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 teen@gr ΖΗΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Εάν είσαι μαθητής και 
θέλεις να συμμετέχεις 
στην εφημερίδας γράψε 
μας στο e-mail: 
athinapromahos2@gmail.

com 
ή επικοινώνησε μαζί μας 
στο 2109270096 
 
Περιμένουμε τα σχόλια 
και τις απόψεις σας στην 

ιστοσελίδα της teen@gr 
www.athinaprevention. 
wordpress.com 

 

 
      

                                                                                                                
                                                                  
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 

Κοινοποιούμε-Βοηθάμε-
Υποστηρίζουμε-Ενδυναμώνουμε. 
Αβεβαιότητα, άγχος, πανικός, αγωνία, φόβος, 
συνοδεύουν σύμφωνα με τους ειδικούς, την 
πρωτόγνωρη κατάσταση που ζει ολόκληρος ο 
πλανήτης. Το άγνωστο που υπάρχει μπροστά 
μας για το χρονικό διάστημα το οποίο θα 
χρειαστεί να παραμείνουμε σε αυτή τη συνθήκη, 
δημιουργεί ανασφάλεια για την προσωπική μας 
υγεία, την υγεία των αγαπημένων μας 
ανθρώπων αλλά και του κοινωνικού συνόλου 
γενικότερα.  
Ειδικότερα οι άνθρωποι που βρίσκονται σε 
καραντίνα βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, 
κατάθλιψης, φόβου, εγκατάλειψης και 
στιγματοποίησης, σύμφωνα με λιγοστές μελέτες 
που έχουμε στη διάθεση μας από το παρελθόν. 
Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα και να φροντίσουμε την 
ψυχική μας υγεία; 
1. Ακολουθούμε τις οδηγίες πρόληψης και 
προστασίας: Ακολουθώντας τις οδηγίες, 
αναλαμβάνουμε μια υπεύθυνη και ώριμη στάση 
απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Αυτό 
λειτουργεί ανακουφιστικά καθώς μας παρέχει 
μια αίσθηση ελέγχου. «Κάνω αυτό που μπορώ 
εγώ για εμένα και για τους άλλους». 
2. Ενημέρωση με μέτρο και από αξιόπιστες 
πηγές: Φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε από 
πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες, σε 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στη 
μέρα. Η συνεχής παρακολούθηση και η 
υπερπληροφόρηση εντείνουν το άγχος και το 
στρες. Η σταθερή πηγή αξιόπιστου μέσου μας 
προστατεύει από παραπληροφόρηση και 
ψευδείς ειδήσεις. 
3. Παραμένουμε εστιασμένοι στο εδώ και τώρα: 
Στη φάση αυτή  είναι σημαντικό να 
προσπαθούμε να εστιάζουμε στο παρόν και να 

δίνουμε βάση στην οργάνωση μιας όσο το 
δυνατόν καλύτερης καθημερινότητας. Αυτό 
μας βοηθάει να παραμένουμε περισσότερο 
συγκροτημένοι. 
4. Παραμένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας και 
τους άλλους: Ο κορονοϊός έχει ένα παράδοξο 
χαρακτηριστικό. Από τη μια μεριά μας ζητάει 
να παραμείνουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά ο 
ένας από τον άλλον, και από την άλλη 
χρειάζεται να παραμείνουμε όσο πιο πολύ 
συνδεδεμένοι συναισθηματικά μπορούμε 
μεταξύ μας, για ν΄ αντεπεξέλθουμε σε αυτή τη 
δύσκολη συνθήκη. Η τεχνολογία, σε αυτή τη 
φάση έχει λειτουργήσει και λειτουργεί 
ιδιαίτερα βοηθητικά, αφού μας δίνει τη 
δυνατότητα να επικοινωνούμε σε συχνή βάση 
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δεν ξεχνάμε 
να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας και να τα 
μοιραζόμαστε με ανθρώπους που 
αισθανόμαστε ασφάλεια. Παραμένουμε σε 
επαφή με τον εαυτό μας και με τους άλλους. 
5. Ζητάμε βοήθεια αν αντιμετωπίζουμε 
συναισθήματα δυσφορίας Σε περίπτωση που 
αισθανόμαστε ότι δυσκολευόμαστε να 
διαχειριστούμε την παρούσα συνθήκη και 
αντιμετωπίζουμε έντονα δυσφορικά 
συναισθήματα, φροντίζουμε να ζητήσουμε 
υποστήριξη από κάποιο ειδικό επαγγελματία 
ψυχικής υγείας. 
 Κλείνοντας ας έχουμε στο νου μας την 
τοποθέτηση του συστημικού θεραπευτή Δ. 
Καραγιάννη: Θα υπάρξουν και δύσκολες 
στιγμές, θα υπάρξει και γκρίνια και κούραση, 

