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 Η επίδραση της πανδημίας 

από τον ιό covid-19 σε όλη την 

ανθρωπότητα αποτελεί μια 

συνεχή πρωτόγνωρη απειλή 
για όλους μας, που επηρεάζει 

κατά πολύ την καθημερινότητα 

και την ζωή μας. Ο συνεχής 

φόβος για την πιθανότητα της 

νόσησης, για τις συνέπειες 
στην υγεία μας και στην υγεία 

αγαπημένων προσώπων, μας 

στερεί την ανεμελιά, την 

χαλάρωση, την ηρεμία και το 

γέλιο που τόσο έχουμε ανάγκη. 
Ακόμη περισσότερο, εμάς τα 

παιδιά με αναπηρίες, που 

έχουμε περισσότερο από τον 

καθένα την ανάγκη να υπάρχει 

πάντα κάποιος «δικός 
μας»    δίπλα μας, για να μας 

φροντίζει και βοηθάει 

καθημερινά.
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Η ανάγκη μας αυτή, μας κάνει να 
βιώνουμε πιο έντονα τον φόβο της 
απώλειας και να επηρεαζόμαστε 
πολύ από τα αρνητικά 
συναισθήματα που αισθάνονται 
όλοι οι σημαντικοί μας άνθρωποι, 
γονείς, καθηγητές, φίλοι, 
συμμαθητές. Γι’αυτό θα ήθελα να 
μοιραστώ κάτι που    βιώσαμε     με 
τους συμμαθητές μου στο σχολείο. 
Μια εμπειρία η οποία εκτός από 
δύσκολη, ψυχοφθόρα και  πιεστική, 
ήταν όμως και πολύ διδακτική.  
Φέτος, ζήσαμε μια τρομακτική 
εμπειρία για όλους μας. Είχαμε 
διασπορά του κορονοϊού, με 
αποτέλεσμα να νοσήσουν πολλά 
παιδιά και εκπαιδευτικοί από τον 
ιό Covid-19. .  

O ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ... 
 στα χρόνια της πανδημίας (συνέχεια) 

Kαθημερινά, είχαμε 
την αγωνία των 
συμμαθητών μας που 
νοσούσαν και τον 
φόβο μήπως 
κολλήσουμε και 
εμείς...

Αλλά η μεγαλύτερη αγωνία ήταν 
μην μεταφέρουμε τον ιό και 
κολλήσει κάποιος δικός μας στο 
σπίτι και αρρωστήσει βαριά. 
Νιώσαμε πολλά και έντονα 
συναισθήματα από αυτή την 
εμπειρία εκείνη την περίοδο 
όπως, φόβο, ανησυχία, 
παραξενιά, εκνευρισμό, θυμό, 

άγχος, νευρικότητα, στεναχώρια 
και μεγάλη αγωνία.  
 Οι λόγοι που έγινε η  
διασπορά ήταν πολλοί και 
διάφοροι. Κατ’αρχάς δεν ακολου-
θήθηκαν τα μέτρα προφύλαξης 
που έπρεπε να υπάρχουν, δηλαδή 
δεν φορούσαμε όλοι μάσκες. 
Πολλά παιδιά δηλαδή στο σχολείο 
δεν φοράνε μάσκα και έχουν την 
συνήθεια να έρχονται πολύ κοντά 
και να «κολλάνε» στον άλλον. 
Αυτό δεν είναι καλό, γιατί μπορεί 
να βήχουν ή να τρέχουν τα σάλια 
τους και έχουμε ακούσει ότι ο 
κορονοϊός κολλάει με τα 
σταγονίδια που πετάγονται από 
το στόμα. Επίσης, όταν ο καιρός 
δεν είναι καλός και κάνει κρύο, 
μαζευόμαστε πολλά άτομα στα 
διαλείμματα, μέσα σε έναν κλειστό 
χώρο που δεν αερίζεται καλά. 
Αυτό, γιατί το κτίριο που 
στεγάζεται το σχολείο είναι παλιό, 
δεν έχει αρκετά και μεγάλα 
παράθυρα για να εξαερίζεται και 
εμείς από την άλλη, μαθητές και
εκπαιδευτικοί, είμαστε επίσης 
πολλοί για έναν τέτοιο μικρό 
χώρο. Αυτό αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου για την διασπορά του 
ιού. 

Το σχολείο δεν έκλεισε καθόλου, 
παρόλο που κάθε εβδομάδα 
είχαμε και από ένα καινούργιο 
κρούσμα και λείπανε πολλά 
παιδιά και λιγότεροι 
εκπαιδευτικοί. Η διασπορά αυτή, 
κράτησε γύρω στις τέσσερις 
εβδομάδες και ενώ περιμέναμε 
κάθε βδομάδα να περάσει το κύμα 
του κορονοϊού, βγαίνανε κάθε 
φορά και νέα κρούσματα. Ήταν 
πραγματικά τρομερό! Κάποιοι 
καθηγητές που φοβόντουσαν 
περισσότερο, φορούσαν διπλή 
μάσκα και άλλη διάφανη σαν 
προμετωπίδα από πάνω. 
Προσπαθούσαν να κρατήσουν 
αποστάσεις αλλά δεν γινόταν με 
τίποτα. Όλο αυτό μας φόβισε 
πολύ, μας γέμισε ανησυχία, 
αγωνία γιατί δεν είμασταν 
σίγουροι εάν μας έλεγαν την 
αλήθεια σε σχέση με το πως 
πήγαιναν οι συμμαθητές και 
καθηγητές μας που έλειπαν και 
είχαν νοσήσει. Μπορεί και να μας 
έκρυβαν την αλήθεια για να μην 
ανησυχούμε. Αναγκαστήκαμε να 
μείνουμε κάποιες μέρες στο σπίτι. 
Κάθε φορά που έβγαινε ένα 
κρούσμα κάποιοι γονείς δεν 
έστελναν τα παιδιά στο σχολείο.

