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Η Πρόληψη μέσα στην 

καραντίνα 
 

Τους τελευταίους μήνες, η εξάπλωση 

του νέου ιού SARS-COV 2 (COVID-

19) προκάλεσε παγκόσμια υγειονομική 

κρίση, συντονίζοντας όλο τον πλανήτη 

μέσα από τις επιπτώσεις του τόσο στη 

υγεία, όσο και σε άλλους τομείς πέραν 

αυτής: στην κοινωνία, στην οικονομία, 

στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Όλες αυτές οι 

«βίαιες» ανακατατάξεις στην 

καθημερινότητα, δεν θα μπορούσαν να 

αφήσουν ανεπηρέαστη, την ήδη 

βεβαρημένη λόγω της προηγηθείσας 

οικονομικής κρίσης, ψυχική υγεία του 

πληθυσμού. Πολλοί συμπολίτες μας 

βιώνουν συναισθήματα έντονου άγχους 

και φόβου, τόσο για τους ίδιους όσο και 

για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά 

επικρατεί και μια αίσθηση διάχυτης 

μοναξιάς, λόγω των μέτρων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης. 

Το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά-Υγεία» 

και τα στελέχη του, αφουγκραζόμενοι, 

πάντα, τις ιδιαίτερες ανάγκες του 

πληθυσμού και προσαρμοζόμενοι στις 

συνθήκες που απαιτεί η νέα 

πραγματικότητα, συνεχίζουν ανελλιπώς 

να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες με 

σκοπό την προαγωγή της 

ψυχοκοινωνική υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα, η επικοινωνία με 

όλα τα παραρτήματα του «Αθηνά-

Υγεία» συνεχίζεται είτε μέσω 

τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Επιπλέον, παρέχονται 

υπηρεσίες συμβουλευτικής 

υποστήριξης μέσω Skype (Κέντρο Πρόληψης 

Δήμος Αθηναίων 2ο διαμέρισμα). Τέλος, στην 

επίσημη σελίδα του «Αθηνά-Υγεία» στο 

Facebook υπάρχουν νέα και χρήσιμες 

πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά σε θέματα 

ψυχικής υγείας. 

 

Ευχόμαστε σε όλους και όλες Καλά και 

Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, με Υγεία-Σωματική 

και Ψυχική, Προστατεύοντας τον εαυτό σας και 

τα πρόσωπα που Αγαπάτε, ώστε το 2021 να 

κάνετε πράξη ότι επιθυμείτε. 

Γιώργος Αρβανίτης, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος 

Πρόληψης 

 

mailto:athinapromahos2@gmail.com
mailto:athinapromahos2@gmail.com
http://www.athinaprevention/
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COVID 19:  ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης και η 

ιστορία του… 
 

Μπήκε στην ζωή μας ως απρόσκλητος επισκέπτης στις αρχές της 

τρομερής αυτής χρονιάς που σε λίγο αποχωρεί και τα σάρωσε 

όλα: εδώ στη χώρα μας, μας έκλεισε στα σπίτια μας  πριν καν 

ξεκινήσει να μας δείχνει την μοχθηρή του φύση. Αρχίσαμε σιγά-

σιγά να αντιλαμβανόμαστε τις τρομερές του δυνατότητες όταν -

σύντομα- αρχίσαμε να βλέπουμε, θεατές στις οθόνες της T.V, των 

tablet και των κινητών μας μέσα από  ειδήσεις και εικόνες, να 

διαλύει το σύστημα υγείας σε άλλες χώρες και σιγά-σιγά σε όλο 

τον υπόλοιπο κόσμο. Να αρρωσταίνουν χιλιάδες, να μπαίνει 

κόσμος στις εντατικές και να μην βγαίνει, να πεθαίνουν τόσοι 

πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο!. 