αλλά αυτό να μην είναι το σημαντικό. Το 
σημαντικό να είναι να μην παραιτηθούμε 
από το να βρούμε την ομορφιά δίπλα μας 
και μέσα μας.  
Ας μείνουμε ψύχραιμοι, εστιάζοντας 
στην εσωτερική μας σοφία και καλοσύνη! 
 
Γιώργος Λεχουρίτης, συστημικός 
θεραπευτής, στέλεχος πρόληψης του 
«Αθηνά-Υγεία», παράρτημα «Αθηνά 
Πολιάς» 
 

mailto:athinapromahos2@gmail.com
mailto:athinapromahos2@gmail.com
http://www.athinaprevention/
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τους, ανάλογα με την ηλικία, την προσωπικότητα και τα 
ενδιαφέροντα του καθενός. Ορισμένες πρακτικές 
συμβουλές – δημιουργικές δραστηριότητες που θα 
μπορούσαν να φανούν χρήσιμες είναι οι παρακάτω: 
    - Να έχετε μία μετρημένη και τεκμηριωμένη 
ενημέρωση για την πορεία του ζητήματος της πανδημίας 
από έγκυρες πηγές, γιατί η υπερβολική έκθεση σε αυτήν 
μπορεί να αποτελέσει  πηγή περίσσιου άγχους, ίσως και 
παραπληροφόρησης.   
    - Διατηρήστε, σε καθημερινή βάση, την επικοινωνία με 
σημαντικά και αγαπημένα πρόσωπα είτε μέσω 
τηλεφώνου, μέσω κοινωνικών δικτύων, είτε μέσω 
τηλεδιασκέψεων. Είναι πολύ ανακουφιστικό για πολλά 
άτομα να μοιράζονται παρόμοιες σκέψεις, 
συναισθήματα ή και ανησυχίες με ανθρώπους που 
εμπιστεύονται. 
    - Διαμορφώστε ένα καθημερινό, όχι απαραίτητα 
απαιτητικό, πρόγραμμα το οποίο θα σας βοηθήσει να 
οργανώσετε τις δραστηριότητες (ελεύθερος χρόνος), 
αλλά και τις υποχρεώσεις σας (εξ’αποστάσεως 
διδασκαλία και μελέτη). 
   - Παράλληλα με τη μάθηση, εξοικονομήστε χρόνο και 
για πιο ψυχαγωγικές δραστηριότητες μαζί με άλλα μέλη 
της οικογένειας (π.χ. επιτραπέζια παιχνίδια, 
παρακολούθηση ταινίας). 
   - Ασχοληθείτε με δραστηριότητες για τις οποίες δεν 
χρειάζεται σύνδεση στο Διαδίκτυο όπως π.χ. 
ξεκαθάρισμα πραγμάτων στα συρτάρια των δωματίων 
σας, ενασχόληση με γεωπονικές εργασίες όπως  φύτεμα 
αρωματικών φυτών σε μπαλκόνια ή αυλές υπό την 
επίβλεψη κάποιου ενήλικα ή τέλος, μπορείτε να γίνετε 
«βοηθοί» των γονιών σας στη μαγειρική και στις 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, με την 
εμφάνιση κι εξάπλωση του ιού SARS-CoV2, καθώς και 
με τον χαρακτηρισμό της λοίμωξης που προκαλείται από 
αυτόν (COVID-19) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως πανδημία, οι κοινωνίες έχουν έρθει 
αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κρίση, που πλήττει 
καταρχάς την υγεία, αλλά διαχέεται ταχύτατα σε όλα τα 
επίπεδα του κοινωνικού ιστού, στην εκπαίδευση, την 
εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, τις ατομικές ελευθερίες και 
τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς πολλές χώρες έχουν 
κληθεί να πάρουν πολύ αυστηρά μέτρα. Οι πολίτες 
καλούνται να ελαχιστοποιήσουν όλες τους τις 
κοινωνικές επαφές και καθώς οι επιλογές για εξωτερικές 
δραστηριότητες είναι μηδαμινές (σχολεία, εστιατόρια, 
καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν κλείσει), η 
μόνη επιβεβλημένη επιλογή για όλους είναι το 
«ΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΠΙΤΙ», μια φράση που πλέον έχει γίνει 
μέρος της καθημερινότητας μας. 
Σε αυτήν, λοιπόν, την καινούρια συνθήκη που όλοι 
βιώνουμε η προάσπιση και προαγωγή της υγείας, 
σωματικής αλλά κυρίως ψυχικής, φαντάζει πιο 
αναγκαία από ποτέ. Όλοι καλούμαστε να εφοδιαστούμε 
με υπομονή, επιμονή αλλά και υπευθυνότητα, ώστε να 
περάσει αυτή η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε, όσο 
πιο γρήγορα και αναίμακτα γίνεται. 
Μία ιδιαίτερα ευαίσθητη και στενά επηρεαζόμενη από 
τις νέες συνθήκες ηλικιακή ομάδα της κοινωνίας είναι τα 
παιδιά και οι έφηβοι. Μία ομάδα που έχει, κατά κύριο 
λόγο, «πλούσια» -εκτός σπιτιού- δραστηριότητα, θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σε μία –εντός σπιτιού- ενεργή 
καθημερινότητα. Οι νέοι και τα παιδιά καλούνται να 
διαχειριστούν το χρόνο τους, για όσο το επιβάλλουν οι 
νέες συνθήκες, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί μία 
σωματική και ψυχική ισορροπία. 
Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, αρκεί να τεθεί σε πλήρη 
λειτουργία η εφευρετικότητα και η φαντασία των 
παιδιών, πάντα σε συνδυασμό με την απαραίτητη 
γονική συναίνεση. Καταρχάς, είναι σημαντικό να γίνει 
σαφές σε όλους, νέους και παιδιά, ότι  ο λόγος για τον 
οποίο χρειάζεται να μείνουν για λίγο καιρό σπίτι  δεν 
είναι τιμωρητικός (επειδή π.χ. έχουν κάνει κάτι 
άσχημο), αλλά προληπτικός (για να προστατέψουν την 
υγεία τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα). Με αυτό 
το σκεπτικό, το σπίτι θα φαντάζει στο μυαλό τους σαν 
ένα ασφαλές καταφύγιο, όπου μπορούν να μείνουν 
προστατευμένοι αυτοί και οι οικογένειές τους. Αφού 
γίνει κατανοητό αυτό, στη συνέχεια θα μπορέσουν πιο 
ευχάριστα και δημιουργικά να οργανώσουν το χρόνο 



  Αρ. Τεύχους: 24 
   Απρίλιος 2020  
   Περιεχόμενα:   

• Κοινοποιούμε – Βοηθάμε – Υποστηρίζουμε – 
Ενδυναμώνουμε. 

• Πρακτικές συμβουλές για νέους και παιδιά κατά 
τη διάρκεια παραμονής τους στο σπίτι. 

• Δωρεάν online υπηρεσίες: Θέατρο 
• Μιλήσαμε με ηλικιωμένους για την κρίση της 

πανδημίας. 
 