Το να μένεις στο σπίτι δεν είναι και ότι 
καλύτερο. Εκτός από πλήξη και βαρεμάρα, 
αισθάνεσαι και μοναξιά και μερικές φορές θυμό 
που αναγκάζεσαι να μείνεις μέσα με τους γονείς 
και χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτε.
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Αντίθετα στο σχολείο κάνουμε 

τόσα ωραία πράγματα, αλλά το 

πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε 

μαζί, μιλάμε, λέμε τα αστεία μας 
και πειράζουμε ο ένας τον άλλον. 

 Tώρα, έχουμε πια ξεπεράσει  

αυτή τη δύσκολη κατάσταση με 

τη διασπορά και είμαστε γενικά 

πολύ ανακουφισμένοι που 
είμαστε όλοι καλά.   

Τα παράθυρα δεν κλείνουν ποτέ 

και φοράμε συνέχεια τα μπουφάν 

μας. Οι καθαρίστριες μπαινο-

βγαίνουν συνέχεια και απολυ-
μαίνουν θρανία, πόμολα, 

καρέκλες.   Επίσης, κάνουμε πολύ 

συχνά τεστ στο σπίτι, για να 

είμαστε σίγουροι ότι είμαστε 

καλά και να μπορούμε άφοβα να 
ερχόμαστε στο σχολείο και 

αρκετοί από μας είμαστε 

εμβολιασμένοι και πιο προ-

στατευμένοι από τον κορονοϊό.  

Η αλήθεια είναι ότι δεν πέρασε 
ακόμη ο κίνδυνος να νοσήσει 

κάποιος σοβαρά αλλά 

αισθανόμαστε λίγο καλύτερα. 

Πάλι έχουμε κάποια κρούσματα 

αλλά γίνονται πιο γρήγορα καλά 
και επιστρέφουν. Είμαστε πολύ 

χαρούμενοι,    που είμαστε μαζί 

και καταλάβαμε πόσο σημαντικό 

είναι το σχολείο για μας, οι 

συμμαθητές και οι καθηγητές 
μας. Χαιρόμαστε για το 

παραμικρό πλέον γιατί τιποτα 

δεν είναι και τόσο δεδομένο.

Ειδικά εμείς τα παιδιά με 
αναπηρίες,    χρειαζόμαστε 
ακόμη περισσότερο το σχολείο 
για να μπορούμε να 
επικοινωνούμε και βλέπουμε 
τους φίλους μας  που το έχουμε 
τόσο ανάγκη, γιατί δεν 
μπορούμε να το κάνουμε μόνοι 
μας. Χαιρόμαστε να 
μοιραζόμαστε τα συναισθήματά 
μας, να ακούμε ο ένας τον 
άλλον, να κάνουμε πλάκες, να 
ακούμε τα αγαπημένα μας 
τραγούδια στα διαλλείματα, να 
μαθαίνουμε τόσες νέες, 
ενδιαφέρουσες γνώσεις και να 
αξιοποιούμε τις δυνατότητές 
μας. Δεν μπορώ πραγματικά  να 
σκεφτώ ότι θα μπορούσε να 
συμβεί κάτι κακό σε κάποιον 
από το σχολείο! Ή ότι δεν θα 
μπορούσα εγώ να ξαναπάω. 
Μακάρι, να τελειώσει επιτέλους 
αυτή η πανδημία και να μην 
ξαναζήσουμε τέτοια δύσκολη 
εμπειρία ποτέ ξανά. 

Να γίνουμε πάλι όπως παλιά, 
χωρίς μάσκες και το φόβο του 
ιού. Τελικά, αυτή η δύσκολη 
εμπειρία μας έκανε πιο 
προσεκτικούς, πιο ώριμους 
και  πιο υπεύθυνους. Μας δίδαξε 
πόσο πολύτιμος είναι ο καθένας 
μας και πόσο χρειαζόμαστε ο 
ένας τον άλλον. Μάθαμε ότι η 
συμπεριφορά του ενός επηρεάζει 
άμεσα την ζωή του άλλου και θα 
πρέπει να δείχνουμε όλοι 
υπευθυνότητα, να τηρούμε τα 
μέτρα προφύλαξης και να 
σκεφτόμαστε πάντα τον διπλανό 
μας. Μάθαμε επίσης πόσο 
πολύτιμο είναι το σχολείο για μας 
και πόσο το χρειαζόμαστε. 
 