Αποκτήσαμε νέο λεξιλόγιο: «καραντίνα», «sms μετακίνησης». Το 

σχολείο ψηφιοποιήθηκε, έγινε μια οθόνη-(δεν την γλυτώσατε για 

πολύ!)-η λέξη απαγόρευση υπήρχε παντού. Και οι μάσκες για να 

προφυλαχτούμε, δεν ήταν κακή ιδέα. Εκεί έξω γινόταν «χαμός» 

και εμείς εδώ με τα λιγοστά μας κρούσματα-χαιρόμασταν γιατί 

είχαμε πάρει τα μέτρα μας, ως κράτος, εγκαίρως. Και ήταν 

αλήθεια! Οι γονείς ασφαλείς και σαστισμένοι ή ασφαλείς και 

τρομαγμένοι και τα παιδιά -εσείς που είστε το μέλλον αυτής της 

χώρας- άλλα μουδιασμένα, άλλα εκνευρισμένα με την 

επανάσταση στο τσεπάκι, είπατε να σταθείτε για λίγο και να 

δώσετε χώρο σε αυτό που σας υποχρέωναν οι γονείς σας να 

κάνετε αλλά και…οι ειδήσεις. 

Σας είπαν ότι εσείς οι έφηβοι έπρεπε να προσέχετε πολύ να μην 

κολλήσετε τους μεγαλύτερους, κυρίως τους παππούδες και τις 

γιαγιάδες σας. Φοβηθήκατε λίγο. Είπατε να προσέξετε. Σας είπαν 

και οι γονείς σας να κάνετε υπομονή-και κάνατε. Το καλοκαίρι 

ζήσατε μια ανάπαυλα-με προσοχή. Ο «επισκέπτης» ήταν ακόμα 

εδώ αλλά μας φερόταν «ευγενικά». Μπορούσατε, να πάτε ένα 

θερινό σινεμά, να πιείτε ένα φρεντοτσίνο ή να φάτε ένα μπέργκερ 

με την παρέα σας, λέγοντας τα δικά σας. Να πάτε τις διακοπές σας 

στο νησί ή το χωριό ή έστω να κάνετε τα μπάνια σας ελεύθεροι 

από τον Άλιμο μέχρι την Βάρκιζα.  Σας έβλεπα στα λεωφορεία 

της γραμμής-χωρίς μάσκες –ορδές μεγάλων παιδιών να γελάτε, με 

τις μουσικές σας με τις πλάκες σας. 

Ήρθε το φθινόπωρο και τα πράγματα χειροτέρεψαν. Ερχόταν το 

κύμα το «δεύτερο» και αρρώστησε κόσμος κι εδώ, κόσμος πολύς 

και μας χτύπησε και το θανατικό και το δικό μας σύστημα υγείας 

άρχισε να αγκομαχάει. 

Και ξαναμπήκαμε σε καιρό αυστηρών απαγορεύσεων και φοράμε 

πια μάσκες παντού. Και εκεί σας βγήκε η επανάσταση στον 

απόλυτο βαθμό, κόντρα στο σύστημα της απαγόρευσης και της 

προσοχής. Ξεχυθήκατε στις πλατείες, χωρίς μάσκες, κάνατε τα 

πάρτυ σας, δεν σας ένοιαζε τίποτα! Τι φταίγατε εσείς; και γιατί να 

πρέπει να χάσετε την ελευθερία σας; Αυτό λέτε στους γονείς σας 

και πολλοί συμφωνούν˙ άλλοι τσακώνονται με τα παιδιά τους –αν 

δεν συμβαίνει στην δική σας οικογένεια, συμβαίνει στην διπλανή 

πόρτα, το ξέρετε από τους φίλους σας. 

 

Έρχονται τα Χριστούγεννα… Τα Χριστούγεννα 

που όλοι θέλετε να περνάτε ξέγνοιαστα με τα 

κάλαντά σας για να μαζέψετε χαρτζιλίκι για το 

καλοκαίρι, να πάτε για ψώνια με τους φίλους σας 

στα Mall και στα σπίτια για να βρεθείτε όλοι, να 

παίξετε παιχνίδια στον υπολογιστή, τρώγοντας τα 

μελομακάρονα της μαμάς του κολλητού σας. 