  
 
 

                                                                                                             
 
  

-                                                                              
     
     

  

Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία» 
    Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ 

       
 
 
 
 

«βοηθοί» των γονιών σας στη μαγειρική και στις 
δουλειές του σπιτιού. Τέτοιου είδους ασχολίες θα σας 
βοηθήσουν να νιώσετε  αρκετά «χρήσιμοι» στην 
καθημερινότητά σας, θα αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και 
θα αισθανθείτε  υπερήφανοι. 
   - Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι το διάβασμα 
εξωσχολικών βιβλίων μπορεί να σας απασχολήσει 
ευχάριστα και δημιουργικά για κάποιες ώρες, καθώς 
συμβάλλει στην έξαψη της φαντασίας και στην παροχή 
περαιτέρω γνώσεων, παράλληλα με τα εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια. Για όσους δεν είχαν αυτή την δραστηριότητα 
στη καθημερινότητά τους, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία 
να τη δοκιμάσουν. 
   - Επίσης, δεν θα πρέπει να  παραλείψουμε τη 
γυμναστική, που μάλλον θα μας λείψει περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο αυτόν τον καιρό. Αφιερώστε λίγο χρόνο 
καθημερινά για λίγη σωματική άσκηση μέσα στο σπίτι, 
στα πλαίσια του δυνατού. Είναι μία δραστηριότητα που 
φροντίζει τη σωματική υγεία  και  προάγει την ψυχική 
ευεξία. 
    - Για τους λάτρεις του Internet, τώρα, η λίστα με τις 
δραστηριότητες που πλέον διατίθενται δωρεάν για την 
απασχόληση παιδιών και ενηλίκων, κάθε μέρα 
μεγαλώνει εντυπωσιακά. Δημιουργοί, συγγραφείς, 
σκηνοθέτες, εκδοτικοί οίκοι και κανάλια προσφέρουν 
απλόχερα τις υπηρεσίες τους (διαδικτυακά βιβλία, 
ταινίες και παραστάσεις όλων των ειδών) για να 
περάσουν λίγο πιο ευχάριστα όλα τα μέλη της 
οικογένειας αυτές τις ημέρες. Και για τους πιο 
φιλομαθείς, γενικά,  υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, όπως π.χ. η δυνατότητα 
για δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα ξένων γλωσσών, η 
online 3D ξενάγηση σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους κ.α. 
   - Τέλος, αφιερώστε χρόνο στη μουσική, είτε μόνο 
ακούγοντας, είτε γιατί όχι χορεύοντας με άλλα μέλη της 
οικογένειας. Είναι ευρέως γνωστό ότι η μουσική μπορεί 
να μας χαλαρώσει και να μας δημιουργήσει πολύ θετικά 
συναισθήματα, κάτι που χρειαζόμαστε σε μεγάλες δόσεις 
αυτή την περίοδο.  
Όλες αυτές οι δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στην 
ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του καθενός, 
μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικό και ευχάριστο 
χρόνο για εσάς και τις οικογένειες σας. Συμπέρασμα: 
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ – ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ - 
ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ – ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ».                                                                                                               
    
Γιώργος Αρβανίτης, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος 
Πρόληψης 

 

ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΘΕΑΤΡΟ 
 

☑️ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ – Δωρεάν Παραστάσεις 
https://poreiatheatre.com/ 
 

☑️ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – Παιδικές Παραστάσεις 
http://www.nt-
archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwA
R3JegcR-
YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ
5Qn0cQhRSFE 
 

☑️7+1 ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (που μπορείς 
να παρακολουθήσεις από το σπίτι) 
https://www.thessalonikiartsandculture.gr/kosmos/
art-salad/7-1-theatrikes-parastaseis-poy-mporeis-
na-parakoloythiseis-apo-to-
spiti/?fbclid=IwAR1LUZwySbn6sDxRuakOCwYIHH
RAdsitjvoYBzgHsYkXMl2V96Uq2T3fFrk 
 

☑️ΌΠΕΡΕΣ  (online από το Teatro di San Carlo 
της Νάπολης) 
https://www.elculture.gr/blog/article/operes-online-
teatro-di-san-carlo/?fbclid=IwAR0I3-
E6G2yC0fPHcGGAyT5rqEp8lGXngE_wARte_pMn
cj88qYWMGVFXOG8 
 