Τελικά, μέσα από τέτοιες δύσκολες 
καταστάσεις μπορείς να μάθεις πολύ 
σπουδαία πράγματα, να δεις την ζωή 
αλλιώς, να εκτιμήσεις πράγματα που 
δεν είχες ποτέ σκεφτεί και τα 
θεωρούσες δεδομένα και τελικά να 
γίνεις πιο σοφός άνθρωπος. 
Αν θέλεις! 

O ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ... 
 στα χρόνια της πανδημίας (συνέχεια) 
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Πως γράφτηκε το τραγούδι  
TO ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Η ιδέα του τραγουδιού αυτού ξεκίνησε με σκοπό τα παιδιά 
μέσα από το τραγούδι και τη χαρά που μας ελειψε πολύ να 
συνειδητοποιήσουν την μεγάλη σημασία των βιταμινών 
στην αντιμετώπιση του κορονοιού. Οι μαθητές/τριες με τη 
βοήθεια της καθηγήτριας τους Πετρίδου Χαράς έγραψαν 
τους στίχους του τραγουδιού, ενώ η σύνθεση και η 
ενορχήστρωση της μουσικής έγινε από την μουσικό του 
σχολείου μας την περσινή χρονιά, κ. Ευσταθίου 
Ντίμης    χρησιμοποιώντας κυρίως κρουστά    όργανα και 
πιάνο.

Ξύπνησε μια μέρα το πορτοκάλι  

κοίταξε τριγύρω, μια μέρα άλλη 

φόβος στον κόσμο και στα παιδιά 

ένας ιός θέλει να τα φάει ζωντανά 
ένας ιός θέλει να τα φάει ζωντανά 

 

Θα λάβω δράση εδώ και τώρα 

του φθινοπώρου να πάρουν τα δώρα 
μήλα, αχλάδια και μανταρίνια 

προτάξτε τα στήθη σας δίχως γκρίνια 

προτάξτε τα στήθη σας χωρίς γκρίνια 

 

Από μακριά ακούστηκε τρελός αχός 
τρελός αχός τρελός αχός 

Πάμε μπρος στο σχολείο ολοταχώς!!! 

των βιταμινών είμαστε ο στρατός 

Δε θα περάσει. Ποιός; Ποιός; 

Δε θα περάσει. Ποιός; Ποιός; 
Δε θα περάσει ο κορονοϊός 

 

Τώρα θα δώσουμε μάχη μεγάλη 

όλοι μαζί με ψηλά το κεφάλι 

δε θέλει πόνο, μόνο χαρά 
στίφτες και multi πιάστε δουλειά 

στίφτες και multi πιάστε δουλειά 

 

 Από μακριά ακούστηκε τρελός αχός 

τρελός αχός, τρελός αχός 
 Πάμε μπρος στο σχολείο ολοταχώς!!! 

των βιταμινών είμαστε ο στρατός 

Δε θα περάσει. Ποιος ποιός 

Δε θα περάσει. Ποιός; Ποιός; 

Δε θα περάσει ο κορονοϊός 
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 Σύμφωνα με έρευνα 

του 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

Πυλαίας- Χορτιάτη σε 

μαθητές ΑΜΕΑ 

κατέδειξε ότι ο τόπος 

κατοικίας δεν έπαιξε 

τελικά κανένα 

ιδιαίτερο ρόλο στα 

συναισθήματα και τις 

πρακτικές 

αντιμετώπισής τους.

Στο σχολείο μας, φέτος, 

δημιουργήσαμε ένα δίκτυο με 
σχολεία της ευρύτερης 
Περιφέρειας (Καβάλα, Χίος, 
Βόλος)    αντίστοιχης βαθμίδας 
εκπαίδευσης, με κύριο στόχο 
την κοινωνικοποίηση των 
μαθητών μας μέσω της 
γνωριμίας τους με διαφορετικές 
τοποθεσίες, πρακτικές και 
πρόσωπα. 
Μέσω αυτού του δικτύου, εκτός 
των άλλων, θέλαμε να 
διερευνήσουμε τις επιπτώσεις 
του κορωνοϊού και του 
lockdown στις ζωές των 
μαθητών ΑΜΕΑ και το κατά 
πόσο ο τόπος κατοικίας τους 
μπορεί να επηρέασε τη στάση 

τους απέναντι στην πανδημία.

EΡΕΥΝΑ  
 

 Φόβος 
    και 
 Θυμός

Πως επηρέασε τους μαθητές ΑΜΕΑ η πανδημία και το Lockdown
Ποια συναισθήματα βίωνες πιο 

έντονα στη διάρκεια της 
πανδημίας?

Τι σου έλειψε περισσότερο  
 κατά το lockdown?

 

Τα συναισθήματα που ήταν κυρίαρχα 

κατά το διάστημα της πανδημίας 

στους μαθητές ΑΜΕΑ ήταν ο φόβος 

και ο θυμός. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 

αφιέρωνε πάρα πού χρόνο στην

ενασχόλησή του με τον Η/Υ και 

λιγότερο με την τηλεόραση. 

