
 
Βιϊνοντασ μία πρωτοφανι κατάςταςθ και ραγδαία αλλαγι ςτθν 

κακθμερινότθτα μασ είναι πικανό  να προκλθκοφν ζντονα ςυναιςκιματα και 
ποικίλεσ ςκζψεισ , που ίςωσ να μασ φορτίηουν πολφ περιςςότερο από κάκε 
άλλθ ςτιγμι. Είναι ςθμαντικό ςτισ μζρεσ που διανφουμε να επικοινωνοφμε 
τα ςυναιςκιματα μασ, προκειμζνου να ενιςχφςουμε τθν ψυχικι μασ θρεμία. 
Κακϊσ θ δια ηϊςθσ επικοινωνία μαηί μου αυτι τθ ςτιγμι δεν είναι εφικτι 
λόγω τθσ κατάςταςθσ, ςασ παρακζτω γραμμζσ υποςτιριξθσ που 
ςτελεχϊνονται  από ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ και είναι δωρεάν, κακϊσ 
επίςθσ και ζναν οδθγό, που κα να  μπορζςει λειτουργιςει ενιςχυτικά ςτθ 
διαχείριςθ του άγχουσ.  

Οι παρακάτω  γραμμζσ ςυμβουλευτικισ  ζχουν ςτελεχωκεί με ςτόχο 
τθν υποςτιριξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ψυχολογικισ επιβάρυνςθσ που 
μπορεί να βιϊνουμε λόγω του Κορωναιοφ . Οι κλιςεισ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ 
γραμμζσ είναι εμπιςτευτικζσ, και μπορείτε να καλζςετε χωρίσ χρζωςθ.   
 
Καλι δφναμθ ςε όλουσ! 
 

Γραμμζσ τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ 

Α' Πανεπιςτθμιακι Ψυχιατρικι Κλινικι ςτο Αιγινιτειο Νοςοκομείο. 

 

Παρζχει υπηρεςίεσ τηλεφωνικήσ υποςτήριξησ και τηλεδιάςκεψησ, όπου 

ςτελεχϊνεται από ψυχίατρουσ και ψυχολόγουσ από το επιςτημονικό 

διδακτικό προςωπικό και τουσ ςυνεργάτεσ τησ Α' Πανεπιςτημιακήσ 

Ψυχιατρικήσ Κλινικήσ.  

 

Γραμμζσ τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ  

 Δευτζρα ζωσ Παραςκευι ςτο τθλζφωνο 210 7297 957 από 10.00 π.μ ζωσ 
04.00 μ.μ (μπορεί να επεκτακεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ) 
 

 Σάββατο και Κυριακι ςτο τθλζφωνο 210 7289 240 από 10.00 π.μ ζωσ 
04.00 μ.μ 

 Γραμμζσ Τθλεδιάςκεψθσ  

 Λειτουργοφν κακθμερινά ςτο Αιγινιτειο Νοςοκομείο από 9 π.μ. ζωσ 7 μ.μ. 
Μπορεί κανείσ να καλζςει από τον προςωπικό του λογαριαςμό ςτο Skype ςτισ 
παρακάτω γραμμζσ: 

 Γραμμι Βοικειασ 1: Aiginitio1 (Skype account) 

 Γραμμι Βοικειασ 2: Aiginitio2 (Skype account) 

 Γραμμι Βοικειασ 3: Aiginitio3 (Skype account) 

 Γραμμι Βοικειασ 4: Aiginitio4 (Skype account) 

 Γραμμι Βοικειασ 5: Aiginitio5 (Skype account) 



 

 

 

Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ)  
 
Ειδικοί τησ υπηρεςίασ  παρζχουν επείγουςα  ςυμβουλευτική και ψυχολογική 
υποςτήριξη ςε ενήλικεσ, παιδιά, και οικογζνειεσ. 
 
«Τθλεφωνικι γραμμι Άμεςθσ Βοικειασ» αρικμόσ υποςτιριξθσ: 197  
 
«Εκνικι γραμμι παιδικισ προςταςίασ» αρικμόσ υποςτιριξθσ :1107  
 
Ώρεσ λειτουργίασ 06-00-22:00, οι κλιςεισ είναι δωρεάν. 
 
 
 

Η ψυχολόγοσ του ςχολείου 

Δαβράηου Διμθτρα  

 
  
 

 

 

 


