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Εditorial
Αγαπητοί φίλοι, 

σ’ αυτούς τους καιρούς, τους ποτισμένους με ανησυχία, 
ερωτηματικά, ακόμη και απόρριψη, προτείνω να 
ακολουθήσουμε τους ριζοσπάστες φιλοσόφους 
μας. Και κάπου ανάμεσα στον Ανρί Μπεργκσόν και 
τον Έντμουντ Χούσερλ «ας προσποιηθούμε ότι δεν 
ξέρουμε τίποτε»…

Ας προσποιηθούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτε για το 
παιχνίδι των παιδικών μας χρόνων:

«Πέτρα-Μολύβι-Ψαλίδι-Χαρτί» 
[τότε που επιλέγαμε μια από τις τέσσερις λέξεις]. 

Αν και σίγουρα δεν ξέραμε τίποτε για το νέο παιχνίδι 
που μας έμαθαν:

«Μάσκα-Γάντια-Σαπούνι-Απολυμαντικό» 
[τώρα μας είπαν να επιλέγουμε και τις τέσσερις λέξεις].

Ποιος θα είναι ο νικητής; Ευελπιστούμε πρώτα απ’ 
όλα η Υγεία «ψυχής τε και σώματος».

Κι ενώ οι εξωπραγματικές συνθήκες διαβίωσης που 
έχουμε αναγκαστεί να αποδεχτούμε φαινομενικά 
εγκαθίστανται, η ζωή μάλλον δείχνει να έχει σοβαρές  
αντιρρήσεις . Νοιώθω να αναζητά τη συνηθισμένη 
ρότα της επι-τα-κτι-κά [και καθόλου σχο-λα-στι-κά].

Έτσι λοιπόν κι εμείς εδώ, στον φορέα «Πλόες», 
ταγμένοι στα ταξίδια μας, που ποτέ δεν τ’ αφήνουμε 
στη μέση, συνεχίζουμε τη διαδρομή της χρονιάς του 

2020, κρατώντας σταθερά το τιμόνι, παρεκκλίνοντας 
ελαφρώς της πορείας μας, αλλά πάντα με ασφάλεια!

Οπότε, αν και με μια μικρή χρονική καθυστέρηση, 
το δεύτερο τεύχος του Νewsletter του φορέα μας 
είναι στα χέρια σας!

Η καθυστέρηση οφείλεται στις νέες συνθήκες που 
επικρατούν στη ζωή μας και, φυσικά, το περιεχόμενο 
του ενημερωτικού εντύπου μας δεν θα μπορούσε 
παρά να συνδέεται με την πανδημία.

Προφανώς ο Covid-19 παρεμβαίνει ουσιαστικά στον 
τρόπο που λειτουργούμε πια όλοι μας.

Προφανώς «τρύπωσε» και στα περιεχόμενά μας...

Με στόχο πάντα να ενισχύουμε την επικοινωνία μεταξύ 
μας, αλλά και να υποστηρίζουμε όσους ασχολούνται 
με τα θέματα ψυχικής υγείας, σάς παραδίδουμε το 
νέο μας τεύχος.

Περιμένουμε με αγωνία τα σχόλια και τις προτάσεις σας 
για νέα θέματα με τα οποία θα θέλατε να καταπιαστούμε. 

Σ’ αυτό το τεύχος δυστυχώς απουσιάζει το ημερολόγιο των 
εκδηλώσεών μας, αφού όλες μας οι προγραμματισμένες 
εξωτερικές δράσεις ακυρώθηκαν λόγω του Covid-19…

Σας χαιρετούμε με την ευχή όλα να γίνουν χθες!

Φλώρα Σαρτζετάκη 
Διευθύντρια Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
«Πλόες» ΕΨΥΜΕ
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Επίκαιρα // 
Νέα της 
Ψυχικής 
Υγείας
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Το ΚΔΗΦ* «ΣΧΕΔΙΑ» και το ΚΗμΑ2**, απευθύνονται 
σε εφήβους (άνω των 15 ετών) και ενήλικες με 
νοητικές ή/και αναπτυξιακές διαταραχές και συνοδές 

αναπηρίες. Στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων της Περιφέρειας Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-
2020, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΚΤ), παρέχουν από το 2017 
υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, 8ωρης παραμονής, 
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ειδικών 
θεραπειών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, της 
μετακίνησης και διατροφής τους. Οι ωφελούμενοι, 
που έχουν επιλεγεί μετά από δημόσια πρόσκληση και 
μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, 
εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παρέμβασης, ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας, 
τα ενδιαφέροντα  και τις ανάγκες τους.  Το καθημερινό 
πρόγραμμα, δομημένο με σαφήνεια και σταθερότητα, 
περιλαμβάνει: 

Ομαδικά θεματικά εργαστήρια 
(μαγειρική, κηπουρική, κατασκευές, δημοσιογραφία, 
δεξιότητες καθημερινής ζωής κλπ)

Ομαδική και ατομική άθληση 
(μπάσκετ, κολύμβηση, στίβος, θεραπευτική ιππασία, 
γιόγκα κλπ)

Εξωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης, αναψυχής, 
δικτύωσης, αλληλεγγύης

Ατομικές συνεδρίες των ωφελουμένων 

(λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική 
αγωγή κλπ)

Συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση γονέων/φροντιστών/
οικογένειας

Ευαισθητοποίησης κοινότητας και δικτύωση με φορείς 
υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτισμού κλπ

Με απλά λόγια, το κέντρο είναι ο χώρος αναφοράς, 
είναι το σχολείο, η δουλειά, το καφενείο, οι φίλοι, οι 
σύντροφοι, είναι πολλές φορές αυτό που δίνει νόημα 
στην καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία, είναι 
αυτό που οι «κανονικοί» άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο 
και δεδομένο. 

Ταυτόχρονα, είναι  ο χώρος όπου οι γονείς/φροντιστές 
θα αναθέσουν με ασφάλεια τη φροντίδα του μέλους 
που έχει ανάγκη, με ανακούφιση θα διατηρήσουν (ή θα 
αναζητήσουν) την εργασία τους, θα απαλλαχθούν από 
οικονομικά βάρη, θα μοιραστούν το ψυχικό κόστος της 
αναπηρίας, θα υποστηριχθούν και θα εκπαιδευτούν με 
επιστημονική επάρκεια στη διαχείριση συμπεριφορών, 
σχέσεων και συναισθημάτων, θα βρουν διαμεσολαβητή 
για τα δικαιώματά τους. 

Αυτά, που πολύ συνοπτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, όχι 
μόνο προϋποθέτουν αλλά και προωθούν τη φυσική επαφή, 
τη ζωντανή αλληλεπίδραση, στο ασφαλές περιβάλλον 
με τα οικεία πρόσωπα και μέσα του προγράμματος. 

Σιμέλα Δυναμίδη
[Πρόεδρος // «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

Όι υπηρεσίες 
Διημέρευσης 
την περίοδο της 
καραντίνας

* Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας               
**Κέντρο Ημέρας για Εφήβους & Ενήλικες με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

«Μένουμε σπίτι» αλλά 
«Δεν ξεμένουμε από ιδέες»
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Αγαπητοί γονείς, με την ευχή να είστε πάντα καλά,
σας γράφουμε σήμερα για να σας πούμε ότι
«Μένουμε σπίτι» αλλά μένουμε στο πλάι σας.

Ήταν αναπάντεχο για όλους μας αυτό που συνέβη και 
τις συνέπειες του οποίου όλοι επωμιζόμαστε.

Η Η καθημερινότητά μας άλλαξε, πάψαμε να ακούμε τις 
φωνές των εκπαιδευομένων μας, χάσαμε τις καλημέρες 
και τη ματιά τους.

«Μένουμε σπίτι» αλλά μένουμε ο ένας πλάι στον άλλον.

Εκμεταλλευτήκαμε τα τεχνολογικά μέσα που μας παρέ-
χονται  και προσαρμόσαμε την καθημερινότητά μας σε 
αυτά.

Έτσι λοιπόν σας υπενθυμίζουμε ότι στο σταθερό τηλέ-
φωνο της έδρας του φορέα μας (2104635391) που λει-
τουργεί καθημερινά 9.00 με 4.00, μπορούν οι εκπαι-
δευόμενοί μας και οι οικογένειές τους να καλούν θέτο-
ντας υπόψη μας οποιοδήποτε αίτημα  τους.

-Οι ψυχολόγοι - ψυχοθεραπευτές της δομής κρατούν 
σταθερή επαφή με τους εκπαιδευόμενους και τις οικο-
γένειές τους, προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη και 
συμβουλευτική μέσω τηλεσυνεδριών, ως συνέχεια της 
θεραπευτικής διαδικασίας που γίνονταν στο κέντρο.

-Η Κοινωνική Υπηρεσία της δομής συνεχίζει την ενδυ-
νάμωση, ενημέρωση και υποστήριξη όλων των ενταγμέ-
νων μελών και των οικογενειών τους.
Στα πλαίσια της υποδοχής νέων αιτημάτων,αλλά και της 
επαφής με την κοινότητα, γίνεται παρέμβαση μέσω με-
θόδων πρόληψης, πληροφόρησης και καθοδήγησης.

Είναι διαθέσιμοι επιπλέον να συζητήσουν για τα νέα 
δεδομένα και να επεξεργάζονται τις ανησυχίες και τις 
σκέψεις των εκπαιδευομένων, αλλά και των
οικογενειών.

 -Οι εκπαιδευτές κρατούν εβδομαδιαία επαφή (τουλά-
χιστον δύο φορές την εβδομάδα) με τους εκπαιδευόμε-
νους της ομάδας τους, μαθαίνοντας νέα και προσπαθώ-
ντας να διαχειριστούν τις δυσκολίες της νέας καθημε-
ρινότητας.

Προτείνουν δραστηριότητες που στοχεύουν στην οργά-
νωση του προγράμματος της ημέρας των εκπαιδευομέ-
νων, την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην καθημερι-
νότητα του σπιτιού και τη δημιουργική απασχόληση.

-Συνάμα διεπιστημονική ομάδα βρίσκεται σε διαρκή 
συνεργασία και συνεννόηση, προκειμένου να υπάρχει η 
απαραίτητη ανατροφοδότηση πληροφοριών, σεβόμενοι 
τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευομένων, και με 
στόχο τη συνεχή εποπτεία των εξ αποστάσεως προ-
γραμμάτων.

- Δημιουργήθηκε επίσης εκτός της επίσημης σελίδας 
μας στο FB και μια ομάδα υποστήριξης, η οποία απευ-
θύνεται αποκλειστικά στους εκπαιδευόμενούς μας (ως 
εξυπηρετούμενοι του προγράμματος) και τους γονείς 
των, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής επαφή, μέσω 
ανοιχτών συζητήσεων, προσωπικών συνομιλιών, αλλά 
και μέσω βιντεοκλήσεων, ατομικών και ομαδικών.

Έτσι παρέχονται προτάσεις και ιδέες για αξιοποίηση του 
χρόνου στη διάρκεια του περιορισμού στο σπίτι,  
σωστής ενημέρωσης αναφορικά με τους κανόνες προ-
στασίας από τον ιό και βέβαια προωθείται η έκφραση 
συναισθημάτων και σκέψεων που προκύπτουν από τη 
νέα κατάσταση.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας στείλω εκ μέρους του Δ.Σ 
και των εργαζομένων του φορέα μας, τις θερμότερες 
ευχές μας για όμορφες γιορτές και να σας πω ακόμη 
μια φορά ότι 

«Μένουμε σπίτι» αλλά μένουμε στο πλάι σας.

Η πρόεδρος του φορέα «Πλόες» ΕΨΥΜΕ

        Σιμέλα Δυναμίδη
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Σας καλωσορίζουμε στην ομάδα υποστήριξης του φορέα “Πλόες” 
Ε.Ψυ.Με
        
Αυτό το προφίλ δημιουργήθηκε για να συνεχίσει το Κέντρο Ημέρας 
του φορέα μας, ακόμα και αυτή τη δύσκολη περίοδο να συνεχίσει 
να λειτουργεί χρησιμοποιώντας μεν την τεχνολογία αλλά το ίδιο 
ζωντανά όπως το καθημερινό μας πρόγραμμα. 

Μέσα σε αυτό το προφίλ θα είναι φίλοι: οι εκπαιδευτές, οι γονείς 
και οι ωφελούμενοι που είναι μέλη του φορέα μας.

Θα μπορούμε όλοι μας να ποστάρουμε πράγματα που είναι χρήσιμα 
(πχ. πληροφορίες για τον κορωνοϊό) αλλά και διασκεδαστικά 
(πχ. αστεία βιντεάκια).

Πάνω από όλα, θα μπορούμε να πούμε την καλημέρα μας, όπως 
την λέγαμε κάθε μέρα. 

Για να λειτουργήσει αυτό το προφιλ, χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός 
μεταξύ μας και να ποστάρονται μόνο κατάλληλα σχόλια, βίντεο κτλ, 

Αν υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας καλό θα είναι να σταλεί με 
προσωπικό μήνυμα.
        
Ελπίζουμε να εκμεταλλευτούμε το προφίλ αυτό με το καλύτερο 
δυνατόν τρόπο ώστε να αποτελεί μία καθημερινή ευχάριστη 
ασχολία για όλους!

Όποιος γνωρίζει άτομα - μέλη του κέντρου (ωφελούμενους και 
γονείς) που δεν έχουν ακόμα προστεθεί,  καλό είναι να τους 

ενθαρρύνετε να μπουν στην διαδικτυακή μας κοινότητα.      

Επισκεφθείτε στο facebook το προφίλ 
@Υποστήριξη Πλόες ΕΨΥΜΕ
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Καθώς ο αριθμός των ατόμων που νοσούν από τον 
κωροναϊό αυξάνεται, αυξάνεται και το επίπεδο 
του άγχους μας. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν 

αισθήματα ανησυχίας και ταραχής αλλά είναι πολύ 
σημαντικό να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος 
μας προτού αυτό αυξηθεί και μετατραπεί σε πανικό.

