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Όπως η σωματική υγεία και η φυσική 
κατάστασή σας, αξίζει να φροντίσετε και να 
βελτιώσετε την ψυχική υγεία σας. Αυτό ισχύει 
τόσο για άτομα που δεν έχουν βιώσει κάποια 
ψυχική ασθένεια, όσο και για άτομα που έχουν 
περάσει από αυτή τη δοκιμασία. 

Ο Μήνας Ψυχικής Υγείας μας ενθαρρύνει 
όλους να συλλογιστούμε την ψυχική υγεία μας. 
Αποτελεί ευκαιρία ώστε να αναρωτηθούμε 
εάν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας και 
με τη ζωή μας, εάν έχουμε καλές σχέσεις με 
άλλους ανθρώπους και εάν συμμετέχουμε σε 
δραστηριότητες που μας δίνουν σκοπό και νόημα.

Αυτός είναι και ο λόγος που το θέμα του 
φετινού Μήνα Ψυχικής Υγείας είναι ‘Γιορτάστε, 
Γνωριστείτε, Εξελιχθείτε’. 

Ο Μήνας Ψυχικής Υγείας έχει να 
κάνει με το να γιορτάζετε τα θετικά 
πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή 
σας, καθώς επίσης τις δυνάμεις και τις 
αξίες που σας έχουν βοηθήσει σε πιο 
δύσκολες εποχές. 

Ο Μήνας Ψυχικής Υγείας έχει να 
κάνει με το να γνωρίζεστε με άλλους, 
δίνοντας προσοχή στις στενές σχέσεις 
σας, ή αποκτώντας παρεΐστικη διάθεση 
και κάνοντας νέους φίλους.  

Και επίσης, ο Μήνας Ψυχικής 
Υγείας έχει να κάνει με την εξέλιξη, 
αυξαίνοντας τους ορίζοντές σας και 
δοκιμάζοντας κάτι νέο το οποίο σας 
προσφέρει νόημα και σκοπό. 

Θα μπορούσε η ζωή σας να 
περιλαμβάνει περισσότερη απόλαυση, 
υποστήριξη ή νόημα; Τι διαφορά θα 
έκανε αυτό στην ψυχική υγεία σας;

Με τι καταπιάνεται ο  
Μήνας Ψυχικής Υγείας ;

Ο Μήνας Ψυχικής Υγείας δύναται να έχει 
ιδιαίτερη σημασία για όσους από μας 
έχουμε βιώσει μία ψυχική ασθένεια. Ίσως 
ήρθε η στιγμή να γιορτάσουμε το ταξίδι 
της αποκατάστασή μας και να σκεφτούμε 
το νέο νόημα στις ζωές μας, καθώς και 
ποια πράγματα θα μπορούσαν να μας 
προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στη 
ζωή μας. Μπορεί επίσης να ήρθε η στιγμή 
να αναρωτηθούμε όλοι πώς μπορούμε 
να απομακρύνουμε κάποιους από τους 
φραγμούς που εμποδίζουν τα άτομα 
που πορεύονται με ψυχικές ασθένειες να 
καταφέρουν να απολαύσουν δραστήριες, 
πολυάσχολες και μη στιγματισμένες ζωές.

Greek/Ελληνικά

Γιορτάστε, Γνωριστείτε, 
Εξελιχθείτε
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Greek/Ελληνικά

Γιορτάστε
Τις στιγμές που είμαστε απασχολημένοι, πόσο συχνά ‘βρίσκουμε λίγο χρόνο για τον 
εαυτό μας’;

Η ζωή μπορεί να έχει δυσκολίες, λύπες και στεναχώριες. Η απόκριση σε αυτά τα 
γεγονότα βελτιώνουν τον χαρακτήρα μας. Είναι σημαντικό να τους δώσουμε την 
ιδιαίτερη προσοχή και να αναζητήσουμε ανθρώπους ή στρατηγικές οι οποίες μας 
βοηθούν να αντεπεξέλθουμε και να συνεχίσουμε τις ζωές μας.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τα θετικά στις ζωές μας. 

Βρίσκοντας χρόνο για να αναγνωρίσουμε τα πράγματα και τους ανθρώπους που 
έχουν θετική επιρροή στις ζωές μας μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανόμαστε καλά 
και πιθανότατα να μας κάνει να πάψουμε να θεωρούμε τα πράγματα αυτά δεδομένα. 
Έχει ακόμα ειπωθεί πως το να μπορείς να εκτιμάς τη ζωή κάποιου μπορεί να μας κάνει 
να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες περιστάσεις.

Κάποιοι τρόποι εορτασμού:
• Γιορτάστε τα επιτεύγματα άλλων. Έρευνες δείχνουν πως όταν αποκρίνεσαι με 

ενδιαφέρον στα καλά νέα κάποιου κοντινού προσώπου θα υπάρχουν οφέλη 
όχι μόνο για την ευεξία του άλλου ανθρώπου, αλλά και για τη σχέση σας.   