Τα ευρήματα της έρευνας 
κατέδειξαν ότι ο τόπος 
κατοικίας δεν έπαιξε τελικά 
κανένα ιδιαίτερο ρόλο στα 
συναισθήματα και τις 
πρακτικές αντιμετώπισής 
τους. Παρακάτω παραθέτουμε 
τα αποτελέσματα της έρευνας:
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Μόλις ένα μικρό ποσοστό εξ 
αυτών ασχολήθηκε με πιο 
δημιουργικές δράσεις όπως 
χορός, συγγραφή θεατρικού 
έργου και βόλτες, παρόλο που η 
διαδικασία αποστολής μηνυ-
μάτων για την έξοδό τους, ο 
περιορισμός της ώρας αλλά και η 
εφαρμογή της μάσκας τους ήταν 
ιδιαίτερα ψυχοφθόρα. 

της λύπης, του θυμού και της 
χαράς με τη συνύπαρξη όλης της 
οικογένειας για περισσότερες ώρες 
μέσα στο σπίτι παρόλο που οι 
περισσότεροι δήλωσαν ότι το 
γεγονός αυτό δεν άλλαξε τη μεταξύ 
τους σχέση. 
Από την καθημερινότητά τους 
έλειπαν κυρίως οι εκδρομές, η δια 
ζώσης επικοινωνία με τους φίλους 
τους καθώς και οι έξοδοι μαζί 
τους. 
Οι περισσότεροι μαθητές βίωσαν 
με κάποιο τρόπο την επαφή τους 
με κρούσμα κυρίως μέσω των 
συμμαθητών τους ή κάποιου 
συγγενή, γεγονός που τους 
προκάλεσε κυρίως θλίψη και 
φόβο.

 Βίωναν επίσης έντονα το 
γεγονός της μη δημιουργικής 

απασχόλησης στο σπίτι, γεγονός 

που τους οδηγούσε σε φοβερή 

πλήξη.  
Τα παραπάνω συμπτώματα 

δημιουργούσαν έντονα 

συναισθήματα κακής διάθεσης το 

οποίο λειτουργούσε σα φαύλος 

κύκλος μέσα στις σχέσεις της 
οικογένειας.

 
Παρόλο που η πλειοψηφία των 
μαθητών ΑΜΕΑ ένιωθε ασφάλεια 
μέσα στο σπίτι από την απειλή 
του Κορωναιού, είχαν έντονα και 
ανάμεικτα   συναισθήματα, όπως 

καθώς επιπλέον δυσχέραινε τη 
σχολική τους καθημερινότητα. 
Ανάμεσα στις σημαντικές 
αλλαγές που βίωσαν οι μαθητές 
ΑΜΕΑ είναι και η αύξηση 
κατανάλωσης γλυκών και 
φαγητών. 
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Η Κραυγή του Μουνκ και 
των ημερών μας

Ο Εντβαρτ Μουνκ   έχει μείνει στην ιστορία για τον 

διάσημο πίνακά του η ¨Κραυγή¨. Ο ζωγράφος αυτός, 

πέρα από ένας ταλαντούχος ζωγράφος, ήταν και ένας 

καταθλιπτικός και βασανισμένος άνθρωπος. Αυτό 

όμως, για το οποίο ήταν πραγματικά μαέστρος, ήταν 

στο να δημιουργεί μια ανήσυχη, τεταμένη 

ατμόσφαιρα . 

 Επιλέξαμε λοιπόν αυτόν τον ζωγράφο, καθώς και το 

συγκεκριμένο έργο του για να ταυτίσουμε τα 

σημερινά μας συναισθήματα, λόγω της πανδημίας 

του κορονοιού, με αυτά που πρεσβεύει η ¨Κραυγή¨. 

‘Έχουν γραφτεί πολλές κριτικές για τον πίνακα αυτό 

και ανάλογες ιστορίες πίσω από αυτόν.  

Εμείς εδώ, σ΄αυτό το άρθρο, θα δώσουμε τη δική 

μας ερμηνεία, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί ο πίνακας 

αυτός στο βλέμμα και την ψυχή μας. Άλλωστε, η 

τέχνη έχει αυτό το μαγικό. 

Ποιος ειναι ο Μουνκ;
Ο Έντβαρτ Μουνκ (Edvard Munch, 12 

Δεκεμβρίου 1863 - 23 Ιανουαρίου 1944) 

ήταν Νορβηγός ζωγράφος. Το πιο 

γνωστό έργο του, Η Κραυγή, αποτελεί 

έναν από τους εμβληματικούς πίνακες 

της παγκόσμιας τέχνης.

Προσαρμόζεται στην κάθε ψυχή με έναν μοναδικό 

τρόπο έτσι ώστε ο καθένας μας να δίνει ένα δικό του 

νόημα, μια δική του ερμηνεία. 

Αντικρίζοντας λοιπόν,    για πρώτη φορά αυτόν τον 

πίνακα, σταθήκαμε στην έκφραση του προσώπου 

που είναι σε πρώτο πλάνο. Η έκφραση αυτή δηλώνει 

μια απεριόριστη αγωνία, θλίψη και απόγνωση. Τα 

συναισθήματα αυτά ενισχύονται από τη θέση των 

πελώριων χεριών του, που ακουμπούν    με τρόπο 

ευλαβικό στο κεφάλι   του, καλύπτοντας   το σχεδόν 

ολόκληρο. Αυτό δηλαδή που κάνουμε αυτόματα 

-και κάναμε πολλές φορές μέσα την πανδημία- όλοι 

όσοι είμαστε σε κατάσταση θλίψης και απόγνωσης.