Αγαπημένοι μας έφηβοι-αυριανοί νέοι ενήλικες- 

σας καταλαβαίνουμε, κι εμείς μαζί σας είμαστε 

αλλά ας το δούμε όλο αυτό από την αρχή... 

Χάνετε πολλά όλον αυτόν τον καιρό και ναι, αυτό 

το «βλέποντας και κάνοντας» δεν είναι …το 

δυνατό σας σημείο όπως δεν είναι και η υπομονή ή 

το να μην παίρνετε αυτό που θέλετε. Τα έχετε 

βάλει με το απρόσκλητο επισκέπτη αλλά, πιστέψτε 

με, αυτός ο επισκέπτης θέλει άλλη αντιμετώπιση 

για να «ξεκουμπιστεί»: 

Η επανάσταση ήταν πάντα κάτι που βελτίωνε τα 

πράγματα στον κόσμο, δεν τα χειροτέρευε. Η 

επανάσταση του να μην προσέχεις αν κολλήσεις 

γιατί δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα 

και τι είναι σκευωρία, δεν αποτελεί λύση. 

Εσείς οι έφηβοι έχετε κάθε δυνατότητα να 

συμπεριφερθείτε με ωριμότητα αυτήν την δύσκολη 

περίοδο που θα καθοριστεί κυρίως από την δική 

σας συμπεριφορά. Αυτά τα Χριστούγεννα και ίσως 

και το επόμενο διάστημα μέχρι το Πάσχα να είναι 

με περιορισμούς. Μπορείτε να απολαύσετε πολλά 

αλλά με προσοχή. Σας δίνεται η δυνατότητα να 

φερθείτε με τρόπους που σίγουρα οι γονείς σας θα 

θαυμάσουν σε σας και που θα παίξουν 

καθοριστικό ρόλο στην παραμονή του επισκέπτη 

και στο πόσο ανεξέλεγκτα θα είναι ακόμα τα 

πράγματα. Φέρετε και εσείς μια ευθύνη απέναντι 

στον κόσμο κι ας μην το καταλαβαίνετε. Το πόσο 

ώριμα θα δεχτείτε να διασκεδάσετε με 

περιορισμούς, με λιγότερους φίλους σε πάρτυ και 

εξόδους, με μια έγνοια για την χρήση της μάσκας, 

είναι σημαντικό. Είναι ένδειξη ωριμότητας και 

ευθύνης να συμπεριφέρεστε με τρόπο που να 

δείχνει ότι καταλαβαίνετε. Να μπορέσετε να 

αισθανθείτε ότι η επανάσταση δεν γίνεται πάνω σε 

θεωρίες συνομωσίας που ακούτε γύρω σας αλλά 

σε μια λογική ότι αυτός ο κόσμος όσο κι αν έχει 

προχωρήσει τεχνολογικά, αποτελεί συνέχεια ενός 

παλαιότερου που είχε βιώσει αντίστοιχες 

πανδημίες και που είχε κι αυτός τις θεωρίες 

συνομωσίας του για όσα του συνέβαιναν.  
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Η επανάσταση γίνεται για το καλύτερο, όχι για μια δική μας 

ελευθερία που μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα άλλους. Τα πάρτυ 

με πολύ κόσμο, οι συγκεντρώσεις νέων ανθρώπων-λίγο 

μεγαλύτερων από εσάς αλλά και πολλών μεγάλων-είναι η 

αλήθεια– που αψήφησαν τον «επισκέπτη», έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην διασπορά του ιού, κόντρα στις οδηγίες απαγόρευσης και 

περιορισμών. Είναι άραγε αυτό η υγιής ιδέα της επανάστασης; 

Θα βγαίνετε σύντομα και θα βρίσκεστε με κόσμο αυξάνοντας τις 

πιθανότητες να κολλήσετε κορονοιό, κάτι που για εσάς ίσως είναι 

απλό και περαστικό, μπορεί σε κάποιον μπορεί να αποβεί μοιραίο. 

