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Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΣΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙ 

Γεώργιος Καλλέργης 

Καθηγητής Ψυχιατρικής 

 

 Η κατάθλιψη είναι μία νόσος όπως ο διαβήτης ή τα καρδιολογικά προβλήματα. Προέρχεται από 

χημικές μεταβολές στον εγκέφαλο, οι οποίες πολλές φορές επηρεάζονται από πιεστικά γεγονότα 

και καταστάσεις του καθημερινού βίου. 

 Όπως πολλές παθήσεις  μπορεί να εμφανίζεται στην ίδια οικογένεια σε πολλά άτομα. 

 Ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα αισθάνεστε τώρα, η θεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να 

βρείτε ξανά τη χαρά και τον εαυτό σας. 

 Το πρώτο βήμα είναι να αποδεχτείτε ότι χρειάζεστε βοήθεια. 

 Μιλήστε στον προσωπικό σας γιατρό ή σε κάποιον άλλο ειδικό και εκείνος θα εκτιμήσει την 

κατάστασή σας και θα σας βοηθήσει να πάρετε θεραπεία. 

Αναγνωρίστε τα σημάδια της κατάθλιψης 

 Οι άνθρωποι με κατάθλιψη αισθάνονται δυστυχισμένοι, λυπημένοι ή έχουν κακή διάθεση κάθε 

ημέρα. Χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα χόμπι, τις δραστηριότητες και τους ανθρώπους με τους 

οποίους συνήθιζαν να διασκεδάζουν 

 Ένα άτομο με κατάθλιψη μπορεί επίσης να αισθάνεται άχρηστο, ένοχο, απελπισμένο ή 

απογοητευμένο. 

Να έχει αϋπνία ή να κοιμάται περισσότερο από το συνηθισμένο. 

 Να μην αισθάνεται το αίσθημα της πείνας ή να τρώει πάρα πολύ. 

 Να αισθάνεται νευρικότητα η ευερεθιστότητα 

 Να αισθάνεται κούραση αδυναμία η απώλεια της ενεργητικότητας 

 Να έχει πρόβλημα συγκέντρωσης, μνήμης ή λήψης αποφάσεων 

 Να σκέφτεται ή να μιλάει για αυτοκτονία 

Παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε για να 

ελέγξετε την συναισθηματική σας διάθεση με εννέα σύντομες και απλές ερωτήσεις. 

Για κάθε δήλωση, το άτομο ερωτάται πόσο συχνά έχει βιώσει αυτό το θέμα τις τελευταίες δύο 

εβδομάδες: καθόλου, αρκετές ημέρες, περισσότερες από τις μισές ημέρες, σχεδόν όλες τις ημέρες. 

Η βαθμολόγηση για κάθε δήλωση έχει ως εξής: 

Καθόλου=0, Αρκετές ημέρες=1, Περισσότερες από τις μισές ημέρες=2, Σχεδόν όλες τις μέρες=3 

Η συνολική βαθμολογία για τις εννέα ερωτήσεις προστίθεται. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες Πόσο συχνά νιώσατε ότι : 

1. Μειώθηκε το ενδιαφέρον σας ή η ευχαρίστηση που παίρνετε από τις καθημερινές σας ασχολίες 
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Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

2. Νιώσατε στενοχώρια ή λύπη ή μελαγχολία ή απογοήτευση 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

3. Είχατε προβλήματα με τον ύπνο σας, π.χ. αργεί να σας πάρει ο ύπνος ή να ξυπνάτε ενδιάμεσα ή 

πιο νωρίς από ότι επιθυμείτε ή να κοιμάστε περισσότερες ώρες από τις συνηθισμένες 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

4. Νιώθετε κούραση ή καταβολή ή ατονία ή έλλειψη ενέργειας 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

5. Είχατε προβλήματα με το φαγητό σας όπως να μειωθεί η όρεξή σας να φάτε ή αντίθετα 

αυξήθηκε περισσότερο από το συνηθισμένο 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

6. Νιώσατε άσχημα για τον εαυτό σας ή να σκέφτεστε ότι δεν αξίζετε ή ότι είστε ανεπαρκείς ή ότι 

έχετε απογοητεύσει τον εαυτό σας ή τους δικούς σας 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

7. Είχατε δυσκολία να συγκεντρωθείτε για να κάνετε διάφορα πράγματα όπως π.χ. να διαβάσετε 

κάτι ή να παρακολουθήσετε τηλεόραση 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

8. Αντιληφθήκατε να κινείστε ή να μιλάτε πιο αργά από ότι συνήθως τόσο που να μπορεί να γίνει 

αντιληπτό από τους άλλους ή το αντίθετο να είστε τόσο ανήσυχοι και αναστατωμένοι που να 

γυροφέρνετε πολύ περισσότερο από ότι συνήθως 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

9. Σκεφτόσασταν ότι θα ήταν καλύτερα για σας εάν είχατε πεθάνει ή σκεφτόσασταν να κάνετε 

εσείς κακό στον εαυτό σας με οποιονδήποτε τρόπο 

Καθόλου □    Αρκετές ημέρες □     Περισσότερες από τις μισές ημέρες □    Σχεδόν όλες τις μέρες □ 

 

Εάν η βαθμολογία σας είναι από 15 και πάνω, τότε να το συζητήσετε με τον Προσωπικό σας Ιατρό, 

διότι μάλλον έχετε κατάθλιψη, η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση. 

***Στο επόμενο newsletter θα συνεχίσουμε με το Θέμα της ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ. 