Είναι πολύ συνηθισμένο όταν είμαστε αγχωμένοι να 
βλέπουμε τα πράγματα χειρότερα από ότι είναι, να μην 
μπορούμε να σκεφτούμε λογικά και να μας καταβάλει 
πανικός και απόγνωση.  Αυτό εντείνεται έτσι κι αλλιώς με 
το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε υποχρεωτικό εγκλεισμό 
αφου έχει αλλάξει όλη η ρουτίνα μας. Ακόμα και αν 
κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να εργάζονται και κάποιες 
υπηρεσίες λειτουργούν ακόμα, το  κλίμα που επικρατεί 
δημιουργεί ανασφάλεια, φόβο και θυμό. Θυμό για το 
σύστημα, τις ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα της 
υγείας, το κατά πόσο έγκαιρα πάρθηκαν κάποια μέτρα 
για να αποφευχθούν τα χειρότερα, αλλά και για τους 
συμπολίτες μας που καθοδηγούμενοι από το φόβο 
και το άγχος τους πράττουν ίσως κάπως παράλογα 
και απερίσκεπτα. 

Δυστυχώς, οι πληροφορίες που δεχόμαστε καθημερινά 
για το θέμα του νέου Covid-19 είναι καταιγιστικές. 
Συγκεκριμένα, τα Μέσα  Μαζικής Ενημέρωσης έχουν 
διαρκώς εκπομπές για τον κωροναϊό, στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης ο κάθε ένας γράφει και αναρτά 
τις δικές του πληροφορίες με αποτέλεσμα πολλές 
φορές να επηρεάζεται λανθασμένα η κοινή γνώμη.  Οι 
πληροφορίες αυτές είναι συχνά αντιεπιστημονικές, δεν 
έχουν καμία βάση, ενώ  κάποιες μπορεί να είναι ακόμα 
και επικίνδυνες. Προσπαθήστε λοιπόν να περιορίσετε 
την έκθεσή σας σε αυτά. Είναι σαφώς καλύτερο να 
βρείτε έγκυρες πληροφορίες και οδηγίες από αξιόπιστες 
πηγές όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.  

Τα παιδιά αξίζουν επίσης τη σωστή ενημέρωση και 
την προστασία μας. Είναι γνωστό, ότι επηρεάζονται 
πολύ από τις ανησυχίες και το άγχος των ενηλίκων, 
είτε από αυτά που ακούνε είτε απλά παρατηρώντας τις 
αντιδράσεις τους. Η εκτενής κάλυψη της κατάστασης 
από τα ΜΜΕ αλλά και η εικόνα ανθρώπων με μάσκες 
και γάντια, μπορούν να δημιουργήσουν συναισθήματα 
άγχους στα παιδιά. Είναι σημαντικό επομένως να 

Νίκος Βασσάλος
[Ψυχολόγος // ΚΗ.μα2 «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

μπορούν να μιλήσουν μαζί σας για τις ανησυχίες 
τους. Μη φοβάστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους 
και να μιλήσετε μαζί τους με ειλικρίνεια και φυσικά, 
ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και πόσα μπορεί να 
κατανοήσει τη δεδομένη στιγμή. Γνωρίζετε τα παιδιά 
σας και εσείς ξέρετε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να 
τους μεταφέρετε  τις πληροφορίες που θέλουν, χωρίς 
να τους δημιουργείτε περισσότερο πανικό. Είναι πολύ 
σημαντικό λοιπόν να προστατέψουμε τα παιδιά μας 
από τον πανικό και το φόβο που μπορεί να τους έχει 
δημιουργηθεί και να τους προσφέρουμε όσο γίνεται 
μια ήρεμη και σταθερή καθημερινότητα. 

Μπορείτε επίσης να τα ρωτήσετε τι ξέρουν εκείνα 
για τον νέο ιό, προκειμένου να διευκρινίσετε τυχόν 
παρανοήσεις που μπορεί να έχουν.  Εξηγήστε τους 
ότι είναι απόλυτα λογικό να αισθάνονται άγχος με την 
καινούρια κατάσταση και ταυτόχρονα δώστε τους και 
μια αίσθηση ελέγχου  δείχνοντάς τους τρόπους για 
να είναι ασφαλή, όπως το να πλένουν τα χέρια τους, 
να μην αγγίζουν το πρόσωπο τους κτλ.  Ενθαρρύνετε 
τα να επικοινωνούν και να μην χάνουν την επαφή  με 
τους φίλους και τους συγγενείς τους.

Είναι πολύ σημαντικό να επιδείξετε ηρεμία όταν 
συζητάτε με τα παιδιά για τον κορωναϊό και να μην 
τους εγείρετε περισσότερες έγνοιες από αυτές που ήδη 
μπορεί να έχουν. Τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από 
εσάς για τον τρόπο που θα διαχειριστούν τις δικές τους 
ανησυχίες, οπότε είναι σημαντικό να είστε ήρεμοι και 
να έχετε διαχειριστεί τις δικές σας αδυναμίες προτού 
μιλήσετε μαζί τους. Τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς 
και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, αντιδρούν και 
εκφράζονται. 

Εσείς τώρα, προσπαθήστε να έχετε όσο πιο ήρεμη 
καθημερινή ρουτίνα, ασκηθείτε, ακολουθήστε μια 
καλή διατροφή, κοιμηθείτε καλά, παίξτε παιχνίδια 
με τα παιδιά σας και δημιουργήστε μια θετική και 
αισιόδοξη ατμόσφαιρα.  Είναι πολύ σημαντικό αυτές 
τις μέρες να προσπαθήσουμε όλοι να διατηρήσουμε 
την ψυχραιμία μας, να εκμεταλλευτούμε την πρόσβαση 
που μας δίνει η τεχνολογία στην επικοινωνία και να 
είμαστε σε επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους 
που δε μπορούμε να δούμε από κοντά.  

Άγχος vs Covid-19
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Η 
πανδημία του Covid-19 είναι μια πραγματικότητα 
που έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στις ζωές 
και στην υγεία του μεγαλύτερου ποσοστού των 

ανθρώπων παγκοσμίως. Στη νέα αυτή συνθήκη θα 
πρέπει να επιδείξουμε όλοι υπομονή για να λειτουργήσει 
ως εφαλτήριο για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ή 
ταλέντων και τη σύσφιξη των σχέσεων με τα αγαπημένα 
μας πρόσωπα. Για την επίτευξη των παραπάνω, σκόπιμο 
είναι να διατηρηθούν, όσο είναι εφικτό και επιτρεπτό από 
τις περιστάσεις, οι συνήθειες μας στην καθημερινότητα 
και οι ρόλοι μας. 

Επιτακτική, λοιπόν, είναι η ανάγκη διατήρησης όλων 
των παραπάνω σε άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα 
του Αυτισμού, αλλά και στις οικογένειες τους, οι οποίες 
καλούνται να συνεχίσουν την καθημερινότητα και να 
αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες συνθήκες προς όφελος 
των παιδιών τους και των ίδιων, με στόχο τη συντήρηση 
δεξιοτήτων και τη συνέχιση εμπλοκής των ατόμων σε 
σκόπιμα έργα.

Το διάστημα αυτό ανοίγοντας τις τηλεοράσεις, μας 
διατρέχουν συναισθήματα όπως ο φόβος ή το άγχος, 
καθώς το μοναδικό θέμα προβολής είναι τα γεγονότα 
σχετικά με την Πανδημία του ιού. Είναι όμως προς 
όφελος των αγαπημένων μας προσώπων αλλά και 
των ίδιων μας των εαυτών η υπέρ-έκθεση σε τέτοιες 
ειδήσεις; Σημαντική βαρύτητα θα πρέπει να έχει η 
ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 
παγκοσμίως, αλλά και η ανάλυση όλων των μέτρων 
προφύλαξης που θα πρέπει να τηρούνται. Παρέχουμε 
λοιπόν πληροφορίες σχετικά με τον ιό και την εξέλιξή 
του.  Η διαδικασία αυτή μπορεί να διευκολυνθεί με 
οπτικά βοηθήματα, αλλά και οπτικούς κανόνες σχετικά 
με τις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται και 
τις προφυλάξεις που οφείλουμε να παίρνουμε. Η 
προετοιμασία για επικείμενες αλλαγές διαδραματίζει 
καίριο ρόλο για το άτομο με διαταραχή αυτιστικού 
φάσματος, συνεπώς οφείλουμε να απαντήσουμε  σε 
ερωτήματα όπως “ τί θα συμβεί, πού θα είμαστε, με 
ποιούς θα είμαστε, τί θα κάνουμε..». Επιπλέον, λόγω 
των ποσοστών θνησιμότητας που παρουσιάζει ο ιός 
συνετό θα ήταν να προετοιμάσουμε το άτομο και για 
πιθανόν δυσάρεστες εξελίξεις στην υγεία κάποιου 
κοντινού προσώπου.

Ιδιαίτερη θέση  έχει η διατήρηση και η προσαρμογή  

πρότερων συνηθειών και ρουτίνων στο μέγιστο βαθμό 
σε συνθήκες εγκλεισμού στο σπίτι, αλλά και το σωστό 
μοίρασμα του χρόνου ανάμεσα στους τομείς έργου 
της αυτοφροντίδας- παραγωγικότητας – ψυχαγωγίας. 
Χρήσιμο λοιπόν είναι να διατηρηθούν τα ωράρια ύπνου, 
καθώς είναι σύνηθες να είναι από τους πρώτους τομείς 
που διαταράσσονται σε αλλαγές της καθημερινότητας. 
Προκειμένου να συμβεί αυτό,  μπορούν όλα τα μέλη της 
οικογένειας να δημιουργούν ένα καθημερινό πρόγραμμα 
προσφέροντας ποικιλία δραστηριοτήτων ατομικά για 
τον καθέναν,  αλλά και όλοι μαζί ως οικογένεια έχοντας 
την ευκαιρία το κάθε μέλος να εντάξει μια αγαπημένη 
του δραστηριότητα σε αυτό. Ωστόσο, παρουσιάζεται η 
ευκαιρία για την προσθήκη νέων συνηθειών σε στιγμές 
όπου το άτομο θα είναι χαλαρό και ήρεμο, ενώ σκόπιμο 
είναι να συμπεριλάβουμε στο καθημερινό πρόγραμμα 
δραστηριότητες και στρατηγικές ηρεμίας, προσφέροντας 
ενδεχομένως αισθητηριακά διαλείμματα ανάλογα 
με τις αισθητηριακές ανάγκες του κάθε ατόμου. Με 
στόχο την ακολουθία του προγράμματος, θα πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί στις μεταβατικές δραστηριότητες, 
όντας σε θέση να τις χρησιμοποιήσουμε ως κίνητρο 
για εμπλοκή.

Οι ώρες που περνά η οικογένεια στο σπίτι μπορεί να 
αναδειχθεί ως μια ευκαιρία για την εμπλοκή ή την 
εκμάθηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φροντίδα 
του σπιτιού. Το κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί 
να αναμειχθεί σε δραστηριότητες που παραδοσιακά 
εκτελούνταν από ένα άτομο. Με τη διαδικασία αυτή 
τα οφέλη είναι ποικίλα αφού γεμίζουν οι ελεύθερες 
ώρες, δένονται τα μέλη της οικογένειας με την πιθανή 
συνεργασία για την εκτέλεση τους, αλλά διατηρείται 
και η φυσική κατάσταση. Παραδείγματα τέτοιων 
δραστηριοτήτων είναι όλες οι δουλειές του σπιτιού 
μοιρασμένες ανάλογα με την ηλικία του κάθε ατόμου, 
την πρόθεση και τις ικανότητές του όπως η παρασκευή 
αγαπημένου γεύματος- δουλειές κηπουρικής στο μπαλκόνι 
ή στην αυλή- αναδιαμόρφωση του καθιστικού χώρου, 
του σαλονιού ή του υπνοδωματίου.

Η οικογένεια έχει επίσης την ευκαιρία να περάσει 
ποιοτικό χρόνο βλέποντας αγαπημένες ταινίες, με 
διπλό όφελος καθώς αποφεύγουμε την υπέρ- έκθεση 
σε δυσάρεστες ειδήσεις και μειώνουμε τα αρνητικά 
συναισθήματα. Ακόμα, το διαδίκτυο μπορεί να γίνει 
σύμμαχος μας τις στιγμές αυτές, καθώς μπορούμε 

Έφη Λάκη
[Εργοθεραπεύτρια // ΚΗ.μΑ2 «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
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να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 
ή θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε την ευκαιρία να 
περιπλανηθούμε σε διάφορα αξιοθέατα και μουσεία 
του κόσμου κάνοντας σχέδια και συζητήσεις για νέα 
μέρη και ταξίδια. Οι χειροτεχνίες για τις μικρότερες ή 
και τις μεγαλύτερες ηλικίες μιας οικογένειας μπορούν 
να αποδειχθούν ως μια ξεκούραστη και χαλαρωτική 
δραστηριότητα ή ακόμα και η κατασκευή ενός παζλ. 
Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε πως η μουσική πάντοτε 
αποτελούσε έναν τρόπο διαφυγής και χαλάρωσης, 
οπότε αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να γνωρίσουν 
τα μέλη της οικογένειας αγαπημένα τραγούδια και 
μουσικές προτιμήσεις των αγαπημένων τους. Επιπρόσθετα, 
με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας 
τείνουμε να ξεχνάμε παιχνίδια που προσφέρουν στιγμές 
γέλιου ανάμεσα σε μια οικογένεια. Τέτοια παιχνίδια 
είναι παραδείγματος χάρη το  UNO,  παιχνίδια με 
χαρτιά , «μάντεψε ποιος» και κάθε λογής επιτραπέζιο. 
Με τους τρόπους αυτούς ενισχύουμε τη ψυχαγωγία, 
αλλά διατηρούμε και τους ρόλους που έχουμε στην 
οικογένεια.