Έχετε κάθε δυνατότητα να το δείτε όλο αυτό αλλιώς. Δεν είναι μια 

ιστορία που θα μείνει για πολύ ακόμα έτσι. Ο επισκέπτης θα φύγει 

κάποια στιγμή σύντομα. Στο χέρι μας είναι όμως το πόσα θύματα 

θα αφήσει πίσω του. Πόσοι άρρωστοι θα φοβηθούν για την ζωή 

τους, άνθρωποι που μπορεί να είναι γείτονες, φίλοι μας ή και εμείς. 

Ας κοιτάξουμε τον κόσμο με λίγη ευθύνη παραπάνω αυτή την 

περίοδο των Χριστουγέννων και για όσο ακόμα χρειαστεί. Ας μην 

δούμε την «χαλάρωση των μέτρων» που σύντομα θα συμβεί ως 

έξοδο από κάτι που ακόμα μας δείχνει τα δόντια του. Θα μας μάθει 

πολλά: για την αντοχή μας και για την υπακοή σε όρια που 

μπορούν να μας σώσουν˙ για το τι ακριβώς σημαίνει επανάσταση˙ 

για το ότι η ελευθερία οφείλει να σέβεται τα όρια όταν αυτά μας 

επιβάλλονται για να προκύψει ένα μεγαλύτερο καλό. 

Θα ξαναζήσουμε όπως πριν. Ας μάθουμε από αυτόν τον ξένο όσο 

ανεπιθύμητος κι αν είναι… Και οι πιο ανεπιθύμητοι ξένοι έρχονται 

στο σπίτι μας για να μας δώσουν ένα μάθημα. Είναι στο χέρι μας 

να το κατανοήσουμε… 

 

Νατάσα Βλουτόγλου, Msc, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης 

Χριστουγεννιάτικη απόδραση με ένα 

βιβλίο 
 

Επειδή πάντα θυμόμαστε και τους βιβλιοφάγους 

που τους φανταζόμαστε κουκουλωμένους κάτω απ' 

το χριστουγεννιάτικο δέντρο να διαβάζουν ωραία 

χριστουγεννιάτικα βιβλία προτείνουμε το βιβλίο 

του Ευγένιου Τριβιζά «Ένα δέντρο μια φορά» 

εκδόσεις Καλέντης: μια παραμονή Χριστουγέννων 

ήταν ένα άσχημο, γυμνό, παραμελημένο δέντρο σε 

μια πολύβουη πολιτεία. Ένα φτωχό, ορφανό, 

άστεγο αγόρι που το συναντά το ακούει να του λέει 

«Στόλισέ με!». Μα το παιδί δεν έχει με τι να το 

στολίσει… και η συνέχεια στο βιβλίο. Ένα ακόμη 

βιβλίο για τους μικρότερους φίκους μας είναι αυτό 

του Μπέρντι Μπλακ με τίτλο «Ένα δώρο για τον 

καθένα» εκδόσεις Ίκαρος: είναι η συγκινητική 

ιστορία του κόκκινου υφάσματος που κατάφερε να 

ντύσει γιορτινά τον βασιλιά, τη μαμά της 

υπηρέτριας, τον μπαμπά του ασβού, τη γυναίκα του 

σκίουρου και το παιδάκι της ποντικίνας και το 

οποίο μας διδάσκει με τον καλύτερο τρόπο ότι 

τίποτα δεν πρέπει να πετιέται ασυλλόγιστα.  

Τέλος, στη διεύθυνση eBooks4Greeks ~ Βιβλία 

Δωρεάν - Online Free Ebooks, Audiobooks, Pdf - 

Part 4, θα βρείτε δεκάδες λογοτεχνικά, 

εκπαιδευτικά και επιστημονικά βιβλία εντελώς 

δωρεάν. 

