
«Συμβουλές διαχείρισης ψυχολογικών επιπτώσεων 
λόγω κορονοϊού» 

 
 
Στη νέα κατάσταση που βιώνουμε, οφείλουμε να έχουμε όλοι μας ως βασικό 

μέλημα την «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» αντιμετώπισή της. 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 
Η ψυχραιμία, η διατήρηση της εγρήγορσης και η προστασία είναι τα κύρια ζητήματα 

στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε, έχοντας στο νου μας τα παρακάτω 

βασικά θέματα: 

1. Αυτοφροντίδα – Αυτοπροστασία – Ικανοποίηση βασικών αναγκών: 
• Τηρείτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. 

• Τηρείτε τα μέτρα προστασίας από τον ιό. 

• Κοιμηθείτε αρκετά. 

• Τραφείτε υγιεινά. 

• Διατηρείτε ένα επίπεδο φυσικής άσκησης. 

• Μην κάνετε χρήση αλκοόλ, καπνού ή άλλων ουσιών που θέτουν τον εαυτό 
σας σε ευάλωτη θέση. 

2. Ενημέρωση: Η γνώση προσφέρει ασφάλεια. Μην εκθέτετε τον εαυτό σας στην 

πληθώρα των δημοσιευμάτων, αλλά: 

•  Βρείτε αξιόπιστες πηγές και ενημερωθείτε μόνο από αυτές. Επιλέξτε 1 – 2 
πηγές ενημέρωσης οι οποίες παρουσιάζουν επίσημα στοιχεία και 
πληροφορίες βασισμένες σε επιστημονικές έρευνες από εξειδικευμένους 
επιστήμονες. 

•  Μειώστε την συχνότητα της ενημέρωσής σας. Δεν χρειάζεται να 
ενημερώνεστε συνέχεια για νέες εξελίξεις. 

•  Μειώστε τον χρόνο που διαθέτετε σε θέματα σχετικά με τον ιό στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες και τα σχόλια που σχετίζονται με τον ιό και 

λαμβάνονται από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό να αυξήσουν το 

άγχος. 

3. Επικοινωνία: Μην απομονώνεστε. Μένετε σπίτι αλλά δεν είστε μόνοι ούτε οι 
μόνοι. Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει το τηλέφωνο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνήστε με φίλους και γνωστούς. Κρατείστε την 



επαφή με τους άλλους γύρω σας, που ενδεχομένως βιώνουν κάτι παρόμοιο. 

4. Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου: Αδράξτε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε 

δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σας, κάνοντας πράγματα που προηγουμένως 

δεν προλαβαίνατε: διαβάστε ένα βιβλίο, δείτε τις ταινίες που επιθυμείτε, 

ακούστε μουσική, περάστε χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους και με τα 

παιδιά σας που ενδεχομένως βρίσκονται μαζί σας στο σπίτι. 

5. Συναισθήματα: Η εμφάνιση του κορονοϊού και η κατάσταση που έχει 

δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι φυσικό να δημιουργεί δυσάρεστα 

συναισθήματα, όπως αγωνία, αβεβαιότητα, αρνητικό στρες (άγχος) και φόβο. 

• Αναγνωρίστε, εκφράστε και αποδεχτείτε τα συναισθήματά σας. Μην 
επικρίνετε τον εαυτό σας εάν νιώθετε έντονη ανησυχία. Είναι φυσιολογικό. 

• Μιλήστε για όσα νιώθετε, αλλά επιλέξτε τους ανθρώπους με τους οποίους 

θα το κάνετε. Μιλήστε σε ανθρώπους που εμπιστεύεστε, που νοιώθετε 

καλά μαζί τους, σε φίλους και συγγενείς σας. Εάν βιώνετε έντονο άγχος, 

αποφύγετε να συζητήσετε με άτομα που έχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο 

άγχους με εσάς εκείνη την στιγμή. Υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν τα 

πράγματα χειρότερα και για τους δύο σας. 

• Ανίχνευση φόβου: Σκεφθείτε ποιος ακριβώς είναι ο φόβος σας σε αυτή την 

άγνωστη και πρωτόγνωρη κατάσταση, πώς θα αντιδράσετε κατά 

περίπτωση και ποιες είναι αντικειμενικά οι πιθανότητες να πραγματοποιηθεί 

εάν έχετε λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 

• Χρησιμοποιήστε στρατηγικές που σας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν σε 
δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες σας προκάλεσαν έντονη ανησυχία και 
άγχος. 

6. Στήριξη από ειδικούς: Αξιοποιήστε τη δυνατότητα της τηλε – ψυχολογικής 

υποστήριξης μέσα από τις γραμμές τηλεφωνικής στήριξης και 

βιντεοσυνδιάσκεψη με ειδικούς. Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του 

Πυροσβεστικού Σώματος έχει ενεργοποιήσει την τρέχουσα περίοδο γραμμή 

Ψυχολογικής Υποστήριξης για το προσωπικό του Π.Σ. (εν ενεργεία και 

συνταξιούχους) και το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, που διανύουν 

κατάσταση κρίσεως ή βιώνουν έντονη συναισθηματική φόρτιση, ένεκα των 

ειδικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου, με αριθμό κλήσης 2108695292 και 

ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή, 07.30 – 22.00. Επίσης, για τις 



περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εκτός ωραρίου λειτουργίας της ανωτέρω 

γραμμής, λειτουργεί υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο 24ωρης λειτουργίας, με 

αριθμό κλήσης 6934604001. Παράλληλα, εφαρμόζει συνεδρίες 

βιντεοσυνδιάσκεψης για όσους το επιθυμούν, με χρήση απλών και κοινών 

εφαρμογών που όλες οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας διαθέτουν. 