Τοποθετούμε τα χέρια μας στο κεφάλι, θεωρώντας ότι 

έτσι θα    προστατεύσουμε το μυαλό μας, που 

βρίσκεται σε κατάσταση    σύγχυσης. Η 

κατάσταση    του αυτή, υπερθεματίζεται, με τα 

χρώματα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος. Ακριβώς 

πίσω από το κεφάλι του, σαν προέκταση των ζοφερών 

του σκέψεων, ο ζωγράφος επιλέγει   ψυχρά χρώματα, 

σε τόνους του μπλε-μωβ, ενώ οι 

κυματιστές    γραμμές    που χρησιμοποιεί, εντείνουν 

την εικόνα της τρικυμίας    του μυαλού του και τη 

χαοτικής κατάσταση που βρίσκεται. Όλα βρίσκονται 

μέσα στο μυαλό του, που δεν μπορεί να δει καθαρά, 

λόγω του φόβου που τον    παραλύει, και οδηγεί τη 

σκέψη του σε παράξενα και εξωπραγματικά 

μονοπάτια . 

Όπως ακριβώς πολλοί από εμάς, δυστυχώς, μέσα 

στην πανδημία βίωσαν ισχυρό φόβο για το άγνωστο , 

για τη μοναξιά, την απώλεια του ελέγχου της 

καθημερινότητας, λόγοι που αύξησαν τα 

συναισθήματα της δυσφορίας και της υπαρξιακής 

απειλής. 

Από την άλλη πλευρά, σ΄ ένα δεύτερο πλάνο, πίσω 

από την πρωταγωνιστική φιγούρα, το σκηνικό είναι 

τελείως διαφορετικό. Θερμά χρώματα, σε τόνους του 

πορτοκαλί,    νηνεμία στη θάλασσα και συνεπώς στα 

πλεούμενα που βρίσκονται μέσα σ΄αυτή, 

αποδίδουν    ηρεμία, αισιοδοξία και γλυκά 

συναισθήματα.

Αξιοσημείωτες φιγούρες    ενός ζευγαριού που 

δείχνουν να απολαμβάνουν την βόλτα τους σε 

αυτή τη γέφυρα- η οποία σημειωτέον    υπάρχει 

ακόμη και σήμερα-    και τίποτα δε φαίνεται να 

επισκιάζει αυτή τους την ηρεμία. 

Δύο παράλληλα σύμπαντα μέσα στον ίδιο 

πίνακα! 

Μήπως αυτός ο πίνακας θα μπορούσε να έχει 

και άλλο όνομα όπως: 

        Μοναξιά Και Συντροφικότητα;  

Έντβαρτ Μουνκ
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Η κατάσταση που υπάρχει εξαιτίας της 

πανδημίας από τον ιό Covid -19, ταλαιπωρεί 

εδώ και τρία χρόνια τώρα όλο το κόσμο σε 

πολλά επίπεδα: υγείας, κοινωνικό, 

οικονομικό, ψυχικό, οικογενειακό, επαγγελ-

ματικό.   Εμάς, τα παιδιά με αναπηρίες ακόμη

περισσότερο γιατί οι περισσότεροι από εμάς 

έχουμε πάντα την ανάγκη της φροντίδας και 

υποστήριξης κάποιου άλλου ατόμου ακόμη 

και για τα πιο απλά πράγματα για κάποιους, 

όπως είναι να πάμε μια βόλτα στο πάρκο ή 

ακόμη να φορέσουμε το μπουφάν μας.

από τη Μαρ
ία Ζ. μαθ

ήτρια
 

της Β
΄τάξ

ης το
υ 2ου

 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πυλ
αίας

-

Χορ
τιάτη

 με θ
έμα:

... Όλα αυτά τα 

συναισθήματα 

του φόβου, της 

ανησυχίας, του 

άγχους είναι 

πρωτόγνωρα για 

όλους μας !

ΣΥ
Ν
ΕΝ

ΤΕ
Υ
Ξ
Η

  Τ
Η
Σ 
Ψ
Υ
Χ
Ο
Λ
Ο
ΓΟ

Υ
 

Δ
ια
μα
ντ
οπ
ού
λο
υ 
Ερ
ιφ
ίλ
ης

 

"Η επίδραση  
 της πανδημίας 
  στις ζωές μας"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν 

ενδιαφέρον και βοηθητικό για 

πολλά παιδιά  με αναπηρία και τους 

γονείς τους,    αλλά όχι μόνο, να 
πάρω μια συνέντευξη από την 

ψυχολόγο του σχολείου μας την κ. 

E.Δ. και να την ρωτήσω για όλα 

αυτά τα θέματα που    μας 

απασχολούν,    να καταγράψω 
συμβουλές και προτάσεις, που θα 

μπορούσαν να είναι χρήσιμοι 

σε  όλους. 