Μαρία Φούσα, Msc, Στέλεχος Πρόληψης 

 

https://www.ebooks4greeks.gr/page/4
https://www.ebooks4greeks.gr/page/4
https://www.ebooks4greeks.gr/page/4
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Οι προτάσεις μας για τον ελεύθερο χρόνο σας 

 
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν 

και αυτή τη χρονιά. Μια χρονιά διαφορετική, μιας που εξ αιτίας 

της πανδημίας θα χρειαστεί να αλλάξουμε τις συνήθειες μας 

καθώς φέτος δεν θα έχουμε την ευκαιρία να βγούμε για τις 

καθιερωμένες αγορές και δεν θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε 

δια ζώσης σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Αυτό 

που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να γεμίσουμε τις καρδιές 

μας με τη θαλπωρή του σπιτιού μας, να περάσουμε χρόνο με τους 

δικούς μας ανθρώπινους, - τους πολύ κοντινούς μας-, και κυρίως 

να ξεκουραστούμε και να αντλήσουμε αισιοδοξία από μέσα μας 

για το μέλλον που όλοι ευχόμαστε να είναι καλύτερο.  

Σκεφτήκαμε λοιπόν να σας προτείνουμε μια σειρά από 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα στα οποία μπορούμε να 

πάρουμε μέρος διαδικτυακά και να δώσουμε στους εαυτούς μας 

την ευκαιρία ο ελεύθερος χρόνος μας να είναι διασκεδαστικός και 

δημιουργικός στις μέρες αργίας που έρχονται. 

Για τους μικρούς μας φίλους λοιπόν προτείνουμε τις παρακάτω 

εκδηλώσεις που θα γεμίσουν με το πνεύμα των Χριστουγέννων 

χαρά και μικρές δόσεις ανεμελιάς.  

Ας ξεκινήσουμε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει 

προγραμματίσει από τις 22 Δεκεμβρίου εως και τις 5 Ιανουαρίου  

2  θεατρικές παραστάσεις που θα μεταδίδονται online: Η πρώτη 

είναι οι  «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στο Φάρο: «Ο Σέρλοκ 

Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Είναι μία 

παράσταση για μικρούς και μεγάλους όπου οι ηθοποιοί 

ζωντανεύουν με τρόπο μαγικό τους δρόμους, τις μυρωδιές και το 

ψιλόβροχο του γιορτινού Λονδίνου. Οι χαρακτήρες του έργου 

υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα παιχνίδι μυστηρίου που θα μας 

κάνει να σκεφτούμε αλλά και να γελάσουμε ακόμη περισσότερο. 

Η δεύτερη παράσταση του Ιδρύματος είναι η χαρούμενη ιστορία 

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη», 

όπου οι τάρανδοι, τα ξωτικά και η γραμματέας του Άγιου Βασίλη 

δημιουργούν μια γλυκιά ιστορία για τον αγαπημένο μας Άγιο. Τις 

παραστάσεις μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στη σελίδα του 

ΚΠΣΙΝ Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (snf.org) και στο κανάλι του στο 

youtube SNFCC Stavros Niarchos Foundation Cultural Center - 

YouTube.  

Συνεχίζουμε με το «Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Χωριό» 

μια ιδέα του Φώτη Σπύρου και του Νίκου Χριστίδη που θα μας 

κρατήσει συντροφιά προσφέροντάς μας παράλληλα δημιουργική 

απασχόληση. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι διαθέσιμη από τις 5 

Δεκεμβρίου και για ένα μήνα για 16 ώρες το 24ωρο. Από τις 

16:00 ως τις 22:00 η σύνδεση θα είναι ζωντανή. Το 

«Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό χωριό» μας υπόσχεται ένα 

πλούσιο χριστουγεννιάτικο ψυχαγωγικό και δημιουργικό 

πρόγραμμα με το οποίο τα παιδιά θα μπορέσουν να 

επικοινωνήσουν, να παίξουν, να δημιουργήσουν και να αντλήσουν 

χαρά. Οπότε γκουγκλάρετέ το και ζήστε την εμπειρία.  

