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Κωρονοιός: Μια ευκαιρία για 

τους μαθητές 
Η εμφάνιση του  κορωνοιού ήταν γι’  όλους 
ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που 
παρουσιάστηκε χωρίς προειδοποίηση και 
επηρέασε τη ζωή των ανθρώπων σε πολύ 
μεγάλο βαθμό.  Οι περισσότερες χώρες του 
κόσμου αναγκάστηκαν να πάρουν δραστικά 
μέτρα ούτως ώστε να μειώσουν την 
εξάπλωση του ιού και να προφυλάξουν τους 
ανθρώπους- πόσο μάλλον κάποιες ευάλωτες 
ομάδες - από την  εύκολη μετάδοσή του.  
Είναι γεγονός πως  κανένας από τους 
σύγχρονους ανθρώπους δεν έχει πια 
ανάμνηση από μια πανδημία σαν και αυτή 
που αυτή τη στιγμή έχει γονατίσει τον 
πλανήτη και έχει   σπείρει  τον πανικό και 
τον φόβο. Εκατοντάδες χιλιάδες  άνθρωποι 
νοσούν  και κάποιοι απ’ αυτούς πεθαίνουν. 
Eκατομμύρια άλλοι έχουν εξαναγκαστεί να 
κλειστούν στα σπίτια τους για ένα άγνωστο 
χρονικό διάστημα. Η καθημερινότητα είναι 
φανερό πως έχει αλλάξει και αυτό σίγουρα 
προκαλεί ανησυχία, διότι το άγνωστο πολύ 
συχνά είναι ιδιαιτέρως τρομακτικό. 
Ειδικότερα  οι μαθητές  καλούνται να  
αντιμετωπίσουν μια καινούργια 
πραγματικότητα και να προσαρμοστούν σε 
αυτή, εγκαταλείποντας για ένα διάστημα τις 
καθημερινές τους συνήθειες . Τα σχολεία   
παύουν να λειτουργούν  με αποτέλεσμα  ο 
τρόπος διδασκαλίας να  διαφοροποιείται, οι  
κοινωνικές σχέσεις περιορίζονται,  οι 
εξωσχολικές δραστηριότητες και οι έξοδοι 
δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν. 

