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Αγαπητοί φίλοι, 
 
στην προσπάθειά μας να δούμε το χρόνο παραμονής μας στο σπίτι μέσα από μια άλλη 
οπτική γωνία, το Δίκτυο Αλληλεγγύης «Αόρατος Πειραιάς» αξιοποιεί τα διαθέσιμα 
τεχνολογικά μέσα. 
Ζωντανές διαδικτυακές συζητήσεις – παρουσιάσεις, ιστορικοί περίπατοι, κάθε Τρίτη 
βράδυ στο σπίτι σας. 
  

Την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 19.00-21.00, 

σας καλωσορίζουμε στη 2η Διαδικτυακή Βραδιά, 

 
 

με θέμα «Ψυχική Υγεία και Covid-19». 

 
Λίγους μήνες μετά την έξοδο της κοινωνίας από τον ζόφο των μνημονίων, βρισκόμαστε πάλι 
αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον φόβο. H απειλή αυτή τη φορά ακουμπάει και το 
ύψιστο αγαθό: τη δική μας ζωή και τη ζωή των αγαπημένων μας. Ταυτόχρονα, με βίαιο 
τρόπο, αποκοβόμαστε από τις καθημερινές μας συνήθειες, τους φίλους και τους γνωστούς 
μας.  
Ποιες είναι οι επιπτώσεις του ψυχικού (επανα)τραυματισμού μας; 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις του στα πιο ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας μας: Τα παιδιά, τους 
ηλικιωμένους, τους άστεγους, τους ψυχικά πάσχοντες; 
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας ανθρώπους; 
Τι μπορούμε να κάνουμε σαν συλλογικώς δρώντα υποκείμενα; 
 
Για το θέμα, θα συζητήσουν οι καλεσμένοι μας, 
 
κ. Δημήτρης Πλουμπίδης: Oμ. Καθηγητής Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ 

Εκπρόσωπος της Ελλάδας για θέματα ψυχικής υγείας στον Π.Ο.Υ. 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 

κ. Παναγιώτης Βουτυράκος: Επιστημονικά Υπεύθυνος "Πλόες" Ε.ΨΥ.ΜΕ 
                                        Διευθυντής Δομής ΨΥ Πειραιά Ε.Κε.ΨΥΕ 
 
Με στόχο η συζήτηση να γίνει διαδραστική, σας καλούμε να στείλετε τις ερωτήσεις σας μέχρι 
τη Δευτέρα 13 Απριλίου, το βράδυ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
aoratospireas@gmail.com. 
Οι ερωτήσεις θα ομαδοποιηθούν και θα απαντηθούν online από τους ομιλητές. 
Σκόπιμο θα ήταν όσοι από εσάς θα στείλετε ερωτήσεις να παρευρίσκεστε.   
 
Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί online, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom. 
Για να την παρακολουθήσετε, απαιτείται να εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.  

mailto:aoratospireas@gmail.com


 
 
 

................... 
 

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης  

Δίκτυο Αλληλεγγύης «Αόρατος Πειραιάς» 

τηλέφωνο: 2104190194 | email: aoratospireas@gmail.com 

 

 
https://www.eventbrite.com/e/covid-19-tickets-102339847238 
 
Με την εγγραφή σας, θα λάβετε αυτόματο απαντητικό email με τον σύνδεσμο για να 
συνδεθείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom την ώρα της εκδήλωσης. 
 
Στην περίπτωση που δεν έχετε εγκατεστημένη την ψηφιακή πλατφόρμα zoom, θα βρείτε 
αναλυτικές οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο,  
 
https://drive.google.com/file/d/1Km2IQTwBpvtO0jD0X6_3D0x_HOAJoLfZ/view 
 
 

Πληροφορίες-επικοινωνία: aoratospireas@gmail.com / 210-4190015 
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