Ως ρόλοι ορίζονται όλα όσα κάνουμε και ο τρόπος 
με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε και σχετιζόμαστε με 
τους άλλους στην οικογένεια ή στην κοινότητα. Σε 
επείγουσες καταστάσεις, όπως η παρούσα που διανύουμε, 
με την βίαιη αλλαγή της καθημερινότητας τείνει να 
παρουσιάζεται αποκόλληση από τους ρόλους μας. 
Έτσι λοιπόν, με στόχο τη διατήρηση τους μπορούμε 
να έρθουμε σε επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα 
μέσω εφαρμογών όπως το viber, facetime, και το skype 
συντηρώντας τις σχέσεις μας και τους ρόλους που έχει 
ο καθένας ως γονιός, παιδί, εγγονός/ή, ξάδερφος/η 
κλπ. Επιπρόσθετα, έχοντας περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο μπορούμε να βοηθήσουμε άτομα της οικογένειας 
μας να οικειοποιηθούν τις νέες τεχνολογίες.

Προεξέχουσα θέση στο καθημερινό πρόγραμμα μιας 
οικογένειας ή ενός ατόμου θα πρέπει επίσης να έχει 

η άθληση με τα πολλαπλά της οφέλη ανάλογα με τον 
τρόπο που θα επιλέξουμε να εμπλακούμε σ’ αυτή. 
Η ιδέα παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων 
γυμναστικής ολόκληρης της οικογένειας αποτελεί μια 
ευκαιρία «ξεμουδιάσματος» για όλους. Ακόμη, ορισμένες 
δουλειές του σπιτιού μπορούν να μετατραπούν σε 
άριστες ευκαιρίες διατήρησης της φυσικής κατάστασης, 
αλλά και αισθητηριακών διαλλειμάτων για τα άτομα 
με δυσκολίες αισθητηριακής ρύθμισης. Τέτοιες ιδέες 
θα μπορούσαν να είναι η αναδιαμόρφωση του χώρου, 
όπως προαναφέρθηκε, δραστηριότητες κηπουρικής, 
παιχνίδια με μπάλα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, 
ασκήσεις με βάρη ακόμα και με αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης, ανεβοκατέβασμα σκαλιών και άλλα πολλά. 

Οι συνθήκες αυτές που προκαλούν άγχος και φόβο για 
τις επικείμενες συνέπειες μπορούν να λειτουργήσουν 
επίσης ως παραγωγικός και ωφέλιμος χρόνος για 
εμάς τους ίδιους αλλά και τους αγαπημένους μας. 
Ας μετατρέψουμε λοιπόν αυτή την εμπειρία σε κάτι 
ωφέλιμο ώστε να μειώσουμε το κόστος που θα επιφέρει 
η έκβαση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ωφέλιμο είναι να 
απευθυνθούμε στους ειδικούς με στόχο τη ψυχολογική 
υποστήριξη, αλλά και την παροχή χρήσιμων συμβουλών.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
wfot.org/news/2020/occupational-therapy-re-
sponse-to-the-covid-19-pandemic

www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/
outbreak_factsheet_1.pdf

otaus.com.au/publicassets/af469002-6f6a-ea11-
9404-005056be13b5/OT%20Guide%20COVID-19%20
March%202020.pdf

afirm.fpg.unc.edu/supporting-individuals-autism-through-un-
certain-times

15



Όσο οι άνθρωποι στη χώρα πασχίζουν να μένουν 
προστατευμένοι και να προστατεύουν τους 
αγαπημένους τους ανθρώπους από το νέο 

COVID-19, έτσι και οι μαθητές πρέπει να συνεχίζουν 
να έχουν πρόσβαση στη γνώση και στη μάθηση μέσα 
σ’ ένα περιβάλλον ασφαλές και κυρίως υποστηρικτικό.  
Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό σ’ αυτήν την πρωτόγνωρη 
περίοδο που διανύουμε φάνηκε μεγάλη πρόκληση για 
το υπάρχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και για 
τους εκπαιδευτικούς που το απαρτίζουν.

Η αλήθεια είναι πως και οι δύο πλευρές, τόσο οι μαθητές 
όσο και οι εκπαιδευτικοί βγήκαν αναπάντεχα από την 
καθημερινή τους ρουτίνα και αυτό από μόνο του μπορεί 
να προκαλεί άγχος και ένα αίσθημα αβεβαιότητας. 
Οι μαθητές  στην αρχή ίσως να μην είχαν αντιληφθεί 
τη σοβαρότητα της κατάστασης, πολλοί αισθάνθηκαν 
και ανακούφιση που δε θα είχαν να ολοκληρώσουν 
σχολικά μαθήματα και εργασίες, ενώ οι περισσότεροι 
απ’ αυτούς βίωναν την κατάσταση σαν διακοπές και όχι 
σαν μια μεγάλη κρίση που μαστίζει τη χώρα. Ωστόσο 
πλέον, μετρώντας πολλές μέρες αποχής τους από τη 
σχολική κοινότητα,  πολλοί μαθητές είναι αυτοί που 
αναρωτιoύνται πότε θα επιστρέψουν στο σχολείο και 
στις παρέες τους και  λυπούνται που δεν πρόλαβαν 
να χαιρετήσουν φίλους και εκπαιδευτικούς. Πέραν 
όμως της απότομης διακοπής των μαθητών από το 
καθημερινό τους σχολικό περιβάλλον, η αναγκαία 
διαμονή τους στο σπίτι και η ευαισθητοποίηση τους 
για την ασφάλεια ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου 
μοιάζει δύσκολη και αρκετά μεγάλη πρόκληση τόσο 
για τους γονείς που μοιράζονται πλέον οι περισσότεροι 
ολόκληρο το χρόνο της μέρας με τα παιδιά τους, όσο 
και για τους εκπαιδευτικούς.

Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 
που άφησαν την εργασία τους μέσα σε μια χαοτική 
και στρεσογόνο ατμόσφαιρα και περίμεναν από το 
Υπουργείο Παιδείας ξεκάθαρες οδηγίες για το πως 
θα συνεχιστεί η σχολική χρονιά, μέχρι την εντολή 
του να ξεκινήσουν τα εξ αποστάσεως διαδικτυακά 
μαθήματα. Τα μαθήματα λοιπόν θα γινόντουσαν μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να μην χάσουν οι μαθητές 

Κορωνοϊός, 
Μαθητές & 
Εκπαιδευτικοί

την σχέση τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ θα 
μπορούσαν να παρακολουθούν ‘’ζωντανά’’ το μάθημα, 
να αποθηκεύουν τις αναρτημένες τους εργασίες, 
να τις ολοκληρώνουν και να τις αποστέλλουν στον 
εκάστοτε καθηγητή. Η είσοδος όμως του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος σ΄ έναν καινούριο ψηφιακό 
κόσμο φάνταζε στα μάτια πολλών κάτι αρκετά δύσκολο 
καθώς  πολλοί από αυτούς δεν είχαν εκπαιδευτεί  και 
εξασκηθεί σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, κάτι 
που σε άλλες χώρες αποτελεί συχνό και καθημερινό 
εργαλείο μάθησης. Με λίγα λόγια οι εκπαιδευτικοί δεν 
ήταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Στο σημείο αυτό βέβαια, 
αξίζει να σημειωθεί ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικών απ΄όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
συνεχίζει να κοπιάζει ακόμα και σήμερα προκειμένου 
να παρέχει στους μαθητές του το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα μέσα σε μια περίοδο κρίσης, άγχους και 
αβεβαιότητας, είτε με πιο ‘’ανάλαφρο’’ μάθημα είτε 
ακόμα και με ενθαρρυντικά ηλεκτρονικά μηνύματα 
που κάνουν τους μαθητές να χαμογελούν και να 
νοσταλγούν το σχολείο.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους εκπαιδευτικούς 
να γνωρίζουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων μας 
καθώς και η κάλυψη μέρους της ύλης είναι σίγουρα 
κάτι σημαντικό, όμως η παροχή συναισθηματικής 
υποστήριξης στους μαθητές μας είναι εξίσου καθοριστική 
καθώς ο κορωνοϊός θα αφήσει πίσω του ‘’σημάδια’’ 
ακόμα και αν τώρα δεν είναι αντιληπτό κάτι τέτοιο. 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει ποικίλα πράγματα, με το 
κυριότερο την αναγνώριση και αποδοχή των δικών μας 
αρνητικών συναισθημάτων όπως ο φόβος, το άγχος και 
η αγωνία για την αβέβαιη εξέλιξη των πραγμάτων. Ήδη 
η εξάσκηση και υλοποίηση ασύγχρονης εκπαίδευσης 
είναι από μόνη της πολλές φορές φορτική και δημιουργεί 
υπερβολικό άγχος στον/στην εκπαιδευτικό, όμως η 
δική μας αποδοχή, η έκφραση των συναισθημάτων μας 
όποτε νοιώθουμε ότι μας κατακλύζουν και η σωστή 
διαχείριση τους είναι μερικές από τις απαραίτητες 
δεξιότητες για έναν εκπαιδευτικό σε τέτοιες ευαίσθητες 
περιόδους. Πρέπει να νοιώθουμε αισιόδοξη ότι στο 
τέλος όλα θα βρουν ξανά τον ρυθμό τους.

Αγγελική Νάκου 
[Ειδική Παιδαγωγός // Ξενώνες Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
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Χρήσιμες συμβουλές για τους Εκπαιδευτικούς…

Αποδεχτείτε τα συναισθήματά σας, κάθε συναίσθημα είναι επιθυμητό και δε 
χρειάζεται να το αρνείστε.

Να είστε ευέλικτοι και να εντάξετε στην καθημερινότητα σας μικρές χαρές 
που σας αποφορτίζουν, είτε αυτό είναι να διαβάσετε ένα κεφάλαιο από το 
αγαπημένο σας βιβλίο, είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με κάποιο αγαπημένο 
σας πρόσωπο.

Δώστε χρόνο στον εαυτό σας.

Να είστε ειλικρινείς με τους μαθητές σας και σωστά ενημερωμένοι για τον 
νέο ιό.

Ενθαρρύνετε τους καθημερινά ότι η κατάσταση που βιώνουμε είναι προσωρινή 
και ακούστε προσεχτικά ότι έχουν να σας πουν. Να είστε καλοί ακροατές.

Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να ενημερώνονται από σωστές και έγκυρες 
πηγές και να μην επηρεάζονται από ό,τι δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Να εντάξετε στην διδασκαλία σας ευχάριστες δραστηριότητες ανάλογα με 
το ηλικιακό group που δουλεύετε ή απλά ανέκδοτα για να δημιουργήσετε 
ένα πιο ευχάριστο και ξέγνοιαστο κλίμα.

Να σκέφτεστε θετικά και να θυμάστε ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την 
συμπόνοια και την αγάπη προς τον εαυτό μας και στους γύρω μας.
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Το φετινό Πάσχα ήταν διαφορετικό, αλλιώς το 
είχαμε σκεφτεί και δεν έγινε όπως τα προηγούμενα 
χρόνια. Δεν είχαμε μαζί μας συγγενείς και φίλους, 

δεν πήγαμε στα χωριά μας, δεν κάναμε συγκεντρώσεις, 
δεν πήγαμε στην εκκλησία. Μείναμε πειθαρχημένα σπίτι 
με τους δικούς μας, την οικογένεια μας,  κι ακούσαμε 
τα όσα μας είπαν οι ειδικοί.

Μεγάλη Δευτέρα στο σπίτι, Μεγάλη Τρίτη στο σπίτι, 
Μεγάλη Τετάρτη στο σπίτι, μεγάλη Πέμπτη στο σπίτι, 
μεγάλη Παρασκευή στο σπίτι. Τα προηγούμενα χρόνια 
πηγαίναμε στην εκκλησία και στον Επιτάφιο, ενώ 
φέτος είδαμε κι ακούσαμε τις λειτουργίες από την 
τηλεόραση. Το Μεγάλο Σάββατο και την Ανάσταση 
βγήκαμε στα στα μπαλκόνια μας, στις αυλές, στις 
ταράτσες ακούγοντας και βλέποντας τα βαρελότα. 
Το «Χριστός Ανέστη» το ακούσαμε στο σπίτι και το 
είπαμε από μακριά στους γείτονές μας. Την Κυριακή 
του Πάσχα φάγαμε οικογενειακώς τη μαγειρίτσα και 
το αρνί, στα σπίτια μας όμως ο καθένας, χωρίς φίλους 
και συγγενείς, μόνο με τη γιαγιά ή τον παππού.

Ας ελπίσουμε του χρόνου να κάνουμε Πάσχα όπως 
πραγματικά ξέρουμε χωρίς να υπάρχει το θηρίο 
που λέγεται κορωνοϊός. Με την άρση των μέτρων 
και του λεγόμενου «lockdown» ας ευχηθούμε να 
έρθουν καλύτερες μέρες και το επόμενο Πάσχα να 
το γιορτάσουμε εκτός σπιτιού, με παρέες αλλά και με 
φίλους, κάτι που έλειψε φέτος από τους περισσότερους 
ανθρώπους. Επίσης να κάνουμε βόλτες, πολλές πολλές 
βόλτες!

Με τη σωστή προφύλαξη και πρόληψη θα διώξουμε τον 
ιό μια για πάντα από τη ζωή μας και θα επιστρέψουμε 
στους κανονικούς ρυθμούς μας. Ας είμαστε αισιόδοξοι! 
Πρέπει να ακούσουμε αλλά και να πράξουμε επαρκώς 
αυτά που λέει ο κύριος Τσιόδρας, ώστε να μπορέσουμε 
του χρόνου να κάνουμε ένα ωραίο Πάσχα όπως κάναμε 
πάντα μαζί με τους αγαπημένους μας, κι αυτή η κακή 
παρένθεση να κλείσει οριστικά. Ο Θεός να μας βοηθήσει 
το επόμενο Πάσχα να είναι διαφορετικό. Αμήν.

Η Ψυχή μιας ομάδας
« Ένα διαφορετικό 
Πάσχα για όλους»
Χαράλαμπος Δεπάστας 
[Κοινωνικός Λειτουργός // Ομάδα Δημοσιογραφίας «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
psihiomadas@gmail.com
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Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πω οτιδήποτε σε 
σχέση μ’ αυτήν την τόσο αλλόκοτη, πρωτόγνωρη 
κατάσταση που ζούμε όλον αυτόν τον καιρό. 

Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν ειπωθεί ακόμα περισσότερα, 
ο τρόμος περισσεύει, άλλο τόσο όμως περισσεύει και μια, 
άλλοτε υπέροχη, άλλοτε υπερβολική έως κουραστική, 
χιουμοριστική διάθεση, προτάσεις και σπανιότερα, 
πρακτικές αλληλεγγύης, που θυμίζουν εποχές μνημονίων 
(ας σκεφτούμε γιατί επιστρατεύονται σχεδόν μόνο 
σε περιόδους κρίσης), μαζί με μια φυσική (όχι όμως 
απαραίτητα και ψυχική) απομόνωση και κυρίαρχο σύνθημα 
αυτό το αηδιαστικό πια «Μένουμε σπίτι», που κινδυνεύει 
να μας κάνει φοβικούς, εγωκεντρικούς, ανενεργούς 
πολίτες, όνειρο σίγουρα πολλών κυβερνώντων, ή/και 
κυβερνήσεων (ας δώσουμε δικαίωμα στις εξαιρέσεις 
που πάντα ευτυχώς υπάρχουν)!

Την εμπειρία μου θα ήθελα να καταθέσω, σαν 
Eπιστημονική Yπεύθυνη ενός Κέντρου Ημέρας για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό.

Εννοείται πως αρχικά βιώσαμε ένα σοκ! Ένα «πάγωμα»! 
Όπως οι περισσότεροι, φαντάζομαι, μπήκαμε σε μια 
διαδικασία να προσπαθήσουμε, καθένας ξεχωριστά, 
να επεξεργαστούμε, να κατανοήσουμε αυτήν την 
τόσο καινούργια και άγνωστη συνθήκη ζωής, που μας 
επιβλήθηκε για «το καλό μας» και που μας υποχρέωσε 
να σταματήσουμε τη δουλειά μας και τη ζωή μας 
όπως την ξέραμε και να κλειστούμε στο σπιτάκι μας, 
στέλνοντας μηνύματα, ή γράφοντας δηλώσεις για να 
βγούμε έξω για όποιο λόγο, να ξεχάσουμε την όποια 
σωματική επαφή ακόμα και με τους πολύ δικούς μας, να 
ψάχνουμε απελπισμένα να βρούμε κάποιο αντισηπτικό 
διάλυμα για να απολυμάνουμε «ό,τι» μπαίνει στο σπίτι 
μας (άνθρωπο, ή αντικείμενο), να αναρωτιόμαστε πώς 
και γιατί έγινε η ζωή μας έτσι και τι μας περιμένει!

Σιγά – σιγά ανασυγκροτηθήκαμε, αρχικά συνειδη-
τοποιήσαμε ότι αυτή η κατάσταση θα ισχύσει για άγνωστα 
μεγάλο διάστημα, ανέσυρε ο καθένας τους δικούς 

του μηχανισμούς άμυνας σε όλο αυτό και κάναμε 
επανεκκίνηση! Με συνεχή επικοινωνία οργανώσαμε 
την συνέχιση της δουλειάς μας με τις οικογένειες που 
έχουμε αναλάβει, με βασικό, σχεδόν μοναδικό, στόχο, 
να τις πλαισιώσουμε με μια βεβαιότητα παρουσίας και 
διαθεσιμότητας, εξατομικευμένων δραστηριοτήτων 
προτεινόμενων και μόνον, με ομόφωνα συμφωνημένη 
την εστίαση στο «να περνάνε καλά όλοι στο σπίτι» και 
στην ενίσχυση του αυθεντικού γονεϊκού ρόλου (χωρίς 
δηλαδή να αισθάνονται καμία υποχρέωση να γίνουν 
εκπαιδευτές των παιδιών τους «για να μην μείνουν 
αυτά πίσω»). Ενισχύσαμε κυρίως την προσπάθεια 
εμπλοκής όλων των παιδιών τους στην καθημερινότητα 
του σπιτιού, με βασικό στόχο να περνάνε όλοι καλά 
και να βιώνουν την κάθε μέρα που περνάει όσο πιο 
αρμονικά, δημιουργικά  και ευχάριστα γίνεται.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, λοιπόν, ο κάθε 
παιδαγωγός, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής των 
παιδιών όρισε μέρες επικοινωνίας με τις οικογένειες 
(γονείς/παιδιά), ενώ συστηματική επικοινωνία έχουν 
με τους γονείς και οι δύο υπεύθυνες συμβουλευτικής 
/ψυχοθεραπείας του κέντρου.

Αξιοσημείωτο είναι, πως στην προσπάθειά μας να 
είμαστε παρούσες/παρόντες για τους γονείς, ώστε 
να μη νιώσουν μόνοι και αβοήθητοι, υπήρξαν φορές 
που αισθανθήκαμε ότι φτάσαμε στο σημείο να είμαστε 
ενοχλητικοί, ότι αντί να προσφέρουμε ασφάλεια, 
ανακούφιση και ιδέες για βοήθεια, τους φορτώναμε 
με αίσθηση ελέγχου, ακόμα μεγαλύτερη πίεση και 
ενοχή για τις όποιες ιδέες και δραστηριότητες δεν 
θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν. Εννοείται 
πως αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θέλαμε! 
Συζητώντας το λοιπόν στην εβδομαδιαία τηλε-ομάδα μας 
αποφασίσαμε να «χαλαρώσουμε» λίγο εξατομικεύοντας 
τη συχνότητα, τον τρόπο και τα πρόσωπα επικοινωνίας 
για κάθε οικογένεια, ώστε να είμαστε ουσιαστικά 
στηρικτικοί. Θα μας βοηθήσει, πιστεύουμε, σ’ αυτό 
κι ένα ερωτηματολόγιο αναγκών, που συντάσσουμε 

«Τι κι αν έρχεσαι από τον 
Παράδεισο ή την Κόλαση, 
δεν έχει σημασία, 
ω Όμορφιά!» 
[Σαρλ Μπωντλαίρ, 1821-1867, Γάλλος ποιητής]

Μάρω Σταθοπούλου
[Παιδοψυχίατρος // Επιστημονική υπεύθυνη Κ.Ημ.Α. Ι  «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
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και σκοπεύουμε να στείλουμε σε κάθε οικογένεια.

Εννοείται πως οι γονείς έχουν δυσκολευτεί!

Εννοείται πως «τα έχουν παίξει»!

Εννοείται πως, πολλοί γονείς  που δούλευαν και δε 
δουλεύουν αυτήν την περίοδο, παρακαλούν να ξεκινήσει 
και πάλι η δουλειά τους!

Αυτό που δεν εννοείται και είναι υπέροχο, είναι πως 
στην πλειοψηφία τους αυτοί οι άνθρωποι είναι καλά, 
είναι αισιόδοξοι, είναι δυνατοί και έχουν χιούμορ!

Αυτοί οι τόσο βαθιά δυσκολεμένοι άνθρωποι, που 
αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο απείρως δυσκολότερη 
καθημερινότητα από πολλούς άλλους, είναι οι 
περισσότεροι καλά, έχουν εγκαταστήσει όμορφες, 
καθημερινές ρουτίνες με τα (συχνά πολύ δύσκολα) 
παιδιά τους, έχουν, σαφέστατα πολύ άγχος για το 
εγγύς και απώτερο μέλλον, αλλά έχουν το κουράγιο 
να αστειεύονται, να ονειρεύονται και να ελπίζουν σε 
πράγματα, που συχνά κι εμείς, οι ειδικοί που έχουμε 
αναλάβει το παιδί τους, θεωρούμε μάταια. Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι έχουμε κάπου βοηθήσει κι εμείς 
σ’ όλο αυτό, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η 
υπέροχη στάση αξιοπρέπειας και δύναμης είναι σε 
μεγάλο βαθμό δική τους κατάκτηση! Όλον αυτόν 
τον καιρό (υλοποιώντας εδώ και χρόνια ομάδες 
ψυχοθεραπείας γονέων ή/και ατομικές συνεδρίες), 
που είχα την ευκαιρία και την τιμή να τους γνωρίσω 
καλύτερα και να δουλέψω μαζί τους με δίδαξαν 
περισσότερα απ’ όσα εγώ, με έμαθαν τι σημαίνει 
αφοσίωση σε έναν άνθρωπο ή/και σε ένα σκοπό, τι 
σημαίνει να σε κοιτάξει μια φορά το παιδί σου κι εσύ 
να θέλεις να το μοιραστείς και, όταν το μοιράζεσαι, να 
ξέρεις ότι οι άλλοι γονείς μπορούν να σε καταλάβουν 
απόλυτα, αυτό και μόνο να σου «φτιάχνει» τη μέρα!  
Με δίδαξαν επίσης πόσο δύσκολο είναι να προσπαθείς 
συνεχώς να ισορροπήσεις ανάμεσα στον ρόλο του 

γονιού και του εκπαιδευτή (ρόλο που συχνότατα εμείς 
οι ειδικοί υποδεικνύουμε). Γενικότερα με έμαθαν να 
είμαι καλύτερη επαγγελματίας και σίγουρα καλύτερος 
άνθρωπος. Και το εννοώ απόλυτα αυτό!

Εντάξει, μην εξιδανικεύω, δεν είναι όλοι οι γονείς 
καταπληκτικοί (εννοείται, αλίμονο αν ήταν), πολλές 
φορές γίνονται παράλογοι στις προσδοκίες, ή στα 
αιτήματά τους, πολλοί δεν είναι με τίποτα έτοιμοι να 
δεχτούν αυτό που τους λέμε ότι συμβαίνει στο παιδί 
τους, βγάζουν θυμό απέναντί μας κι εμείς πολλές φορές 
τον αντιστρέφουμε (συχνά με ολέθρια αποτελέσματα), 
ή τον «καταπίνουμε» και τον φορτώνουμε –άθελά μας 
- στα παιδιά τους (ή, αν είμαστε πολύ ευσυνείδητοι 
επαγγελματίες, στον/στην σύντροφό μας, ή σε κάποιο 
άλλο «αθώο θύμα» του περιβάλλοντός μας). Αυτό 
όμως δεν αλλάζει με τίποτα το γεγονός ότι είναι γονείς 
και έχουν κάθε δικαίωμα να είναι θυμωμένοι με αυτό 
που τους συμβαίνει, να είναι ανέτοιμοι, να θέλουν 
χρόνο, να θέλουν κάποιον ν’ ακούσει τον τεράστιο 
πόνο τους χωρίς κριτική!

Πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί να μπει κανείς στη 
θέση αυτών των ανθρώπων. Μάλλον είμαστε αρκετά 
τυχεροί μέχρι τώρα (μιλάω για τους ανθρώπους της 
ομάδας μου) και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Αν 
δοκιμάζαμε όμως να μπούμε; Δεν είμαι καθόλου σίγουρη 
ότι, αν και «ειδικοί», θα τα καταφέρναμε καλύτερα. 
Καθόλου σίγουρη ότι θα αποδεχόμασταν πιο εύκολα 
την πραγματικότητα, ή ότι θα εφαρμόζαμε καλύτερα 
τις όποιες οδηγίες δίνουμε, θεωρώντας τις συχνά 
αυτονόητες και απλές. Αυτό που θεωρώ σίγουρο, 
όμως, είναι ότι θα γινόμασταν καλύτεροι αγωνιστές! 
Κι αν είναι κάτι καλό που αυτή η μαύρη περίοδος έχει 
αναδείξει, είναι η ομορφιά της συλλογικότητας, της 
αλληλεγγύης, της αγωνιστικότητας. Ας συνεχίσουμε, 
λοιπόν, δίνοντας το καλύτερο απ’ αυτό που έχουμε και 
μπορούμε, γιατί αυτό πρωτίστως θα βοηθήσει εμάς 
τους ίδιους! Ας ξεκινήσουμε από εκεί!
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Επιστημονικά
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Λίγους μήνες μετά την έξοδο της κοινωνίας από 
το ζόφο των μνημονίων, βρισκόμαστε πάλι 
αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και το 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;

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και 
τους δικούς μας ανθρώπους;

Η αποτιμήση των συνεπειών των όσων ζούμε τον 
τελευταίο καιρό δεν είναι εύκολη, δεδομένου και του 
ότι τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία αφορούν σε 
πολύ μικρότερης κλίμακας υγειονομικές κρίσεις (SARS, 
MERS, Zika, Ebola).

Οι επιπτώσεις στη ψυχική υγεία των ανθρώπων  
μπορούν να διακριθούν σε βραχυπρόθεσμες και 
μέσο-μακροπρόθεσμες.

Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως με 
τον περιορισμό της κοινωνικής επαφής των ανθρώπων 
και με το φόβο για την υγεία και τη ζωή. 

Στη Γαλλία μια ένωση ερευνητών ξεκίνησε την 
έρευνα “Coconel” (κορονοϊός και απομόνωση), η 
οποία παρακολουθεί για καιρό τις επιπτώσεις των 

Covid 19
Oι βραχυπρόθεσμες και 
μεσο-μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στην ψυχική 
υγεία των ανθρώπων   

περιοριστικών μέτρων σε χίλιους ανθρώπους.

Μετά το δεύτερο κύμα της έρευνας, που δημοσιεύθηκε 
στις 8 Απριλίου πριν την ανακοίνωση της παράτασης 
κατά ένα μήνα της καθολικής καραντίνας που ισχύει 
στη Γαλλία από τις 17 Μαρτίου, “συνολικά το 37% των 
ερωτηθέντων παρουσίαζε ενδείξεις ψυχολογικής πίεσης”.

Η ίδια ανησυχία κυριαρχεί και στις ΗΠΑ όπου 
“περισσότερο από το ένα τρίτο των Αμερικανών (36%) 
δηλώνει ότι ο κορονοϊός έχει επηρεάσει σοβαρά την 
ψυχική τους υγεία”. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 
στην Κίνα, οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID -2019 
δημιουργούν στον πληθυσμό σε  ποσοστό 58%, από 
μέτρια έως σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση ,εκδηλώσεις 
άγχους στο 28% και καταθλιπτικά συμπτώματα στο 
16%. Πολλές είναι τέλος οι αναφορές για αύξηση 
κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Οι μεσο και μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι δύσκολο 
να προβλεφθούν με ακρίβεια, αναμένεται όμως αύξηση 
των δυσκολιών και των συμπτωμάτων από τη ψυχική 
σφαίρα.