Οι μαθητές  υποχρεούνται να μένουν κατά 
βάση  έγκλειστοι στα σπίτια τους και να 
δημιουργούν καινοτόμους τρόπους 
διαβίωσης αλλά και συμβίωσης με τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, σε μια 
ηλικία που η ανάγκη για  ελευθερία είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας 
τους.  
Ασφαλώς είναι μια κατάσταση σε 
παγκόσμιο επίπεδο που αναστατώνει διότι 
οι μαθητές δεν καλούνται μόνο να την 
αντιμετωπίσουν με ορθολογισμό αλλά και 
να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους και 
να παλέψουν με αυτόν σε διάφορα επίπεδα 
όντας περιορισμένοι. 
Στις δύσκολες καταστάσεις  δεν υπάρχει 
κάποια μαγική συνταγή που αποδεσμεύει 
από οτιδήποτε αρνητικό αντιμετωπίζει 
κάποιος αλλά, αναμφισβήτητα, σε κάθε 
κατάσταση υπάρχουν και πολλά θετικά 
στοιχεία.  Μήπως ήρθε η ώρα να  εστιαστεί 
η προσοχή κυρίως σε αυτά ούτως ώστε αυτή 
η καραντίνα εν τέλει να  βοηθήσει τους 
μαθητές να εξελιχθούν πνευματικά και 
προσωπικά μέσω αυτής; 
Πρώτα απ’ όλα υπάρχει απεριόριστος 
χρόνος για διάβασμα, υπό πιο εύκολες 
συνθήκες.! Πριν από κάποιο διάστημα οι 
μαθητές  υποχρεούνταν να παρευρίσκονται 
στο σχολείο για πολλές ώρες την ημέρα με 
αποτέλεσμα  να εξαντλείται  η ενέργειά 
τους  και ήταν φυσικό όταν γυρνούσαν στο 
σπίτι η διαύγεια τους να ήταν μειωμένη. 
Tώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η 
εκμάθηση γίνεται με εναλλακτικούς 
τρόπους και υπάρχει περισσότερος χρόνος  
για να δομήσει ο καθένας όπως θέλει το 
πρόγραμμά  του.  
Έτσι, όσο αφορά για παράδειγμα της 
πανελλήνιες, είναι πολύ πιθανό οι μαθητές 
να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα,  
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διότι οι συνθήκες αυτόματα είναι λιγότερο 
στρεσογόνες. Το μόνο που έχει αλλάξει στην ουσία 
είναι το πλαίσιο, και αν πραγματοποιηθεί η εστίαση 
μόνο στα θετικά του νέου πλαισίου τότε όλα θα 
εξελιχθούν ομαλά.  
Επιπλέον, ο περιορισμός όσο αφορά τις κοινωνικές  
συναναστροφές  μπορεί να επιφέρει εσωτερική 
γαλήνη και ηρεμία.  Oι έφηβοι τείνουν - και φυσικά  
είναι και υγιές έως ένα σημείο - να αφιερώνουν  πολύ 
χρόνο στις κοινωνικές επαφές με αποτέλεσμα 
πνευματικά, σωματικά και ψυχικά  σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις να ‘’εξαντλούνται ’’. Είναι λοιπόν ίσως 
μια ευκαιρία να κάνουν μια στροφή προς τα μέσα 
ούτως ώστε να έρθουν σε μεγαλύτερη εναρμόνιση με 
τον εαυτό τους και να ανανεωθούν. Είναι πολύ 
σημαντικό ένας άνθρωπος να μπορεί να  
συμφιλιώνεται με τον εαυτό του και να  νιώθει 
ψυχικά ισορροπημένος. Η επικέντρωση στην 
προσωπική εξέλιξη επιφέρει λύσεις σε πολλά 
προβλήματα  που παρουσιάζονται στη ζωή. 
Eπίσης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δοθεί 
έμφαση σε δραστηριότητες που είχαν παραμεληθεί  
διότι οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας δεν 
επέτρεπαν να αφιερωθεί χρόνος σ΄ αυτές. Η 
εκγύμναση για παράδειγμα του σώματος είναι πολύ 
σημαντική διότι  έχει θετικά αποτελέσματα στο σώμα 
αλλά και στην  ψυχολογική διάθεση. Μειώνει το 
άγχος, αφαιρεί την περιττή ένταση, και φυσικά 
ενισχύει το ανοσοποιητικό.! Υπάρχουν απεριόριστες 
ευκαιρίες, ακόμη και μέσα στο σπίτι, που, αν 
αξιοποιηθούν, είναι εφικτό, ειδικά με την πρόοδο της 
τεχνολογίας, να  εκμεταλλευτούν όλοι 
εποικοδομητικά τον χρόνο τους. Δωρεάν διαδικτυακά 
μαθήματα σε οποιονδήποτε τομέα, ταινίες, 
ντοκιμαντέρ, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, 
εικονικές επισκέψεις σε μουσεία είναι πάντα 
προσβάσιμα. 
Μπορεί να ήρθε η στιγμή να  γίνει μια προσπάθεια να  
βελτιωθούν οι οικογενειακές σχέσεις και να  
επιτευχθεί μια πιο ουσιαστική και στενή επαφή. Αυτό 
μπορεί να είναι εφικτό  όχι βέβαια σε όλα τα 
οικογενειακά πλαίσια αλλά τουλάχιστον σε εκείνα 
όπου η αγχωτική και η πολυάσχολη καθημερινότητα 
δεν επέτρεπε στις οικογένειες να επικοινωνήσουν με 
τον κατάλληλο τρόπο! 
Tέλος, οποιαδήποτε συνθήκη πάντα έχει πολλές 
διαφορετικές πτυχές. Το μόνο που χρειάζεται   είναι 
μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης.  