Και επειδή ο ελεύθερος χρόνος μας θα είναι αρκετός προτείνουμε 

και το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά από 8-12 

 

 χρόνων και τους γονείς τους «Παίζω με τις τέχνες με 

αφορμή μια έκθεση» του Ιδρύματος Θεοχαράκη.  
Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες τα παιδιά 

αλλά και οι γονείς τους μετακινείστε από την μία 

τέχνη στην άλλη, προκειμένου να ανακαλύψετε με 

έναν ψυχαγωγικό τρόπο την έκθεση τέχνης και να 

καλλιεργήσετε τη σχέση σας με τις τέχνες και τη 

δημιουργία. Στο πρόγραμμα μπορείτε να συμμετέχετε 

από την διεύθυνση Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μια 

έκθεση | Για παιδιά 8-12 ετών & γονείς | B&M 

Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music 

(thf.gr).     

Τι θα λέγατε φέτος να επικοινωνήσετε με τον Άγιο 

Βασίλη;  Ίσως θελήσετε να του μιλήστε για το πώς 

νοιώθετε, για το τι παιχνίδια θα θέλατε φέτος και για 

πράγματα που σας απασχολούν. Μπείτε λοιπόν  στην 

ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ  και κάντε το … ο Άγιος 

Βασίλης θα διαβάσει το γράμμα σας. Τι πιο όμορφο 

και γλυκό να επικοινωνήστε λοιπόν μαζί του; Απλά 

μπείτε στη διεύθυνση  https://Hohoho.elta.gr και 

γράψτε του, αυτός ο καλός γενειοφόρος Άγιος θα σας 

απαντήσει σίγουρα.  

Θέλετε να ακούσετε πολλή μουσική από διάφορα 

μέρη του κόσμου διαδραστικά; Μπείτε στην 

διεύθυνση https://radiooooo.com, κλικάρετε πάνω στις 

χώρες του κόσμου και ακούστε τις μουσικές τους.  

Ποιο θα είναι άραγε το μουσικό κομμάτι των 

Χριστουγέννων για φέτος; Εμείς σας προτείνουμε το 

«Δέντρο των Χριστουγέννων» που ερμηνεύει η 

αγαπημένη Ελευθερία Αρβανιτάκη.  Είναι μια 

ιστορία για ένα δέντρο που ξεκίνησε από το δάσος για 

να πάει να στολίσει την πλατεία της πόλης.  Στη 

διαδρομή θα αντιμετωπίσει κάτι αναπάντεχο που θα το 

σημαδέψει για πάντα. Στο φιλμάκι του «Το Δέντρου 

των Χριστουγέννων»  ο Μιχάλης Παπανικολάου, 

έχει μετατρέψει τους στίχους και τη μουσική σε 

εικόνες και κίνηση με πολύ μεγάλη ευαισθησία και 

μαστοριά.  Οι χαρακτήρες του ολοζώντανοι κινούνται 

σε πλάνα παραμυθένια και γιορταστικά μεταφέροντας 

έντονα συναισθήματα και συγκίνηση. Μπορείτε να το 

δείτε στην διεύθυνση https://youtu.be/POCrExbUh7I.  

Είμαστε σίγουροι ότι αν ψάξετε στο διαδίκτυο θα 

βρείτε κι άλλες υπέροχες διαδραστικές εκδηλώσεις και 

δράσεις. Πάμε λοιπόν να γεμίσουμε με αισιοδοξία και 

χαρά τον ελεύθερό μας χρόνο!!! Ευχόμαστε σε σας και 

στους αγαπημένους σας να είστε υγιείς και 

χαρούμενοι!!!  