Αυτό θα συμβεί διότι στην πρώτη περίοδο της «μάχης» 
κινητοποιούνται  ισχυροί αμυντικοί ψυχικοί μηχανισμοί  
οι οποίοι όμως αργά ή γρήγορα εξασθενούν. Σταδιακά 
όμως, η αίσθηση της ισότητας όλων απέναντι στην 
απειλή, η ψυχική ανακούφιση που βιώνουμε μένοντας 
σπίτι με τους αγαπημένους μας, η εξασφάλιση μέσω 
επιδομάτων των   ελάχιστων  προϋποθέσεων ασφάλειας 
και  η εξιδανίκευση του κράτους «πατέρα» που μας 
φροντίζει, θα υποχωρήσουν. Η συνειδητοποίηση της 
ανισότητας, η  πρωτοφανής  οικονομική κρίση που 
θα ακολουθήσει, η συνεχιζόμενη απειλή από τις 
πιθανολογούμενες νέες εξάρσεις της πανδημίας, η 
παράταση του περιορισμού της κοινωνικής επαφής 
αναμένουμε να μας επηρεάσουν ποικιλότροπα. 
Εγωδυστονικά συναισθήματα απογοήτευσης, οργής, 

Παναγιώτης Βουτυράκος
[Παιδοψυχίατρος // «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
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φόβου, απελπισίας, μοναξιάς που σήμερα ελέγχονται από 
τους ισχυρούς ψυχικούς μηχανισμούς, θα δοκιμάσουν 
την κοινωνική συνοχή και τη ψυχική μας ισορροπία. 

Η εμπειρία από τη διαχείριση της περιόδου των μνημονίων 
έδειξε δυστυχώς πως την περίοδο  - μετά το αρχικό 
shock- που υπήρχε, έντονη ανάγκη πλαισίωσης του 
πληθυσμού από τους θεσμούς (Υπηρεσίες Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας, Εκπαίδευσης, κλπ.) αυτοί αφέθηκαν 
να καταρρεύσουν.

Η αύξηση των ψυχικών διαταραχών, του μίσους, 
της βίας και του ρατσισμού, η βίωση του άλλου όχι 
σαν πηγή χαράς άλλα σαν ανταγωνιστή στο σκληρό 
αγώνα της επιβίωσης, ο αποκλεισμός από το δικαίωμα 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, η επισιτιστική 
κρίση για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και η 
έκρηξη του αριθμού των αστέγων, ήταν μερικά από τα 
αποτελέσματα αυτής της δυστυχώς πολύ πρόσφατης 
περιόδου της ελληνικής κοινωνίας. Τα όσα αναμένονται 
θα αποτελέσουν ψυχικό επανατραυματισμό, σε ένα 
ψυχικό σώμα που ακόμα δεν έχει επουλώσει τις 
πρόσφατες πληγές του.

Με δεδομένο πως τα μεγάλα θύματα της κάθε κρίσης 
είναι οι αδύναμοι, ειδική μέριμνα  πρέπει να υπάρξει  για  
αυτούς που  είναι πιο ευάλωτοι και σε αυτή την κρίση: 
τους πρόσφυγες, τους άστεγους, τους ανθρώπους με 
ψυχιατρικές δυσκολίες, τους «αόρατους συμπολίτες μας», 
τα παιδιά. Χωρίς άμεση δράση από όλους μας, η κρίση 
αυτή στην υγεία μπορεί να γίνει κρίση των δικαιωμάτων 
των παιδιών, όπως επισημαίνει η UNICEF. Χρειάζεται να 
προστατευθεί η   γενική υγεία των παιδιών (με έμφαση 
στα πιο ευάλωτα) να έχουν όλες τις παροχές που είναι 
απαραίτητες για την ομαλή συνέχιση της σωματικής 
και ψυχικής τους ανάπτυξης, να υπάρχει συνέχιση στη 
μάθηση που σημαίνει ισότιμη πρόσβαση στις πηγές 
μέσω διαδικτύου, να  υποστηριχθούν οι οικογένειες 
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών και να 

προστατευθούν από κάθε είδους βία και κακοποιητική 
συμπεριφορά.

Η έκβαση της περιπέτειας που αντιμετωπίζουμε είναι 
αβέβαιη και άγνωστη όπως σε κάθε κρίση. Πολλές κρίσεις 
λειτούργησαν σαν ευκαιρίες για να αναστοχαστούμε 
πάνω  σε σημαντικές πλευρές της ζωής μας. Ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος και η ταυτόχρονη πανδημία 
της Ισπανικής γρίπης, συνέτειναν στην εκρηκτική 
ανάπτυξη της τέχνης και του πολιτισμού και γέννησαν 
επαναστάσεις που οραματίστηκαν το τέλος των πολέμων. 
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν η αρχή του τέλους 
για την αποικιοκρατία και γέννησε το κίνημα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ αντίθετα στη χώρα μας 
πυροδότησε μια αιματηρή εμφύλια σύγκρουση.                           
       
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) επισημαίνει ότι 
η πανδημία θα έχει σημαντικές μεσο- καιμακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις: οικονομικές (προβλέπεται ύφεση μεγαλύτερη 
αυτής της «Μεγάλης Ύφεσης» του 2008-9), κοινωνικές 
(ραγδαία αύξηση της ανεργίας καιμείωση εισοδημάτων) 
και πολιτικές (αμφισβήτηση πολιτικών δικαιωμάτων, 
στοχοποίηση και στιγματισμός κοινωνικών ομάδων) σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η τωρινή κρίση μας θέτει διάφορα 
ερωτήματα με κορυφαία αυτά της καταστροφής, του 
περιβάλλοντος και της ξέφρενης οικονομικής ανάπτυξης 
καθώς και της κερδοφορίας των λίγων σε βάρος των 
πολλών. Ποιοί είναι οι παράγοντες που μπορούν να 
κάνουν την κρίση ευκαιρία και όχι (μόνο) καταστροφή; 
Με ποιο τρόπο το ένστικτο της ζωής θα υπερισχύσει 
αυτού της καταστροφής και του θανάτου; Στη μεγάλη 
αυτή συζήτηση που πρέπει να μας απασχολήσει όλο το 
επόμενο χρονικό διάστημα, η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας έχει να συνεισφέρει και με την παρακάτω οδηγία:
Προστατέψτε τον εαυτό σας και υποστηρίξτε τους 
άλλους. Η  αλληλεγγύη είναι ο μόνος τρόπος για να 
θωρακιστούμε ψυχικά αλλά και να θωρακίσουμε τις 
κοινότητες μας από τις συνέπειες της  υγειονομικής 
κρίσης.

25



Το παρακάτω κείμενο αποτελεί επιλεκτική 
μετάφραση/απόδοση των κατευθυντήριων 
οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

- ειδικά εκείνων που αναφέρονται στο γενικό 
πληθυσμό, αλλά και τους/τις φροντιστές/τριες 
ανηλίκων - για τη διασφάλιση της ψυχικής υγείας 
και ψυχικής ευημερίας των πολιτών εν καιρώ κρίσης 
του COVID–19. Ολόκληρο το κείμενο είναι διαθέσιμο 
στα αγγλικά στην ιστοσελίδα: 

www.who. int/docs/default-source/corona-
viruse/mental-health-considerations.pdf?s-
fvrsn=6d3578af_8  

Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνικά Ζητήματα σχετικά 
με την εξάπλωση του COVID-19

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την εμφάνιση μιας νέας 
νόσου - του COVID-19 γνωστού και ως κορωνοϊού 
- ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια 
υγεία διεθνώς. Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος μετάδοσης της νόσου του κορωνοϊού σε 
πολλές χώρες του κόσμου. Τον Μάρτιο του 2020, 
και μετά το μέγεθος της παγκόσμιας εξάπλωσης του 
ιού, ο ΠΟΥ υπέβαλε την εκτίμηση ότι ο COVID-19 
μπορεί να χαρακτηριστεί πανδημία.

Ο ΠΟΥ και οι αρχές δημόσιας υγείας σε όλο τον 
κόσμο ενεργούν για να περιορίσουν την εξάπλωση 
του COVID-19. Ωστόσο, αυτή η εποχή κρίσης 
προκαλεί αγωνία στον πληθυσμό. Οι παρακάτω 
κατευθύνσεις για θέματα σχετικά με την ψυχική 
υγεία, αναπτύχθηκαν από το Τμήμα Ψυχικής Υγείας 
και Χρήσης Ουσιών (Department of Mental Health 
and Substance Use) του ΠΟΥ ως μηνύματα που 
απευθύνονται σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού, 
προκειμένου να υποστηρίξουν την ψυχική και 
ψυχοκοινωνική ευημερία τους κατά τη διάρκεια της 
επιδημίας COVID-19.

Για το γενικό πληθυσμό: 

Ο COVID-19 έχει επηρεάσει και ενδέχεται να 
επηρεάσει ανθρώπους από πολλές χώρες, σε 

Ψυχική Υγεία και 
Ψυχοκοινωνικά Ζητήματα 
σχετικά με την εξάπλωση 
του COVID-19

διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Είναι 
σημαντικό ο ιός να μην συνδεθεί με καμία φυλή ή 
εθνικότητα. Θα πρέπει να συμπάσχουμε με όλους 
όσους προσβάλλονται από τον ιό, σε και από 
οποιαδήποτε χώρα. Οι άνθρωποι που επηρεάζονται 
από το Covid-19 δεν έχουν κάνει τίποτα λάθος και 
αξίζουν την υποστήριξή μας, τη συμπόνια και την 
καλοσύνη μας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην αναφερόμαστε σε 
άτομα με την ασθένεια ως «κρούσματα COVID-19», 
«θύματα», «οικογένειες με COVID-19» ή «άρρωστοι», 
όπως πολλές φορές είθισται να αναφέρονται στα ΜΜΕ. 
Είναι άνθρωποι «που έχουν COVID-19», «άνθρωποι 
που λαμβάνουν θεραπεία για τον COVID-19», 
«άνθρωποι που αναρρώνουν από τον COVID-19» 
και μετά την θεραπεία η ζωή τους θα συνεχιστεί 
κανονικά, αφού επιστρέψουν στις οικογένειες και 
τις εργασίες τους. Είναι σημαντικό να είμαστε σε 
θέση να διαχωρίζουμε ένα άτομο και να μην τον/
την ταυτίζουμε με τον COVID-19, προκειμένου να 
μειώσουμε τον κοινωνικό στιγματισμό των ατόμων 
ως «άρρωστων» ή «μολυσματικών».

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να ελαχιστοποιήσουμε την 
παρακολούθηση, την ανάγνωση ή την ακρόαση 
ειδήσεων που προξενούν αγωνία ή stress. 
Αναζητούμε πληροφορίες μόνο από αξιόπιστες 
πηγές και κυρίως με σκοπό να λάβουμε τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους εαυτούς 
μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ψάχνουμε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σε συγκεκριμένες 
ώρες της ημέρας, μία ή δύο φορές ημερησίως. 
Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας τα 
επίσημα καταγεγραμμένα γεγονότα και όχι φήμες 
που οδηγούν σε παραπληροφόρηση. Μπορούμε να 
συγκεντρώνουμε πληροφορίες σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, από την ιστοσελίδα του ΠΟΥ και τις 
πλατφόρμες των τοπικών υγειονομικών αρχών, 
προκειμένου μπορούμε να διακρίνουμε τα γεγονότα 
από τις φήμες. 

Προστατεύουμε τον εαυτό μας και στηρίζουμε τους 
γύρω μας. Βοηθώντας τους συνανθρώπους μας σε 
μια στιγμή ανάγκης, ωφελούμε τόσο το άτομο που 

Απόδοση – Επιμέλεια: 
Ελεονώρα Γκουσιάρη 
[Ψυχολόγος // Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

26



λαμβάνει υποστήριξη, όσο και τους εαυτούς μας. 
Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε τακτική 
τηλεφωνική επικοινωνία με γείτονες ή άτομα της 
γειτονιάς μας, οι οποίοι/ες μπορεί να χρειάζονται 
κάποια επιπλέον υποστήριξη. Η συνεργασία μιας 
κοινότητας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 
δεσμών αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση του 
Covid-19 από κοινού.

Αναζητούμε ευκαιρίες για να αναφερθούμε στις 
ελπιδοφόρες ιστορίες ανθρώπων που έχουν βιώσει 
τον COVID-19. Για παράδειγμα, ιστορίες ανθρώπων 
που έχουν αναρρώσει ή που έχουν υποστηρίξει 
έναν αγαπημένο τους και είναι πρόθυμοι/ες να 
μοιραστούν την εμπειρία τους.

Αναγνωρίζουμε τη συμβολή των φροντιστών και 
των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης που υποστηρίζουν τους ανθρώπους που 
έχουν προσβληθεί από το COVID-19 στην κοινότητά 
μας. 

Για τους φροντιστές ανηλίκων: 

Είναι σημαντικό να βοηθάμε τα παιδιά να βρουν 
διαφορετικούς τρόπους να εκφράσουν τα 
συναισθήματα τους όπως ο φόβος και η θλίψη. 
Κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο να εκφράζει τα 
συναισθήματά του. Μερικές φορές η εμπλοκή σε 
μια δημιουργική δραστηριότητα, όπως το παιχνίδι 
και η ζωγραφική, μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη 
διαδικασία. Τα παιδιά αισθάνονται ανακουφισμένα 
όταν μπορούν να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν 
τα συναισθήματά τους σε ένα ασφαλές και 
υποστηρικτικό περιβάλλον.

Κατά την περίοδο αυτή τα παιδιά είναι καλό να 
παραμένουν κοντά στους γονείς και την ευρύτερη 
οικογένεια, εφόσον αυτή θεωρείται ασφαλής για το 
παιδί και να αποφεύγεται ο διαχωρισμός των παιδιών 
από τα πρόσωπα φροντίδας τους. Εάν ένα παιδί 
χρειάζεται να διαχωριστεί από τον κύριο φροντιστή 

του, είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι του/της 
παρέχεται η κατάλληλη εναλλακτική φροντίδα και ότι 
ένας κοινωνικός λειτουργός ή άλλος επαγγελματίας 
θα παρακολουθεί τακτικά το παιδί. Περαιτέρω, 
πρέπει να διασφαλιστεί η τακτική επικοινωνία με 
γονείς και φροντιστές, όπως προγραμματισμένη 
τηλεφωνική επικοινωνία ή βιντεοκλήσεις δύο φορές 
την ημέρα ή άλλη επικοινωνία (π.χ. μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ανάλογα με την ηλικία του παιδιού).