Aν αυτός αλλάξει, μετά η συνθήκη 
μεταλλάσσεται σε κάτι διαφορετικό. Το  μυαλό 
είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται από τους 
ανθρώπους  οι οποίοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι 
για το  πως θα το αξιοποιήσουν. Στο τι ο 
καθένας δίνει αξία και βάση είναι κάτι που 
προέρχεται από τον εσωτερικό του κόσμο. Η 
συγκεκριμένη συνθήκη που βιώνουμε δεν είναι 
η χειρότερη. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι 
εξωτερικοί παράγοντες  δεν καθορίζουν τα 
πάντα και να είμαστε πάντα ευγνώμονες για 
αυτά που έχουμε. 
 
Άννα Ξυδιά, Ψυχολόγος 
Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου 
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«Covid 19 Η ψυχολογία του  χρονικού 
μιας μη αναμενόμενης παύσης.» 

Η παρούσα κρίση που βιώνουμε  στη χώρα μας με την 
επέλαση του Covid 19 ενός αρκετά σοβαρού και 
απρόβλεπτου ιού βάσει των χαρακτηριστικών του, που 
θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, αποτυπώνεται 
τόσο στην  καθημερινή ενδελεχή πληροφόρηση που 
δεχόμαστε καθημερινά από τα ΜΜΕ, όσο και στα 
μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί: την επιβολή του 
εγκλεισμού στο σπίτι εν είδη καραντίνας προκειμένου 
να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. 
 Oι  άνθρωποι κάθε ηλικίας  αλλά κυρίως όσοι 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι  
χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας και προσοχής. Όλοι 
επωμιζόμαστε ένα ιδιαίτερο βάρος στην εσωτερική 
διαχείριση αυτής της κρίσης  τόσο σε γνωστικό όσο και 
σε ψυχολογικό επίπεδο.  
Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον ιό! Το ακούμε παντού!  
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν κόσμο «κλειστό», 
μόνοι, απομονωμένοι μπροστά στα εκάστοτε δεδομένα 
και τις εξελίξεις που παραμένουν ακόμα σταθερά 
εκφοβιστικά. Δίδεται η εικόνα μιας καταστροφικής 
κατάστασης που  υπάρχει  και απλώνει τα πλοκάμια 
της σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, ενώ σε εμάς, 
δίπλα μας, στην γειτονική Ιταλία και Ισπανία τα 
πράγματα έχουν προς στιγμήν ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο  κάτι το οποίο επισύρει ένα έξτρα ψυχικό 
φορτίο σε εμάς τους Έλληνες λόγω εγγύτητας. Φυσικά 
και εμείς παρόλο που έχουμε την σπουδαία τύχη η 
πολιτεία μας να έχει λάβει νωρίς τα μέτρα ούτως ώστε 
να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, δεν μένουμε 
αλώβητοι από όλο αυτό. 
 