☑️Online θεατρικές παραστάσεις του 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ 
https://e-
didaskalia.blogspot.com/2020/03/karagkiozis.html?
m=1&fbclid=IwAR0AQ7uMBvT1Mf_Dg8RpyMG_s
BoZHvu0zVds8FJZQiL3jCNNmGuW5kbmvyA 
 

 

https://poreiatheatre.com/
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
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ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΜΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Αντιμετωπίζοντας μια πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη 
πραγματικότητα απειλή, ένα σύνολο ανθρώπων ανά την 
υφήλιο καλείται να τροποποιήσει την καθημερινότητά του και 
να υιοθετήσει ένα συγκριμένο τρόπο ζωής, έστω και 
προσωρινό. Ένας αόρατος εχθρός απειλεί την ίδια την 
ανθρώπινη ύπαρξη αναμοχλεύοντας συναισθήματα φόβου, 
πανικού και απόγνωσης.  Ανάμεσα στον πληθυσμό αυτόν μια 
κατηγορία ανθρώπων με εμπειρίες και βιώματα χρόνων οι 
ηλικιωμένοι, αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα στόχο για την 
απειλή. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί μας μιλούν για τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους και στέλνουν ένα μήνυμα ελπίδας 
και αισιοδοξίας για το αύριο, βγαλμένο μέσα από την 
πολύχρονη πορεία ζωής τους.  
Ερώτηση 1: Τί συναισθήματα έχετε για την κατάσταση αυτή 
στην οποία ζείτε; 
Απάντηση: Νοιώθω αντικρουόμενα συναισθήματα, άγχος και 
ψυχραιμία μαζί. Άγχος για αυτό που συμβαίνει γύρω μας και 
ψυχραιμία γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να διαχειριστούμε 
όλο αυτό για να το ξεπεράσουμε. Πιο πολύ αγχώνομαι για το 
μέλλον, τα παιδιά και τα εγγόνια μου…για το αύριο του 
κόσμου. Παναγιώτης Κ., 70 ετών. 
Απάντηση: Η ηλικία μου με κατατάσσει σε ευπαθή ομάδα κι 
αυτό με φοβίζει. Με δυσκολεύει η μεγάλη διάρκεια του 
προβλήματος, η εναλλαγή από τα ωραία χρόνια και με γεμίζει 
φόβο για το αύριο των μελλοντικών γενεών. Απόστολος Τ., 85 
ετών.  
Ερώτηση 2: Πώς έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος ζωής σας από 
πριν; 
Απάντηση: Ο τρόπος ζωής μου έχει σαφώς επηρεαστεί. Όμως 
όχι σε σημαντικό βαθμό. Κατανοώ και εγκρίνω τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί και την αναγκαιότητά τους. Μάλιστα θα τα 
προτιμούσα πιο αυστηρά, αν αυτό βοηθούσε στην πιο 
γρήγορη αντιμετώπιση της απειλής. Παναγιώτης Κ., 70 ετών. 

  