Η    κ. Ε.Δ. είναι ψυχολόγος στο 

σχολείο μας    και μπορούμε να 
συζητάμε μαζί της όλα τα θέματα 

που μας απασχολούν καθημερινά, 

σε σχέση με τα συναισθήματά μας, 

τις σχέσεις με τους φίλους και την 

οικογένειά μας, τις μελλοντικές 
μας επιλογές και ανησυχίες και 

φυσικά τους φόβους και τα άγχη 

μας σε σχέση με την πανδημία. 

Επειδή δουλεύει γύρω στα 15 

χρόνια σε σχολεία ειδικής αγωγής 
και εκτός από ψυχολόγος έχει και 

την ειδικότητα της Νοσηλεύτριας, 

μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη 

άποψη για την κατάσταση που 

ζούμε σε σχέση με την πανδημία. 
Ελπίζω όλα αυτά που θα πούμε να 

βοηθήσουν όσους διαβάσουν την 

συνέντευξή μου. 

ΜΖ: Τι θα συμβουλεύατε στους 

γονείς για να διαχειριστούν τις 
δύσκολες συναισθηματικές κατα-

στάσεις που αντιμετωπίζουν αυτήν 

την περίοδο της πανδημίας  οι ίδιοι 

αλλά και τα παιδιά τους;

H επίδραση της πανδημίας στις ζωές μας... 
 (συνέχεια) 

Οι γονείς θα πρέπει κατ’αρχήν να 
αποφεύγουν να ακούν συνέχεια 
ειδήσεις ή ΜΜΕ και να 
σχολιάζουν ότι τους ανησυχεί 
μπροστά στα παιδιά τους. Θα 
πρέπει με απλό τρόπο να μιλάνε 
και εξηγούν στα παιδιά για ότι 
συμβαίνει, να λένε την αλήθεια. 
Θα πρέπει να τους εξηγείται το 
γιατί θα πρέπει    να παραμένουν 
στο σπίτι, να περιορίσουν τις
επαφές τους, να φοράνε μάσκα, 
να κάνουν το εμβόλιο, κλπ.    Θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν με 
δημιουργικό τρόπο την 
δυνατότητα να είναι περισσότερο 
χρόνο με τα παιδιά στο σπίτι, 
παίζοντας, ζωγραφίζοντας, δια-
βάζοντας, μιλώντας, μαγει-
ρεύοντας, τακτοποιώντας γωνιές 
ή χώρους τους σπιτιού. Μια 
καθημερινή ρουτίνα που θα 
τηρείται καθημερινά θα βοηθούσε 
γονείς και παιδιά. Είναι πολύ 
σημαντικό οι γονείς να 
αναφέρουν συχνά στα παιδιά ότι 
αυτή είναι μια προσωρινή 
κατάσταση που θα τελειώσει 
κάποια στιγμή και θα μπορούν 
και πάλι να κάνουν σχέδια για 
ευχάριστα πράγματα για το 
μέλλον.

ΜΖ: Πως μπορούμε να 

αντιμετωπίζουμε εμείς οι 

έφηβοι την απομόνωση και την 

αίσθηση της μοναξιάς μας; 

  

(Ψ):Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που όλοι είστε 

εξοικειωμένοι είναι ένας τρόπος 

ή μέσο κοινωνικής επαφής, που 

χρησιμοποιείται κιόλας πολύ 

αυτή την περίοδο από όλους. 

Επίσης, θα πρέπει να καταλάβετε 

ότι αυτό που νιώθετε είναι 

φυσιολογικό και αναμενόμενο 

με όλη αυτή την κατάσταση που 

αντιμετωπίζουμε. Θα συμβού-

λευα να εκφράζετε αυτά τα 

συναισθήματα και στο σπίτι, 

όπου μπορείτε και στο σχολείο 

μέσα από τις ομάδες που 

κάνουμε. Η συζήτηση και το 

μοίρασμα των συναισθημάτων 

μπορεί να αποφορτίσει την 

ένταση κάποιων συναισθημάτων

και να βρεθούν πολλοί τρόποι 

διαχείρισης όλων αυτών. 



ΜΖ: Βλέπουμε ότι ακούγοντας ειδήσεις πολλές 

φορές οι άνθρωποι τρομοκρατούνται ακόμη 

περισσότερο με την κατάσταση της πανδημίας που 

ζούμε; Τι θα πρέπει να κάνουμε με το ζήτημα αυτό;

(Ψ): Η υπερβολή πάντα είναι προβληματική και η 

συνεχής έκθεση σε δυσάρεστες ειδήσεις 

δημιουργεί αρνητικά, φοβικά συναισθήματα. Το 

καλύτερο νομίζω είναι να επιλέξουμε δύο ή τρία 

μέσα ενημέρωσης από επιστημονικούς φορείς 

υγείας ή δημόσιους φορείς για να είναι πιο 

αξιόπιστη η πληροφόρησή μας και να υπάρχει 

σωστή αντικειμενική ενημέρωση και επαφή με τις 

εξελίξεις.  