Αναρωτιέται κανείς: υπάρχουν οι  βέλτιστες 
αντιδράσεις και συμπεριφορές έναντι αυτού του 
εξωγενούς κινδύνου και των επακόλουθων που 
αυτός επιφέρει;   
Ποιος είναι άραγε ο ενδεδειγμένος «τρόπος» 
εσωτερίκευσης όλου αυτού που μας συμβαίνει; 
Το σίγουρο είναι ότι εμείς οι  άνθρωποι μέσα από 
την χρήση διαφόρων αμυνών και εσωτερικών 
ψυχικών διεργασιών  οδηγούμαστε  στην  
υιοθέτηση της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς και σε 
μια πιο ορθολογιστική και ψυχικά υγιή 
αναπαράσταση ενός σοβαρού και καθολικού 
κινδύνου μάλλον βαθμηδόν σε κάθε περίπτωση 
εμπειρίας καθόλου οικείας. Όπως στην περίπτωση 
της  τωρινής συγκυρίας - της παγκόσμιας 
εξάπλωσης ενός ύπουλου  ιού  του COVID- 19. 
Στην αρχική φάση, λειτουργεί στον άνθρωπο η 
άρνηση σε μη συνειδητό επίπεδο ή η καταστολή: 
σαν να κάνουμε «πέρα» αυτό που μας φοβίζει. 
Δαπανούμε ψυχική ενέργεια στην αναζήτηση της 
προέλευσης του κακού μέσα από διάφορες θεωρίες 
συνομωσίας  λες και αυτό θα μας σώσει! 
Παράλληλα, προβαίνουμε οι ίδιοι σε παραβάσεις 
των μέτρων- συχνά  και μέσω εξαπάτησης- και  
ύστερα αστειευόμαστε με αυτό!  Επιπροσθέτως, 
βλέπουμε  αντιδράσεις και συμπεριφορές  πολλών 
άλλων που τείνουν να υποτιμούν τα μέτρα που 
λαμβάνονται  και το επικροτούμε, ταυτιζόμαστε  
και μας ανακουφίζει διότι  έτσι δεν είμαστε μόνοι! 
Αντιστεκόμαστε στην απώλεια της 
καθημερινότητάς μας  και συμπεριφερόμαστε σαν 
όλο αυτό να μην έχει και τόση σημασία. Σαν η 
πολιτεία να υπερβάλλει!  
Σε δεύτερο χρόνο, ο άνθρωπος -βάσει του 
χαρακτήρα και της ψυχικής του ιδιοσυγκρασίας-  
θα περάσει : 
 α) στην φάση της κατανόησης και αποδοχής  ότι 
στην  προγενέστερη περίοδο υποτίμησε τα 
δεδομένα καθώς βλέπει την πορεία και τον 
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Ας δούμε τα θετικά μια που «ουδέν κακόν αμιγές 
καλού» , όπως λέει και η αρχαία ελληνική ρήση. 
Είναι ίσως μια μοναδική ευκαιρία να 
καταστούμε μέσω όλης αυτής της εμπειρίας 
λιγότερο εγωκεντρικοί. 
Η αλληλεγγύη  αναδεικνύεται ως ένα από το 
θετικά στοιχεία της πανδημίας. Η επιστημονική 
κοινότητα της χώρας, πέρα από τους ήρωες της 
πρώτης γραμμής και την μεγάλη ανταπόκριση 
των εθελοντών, έχει αναδυθεί και σε μια μεγάλη 
προσπάθεια ενημέρωσης και για την υγειονομική 
μας προστασία αλλά και για την ψυχολογική μας 
υποστήριξη. Υπάρχει ευτυχώς μια αυξανόμενη 
τάση που την διαβάζουμε παντού στα social 
media ότι ο κόσμος θα είναι πολύ καλύτερος 
ύστερα από όλο αυτό! Ότι όλο αυτό θα δώσει 
προτεραιότητα σε αξίες που αφήσαμε πολύ καιρό 
πίσω να σκουριάσουν. Ναι, ο ιός είναι εδώ, είναι 
εκεί, είναι παντού όμως ακούμε ότι αυτό το μικρό 
διάστημα  υπάρχουν ξαφνικά ψάρια στα νερά 
των καναλιών της Βενετίας, πότε συνέβαινε αυτό 
για τελευταία φορά;  η ρύπανση είναι  ήδη 
σημαντικά λιγότερη σε όλο τον κόσμο, η φύση 
επιτέλους ζει! Ο άνθρωπος που έχει ανάγκη και 
είναι δίπλα μας δεν  αισθανόμαστε ότι διαφέρει 
(πια )από εμάς! Για να το σκεφτούμε.! Είμαστε 
όλοι κάτω από την ίδια ομπρέλα και το 
πιστεύουμε. Έχει πάψει να αποτελεί αυτό μια 
ουτοπιστική θεωρία. 
Αναρωτιέται κανείς μήπως εν τέλει  θα έπρεπε να 
δούμε την επέλαση του covid-19 και το «κλειστόν  
του κόσμου λόγω πανδημίας» ως  έναν  ιδιότυπο 
deus ex machina. Και αυτή την παύση της 
κανονικότητας ως ανάγκη για ενδοσκόπηση και 
αναθεώρηση κάθε κανονικότητας σε αυτόν τον 
δύσμοιρο πλανήτη που οριακά  μας ανέχεται… 
 