Απάντηση: Η ζωή μου έχει αλλάξει πολύ γιατί δεν 
έχω πια κοινωνική ζωή. Ήμουν ένα πολύ κοινωνικό 
άτομο που ήταν όλη μέρα έξω, με παρέες. Τώρα όταν 
βγαίνω βλέπω ερημιά και αγριεύω. Περιμένω την 
άρση των απαγορεύσεων να βγω έξω από το σπίτι 
και έξω στη ζωή. Απόστολος Τ., 85 ετών. 
Ερώτηση 3: Αυτή η κατάσταση σας είναι γνώριμη; 
Έχετε ξαναβιώσει κάτι ανάλογο; Τί διαφοροποιήσεις 
βρίσκεται από προηγούμενα πράγματα που έχετε 
βιώσει; 
Απάντηση: Έχοντας ζήσει πολέμους, κατοχή, 
εμφυλίους και δικτατορίες, βλέπω κοινά αλλά και 
διαφορές. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως 
η αγορά λειτουργούσε. Η κατοχή είναι πολύ κοντά 
στη σκέψη μου με το σήμερα. ΄Όμως τώρα υπάρχει 
επάρκεια αγαθών. Στην κατοχή, ιδιαίτερα στην 
Αθήνα υπήρχανε ελλείψεις βασικών αγαθών. 
Θυμάμαι να ζητιανεύουμε τα αποφάγια των 
κατακτητών για να ζήσουμε. Η οικογένειά μου 
αναγκάστηκε να με δώσει σε άλλη οικογένεια που 
μπορούσε να μου παρέχει τα εντελώς βασικά 
προκειμένου να επιβιώσω. Τώρα υπάρχουν αγαθά, 
ανέσεις, τεχνολογικά επιτεύγματα και διαφορετικό 
επίπεδο ζωής. Στις μοναχικές ώρες που περνάω τώρα 
συλλογίζομαι συχνά τα χρόνια αυτά τα δύσκολα. Τα 
τελευταία εκατό χρόνια μας έκαναν τους πιο 
ευχαριστημένους και τους πιο δυστυχισμένους 
ανθρώπους, γιατί ξεκινήσαμε με πολλές δυσκολίες 
και φτάσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. 
Απόστολος Τ., 85 ετών.  
Ερώτηση 4: Έχοντας ήδη ξεπεράσει ανάλογες 
δυσκολίες στο παρελθόν πώς βλέπετε την εξέλιξη 
σήμερα; 
Απάντηση: Κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της, όμως 
όλα ξεπερνιούνται με θέληση για ζωή και πρόοδο με 
πειθαρχία και συμμόρφωση στις απαιτήσεις της 
εκάστοτε κρίσης και με αισιοδοξία και ελπίδα για το 
μέλλον. Πραγματικά πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί κι 
αυτό με προσπάθεια από όλους μας. Κωνσταντίνος 
Χ., 83 ετών. 
Ερώτηση 5: Με βάση τις εμπειρίες και τα βιώματά 
σας τί θα συμβουλεύατε έναν νέο άνθρωπο που 
πιθανόν αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση μόνος; 
Απάντηση: Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα θετικά 
των καταστάσεων και να μη μένουμε σε άσχημα και 
αρνητικά συναισθήματα. Θα έλεγα λοιπόν κάντε 
κουράγιο, ανατρέξτε σε όμορφες στιγμές, 
αναμνήσεις και βιώματά σας, κρατήστε επαφή με 
τον κοινωνικό σας περίγυρο και μην ξεχνάτε να 
ονειρεύεστε ένα όμορφο αύριο, απαλλαγμένο από 
φόβο και πανικό. Κωνσταντίνος Χ., 83 ετών.  
 
Συνεντεύξεις: Σοφία Χιώτη, Med, Στέλεχος 
Πρόληψης 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«ΑΘΗΝΑ΄ ΥΓΕΙΑ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΚΑΝΑ 
 

•  «Αθηνά Πρόμαχος»   

Πυθέου 116 

τηλ. – φαξ: 210 9270096 
 

• «Αθηνά Προναία», «Αθηνά Αφαία» 

Λ. Αθηνών 36 & Καστοριάς 12 

τηλ. – φαξ: 210 3413483 
 

• «Παλλάς Αθηνά», «Αθηνά Πολύβουλος» 

Β. Σοφίας 82 

τηλ. – φαξ: 210 3835879, 210 3800038 
 

• «Αθηνά Πολιάς», «Αθηνά Εργάνη» 

Αγαθουπόλεως 3 

τηλ.- φαξ: 210 2114566 
  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τρόποι επικοινωνίας με το Κέντρο 
Πρόληψης  2ου Διαμερίσματος 

Αθηνών  
“Αθηνά Πρόμαχος” 

 
τηλ 210-9270096 

email: 
athinapromahos2@gmail.com 

 
επίσης μέσω μηνύματος στο  Skype: 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2ο Διαμέρισμα 
 

 