ΜΖ: Πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την 

διάθεσή μας και να μειώσουμε το άγχος που χωρίς 

να το θέλουμε μας κατακλύζει; 

(Ψ): Υπάρχουν διάφοροι τρόποι γι’αυτό. Αρχικά να 

κάνουμε μια υγιεινή διατροφή. Η συστηματική 

άσκηση και η φυσικοθεραπεία σε όσους 

χρειάζονται, όπως εσύ για παράδειγμα, είναι επίσης 

πολύ σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της 

ψυχικής και σωματικής μας υγείας. Η επικοινωνία 

με φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης ή τηλεφωνικά, το μοίρασμα 

των συναισθημάτων, η συζήτηση πάνω σε θέματα 

ενδιαφέροντος βοηθάνε επίσης.

Τα διάφορα χόμπι που αρέσουν στον καθένα και αν 
είναι και δημιουργικά επίσης συντελούν θετικά 
στην διατήρηση της καλής διάθεσης. Αλλά και η 
ενασχόληση με δουλειές του σπιτιού όπως 
μαγείρεμα (που είναι και δημιουργικό), 
τακτοποίηση κάποιων προσωπικών χώρων, το 
διάβασμα ενός ωραίου βιβλίου, η παρακολούθηση 
μιας ενδιαφέρουσας ταινίας, το να κρατάμε 
ημερολόγιο συναισθημάτων, το να εκφράζουμε σε 
κάποιο καλό φίλο ή συγγενή τα συναισθήματά μας 
ή ακόμη καλύτερα να τα μοιραζόμαστε, κλπ. 
ΜΖ: Με την ανακοίνωση όλων αυτών των μέτρων 
προφύλαξης και της ανάγκης εμβολιασμού του 
πληθυσμού, κάποιοι άνθρωποι αντέδρασαν και 
δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να φορέσουν μάσκες 
κλπ. και μπορεί να    βάζουν σε κίνδυνο άλλους 
ανθρώπους. Πως να αντιμετωπίσουμε αυτές τις 
περιπτώσεις;

Σελίδα 11
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(Ψ): Πάντα υπάρχει μια μερίδα 

ανθρώπων που θα διαφωνούν 
και θα έχουν άλλη άποψη για 

τους δικούς τους λόγους. Η δική 

μας αντίδραση θα πρέπει να είναι 

ψύχραιμη και χωρίς διάθεση 
επίκρισης ή αντιπαράθεσης. Εάν 

βρεθούμε σε συζήτηση με άτομα 

που έχουν άλλη άποψη θα 

μπορούσαμε ήρεμα να πούμε,  τα 

επιχειρήματά μας και τέλος να 
κλείσουμε αναφέροντας ότι 

σεβόμαστε την άποψή τους αν 

και διαφωνούμε. Από την άλλη 

έχουμε κάθε δικαίωμα να 

προστατεύουμε τον εαυτό μας 
όπως θεωρούμε καλύτερα, 

φορώντας μάσκα, κάνοντας το 

εμβόλιο, τηρώντας αποστάσεις, 

αποφεύγοντας κλειστούς 

χώρους και ελέγχοντας τις 
κοινωνικές επαφές μας. 

ΜΖ: Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω 

εάν αυτή η κατάσταση που ζούμε 

(ο φόβος της νόσησης, του 

θανάτου, χωρίς φίλους 
και  κοινωνική ζωή) θα δημιουρ-

γήσει προβλήματα στην ψυχική 

και σωματική μας υγεία που θα 

παραμείνουν;

(Ψ): Η αλήθεια είναι ότι 

αναμένεται να υπάρχουν 

προβλήματα και μετά την λήξη 
της πανδημίας. Όλα αυτά τα 

συναισθήματα του φόβου, της 

ανησυχίας του άγχους είναι 

πρωτόγνωρα για όλους μας και 

η ανάγκη προσαρμογής σε μια 
καινούργια κατάσταση προκα-

λεί από μόνη της στρες. Κάποιοι 

άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι 

από άλλους και τους είναι πιο 

δύσκολο να αποδεχτούν και 
προσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα. Αυτό συμβαίνει 

πάντα. Η αλήθεια πάλι είναι ότι

μεγαλύτερη σημασία δεν έχουν

τα ίδια τα γεγονότα αλλά ο 
τρόπος με τον οποίο τα βλέπει 

καθένας και επιλέγει να σταθεί 

απέναντί τους. Άλλοι λοιπόν 

επιλέγουν να γκρινιάζουν 

συνέχεια, να αρνούνται να 
εμβολιαστούν ή να φορέσουν 

μάσκα, να φοβούνται υπερ-

βολικά και άλλοι επιλέγουν να 

ακολουθήσουν όλα τα μέτρα 

προφύλαξης που υπάρχουν, να 
βρουν τρόπους που θα τους 

κάνουν   να  διαχειρίζονται τους

φόβους τους, να ενισχύουν το 

ανοσοποιητικό τους να 

αντιμετωπίζουν γενικά με 

θετικό τρόπο όλη αυτήν την 
κατάσταση.  

Σίγουρα η επόμενη μέρα θα 

ενέχει μια πρόκληση για όλους. 