Νατάσα Δ. Βλουτόγλου Msc, Κλινική 
Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης 
 
 

αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων και των 
θανάτων και θα τηρήσει τα μέτρα ευλαβικά με την  
πεποίθηση ότι υπακούοντας θα πάψει να κινδυνεύει 
ο ίδιος  και να θέτει σε κίνδυνο άλλους.  
β) στην ανάπτυξη ενός  καταλυτικού νευρωσικού 
φόβου ότι τίποτα δεν τον σώζει από το κακό, παντού 
εκεί έξω ελλοχεύει ένας θανάσιμος κίνδυνος. Ένας 
τέτοιος άνθρωπος θα κλειστεί στο σπίτι χωρίς 
προσωπική επαφή με τον έξω κόσμο ούτε καν στον 
βαθμό που του επιτρέπουν οι οδηγίες ασφαλούς 
μετακίνησης. Ο ψυχισμός του θα μολυνθεί από τον 
φόβο ο οποίος ίσως αρχίσει να γίνεται ανεξέλεγκτος 
θα μεταβληθεί σε πανικό και θα γίνει φόβος θανάτου. 
Πέρα από την επαρκή πληροφόρηση, στρεβλώσεις σε 
ιδέες και αισθήσεις θα εξυπηρετούν αυτό που εμείς οι 
ειδικοί ονομάζουμε «μαγική σκέψη». Η μαγική 
σκέψη, ως κατάλοιπο της παιδικής ηλικίας που 
συνοψίζεται στο «Φτιάχνω τον κόσμο μου όπως 
θέλω» λειτουργεί, εν προκειμένω, ως άμυνα στην 
αίσθηση αδυναμίας και αβοηθησίας καθώς βιώνουμε 
τον ενήλικο εαυτό μας ευάλωτο. 
Είναι πολύ σημαντικό  στη περίπτωση που οι 
ενήλικες τυγχάνουν γονείς παιδιών και εφήβων  να 
δράσουν με ωριμότητα  και να είναι ικανοί να 
διαχειριστούν ομόφωνα όλο αυτό  προς όφελος των 
παιδιών καθώς τόσο η άγνοια κινδύνου όσο και  η 
αίσθηση παντοδυναμίας  που χαρακτηρίζει την 
παιδική ηλικία και κυρίως την εφηβεία, τα καθιστά 
ευάλωτα σε κάθε κακό. 
Γι’αυτό  είναι σημαντικό μέσα σε αυτό το χρονικό 
διάστημα που «μένουμε σπίτι» οι γονείς να εστιάζουν 
στην επικοινωνία. Είναι σημαντικό να μοιράζονται 
τα μέλη της οικογένειας  τα συναισθήματά τους, την 
αίσθησή τους από όλο αυτό που συμβαίνει και τις 
όποιες μεταστροφές  που συμβαίνουν εντός τους. 
Επιβάλλεται να καθοδηγούν και όχι να εκφοβίζουν 
να νουθετούν πράττοντας εκείνοι ως ώριμοι ενήλικοι  
αυτό που αρμόζει ώστε τα παιδιά να αισθάνονται 
ασφάλεια σε αυτές τις νουθεσίες. 
Η αλήθεια είναι ότι υιοθετώντας την υγιέστερη 
αντιμετώπιση (βλ α ), έχουμε την δυνατότητα όλο 
αυτό να μας βρει δυνατότερους και με περίσσεια 
ψυχική ανθεκτικότητα που είναι και το ζητούμενο. Σε 
αντίθετη περίπτωση , εάν καθηλωθούμε στον φόβο 
και δεν περάσουμε στην ωριμότερη αντιμετώπιση, 
κινδυνεύουμε να καταστούμε  νευρωσικά φοβικοί και 
αγχώδεις και μετά το πέρας της παρούσας κρίσης. 
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ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