Είναι καλό να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο τις συνήθειες της καθημερινής ζωής 
ή να δημιουργήσουμε νέες, ειδικά εάν τα παιδιά 
πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Επιπλέον, δεδομένης 
της διακοπής του σχολείου είναι καλό να παρέχονται 
στο παιδί κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες. 
Όσο είναι εφικτό, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε 
τα παιδιά να συνεχίσουν να παίζουν και να 
αλληλεπιδρούν με τους άλλους (και ιδιαίτερα 
συνομηλίκους/ες τους), έστω και μόνο μέσα στην 
οικογένεια όταν θα πρέπει να περιορίσουν την 
κοινωνική επαφή, όπως σε περιπτώσεις περιορισμού 
της μετακίνησης.

Σε περιόδους stress και κρίσης, είναι σύνηθες για 
τα παιδιά να διεκδικούν περισσότερη προσοχή 
και να προσκολλώνται στους γονείς τους. Είναι 
καλό να συζητάμε για τον COVID-19 με τα παιδιά, 
με ειλικρινή και εποικοδομητικό τρόπο. Εάν τα 
παιδιά ανησυχούν, είναι καλό να ανταποκριθούμε 
στα συναισθήματά τους για να μειώσουμε την 
αγωνία τους. Τα παιδιά άλλωστε, παρατηρούν τις 
συμπεριφορές και τα συναισθήματα των ενηλίκων, 
αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των δύσκολων 
καταστάσεων, προκειμένου να μπορέσουν και τα 
ίδια να αντιμετωπίσουν το άγχος και την πίεση που 
αισθάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας: eody.gov.gr
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Η 
καραντίνα αποτελεί ένα μέτρο περιορισμού 
της μετακίνησης ανθρώπων που έχουν 
ενδεχομένως εκτεθεί σε μεταδοτική ασθένεια 

για να εξακριβωθεί εάν είναι άρρωστοι, μειώνοντας 
έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας. Ο ορισμός 
αυτός διαφέρει από την απομόνωση, δηλαδή τον 
διαχωρισμό των ανθρώπων που έχουν διαγνωσθεί 
με μεταδοτική ασθένεια από άτομα που δεν είναι 
άρρωστα, ωστόσο οι δύο όροι χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικά, ειδικά στην επικοινωνία των αρχών με 
τους πολίτες. Η λέξη «καραντίνα» χρησιμοποιήθηκε 
πρώτη φορά στη Βενετία της Ιταλίας το 1127, όπου 
ασκήθηκε  ως μέτρο ανάσχεσης της λέπρας. Τριακόσια 
χρόνια αργότερα, χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως μέτρο 
αντιμετώπισης του «Μαύρου Θανάτου» (πανώλης), 
από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις μέρες μας, βλέπουμε 
το μέτρο της καραντίνας να χρησιμοποιείται από όλες 
τις χώρες στις οποίες εντοπίζονται άνθρωποι που 
έχουν νοσήσει από την επιδημία του COVID19. Στην 
Κίνα, η μαζική καραντίνα ολόκληρων πόλεων ήρθε 
ως απάντηση των αρχών στη γρήγορη εξάπλωση του 
ιού, ενώ πολλές χιλιάδες ταξιδιώτες που επέστρεψαν 
από την Κίνα κλήθηκαν να αυτο-απομονωθούν στο 
σπίτι ή σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Ανάλογα μέτρα έχουμε ξανασυναντήσει στο πρόσφατο 
παρελθόν: θαλάσσιες καραντίνες επιβλήθηκαν επίσης σε 
περιοχές της Κίνας και του Καναδά για την αντιμετώπιση 

Όι ψυχολογικές 
επιπτώσεις της 
καραντίνας: 

της έξαρσης του σοβαρού οξέος αναπνευστικού 
συνδρόμου (SARS) το 2003, ενώ ολόκληρα χωριά 
σε πολλές χώρες της Δυτικής Αφρικής τέθηκαν σε 
καραντίνα κατά τη διάρκεια της επιδημίας Ebola του 
2014.

Είναι αναμφίβολο ότι η καραντίνα είναι συχνά μια 
ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία για όσους/ες υποβάλλονται 
σε αυτήν. Ο διαχωρισμός από τα αγαπημένα πρόσωπα, 
η απώλεια της ελευθερίας, η αβεβαιότητα σχετικά με 
την κατάσταση της νόσου και η πλήξη μπορούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα 
δύσκολες καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, τα ενδεχόμενα 
οφέλη από την υποχρεωτική καραντίνα, ως μέτρου 
πρόληψης και περιορισμού της μετάδοσης της νόσου, 
πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά έναντι του πιθανού 
ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους που 
μπορεί να επιφέρει, τόσο στα κράτη και στα υγειονομικά 
συστήματα όσο και στους πολίτες.

Η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ, αποτελεί μια 
ανασκόπηση 24 αναθεωρημένων ερευνών, οι οποίες 
καταγράφουν και συζητούν τις αρνητικές ψυχολογικές 
επιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί σε περιπτώσεις 
καραντίνας. Για να εντοπιστούν οι πιθανές επιπτώσεις 
της στην ψυχική υγεία / ψυχική ευημερία, καθώς και 
οι παράγοντες που συμβάλλουν ή μετριάζουν αυτές 
τις επιπτώσεις, οι ερευνητές/τριες του LANCET 

Η παρούσα έρευνα δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2020 στο ιατρικό περιοδικό LANCET και αποτελεί 
μια ανασκόπηση ερευνών σχετικών με τις ψυχολογικές επιπτώσεις της εφαρμογής μέτρων καραντίνας σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον σε παρελθούσες συγκυρίες εμφάνισης επιδημιών. Το παρόν κείμενο αποτελεί 
επιλεκτική παράθεση της συζήτησης που αναπτύσσεται στην ανασκόπηση, εστιάζοντας τόσο στις ψυχολογικές 
επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί σε περιόδους καραντίνας, όσο και τους τρόπους με τους οποίους αυτές 
μπορούν να μειωθούν. Κρίνουμε σημαντικό να δημοσιεύσουμε τη συζήτηση που αναπτύσσεται στην παρούσα 
ανασκόπηση, δεδομένης της διεύρυνσης των μέτρων απαγόρευσης μετακίνησης και στον γενικό πληθυσμό 
στη χώρα μας – και όχι μόνο σε όσους/ες είχαν βρεθεί θετικοί/ες στη νόσο - διαμορφώνοντας μια κατάσταση 
γενικευμένης καραντίνας για τους πολίτες, αλλά και συνεπακόλουθης δυσφορίας που επιφέρουν αυτά τα 
μέτρα σε ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Ολόκληρο το κείμενο της έρευνας είναι διαθέσιμο 
στα αγγλικά στην ιστοσελίδα του περιοδικού LANCET.

Απόδοση – Επιμέλεια: 
Ελεονώρα Γκουσιάρη 
[Ψυχολόγος // Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]
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ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων
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εξέτασαν μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα 
χώρες και περιλάμβαναν άτομα με SARS (11 μελέτες), 
Ebola (πέντε μελέτες), την πανδημία γρίπης H1N1 του 
2009 και το 2010 (τρεις μελέτες), το αναπνευστικό 
σύνδρομο στη Μέση Ανατολή (δύο μελέτες) και τη 
γρίπη των ιπποειδών.

Μια μελέτη που διεξήχθη σε νοσοκομειακό προσωπικό 
που ερχόταν σε επαφή με ασθενείς με SARS, διαπίστωσε 
ότι αμέσως μετά την περίοδο καραντίνας (9 ημέρες), 
οι εργαζόμενοι/ες ανέπτυξαν έντονα συμπτώματα 
άγχους. Στην ίδια μελέτη, το προσωπικό αναφέρει 
έντονη εξάντληση, αποσύνδεση από τους άλλους, 
άγχος κατά την αντιμετώπιση των εμπύρετων ασθενών, 
ευερεθιστότητα, αϋπνία, απώλεια συγκέντρωσης, 
απροθυμία προσέλευσης στην εργασία, ακόμη και 
παραίτηση. Σε μια άλλη μελέτη, η επίδραση της 
καραντίνας οδήγησε στην ανάπτυξη συμπτωμάτων 
μετατραυματικού άγχους στους/στις εργαζόμενους/
ες σε νοσοκομείο, ακόμη και τρία χρόνια μετά την 
εφαρμογή της καραντίνας. Μια μελέτη που συνέκρινε 
συμπτώματα μετατραυματικού άγχους σε γονείς και 
παιδιά που βρίσκονταν σε καραντίνα με εκείνα που 
δεν βρίσκονταν, διαπίστωσε ότι οι μέσες βαθμολογίες 
άγχους ήταν τέσσερις φορές υψηλότερες στα παιδιά 
που βρίσκονταν σε καραντίνα. 

Όλες οι ποσοτικές μελέτες που εξέτασαν τα άτομα που 
τέθηκαν σε καραντίνα, αναφέρουν υψηλό επιπολασμό 
συμπτωμάτων ψυχικής δυσφορίας όπως: συναισθηματικές 
διαταραχές, κατάθλιψη, άγχος, μειωμένη διάθεση, 
ευερεθιστότητα, αϋπνία, συμπτώματα μετατραυματικού 
άγχους. Συγκεκριμένα, οι πιο συχνά εμφανιζόμενες 
καταστάσεις που επέτειναν το άγχος κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας: 

Φόβος μόλυνσης: Συμμετέχοντες/ουσες σε οκτώ 
μελέτες που τέθηκαν σε καραντίνα, ανέφεραν φόβους 
για την υγεία τους ή την υγεία των αγαπημένων τους 
εστιάζοντας στην αγωνία ότι μπορεί να τους μεταδώσουν 
τη νόσο. Επίσης, οποιοδήποτε σωματικό σύμπτωμα 
και αν βίωναν το συσχέτιζαν με τη νόσο, ακόμα και 
για αρκετούς μήνες μετά την ανάρρωση.

Απογοήτευση και πλήξη: Η απώλεια της συνηθισμένης 
ρουτίνας και η μειωμένη κοινωνική και σωματική επαφή 
με άλλους ανθρώπους, έχει φανεί ότι συχνά προξενούν 
πλήξη, απογοήτευση και αίσθηση απομόνωσης από 

τον υπόλοιπο κόσμο, η οποία βιώνεται ως τρομακτική 
εμπειρία από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις 
έρευνες. 

Ανεπαρκείς προμήθειες: Η ανεπάρκεια βασικών αγαθών 
(π.χ. τροφή, νερό, ρούχα ή κατάλληλο κατάλυμα) κατά 
τη διάρκεια της καραντίνας υπήρξε έντονη πηγή 
αναστάτωσης και συνέχισε να συνδέεται με το άγχος 
και συναισθήματα οργής έως και 6 μήνες μετά τη λήξη 
της καραντίνας. Σε τέσσερις μελέτες που αναφέρονται 
στην επιδημία του SARS στο Τορόντο, οι συμμετέχοντες/
ουσες παρότι επαίνεσαν το ιατρικό προσωπικό για τις 
υπηρεσίες τους, ανέφεραν ελλείψεις υγειονομικού 
υλικού και ότι σε περιπτώσεις απομόνωσης στο σπίτι 
το φαγητό και τα αναγκαία είδη καθυστερούσαν να 
έρθουν.

Ανεπαρκής πληροφόρηση: Πολλοί/ες συμμετέχοντες/
ουσες έθεσαν το ζήτημα της κακής πληροφόρησης από 
τους φορείς δημόσιας υγείας ως παράγοντα άγχους, 
αναφέροντας την έλλειψη σαφούς καθοδήγησης 
σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν 
και σύγχυση σχετικά με το σκοπό της καραντίνας. 

Καταστάσεις που επιτείνουν το άγχος μετά την καραντίνα: 
Οικονομικά προβλήματα: Η οικονομική ζημία αποτελεί 
πρόβλημα, που εκκινεί από την ίδια την επιβολή της 
καραντίνας, καθώς τα άτομα δεν μπορούν να εργαστούν 
και πρέπει να διακόψουν ξαφνικά τις επαγγελματικές 
τους δραστηριότητες χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό. 
Στις αναθεωρημένες μελέτες, η οικονομική ζημία ως 
αποτέλεσμα της καραντίνας δημιούργησε σοβαρές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στις ζωές των 
ανθρώπων και βρέθηκε ότι αποτελεί έναν από τους 
βασικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 
ψυχικών προβλημάτων για αρκετό καιρό μετά την 
καραντίνα. Πολλοί/ες βρέθηκαν να εξαρτώνται από 
τις οικογένειές τους για να τους παρέχουν οικονομική 
βοήθεια κατά τη διάρκεια της καραντίνας, κάτι που συχνά 
μπορεί να προκαλέσει ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. 
Σε μία μελέτη, κατά τη διάρκεια της επιδημίας του 
SARS στο Τορόντο, σημειώθηκε μεγαλύτερη οικονομική 
πίεση ιδιαίτερα σε ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, 
καθώς τα μέτρα επιδοματικής στήριξης της κυβέρνησης 
καθυστέρησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. 
Οι άνθρωποι χαμηλού εισοδήματος που βρίσκονται 
σε καραντίνα, χρειάζονται επιπρόσθετη οικονομική 
στήριξη και απαλλαγές από οφειλές, καθώς και άλλες 
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κατηγορίες εργαζομένων όπως οι αυτοαπασχολούμενοι 
που αδυνατούν να εργαστούν.  