Μαρία Φούσα, Msc, Στέλεχος Πρόληψης 

 

https://www.snf.org/el/
https://www.youtube.com/channel/UCdGYlPM8Do38i0u5tt56ZrQ?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCdGYlPM8Do38i0u5tt56ZrQ?reload=9
https://thf.gr/el/events/paizo-me-tis-technes-me-aformi-mia-ekthesi-gia-paidia-8-12-eton-amp-goneis-6/
https://thf.gr/el/events/paizo-me-tis-technes-me-aformi-mia-ekthesi-gia-paidia-8-12-eton-amp-goneis-6/
https://thf.gr/el/events/paizo-me-tis-technes-me-aformi-mia-ekthesi-gia-paidia-8-12-eton-amp-goneis-6/
https://thf.gr/el/events/paizo-me-tis-technes-me-aformi-mia-ekthesi-gia-paidia-8-12-eton-amp-goneis-6/
https://youtu.be/POCrExbUh7I
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Λυπάμαι για αυτές τις γιορτές. 
Αφού όμως οι άνθρωποι 
πεθαίνουν συμφωνώ με τους 
περιορισμούς. Η τηλε-
εκπαίδευση μου αρέσει γιατί 
μου αρέσουν οι υπολογιστές 
όμως θεωρώ ότι δεν είναι το 
ίδιο αποδοτική. 
Γιάννης Κ. , 

Μαθητής Α’ Λυκείου  

Αυτόν τον καιρό είναι πολύ βαρετά. 
Μου λείπει να βγαίνω βόλτες με τους 
φίλους μου, μου λείπουν τα κάλαντα 
και οι εκδηλώσεις. Όμως τώρα περνάω 
περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή 
μου.  
Παναγιώτης Κ., 

Μαθητής Β’ Γυμνασίου 

Νοιώθω χάλια επειδή 
έχουμε εγκλεισμό και δεν 
έχουν ανοίξει τα μαγαζιά. 
Η τηλε-εκπαίδευση δε μου 
αρέσει. Μου λείπει το 
σχολείο μου. Θέλω να 
βρεθώ με τους φίλους μου. 
Άγγελος Κ. , 

Μαθητής Β’ Γυμνασίου 

Η τηλε-εκπαίδευση δε μου αρέσει. 
Δεν την νοιώθω σαν κανονικό 
μάθημα. Τώρα στις γιορτές μου 
λείπουν τα δώρα και μου λείπει να 
μπορώ να βλέπω τους φίλους μου. 
Χριστίνα Κ., 

Μαθήτρια Στ’ Δημοτικού 

Μου αρέσει που δεν χρειάζεται 
να φοράω μάσκα, όμως 
βαριέμαι να κάνω μάθημα με 
το κομπιούτερ. Μου λείπουν οι 
φίλοι μου και το σχολείο μου. 
Βασίλης Κ., 
Μαθητής Α’ Δημοτικού 

Μου αρέσει που είμαι στο 
σπίτι, θέλω όμως να 
ανοίξουν τα μαγαζιά για 
να πάμε βόλτα για 
παιχνίδια. Μου λείπουν 
τα παιχνίδια με τους 
φίλους μου στο σχολείο. 
Αντώνης Α., 

Μαθητής Α’ Δημοτικού 
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Τα Κέντρα Πρόληψης  

«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 
 

 

«Παλλάς Αθηνά» (1η Δημ. Κοινότητα) 

Βας.Σοφίας 82,  11528, Αθήνα 

Τηλ.: 210-3800038 Φαξ: 210-3835879 

E-mail: kppallas@gmail.com 

 

«Αθηνά Πρόμαχος» (2η Δημ. Κοινότητα) 

Πυθέου 116, 11744, Αθήνα 

Τηλ.: 210-9270096 Φαξ: 210-9270096 

Email: athinapromahos2@gmail.com 

 

«Αθηνά Προναία» (3η Δημ. Κοινότητα) 