ΜΟΥΣΕΙΑ  
 

☑️GOOGLE ARTS & CULTURE (Περιέχει πολλές 
συλλογές μουσείων) 
https://artsandculture.google.com/ 
 

☑️ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – Αθήνα 
https://www.namuseum.gr/collections/ 
 

☑️ΛΟΥΒΡΟΣ Παρίσι 
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
 

☑️Musée d’Orsay, Παρίσι 
https://artsandculture.google.com/partner/musee-
dorsay-paris?hl=en 
 

☑️ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ Μουσείο, Λονδίνο 

https://www.britishmuseum.org/collection 
 

☑️Μουσείο Tate Modern, Λονδίνο 
https://artsandculture.google.com/partner/tate-modern 
 

☑️ΜΕΤ, Νέα Υόρκη 
https://www.metmuseum.org/ 
 

☑️ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, Ουάσιγκτον 
https://www.nga.gov/index.html 
 

☑️Μουσείο ΠΡΑΔΟ, Μαδρίτη 

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-
works 
 

☑️Μουσείο ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ, Πόλη του Μεξικού 

https://artsandculture.google.com/exhibit/appearances-
can-be-deceiving%C2%A0/6gICPDLcNAzkJA 
 

☑️Μουσεία του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, Ρώμη 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.ht
ml 
 

☑️Πινακοθήκη ΟΥΦΙΤΣΙ, Φλωρεντία 
https://artsandculture.google.com/story/cQVh5Rbqa2Q3
dg 
 

☑️Μουσείο ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, Αμστερνταμ 
https://artsandculture.google.com/exhibit/which-books-
did-vincent-van-gogh-read/kAKixNfo_Gy-IA 
 
 
 

☑️Μουσείο ΓΚΟΥΓΚΕΝΧΑΙΜ, Μπιλμπάο 

Με τα μάτια μιας εργαζόμενης… 
Άνοιξη, η ωραιότερη εποχή του χρόνου! Όλοι 
περιμένουμε τον ερχομό της και ξαφνικά εκεί 
που κάνει την εμφάνισή της φέρνει και συνοδεία 
τον κορονοιό. Έτσι έχουμε την έναρξη μιας 
δύσκολης περιόδου για όλους μας. Ανησυχούμε 
για την υγεία μας, αγχωνόμαστε γιατί ακούμε 
διάφορα σενάρια από τα ΜΜΕ, έρχεται και η 
απαγόρευση της κυκλοφορίας που δυσκολεύει 
ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Φυσικά η 
ψυχολογία όλων μας δεν είναι στα καλύτερα της. 
Μήπως όμως εμείς που είμαστε κλεισμένοι στο 
σπίτι και κατά συνέπεια δεν κινδυνεύουμε να 
νοσήσουμε πρέπει να σκεφτούμε ότι κάποιοι 
άλλοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να 
φλερτάρουν με τον κίνδυνο; Μήπως πρέπει να 
θεωρούμε ευλογία ότι για άλλη μια μέρα είμαστε 
στο σπίτι μας, οπότε για άλλη μια μέρα έχουμε 
την υγεία μας; Επίσης θα βοηθούσε αν 
σκεφτόμασταν ότι με το να μένουμε σπίτι όλος 
αυτός ο εφιάλτης θα τελειώσει γρηγορότερα. 
Άλλωστε έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε 
μιας και δεν είχαμε την άνεση του χρόνου πριν. 
Να ευχαριστηθούμε την οικογένειά μας, να 
αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, να 
ξεκουραστούμε διαβάζοντας ένα βιβλίο 
καθισμένοι στο μπαλκόνι κι ό,τι άλλο ευχαριστεί 
τον καθένα μας. Το βασικότερο όμως που πρέπει 
να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο εγκλεισμός 
είναι προσωρινός!!! Έτσι, μένοντας στο σπίτι 
μπορεί να χάσουμε την άνοιξη αλλά θα είμαστε 
όλοι μαζί το καλοκαίρι! 
 
Παναγιώτα Μ., Ιδιωτική Υπάλληλος 
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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 
 

 


