
Αγαπητοί/ες μαθητές/τριες και αγαπητοί γονείς, 

Όλοι βιώνουμε τις τελευταίες μέρες μια πρωτόγνωρη και δύσκολη περίοδο. Δυστυχώς, η 

φυσική επαφή παρακωλύεται και η δια ζώσης επικοινωνία δεν είναι εφικτή. Έχοντας ως 

σύνδεσμό μας την τεχνολογία, σας προωθώ κάποιες πολύ ουσιαστικές οδηγίες σχετικά με το 

πως μπορείτε να διαχειριστείτε το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα που, φυσιολογικά 

σε όλους, αναδύονται υπό αυτές τις συνθήκες της κοινωνικής απομόνωσης και της 

αβεβαιότητας για τις εξελίξεις.  

Επιπλέον, σας παραπέμπω στις ειδικές γραμμές επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί από 

τις  Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Α' Πανεπιστημιακή 

Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με διευθυντή τον καθηγητή Λάμπη 

Παπαγεωργίου. Πήραν την πρωτοβουλία για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας 

τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και 

ανοικτών Γραμμών Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) με στόχο την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων όσων νιώθουν ψυχολογικά αβοήθητοι εν μέσω της νέας καθημερινής 

πραγματικότητας λόγω του κορονοϊού. 

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: Δευτέρα έως Κυριακή στο τηλέφωνο 210 7297 

957  από  10.00  π.μ έως  08.00 μ.μ 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Παιδιών και Εφήβων της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής, θα απαντά 

τηλεφωνικά, καθημερινά τις εργάσιμες  μέρες  9:00 -14:00, στις οικογένειες που χρειάζονται 

συμβουλές για τα παιδιά ή υποστήριξη, στα τηλέφωνα 210- 7600100 και 210 – 7669584. 

Γραμμές Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης: 

Οι παρακάτω Γραμμές Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης λειτουργούν καθημερινά στο 

Αιγινήτειο Νοσοκομείο από 9 π.μ. έως 7 μ.μ. Ειδικότερα μπορείτε να καλέσετε μέσα από 

τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Skype τις παρακάτω Γραμμές Βοήθειας: 

• Γραμμή Βοήθειας 1: Aiginitio1 (Skype account) 

• Γραμμή Βοήθειας 2: Aiginitio2 (Skype account) 

• Γραμμή Βοήθειας 3: Aiginitio3 (Skype account) 

• Γραμμή Βοήθειας 4: Aiginitio4 (Skype account) 

•            Γραμμή             Βοήθειας            5:            Aiginitio5             (Skype            account) 

Τέλος,  ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του ΕΚΚΑ απαντούν στην Τηλεφωνική 

Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» και στην Εθνική Γραμμή Παιδικής 

Προστασίας «1107», παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική και 

ενημέρωση/πληροφόρηση σε ενήλικες, γονείς, εφήβους και παιδιά σχετικά με τη διαχείριση 

της νέας αυτής κρίσης (Ώρες λειτουργίας: 6:00-22:00 / Χωρίς χρέωση).  

ΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΠΙΤΙ - ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΜΟΝΟΙ                                          Η ψυχολόγος,                                                                         

Μαραγκού Ευαγγελία-Άννα 