  
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 
ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

1. Διατηρείστε τη λογική και την ψυχραιμία σας. 

2. Μη θυμώνετε με τους ανθρώπους που, για προληπτικούς λόγους, βρέθηκαν σε 

καραντίνα ή νόσησαν. Δεν ήθελαν να τους συμβεί. 

3. Μη χρησιμοποιείτε εκφράσεις όπως «αυτοί που μεταφέρουν τον ιό», «αυτοί 

που μολύνουν τους άλλους» ή «αυτοί που διαδίδουν την ασθένεια», διότι έτσι 

δημιουργείται η εντύπωση ότι οι ίδιοι ευθύνονται γι’ αυτό που τους συμβαίνει ή 

ότι δεν έκαναν κάτι σωστά, προκαλώντας τους μεγαλύτερο άγχος και 

αναστάτωση. 

4. Αν αυτοί συνεχίζουν να είναι ύποπτοι για εσάς, θυμηθείτε ότι εσείς μπορεί να 

είστε ύποπτοι για κάποιους άλλους, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ευπαθής 

ηλικιακή ομάδα κλπ).  

5. Έχετε στο μυαλό σας ότι απρόσμενα μπορεί να βρεθείτε στη θέση τους, εσείς ή 

κάποιος δικός σας άνθρωπος. Σκεφτείτε πώς θα αισθανθείτε αν σας φέρονται 

σαν ανεπιθύμητος. 

6. Η αντιμετώπιση των υπόπτων/ θετικών κρουσμάτων με καχυποψία μπορεί να 

ωθήσει τους εν δυνάμει πάσχοντες να κρύψουν την ασθένειά τους ή να τους 

εμποδίσει να αναζητήσουν άμεσα βοήθεια και να χαθεί πολύτιμος χρόνος, 

προκαλώντας παράλληλα μεγαλύτερο κίνδυνο στο εγγύς περιβάλλον. 

7. Η επιστροφή στο σπίτι και στον κανονικό τρόπο ζωής, σημαίνει ότι έχει 

παρέλθει το διάστημα κινδύνου και είναι πλέον υγιείς. 

8. Συνεχίζετε να λαμβάνετε τα μέτρα προστασίας, είναι ευθύνη όλων μας. 

9. Έχετε στο νου σας ότι στην παρούσα φάση είναι φυσικό να εκφράζεται πιο 

έντονα θυμός, ένταση, έριδα, που τη μεγιστοποιεί ο φόβος του αγνώστου και 

του τι μέλλει γενέσθαι. Είναι σημαντικό να μην παρασυρθείτε από την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Η διχόνοια θα προκαλέσει μεγαλύτερο εκνευρισμό 

και μεγαλύτερα λάθη απροσεξίας και μη τήρησης των κανόνων προστασίας. 



10. Για όσους θα πρέπει να εξηγήσουν σε οικείο τους πρόσωπο ότι θα πρέπει να 

παραμείνει σπίτι, με προσεκτική απόσταση από εγγόνια και παιδιά, διαθέστε 

λίγα λεπτά και δώστε σαφείς εξηγήσεις για ποιόν λόγο συμβαίνει αυτό. Έτσι, θα 

αποφευχθούν παρανοήσεις του τύπου «είμαι ξαφνικά άχρηστος;», «είμαι 

άρρωστος;», «είμαι επικίνδυνος για τους άλλους;». 

11. Ίσως είναι η πιο σημαντική στιγμή που απαιτείται η «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» δράση, κι 

ας κρατάμε «αποστάσεις ασφαλείας» μεταξύ μας. 

 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ: 
1. Μην μεταφέρετε την αγωνία και τον πανικό στα παιδιά. Μιλήστε τους με ηρεμία 

και ψυχραιμία. Εξηγήστε με σαφήνεια και με απλά λόγια τι συμβαίνει. Τα παιδιά, 

αν τους δώσετε την ευκαιρία, θα σας εκπλήξουν με την ωριμότητά τους και την 

κατανόηση των γεγονότων. 

2. Ακολουθεί συνημμένα σχετικό ενημερωτικό έντυπο του Εργαστηρίου Σχολικής 

Ψυχολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τίτλο «Συζητώντας και στηρίζοντας τα 

παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19. Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς», 

καθώς και οι εκδόσεις του Κέντρου Ειδικής Φροντίδας Παιδιού (Κ.Ε.Φ.Π) του 

Πολεμικού Ναυτικού για γονείς, παιδιά και εφήβους, τα οποία είναι ανοιχτά και 

προσβάσιμα για όλους: α) Μιλώντας στα παιδιά για τον κορονοϊό, β) Ερωτήσεις 

κι απαντήσεις για μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους και γ) Ένα αληθινό παραμύθι. 

ο Κορονοϊός. 

Εν κατακλείδι, έχει μεγάλη σημασία να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα 
σχετικά με το τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς υπερβολή ή υποτίμηση της κατάστασης. 

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να έχουμε το ευ ζην, θα πρέπει πρώτα να 

εξασφαλίσουμε το ζην. 
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