Στίγμα: Το στίγμα και η απόρριψη των ανθρώπων από 
τον κοινωνικό τους περίγυρο ως «κρούσματα της νόσου» 
ή μολυσματικούς/ες, αναφέρεται σε όλες τις έρευνες 
ως σημαντική κοινωνική επίπτωση της καραντίνας και 
συχνά εξακολουθεί να πλήττει τους ανθρώπους για 
αρκετό διάστημα μετά την καραντίνα, ακόμα και μετά 
από περιορισμό της επιδημίας. Οι συμμετέχοντες/
ουσες σε αρκετές μελέτες ανέφεραν ότι οι άλλοι 
τους αντιμετώπιζαν διαφορετικά: αποφεύγοντας τους, 
αντιμετωπίζοντας τους με φόβο και καχυποψία και 
κάνοντας επικριτικά σχόλια. Αρκετοί/ες εργαζόμενοι/
ες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη 
Σενεγάλη, κατά την περίοδο εξάπλωσης του Ebola, 
ανέφεραν ότι η καραντίνα οδήγησε τις οικογένειές τους 
να θεωρήσουν ότι η δουλειά τους είναι υπερβολικά 
επικίνδυνη δημιουργώντας εντάσεις. Στην ίδια μελέτη, 
τρεις συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να 
ξαναρχίσουν τη δουλειά τους μετά την καραντίνα, 
επειδή οι εργοδότες τους εξέφρασαν φόβο μετάδοσης 
της ασθένειας. Όσοι/ες τέθηκαν σε καραντίνα κατά τη 
διάρκεια της επιδημίας Ebola στη Λιβερία, ανέφεραν ότι 
ιδιαίτερα στιγματισμένες βρέθηκαν να είναι ορισμένες 
μειονοτικές ομάδες, καθώς ανήκαν σε διαφορετικές 
φυλές ή θρησκείες και θεωρήθηκαν επικίνδυνες για τη 
μετάδοση της νόσου. Ο ίδιος ο φόβος του στιγματισμού 
από την τοποθέτηση σε καραντίνα οδήγησε πολλούς/
ες από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε αυτή τη 
μελέτη να κρατήσουν κρυφή την ασθένειά τους και να 
αποφύγουν να ζητήσουν βοήθεια σε μια κατά τα άλλα 
εύκολα θεραπεύσιμη νόσο, γεγονός που επιδείνωσε 
την κατάστασή τους. Τα ΜΜΕ επίσης, έχουν ισχυρή 
επίδραση στη δημόσια συμπεριφορά οι δραματικοί 
τίτλοι ειδήσεων και ο φόβος μαζικής εξάπλωσης που 
συχνά τονίζεται στα μέσα, έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει 
στην ενίσχυση του στιγματισμού συγκεκριμένων 
συμπεριφορών ή κοινωνικών ομάδων.

Συμπεράσματα

Ο περιορισμός της διάρκειας της καραντίνας σε αυτή 
που θεωρείται επιστημονικά ορθή, δεδομένης της 
γνωστής διάρκειας των περιόδων επώασης και η μη 
υιοθέτηση μιας υπερβολικά προληπτικής προσέγγισης, 

μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις προαναφερθείσες 
επιπτώσεις στους ανθρώπους. Η επιβολή περιορισμών 
επ’ αόριστον σε ολόκληρες πόλεις χωρίς σαφή χρονικό 
προσανατολισμό (όπως παρατηρήθηκε στη Wuhan 
της Κίνας) μπορεί να είναι περισσότερο επιζήμια από 
τις αυστηρά εφαρμοζόμενες διαδικασίες καραντίνας 
που περιορίζονται στην περίοδο επώασης.

Η επιτυχής χρήση της καραντίνας ως μέτρο προστασίας 
της δημόσιας υγείας απαιτεί τη μείωση, στο μέτρο του 
δυνατού, των αρνητικών συνεπειών που συνδέονται με 
αυτήν. Δεδομένης της εξελισσόμενης κατάστασης με 
τον COVID 19, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής 
χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους όλο το εύρος 
των πιθανών επιπτώσεων αυτού του μέτρου. 

Συνολικά, η παρούσα ανασκόπηση υποδηλώνει ότι οι 
ψυχολογικές επιπτώσεις της καραντίνας είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες 
(κοινωνικούς, οικονομικούς) και μπορούν να διαρκέσουν 
πολύ. Η στέρηση της ελευθερίας των ανθρώπων για το 
ευρύτερο δημόσιο συμφέρον είναι συχνά αμφιλεγόμενη 
πολιτική επιλογή και πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
προσοχή. Εάν η καραντίνα είναι απαραίτητη, τότε τα 
αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι πρέπει να ληφθεί 
κάθε μέτρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτή η 
εμπειρία είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη για τους 
ανθρώπους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να εξηγείται 
από τις αρχές στους ανθρώπους τι συμβαίνει και για 
πόσο καιρό θα διαρκέσει, παρέχοντας εναλλακτικές 
δραστηριότητες με τις οποίες μπορούν να καταπιαστούν 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας, εξασφαλίζοντας 
βασικές προμήθειες (όπως τρόφιμα, νερό και ιατρικά 
εφόδια), αλλά και την αναγκαία οικονομική υποστήριξη. 
Οι αρχές δημόσιας υγείας που αναλαμβάνουν τις 
αποφάσεις για την εφαρμογή της καραντίνας, θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι οι άνθρωποι που 
υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία βιώνουν σημαντικές 
απώλειες (κοινωνική ζωή, εργασία). Εάν η εμπειρία της 
καραντίνας είναι αρνητική, τα αποτελέσματα αυτής της 
ανασκόπησης υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρξουν 
μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα επηρεάσουν όχι 
μόνο τους ανθρώπους που βρίσκονται σε καραντίνα, 
αλλά και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που 
επέβαλε την καραντίνα και τους υπαλλήλους δημόσιας 
υγείας, καθώς και την πολιτική ηγεσία που υιοθέτησε 
αυτό το μέτρο.
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Εάν βία είναι οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 
βλάπτει ή απειλεί να βλάψει τη ζωή ή την ελευθερία, 
τότε, αναμφίβολα, η καραντίνα συνιστά μία πράξη 

βίας. Ταυτόχρονα, ο αυτοπεριορισμός στην οικία, που 
παρουσιάζεται και επιβάλλεται ως ένα αναγκαίο μέτρο 
για την προστασία του πληθυσμού ή ακόμη και ως «το 
ελάχιστο κακό» απέναντι στον ολέθριο κίνδυνο της 
πανδημίας, αποτελεί ένα προνομιακό πεδίο παραγωγής 
ή αναπαραγωγής φαινομένων συνδεδεμένων με τη βία.

Είναι γνωστό ότι το «σπίτι» μπορεί να αποτελεί ένα 
επικίνδυνο χώρο, για την ανάπτυξη μορφών βίας, 
όπως η σωματική ή η σεξουαλική κακοποίηση, η 
συναισθηματική κακομεταχείριση, η λεκτική επιθετικότητα 
ή η παραμέληση. Για αυτούς τους λόγους ήδη από την 
αρχή της εφαρμογής της καραντίνας έγιναν άμεσες 
ενέργειες, όπως η δημιουργία τηλεφωνικών γραμμών 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων εκδήλωσης ενδοοικογενειακής βίας.

Αυτό που δεν γίνεται, ωστόσο, εύκολα σαφές είναι ότι 
η καραντίνα αυτή καθεαυτή -- παρά την επικοινωνιακή 
πίεση να τη «χαρούμε» ή να την αντιμετωπίσουμε 
ως ευκαιρία για αυτοβελτίωση ή αυτοφροντίδα» -- 
αποτελεί μία βίαιη συνθήκη που επιδρά στο επίπεδο 
της ανθρώπινης επικοινωνίας, της εργασίας, της 
εκπαίδευσης, της οικονομίας, της κοινωνίας και του 
πολιτισμού. Η πραγματικότητα που δημιουργεί μπορεί 
να γίνει αντιληπτή όχι μόνο από τα αποτελέσματά της 
στο άμεσο ή και πιο μακρινό μέλλον, αλλά και από το 
παρόν που έχει διαμορφώσει.

Ένα, δυστυχώς, πρόσφορο πεδίο για να γίνει κατανοητή 
η παραπάνω παρατήρηση είναι οι στεγαστικές δομές 
(ξενώνες παιδικής προστασίας, μονάδες ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης, δομές φιλοξενίας προσφύγων). Ο 
εγκλεισμός δυσχεραίνει το έργο υποστήριξης των 
φιλοξενουμένων μιας και η διακοπή της σχέσης και 
της επαφής με την κοινότητα (με την εκπαίδευση, 
την εργασία, τον πολιτισμό) δημιουργεί προβλήματα 
στην πορεία αποκατάστασης και ένταξης. Πολύ 
περισσότερο, όμως, επαναφέρει μία οικεία συνθήκη 
«παύσης» και «επιστροφής» των φιλοξενούμενων 

Η καραντίνα ως συνθήκη και 
ως πεδίο εκδήλωσης της βίας
Μιχάλης Παπαντωνόπουλος
[Ψυχολόγος // Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Πλόες» - ΕΨΥΜΕ]

και των επαγγελματιών, σε πρακτικές ιδρυματικής 
«φροντίδας».

Και αν ο εγκλεισμός, -- λόγω της δεδηλωμένης 
προσωρινότητας και της αναγκαιότητας που προκύπτει 
από το ότι «πρώτα από όλα πρέπει να ζήσουμε» -- δεν 
επαρκεί για να συνειδητοποιήσουμε την πρόσληψη 
και τις επιπτώσεις της καραντίνας ως βία, ο φόβος 
που συνοδεύει την αφήγηση της πανδημίας είναι 
κυρίαρχος. Η αποκοπή των κοινωνικών ομάδων που 
φιλοξενούνται σε δομές και ιδρύματα δεν προκαλεί 
μόνο φόβο για την απειλή της ζωής των ίδιων των 
φιλοξενούμενων, αλλά σε μεγάλο βαθμό αγωνία για 
τις αλλαγές που συμβαίνουν εκεί έξω, για τη διατήρηση 
ή τον μετασχηματισμό του κόσμου όπως τον ήξεραν. 
Η στάση και η ανάπαυλα που προτείνουν οι πολιτικές 
εφαρμογής της καραντίνας είναι για μία ακόμη φορά 
επιζήμιες για όσους βρίσκονται σε αποκλεισμό, μιας 
και θα χρειαστεί διπλάσιος κόπος για να καλύψουν 
την απόσταση. Την ίδια στιγμή, οι εξηγήσεις για το τί 
συμβαίνει εκεί έξω ή γιατί αναγκαστήκαμε όλοι εμείς 
να βρεθούμε έγκλειστοι δεν επαρκούν. Ο φόβος για 
την απώλεια των αγαπημένων προσώπων ή ακόμη 
και η αγωνία για χαμένες ευκαιρίες και για το χαμένο 
χρόνο οδηγούν τις έγκλειστες ομάδες σε απελπισία 
και αγανάκτηση.

Μία πολιτική μπορεί να είναι ταυτόχρονα σωτήρια 
και επικίνδυνη, πάντα σε σχέση με το εύρος και τις 
ιδιαιτερότητες απεύθυνσης. Η εφαρμογή της καραντίνας 
δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες των μειονοτήτων, όπως 
τις ανάγκες των στεγαστικών δομών παιδιών, εφήβων, 
αστέγων, προσφύγων και μεταναστών. Τα προβλήματα 
που επιφυλάσσουν οι πρακτικές που σχετίζονται με 
την εφαρμογή και τη διασφάλιση της καραντίνας 
δεν έχουν να κάνουν μόνο με το παρόν και με τις 
δυσκολίες να αντιμετωπίσει κανείς την αναχαίτιση 
των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, αλλά περισσότερο 
με το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης του κοινωνικού 
ενδιαφέροντος από ειδικές ομάδες πληθυσμού, που 
ιστορικά έχουν βρεθεί στο περιθώριο των πολιτικών, 
παρά τις χρόνιες προσπάθειες μετάβασης εντός του 
πεδίου του βλέμματος και της κοινωνίας.
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Eυρωπαϊκά 
Προγράμματα
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Το τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  [Research & Development] από την τελευταία φορά που 
επικοινώνησε τη δράση του [Δεκέμβριος 2019] από αυτό το βήμα λόγου, προσπάθησε να δικαιολογήσει 
τον τίτλο του με αρκετή έρευνα  και ανάπτυξη. Έρευνα, με αφετερία τις δυσκολίες των πληθυσμών 

που εξυπηρετούμε στον οργανισμό “ΠΛΟΕΣ” Ε.Ψυ.Με και κατεύθυνση την ανάπτυξη προγραμμάτων και 
εργαλείων που θα διευκολύνουν το έργο των εργαζομένων και θα αναβαθμίζουν το επίπεδο φροντίδας που 
λαμβάνουν οι ωφελούμενοί μας.

Βασισμένες λοιπόν στους παραπάνω άξονες είναι και οι παρακάτω ενέργειες:

[Α] Τίτλος έργου

To Do is to Be: Η ανάπτυξη ενός οδηγού σεξουαλικής εκπαίδευσης

Πιθανή ημερομηνία έναρξης του έργου: 01.01.2021
Πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου: 31.12.2022

Σύντομη περιγραφή του έργου:
Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος;

Άτομα με νοητικές ιδιαιτερότητες βιώνουν σεξουαλικές ανάγκες και επιθυμίες, όπως όλοι μας.  Ωστόσο, 
μπορεί να μην είναι σε θέση να επικοινωνούν ή να ενεργούν πάνω σε αυτές τις επιθυμίες και επίσης μπορεί 
να δυσκολεύονται  με την εκμάθηση κατάλληλης συμπεριφοράς όσον αφορά την έκφρασή τους. Μπορεί 
επίσης να παρεμποδίζονται από την στάση άλλων ανθρώπων στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η πεποιθήση ότι τα 
άτομα με νοητικές ιδιαιτερότητες  είναι είτε παιδιά χωρίς σεξουαλική αντίληψη και ασεξουαλικά ή σεξουαλικά 
ανεξέλεκτα και ενδέχεται να γίνουν σεξουαλικοί παραβάτες, εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινότητα.

Όλοι οι ενήλικες έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν σεξουαλικές σχέσεις. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι 
δύσκολο ή αδύνατο για ενήλικες με νοητικές ιδιαιτερότητες , λόγω ανεπαρκούς κοινοτικής υποστήριξης ή 
επειδή οι ανάγκες υποστήριξης ενός ατόμου είναι πολύ υψηλές.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να:

• Εφοδιάσει/επιμορφώσει/εκπαιδεύσει τους χρήστες των υπηρεσιών, για να εντοπίσουν, να εξερευνήσουν 
και να ενεργήσουν βάσει της σεξουαλικότητάς τους.

