκη

κόρη του…ύπνου.
6. Το αποτέλεσμα της έμπνευσης κάποιου. Ήταν και εφτά οι μέρες 

αυτής.
7. Μειώνει το στρες και το σωματικό βάρος. Κάνει και ωραίο σώμα και 

γράμμωση.
10. Ξεκινάω τη μέρα μου με χαρά και… (ονομαστική).
14. Είμαστε λιγότερο ανήσυχοι όταν εστιάζουμε στο παρόν και στο ___.

To Σταυρόλεξο της Ψυχικής Υγείας



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

4. Σύνδεση
8. Αποδοχή
9. Αυτοεκτίμηση
10. Ελπίδα
11. Εμπιστοσύνη
12. Απόλαυση
13. Συζήτηση
15. Οργάνωση

ΚΑΘΕΤΑ

1.Ασφάλεια
2. Υγεία
3. Επικοινωνία
5. Ξεκούραση
6. Δημιουργία
7. Άσκηση
10. Ενθουσιασμός
14. Τώρα

Απαντήσεις για τo Σταυρόλεξο της 
Ψυχικής Υγείας



Ειδικά κατά τη διάρκεια του COVID-19, η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, μοναξιά και άγχος. Προσέχουμε
τον εαυτό μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Θυμόμαστε πάντα,
είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.

 Διατηρούμε καλές συνήθειες, όπως συνήθειες υγιεινής διατροφής,

άσκησης και ύπνου.

 Παραμένουμε συνδεδεμένοι με τους αγαπημένους μας. Μιλάμε συχνά

από το τηλέφωνο ή το ίντερνετ, για τις στενοχώριες και τις ανησυχίες μας.

 Αποφεύγουμε ή μειώνουμε την χρήση αλκοόλ και καπνού.

 Εάν μας ανησυχούν οι ειδησεογραφικές ενημερώσεις, μειώνουμε την

ακρόασή σε μια ή δυο φορές την ημέρα.

 Νιώθουμε αγχωμένοι; Ρωτάμε τον εαυτό μας:

 Τι είναι υπό τον έλεγχό μου;

 Ποια είναι τα πράγματα που μπορώ να κάνω για να αισθανθώ 

καλύτερα;

 Αναζητούμε υποστήριξη από ειδικούς εάν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πάντα δίπλα σας
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή

Συμβουλευτικής Υποστήριξης

• 800 11 50 327 

(από σταθερό, χωρίς χρέωση)

• 694 80 50 163

(από κινητό) 

Ανώνυμα και Εμπιστευτικά