• Προσπαθήστε να προσηλωθείτε στις εμπειρίες που απολαμβάνετε. Εάν 
πρόκειται να κεράσετε τον εαυτό σας το αγαπημένο σας φαγητό, καθίστε 
και απολαύστε το. Δώστε προσοχή σε όλες τις αισθήσεις σας και την 
ευχαρίστηση που σας δίνουν. 

• Γράψτε μία ευχαριστήρια επιστολή σε κάποιον που είχε θετική επιρροή στην 
ζωή σας. Μην παραλείψετε να αναφέρετε πόσο σας βοήθησε, την επιρροή 
που είχε σε σας και να πείτε ευχαριστώ. Εάν είναι δυνατόν, διαβάστε τους την 
επιστολή.

• Γιορτάστε τη διαφορετικότητα. Παρευρεθείτε σε φεστιβάλ και απολαύστε 
ποικιλία εστιατορίων, τεχνών και μέσων.

Γιορτάστε,       Γνωριστείτε, Εξελιχθείτε



www.mentalhealth.asn.au

Γνωριστείτε 
Οι κοινωνικές συναναστροφές και οι θετικές σχέσεις 
σχετίζονται άμεσα με την ψυχική υγεία και την ευεξία 
μας. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή μας, οι σχέσεις μας με τους 
άλλους μεταβάλλονται, ωστόσο παραμένουν σημαντικές. 
Το να βρισκόμαστε ανάμεσα σε κόσμο μας δίνει την 
ευκαιρία να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και να 
μαθαίνουμε από τις εμπειρίες των άλλων. 

Οι καλές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους μας 
μάς βοηθούν να διασκεδάζουμε και να χαιρόμαστε 
τη ζωή. Το να έχουμε τέτοιες σχέσεις σημαίνει επίσης 
πως έχουμε ανθρώπους στους οποίους μπορούμε 
να μιλήσουμε όταν νιώθουμε πεσμένοι ή έχουμε ένα 
πρόβλημα. Άλλοι άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν 
με πρακτικά ζητήματα και να μας στηρίξουν ώστε να 
επιτύχουμε τους στόχους μας. 

Εξελιχθείτε
Σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής μας μπορούμε 
να ξεκινήσουμε κάτι νέο, να ανακαλύψουμε ή να 
ξανά-ανακαλύψουμε ένα ενδιαφέρον. Η μάθηση δεν 
χρειάζεται να λαμβάνει χώρα σε αίθουσα διδασκαλίας ή 
να περιλαμβάνει διδακτικά βιβλία. Χρειάζεται απλά να 
είμαστε ανοικτοί σε νέες εμπειρίες. 

Το να αυξήσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητές μας σε 
έναν τομέα που απολαμβάνουμε πραγματικά μπορεί να 
αυξήσει την αυτοεκτίμηση, να μας δώσει ευκαιρίες για 
κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς επίσης να βελτιώσει τη 
γενική ευεξία μας. 

Όταν θέτετε νέες προκλήσεις ή αναλαμβάνετε νέες 
δραστηριότητες, επιλέξτε πράγματα τα οποία είναι 
ουσιαστικά για σας και ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα 
και τις αξίες σας. Θα πρέπει να είσαστε ευέλικτοι, καθώς 
οι συνθήκες και οι αξίες σας αλλάζουν. Προσπαθήστε 
να σκεφτείτε τους νέους στόχους σας σε ό,τι αφορά 
πράγματα που θέλετε να προσθέσετε στη ζωή σας, αντί 
πραγμάτων που προσπαθείτε να αποφύγετε.

Κάποιοι τρόποι για γνωριμίες:
• Προσφερθείτε να βοηθήσετε - βοηθήστε 

εθελοντικά για μια οργάνωση στην οποία 
πιστεύετε ή απλά βοηθήστε ένα φίλο ή μέλος της 
οικογένειάς σας να μετακομίσει σπίτι.  

• Συνδυάστε μία δραστηριότητα για τη σωματική 
υγεία σας με μία κοινωνική δραστηριότητα ώστε 
να βελτιώσετε την ψυχική υγεία σας. Πηγαίνετε 
για περπάτημα με ένα φίλο ή γίνετε μέλος ομάδας 
περιπατητών. 

• Καταστήστε προτεραιότητα το να περνάτε 
ποιοτικό χρόνο με κοντινούς σας ανθρώπους και 
να ενημερώνεστε πάντα για το τι συμβαίνει στις 
ζωές τους. Προσπαθήστε να είστε καλός ακροατής 
και να επιτρέπετε στους άλλους να μοιράζονται τις 
ιστορίες τους χωρίς να διακόπτετε.

• Ξεκινήστε μία συζήτηση με κάποιον διαφορετικό 
από σας. Το να μπείτε στη διαδικασία να 
γνωρίσετε κάποιον άγνωστο ίσως σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε συμπεριφορές ή πιστεύω τα 
οποία είναι διαφορετικά ή νέα προς εσάς. 