• Εφοδιάσει/επιμορφώσει /εκπαιδεύσει το υποστηρικτικό περιβάλλον των ωφελουμένων για να αναγνωρίσουν 
και να αποδεχτούν τα παιδιά τους ως σεξουαλικά όντα, καθώς επίσης και να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν 
τις ανάγκες τους.

• Εφοδιάσει/επιμορφώσει/εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με σκοπό να αναγνωρίσουν 
και να αποδεχτούν τη σεξουαλικότητα στην αναπηρία, ώστε να είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν και να 
αντιμετωπίσουν τις σεξουαλικές ανάγκες των ανθρώπων της ομάδας στόχου.

• Εφοδιάσει/επιμορφώσει/εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας και το περιβάλλον υποστήριξης, μέσω 
μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας.
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[Β] Τίτλος έργου

Developing Basketism: Η ανάπτυξη ενός οδηγού οργανωμένου αθλητισμού.

Πιθανή ημερομηνίαέναρξης του έργου: 01.01.2022
Πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου: 31.12.2024

Η βασική ιδέα πίσω από το σχέδιο είναι να προωθηθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό, 
καθώς και η κοινωνική ένταξη, οι ίσες ευκαιρίες και η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της σωματικής 
άσκησης που ενισχύει την υγεία μέσω της αυξημένης συμμετοχής και της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό 
για όλους.

Τα άτομα με διαταραχή του αυτιστικού συνδρόμου (ASD) συχνά έχουν ένα συνδυασμό προβλημάτων υγείας, 
τα οποία συνδέονται συχνά με τη σωματική αδράνεια. Η σωματική δραστηριότητα λοιπόν στα άτομα αυτά, 
μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας τους, της φυσικής τους λειτουργίας, της αυτοεκτίμησης και 
της συμπεριφοράς τους. Μπορεί να προσφέρει μια ευχάριστη κοινωνική διέξοδο και μπορεί να βοηθήσει 
στην υποστήριξη οικογενειών και φροντιστών.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αθλητική θεραπεία για παιδιά με αυτισμό. Οι εξαιρετικά δομημένες ρουτίνες 
που δημιουργούν τα αθλήματα πιστεύεται ότι είναι παρόμοιες με τις αυτο-διεγερτικές, επαναλαμβανόμενες 
συμπεριφορές του αυτιστικού παιδιού. Ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή, θετική εναλλακτική 
λύση για το παιδί αφού το παροτρύνει να εμπλακεί στη δραστηριότητα.

Ο αθλητισμός όμως προσφέρει επίσης και κοινωνικά οφέλη. Για το αυτιστικό παιδί, η συμμετοχή στον 
οργανωμένο αθλητισμό προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, για συντονισμό και 
σύνδεση με άλλους και για ανάπτυξη σχέσεων και επικοινωνίας με τους συνομηλίκους. Ωστόσο, τα παιδιά 
με ASD θα χρειαστούν περισσότερη υποστήριξη για να πετύχουν στον οργανωμένο αθλητισμό, όμως τα 
αποτελέσματα μπορεί να είναι σημαντικά.

Για τους γονείς αυτιστικών παιδιών, η επένδυση σε ένα ρυθμιζόμενο στεφάνι μπάσκετ εντός εδάφους μπορεί 
να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσουν ποιοτικό χρόνο με το παιδί τους, καταπολεμώντας και 
αντιμετωπίζοντας τα συμπτώματα του αυτισμού. Ρυθμιζόμενοι στόχοι μπάσκετ σημαίνουν ότι το ταμπλό 
μπορεί να ανυψωθεί και να χαμηλωθεί σε ένα ύψος που να είναι κατάλληλο για το παιδί.

Οι παίκτες όλων των επιπέδων ικανότητας μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που διδάσκουν 
τις βασικές αρχές του μπάσκετ, ενώ το ίδιο το άθλημα βοηθά τα παιδιά να προσπαθούν για το συντονισμό, 
την ισορροπία και την αντοχή. Γενικά όμως αξίζει να σημειωθεί, ότι οι περισσότερες δραστηριότητες και οι 
ασκήσεις στοχεύουν στη συναισθηματική ρύθμιση, στην επικοινωνία, στους κανόνες παιχνιδιού και στην 
ομαδική εργασία. Ακόμη και ένα απλό ή ένα παραδοσιακό  παιχνίδι μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη,  
αφού μπορεί να διδάξει μαθήματα όπως η ακρόαση, η τήρηση και ακολουθία των οδηγιών, ενώ  προτρέπει 
το άτομο να εξασκείται στο να περιμένει τη σειρά του καλλιεργώντας περισσότερο την υπομονή. 

Εκτός όμως από τα παραπάνω, τα οφέλη για την υγεία από την άσκηση είναι ακόμα περισσότερα και είναι 
γνωστά. Η άσκηση προωθεί το υγιές βάρος και τα ισχυρά οστά, ενώ έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία 
επισημαίνουν ότι η συστηματική άσκηση μπορεί να μειώσει το στρες και να βελτιώσει την καρδιαγγειακή 
λειτουργία. Λιγότερο όμως γνωστά είναι τα οφέλη συμπεριφοράς μέσω της άσκησης για την ψυχική υγεία 
των ατόμων.

Μελλοντικά Projects:

Η ομάδα του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει ήδη 
αρχίσει να μελετά και να δουλεύει τον σχεδιασμό των παρακάτω έργων:

[1] Ψυχική υγεία, Τέχνη και Συναίσθημα

[2] Υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με νοητικές προκλήσεις και αναπτυξιακές διαταραχές
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Δράσεις //
Εκδηλώσεις

39



Η Όμάδα Δημοσιογραφίας 
παίρνει συνέντευξη από τον 
Λάκη Λαζόπουλο
Με χαρά δεχθήκαμε τον Λακη Λαζοπουλο και οι εκπαιδευόμενοι της ομάδας δημοσιογραφίας του φορέα 
μας, του έθεσαν τις παρακάτω ερωτήσεις:

[1] Ποιά είναι η άποψή σας για τα άτομα με αναπηρία;

[2] Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θαυμάζετε πολύ, και γιατί;

[3] Συμφωνείτε με την άποψη οτι ασκήσατε μεγάλη επιρροή στην ελληνική κοινωνία;

[4] Ποιές είναι οι εντυπώσεις και τα συναισθήματά σας από τη σημερινή μας συνάντηση;

Τις απαντήσεις θα τις βρείτε στο παρακάτω link:
ploes.org.gr/synentefksi-ston-laki-lazopoulo
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Αποκριάτικο Πάρτυ 
του ΚΗΜΑ2
Η γιορτή ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι στη Δραπετσώνα. Φορέσαμε τις μάσκες μας, χορέψαμε, 
τραγουδήσαμε, τσικνίσαμε και όπως πάντα η Πέμπτη μας αυτή έγινε και πάλι ξεχωριστή. Και του χρόνου!

“Πλόες” χαράς
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Βάψαμε και τα αυγά μας!
Βάλαμε χρώματα και αγάπη.

Αυτό το διαφορετικό Πάσχα, εμείς θα το χρωματίσουμε!
Εδώ στους Ξενώνες «Πλόες» ΕΨΥΜΕ στον Άλιμο.

Πάσχα στους 
Ξενώνες Εφήβων!
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Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020
Η Ομάδα Βιβλιοθήκης του Κέντρο Ημέρας Εφήβων 
“Πλόες”, επισκέφτηκε το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής 
Τράπεζας (ΙΑΕΤΕ).

Οι έφηβες και οι έφηβοι της ομάδας, ενημερώθηκαν και 
ξεναγήθηκαν στους χώρους του ΙΑΕΤΕ από την υπεύθυνη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώρισαν τον βιβλιοθηκονόμο 
και αναζήτησαν τίτλους βιβλίων στον ηλεκτρονικό κατάλογο 
της βιβλιοθήκης του ΙΑΕΤΕ. Συνομίλησαν με του συντηρητές 
των αρχείων, περιηγήθηκαν στη συλλογή του μουσείου και 
συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την 
“Ιστορία των νομισμάτων”.

Εκπαιδευτικές 
Επισκέψεις
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5 Μαρτίου 2020 
Οι ομάδες του Εργαστηρίου και της Παρέας των 10, επισκέφθηκαν το Μουσείο Φωταερίου στο Γκάζι.

28 Φεβρουαρίου 2020 
Στη Σχολή Μαγειρικής  του ΟΑΕΔ

Τα λόγια είναι περιττά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η Ομάδα Μαγειρικής μας με τους φοιτητές της 
σχολής του ΟΑΕΔ ζωγράφισαν στα πιάτα. Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο του ΟΑΕΔ που πάντα φροντίζει να 
συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοί μας τις γνώσεις τους. Αλλά και τους φοιτητές του ΟΑΕΔ για τη ζεστή 
τους υποδοχή και όμορφη συνεργασία!
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Έργα εφήβων 
Ξενώνων “Πλόες”
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Έργα εφήβων 
Ξενώνων “Πλόες”
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Η ενημέρωση δεν σταματά 
ποτέ στους «Πλόες»
Στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων, η ενημερωτική συνάντηση που οργανώθηκε για τους εργαζόμενους στον 
φορέα μας, είχε τέσσερεις  άξονες:

- Φιλοσοφία και στόχοι του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής   Παρέμβασης
- Πεδίο και πολιτικές διασφάλισης δικαιωμάτων παιδιών και εφήβων
- Πλαίσιο και διαδικασίες του συστήματος αναδοχής
- Εποπτεία του συστήματος δικαιοσύνης για την παιδική προστασία.

Ευχαριστούμε τους ομιλητές κ. Μιχάλη Παπαντωνόπουλο (ψυχολόγο), κ. Νίκο Κατσαντώνη (ψυχολόγο), κα 
Ανθή Ζαρμακούπη (κοινωνική λειτουργό) και  ιδιαιτέρως δε την κα Χαριτίνη Εμμανουηλίδου (νομικό) που 
προσφέρθηκε να μας ενημερώσει.
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Πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας Εφήβων
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Οι αντίξοες συνθήκες δεν μας στέρησαν τη δημιουργική μας διάθεση.
Kαι όσο είμαστε κλεισμένοι μέσα, είπαμε να σας στείλουμε πιο δημιουργικά μηνύματα. 

Καμπάνια για τον Covid-19
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Εδώ στους “Πλόες” προσπαθούμε εμπράκτως να γινόμαστε αλληλέγγυοι. Έτσι  λοιπόν, σχεδόν 
όλο το προσωπικό των δομών μας συμμετείχε εθελοντικά στο εγχείρημα της τηλεφωνικής 
Γραμμής Υποστήριξης του Δικτύου Αλληλεγγύης “Αόρατος Πειραιάς” 

Όπως πάντα δεν μένουμε άπραγοι.
#μένουμεσπίτι αλλά #μένουμεάνθρωποι,
χωρίς να αφήνουμε κανέναν μόνο στην κρίση.

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

Από τη Δευτέρα 6 Απριλίου, λειτουργεί η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δικτύου 
Αλληλεγγύης «Αόρατος Πειραιάς».

Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δικτύου Αλληλεγγύης «Αόρατος Πειραιάς», εθελοντικά, 
δωρεάν, χωρίς διακρίσεις μπήκε στη μάχη να νικήσει τον ιό της πανδημίας με το κρισιμότερο, 
το πιο αποτελεσματικό εργαλείο: την ανθρωπιά.

Με τη γραμμή συνεργάζονται οι δομές ψυχικής υγείας της ΑΜΚΕ «Πλόες» ΕΨΥΜΕ για άτομα  
στο φάσμα του αυτισμού και για έφηβους με ψυχοκοινωνικές διαταραχές. Επίσης, συνεργάζονται 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες από τον χώρο της απεξάρτησης, της παιδικής προστασίας, ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, πιστοποιημένοι σύμβουλοι τοξικοεξαρτήσεων, ψυχοθεραπευτές και 
οικογενειακοί θεραπευτές, κοινωνιολόγοι, εγκληματολόγοι, νοσηλευτές και γιατροί.

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης: 210-4190194

Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00 - 22:00
Σάββατο-Κυριακή και αργίες: 17:00 - 21:00
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Η ημερίδα που είχε προαναγγελθεί και δυστυχώς υποχρεωθήκαμε να ακυρώσουμε, 
ευελπιστούμε σύντομα να πραγματοποιηθεί ζωντανά ή με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
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Όι υποστηρικτές μας:

Όι χορηγοί μας:
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Με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΛΟΕΣ/ΕΨΥΜΕ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48 
Τηλ: 210 4635391
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr 
FB: @epsyme1998

Κ.Ημ.Α. 1
Αγ. Ευθυμίου 4, Τ.Κ. 18755, Κερατσίνι  
Τηλ: 210 4328281 // Φαξ: 210 4317210
email: autism@epsyme.gr

Κ.Ημ.Α. 2
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635391 
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr  
FB: @epsyme1998

ΣΧΕΔΙΑ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635391

ΞΕΝΩΝΑΣ Α & ΞΕΝΩΝΑΣ Β ΕΦΗΒΩΝ
Τσουκανέλη 7, Τ.Κ. 174 55, Άλιμος   
Τηλ: 210 9813277
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
Κορυτσάς 33 , Τ.Κ. 173 42, Άγιος Δημήτριος  
Τηλ: 210 9930433   
email: info@epsyme.gr // www.epsyme.gr

ΟΣΤΡΙΑ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635391

ΚΑΤΑΡΤΙ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635 391 // Φαξ: 210 4419181
email: contact@katarti.gr // www.katarti.gr

ΡΟΤΑ
Λεωφ. Ειρήνης 192, Τ.Κ. 188 63, Πέραμα  
Τηλ: 210 4023 361  
email: perama@epsyme.gr

ΚΟΙΣΠΕ ΠΛΩΡΗ
Μάρκου Μπότσαρη 33, Τ.Κ. 186 48  
Τηλ: 210 4635391
email: koispeplori@gmail.com