Όμως είναι σίγουρο ότι η άρση 

των απαγορευτικών μέτρων 
και η επιστροφή στην κανονική 

μας ζωή θα επιφέρει χαρά, 

ανακούφιση, αισιοδοξία. Η 

επάνοδος λοιπόν είναι το 

ζητούμενο, αυτό που θέλουμε 
και προσδοκούμε όλοι.  

ΜΖ: Σας ευχαριστώ πολύ κα Ε. 

για τις ενδιαφέρουσες 

προτάσεις και συμβουλές που 

μας είπατε. Πιστεύω ότι πολλά 
από αυτά που συζητήσαμε θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν και 

τους γονείς και τα παιδιά. 

(Ψ):Και εγώ ευχαριστώ Μαρία 

για τις πολύ εύστοχες 
ερωτήσεις και εύχομαι 

πραγματικά να βοηθήσουν όσα 

είπαμε! 

Η αλήθεια είναι ότι μεγαλύτερη 
σημασία δεν έχουν τα ίδια τα 
γεγονότα, αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο τα βλέπει καθένας και 
επιλέγει να σταθεί απέναντί τους.
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Ο Κοκός, ο Γώγος και η Μαλού είναι 

τρία παιδιά που πηγαίνουν    σ' ένα 

Ειδικό σχολείο. Όπως όλα τα παιδιά, 

έτσι και αυτά, βίωσαν την πανδημία και 

τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν με 

φόβο και θλίψη. Πάντα όμως υπάρχει 

και μια άλλη οπτική, πιο αισιόδοξη, που 

αυτά τα παιδιά την καλλιεργούν 

καθημερινά...

Κείμενα 

 Συγγραφική ομάδα 

του  2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πυλαίας-

Χορτιάτη

O  Κ ο κ ό ς ,  Ο  Γ ώ γ ο ς ,  Η  Μ α λ ο ύ   

 &   

 Ο  Κ ο ρ ο ν ο ϊ ό ς

Ευχαριστούμε από καρδιάς την 

μαθήτρια  Βογιατζή Βιργινία (8 ετών), αλλά 

και τον μικρό αδερφό της Βογιατζή Αντώνη 

για την πολύτιμη βοήθεια που μας 

προσέφεραν εικονογραφώντας την ιστορία 

μας! 
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"Το ΕΥΚΟΛΟ..."   του 
  Kορονοϊού
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Οι μαθητές  

 της δημοσιογραφικής ομάδας του 

  2ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πυλαίας-Χορτιάτη  

... Μ
ΙΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Είσαι απαίσιος!  

 Να φύγεις και να μην 

ξανάρθεις ποτέ!

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

  Θ. 

Άντε γεια!!! 

Ήσουν ό,τι χειρότερο 

έζησα! Να φύγεις να 

βγάλουμε τις μάσκες 

 ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. 

 

Δε σε αντέχουμε άλλο! Δεν το καταλαβαίνεις?
Φύγε! 

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤ. 
ΣΤ.

Να φύγε ις !   

 Σε  βαρεθήκαμε !

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

  Μ.

Θ έ λ ο υ μ ε  ν α  φ ύ γ ε ι ς  κ α ι  ν α  

ε ί μ α σ τ ε  ό π ω ς  π ρ ι ν . Ν α  π ά μ ε  

ε κ δ ρ ο μ έ ς ,  ν α  κ ά ν ο υ μ ε  

γ ι ο ρ τ έ ς  κ α ι  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  
μ ε  φ ί λ ο υ ς    Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Γ.

Σ ε  σ ι χ α ί ν ο μ α ι .  Μ ο υ  

έ κ α ν ε ς  τ η  ζ ω ή  μ ο υ  π ο λ ύ  

δ ύ σ κ ο λ η !  

 Δ ε ν  θ έ λ ο υ μ ε  ν α  σ ε  

ξ α ν α δ ο υ μ ε  μ π ρ ο σ τ ά  μ α ς .  

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ     Α Λ Β .
 

Θέλουμε πίσω τις 

ζωές μας και τους 

φίλους μας. 

 ΜΑΡΙΑ Ζ.

Φτάνει πια! Μας 

κούρασες πολύ, πάρα 

πολύ. Να φύγεις! 

Κουραστήκαμε 

μ'αυτές τις μάσκες.  

 ΓΙΩΡΓΟΣ  

Γ.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ- 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ 
του 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πυλαίας - 

Χορτιάτη 
 
 
 
 

Ο συντονισμός, η εποπτεία και η επιμέλεια των κειμένων αλλά και της ηλεκτρονικής έκδοσης έγινε με τη 

συνεργασία των μαθητών που συμμετείχαν και των υπεύθυνων καθηγητριών  
 Διαμαντοπούλου Χριστίνας, Διαμαντοπούλου Εριφύλης  & Πετρίδου Χαριτίνης 

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται ήταν ιδέες των μαθητών από υλικά και σχέδια που δημιούργησαν 
μόνοι τους, αλλά και από παρεμβάσεις που έκαναν σε υπάρχοντα έργα του σχολείου, που έχουν 
φιλοτεχνηθεί από εικαστικούς που υπηρέτησαν στο σχολείο μας από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ -ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ - 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του 

  2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πυλαίας - Χορτιάτη