Κάποιοι τρόποι για να εξελιχθείτε:
• Ζητήστε από κάποιον που γνωρίζετε να σας 

διδάξει κάτι που κάνει καλά ή που σας ενθουσιάξει 
και για το οποίο ενδιαφέρεστε εδώ και καιρό.  

• Γράψτε λίστα με όσα αξίζουν περισσότερο για 
σας και μία λίστα με όσα περνάτε το χρόνο σας. 
Υπάρχουν ομοιότητες; Τι θα κάνατε για να περνάτε 
περισσότερο χρόνο με όσα είναι σημαντικά για 
σας; 

• Χωρίστε μία μεγάλη δουλειά σε επιμέρους 
εργασίες. Ποιό είναι το πρώτο και κυριότερο 
βήμα που πρέπει να κάνετε; Φτιάξτε πλάνο με το 
που, το πότε και το πώς θα το κάνετε και πώς θα 
αντιμετωπίσετε τυχόν εμπόδια. Μην ξεχάσετε την 
ημερομηνία που επιθυμείτε να το επιτύχετε αυτό. 

• Γνωρίστε ένα νέο πολιτισμό. Μάθετε μερικές 
λέξεις σε μια ξένη γλώσσα. Δοκιμάστε ένα 
διαφορετικό φαγητό. Συνομιλήστε με κάποιον από 
ένα μέρος που δεν έχετε επισκεφθεί ποτέ.

       Greek/Ελληνικά

Γιορτάστε,       Γνωριστείτε, Εξελιχθείτε
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Κάποιες φορές η βασικότερη προτεραιότητά μας θα είναι να λαμβάνουμε βοήθεια για 
πράγματα που μας προκαλούν προβλήματα ή για μεταβολές στον τρόπο που αισθανόμαστε 
και σκεφτόμαστε. 

Συχνά, ένα καλό πρώτο βήμα είναι να συζητήσουμε με έναν τοπικό γιατρό ο οποίος 
μπορεί να σας προτείνει πιο συγκεκριμένη υποστήριξη, εάν υπάρχει ανάγκη. Ίσως υπάρχει 
η δυνατότητα να έχετε μερική απαλλαγή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για έως 10 
συνεδρίες με ψυχολόγο όταν ο παθολόγος σας συντάξει σχέδιο διαχείρισης.

Εάν προέρχεστε από πολιτισμικά ή γλωσσολογικά ποικίλο περιβάλλον, επικοινωνήστε με το 
Διαπολιτισμικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Transcultural Mental Health Centre) για πληροφορίες 
και υποστήριξη, στο τηλέφωνο 9912 3850.

Εάν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον τώρα, καλέστε στη Γραμμή Επικοινωνίας, στο  
13 11 14 ή στην Γραμμή Ψυχικής Υγείας Νέας Νότιας Ουαλίας στο 1800 011 511 (24ώρες).

Τέλος, να θυμάστε πως εάν δεν βρείτε τη σωστή βοήθεια την πρώτη φορά που θα 
προσπαθήσετε, είναι σημαντικό να συνεχίσετε την προσπάθεια. Δεν πειράζει εάν χρειαστεί 
να ρωτήσετε ξανά ή να μιλήσετε με κάποιον άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας μέχρι να 
βρείτε την υποστήριξη και βοήθεια που σας ταιριάζει.

Για έκτακτες συμβουλές και υποστήριξη 24/7 - 

• Γραμμή Επικοινωνίας - 13 11 14 

• Γραμμή Βοήθειας Παιδιών - 1800 55 1800 

• Γραμμή Ανδρών Αυστραλίας - 1300 789 978 

• Γραμμή Salvo Care - 1300 363 622

Χρηματοδοτήθηκε από

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας προσφέρει δωρεάν αξιολόγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για παιδιά, 
νέους, ηλικιωμένους και οικογένειες πολιτισμικά και γλωσσολογικά ποικίλου περιβάλλοντος που ζουν στη Νέα Νότια 
Ουαλία. Το Κέντρο υποστηρίζει μεμονωμένα άτομα και οικογένειες ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.   

Περιλαμβάνει: 

•  Πληροφορίες σχετικά με και παραπομπές σε κατάλληλους επαγγελματίες και υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας

• Πρωτοβουλίες για ενίσχυση της καλής ψυχικής υγείας και ευεξίας 

• Απευθείας βοήθεια, χρησιμοποιώντας δίγλωσσους επαγγελματιές ψυχικής υγείας, σε περισσότερες από 65 γλώσσες

Οι λειτουργοί αυτοί παρέχουν:  
-    Ψυχολογικές εκτιμήσεις -    Συμβουλές σε περιστατικά θλίψης/ τραυμάτων

-    Βραχυπρόθεσμη θεραπεία -    Υποστήριξη προς όσους παρέχουν φροντίδα σε άτομα με προβλήματα   

         ψυχικής υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Διαπολιτισμικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας στο τηλέφωνο  
(02) 9912 3850. 

Greek/Ελληνικά

Σχεδιάστηκε σε συνεργασία με

Χρειάζεστε 
περισσότερη βοήθεια;