Λεωφ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12, 10441, 

Αθήνα 

Τηλ.: 210-3413483 Φαξ: 210-3413483 

Email: info@kentro-prolipsis.gr 

 

«Αθηνά Αφαία» (4η Δημ. Κοινότητα) 

Λεωφ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12, 10441, 

Αθήνα 

Τηλ.:210-3413483 Φαξ: 210-3413483 

Email:info@kentro-prolipsis.gr 

 

«Αθηνά Πολιάς» (5η Δημ. Κοινότητα)  

Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα 

Τηλ/φαξ.: 210-2114566 Φαξ: 210-8614566 

Email: kpolias@otenet.gr 

 

«Αθηνά Εργάνη» (6η Δημ. Κοινότητα) 

Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα 

Τηλ/φαξ.: 210-2114566 Φαξ: 210-8614566 

Email: kpergani@gmail.com 

 

«Αθηνά Πολύβουλος» (7η Δημ. Κοινότητα) 

Βας.Σοφιάς 82, 11528, Αθήνα 

Τηλ.: 210-3835879 Φαξ:210-3835879 

E-mail: athinapolyvoulos@gmail. com 

 

Συνομιλώντας με εφήβους… 
 

Ερ. Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημά σου αυτόν τον καιρό; 

 

Απ. Αυτό το διάστημα νοιώθω πολύ θυμωμένη κι αυτό πηγάζει 

από το γεγονός ότι  πιστεύω ότι κάποια μέτρα που μας έχουν 

επιβληθεί, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά 

τις 9 το βράδυ, είναι υπερβολικά. Εκτός από αυτό με θυμώνει το 

γεγονός ότι δεν μπορώ να βρεθώ με τους φίλους μου που μου 

λείπουν πολύ. Το ίδιο μου λείπει και το σχολικό περιβάλλον αλλά 

και οι εξωσχολικές μου δραστηριότητες. 

 

Ερ. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σου, τα αρνητικά της καραντίνας; 

 

Απ. Πολλές φορές, λόγω του εγκλεισμού δεν έχω όρεξη για 

διάβασμα, επίσης νοιώθω ότι έχω χάσει τη σειρά μου με τα 

μαθήματα. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει την πραγματική επαφή με τους καθηγητές, τους 

συμμαθητές και η διαδικασία είναι κάπως ψυχρή και απρόσωπη. 

Επίσης είμαι όλη την ημέρα πάνω από μία οθόνη πράγμα που 

θεωρώ ότι είναι αρκετά επιβλαβές και επιβαρυντικό.  Ακόμα, έχω 

αποκτήσει κάποιες συνήθειες όπως το να τρώω περισσότερο κι 

αυτό με ενοχλεί. 

 

Ερ. Ποια είναι τα θετικά στοιχεία που βιώνεις στην καραντίνα; 

 

Απ.  Αυτό που μου αρέσει αυτή την περίοδο είναι ότι έχω την 

ευχέρεια να κάνω πράγματα στο σπίτι όπως για παράδειγμα το 

μαγείρεμα και ευχαριστιέμαι πολύ τον ύπνο. Έχω επίσης βρει μια 

πολύ ωραία σειρά στο διαδίκτυο. Τέλος, αξιοποιώ το χρόνο μου 

για να έρθω πιο κοντά και να μοιραστώ πράγματα με τα μέλη της 

οικογένειάς μου αλλά και με το αγαπημένο μου γατάκι. 

 

Ερ.  Τι θα ήθελες να πεις στα παιδιά της ηλικίας σου; 

 

Απ. Σε όλους σας έχω να πω να κάνουμε υπομονή για λίγο ακόμη 

καιρό και εύχομαι πολύ σύντομα να αρχίσουμε να επιστρέφουμε 

στην καθημερινότητά μας χωρίς φόβο.   

Μαρία Τ.,  
Μαθήτρια Β’ Λυκείου 
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