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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Πρωτοβουλία υγείας και αλληλεγγύης: Covid19: Μένουμε Ενεργοί 

 

 Μέσα στον εφιάλτη της πανδημίας μια νέα πρωτοβουλία  Covid19: Μένουμε Ενεργοί – υγεία, συλλογικότητα, αλληλεγγύη  μας 

καλεί  να παραμένουμε ενεργοί και ενεργές πλάι στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.  Η πρωτοβουλία θα 

λειτουργήσει σαν δίκτυο ενημέρωσης και συγκέντρωσης πληροφοριών, προώθησης πράξεων αλληλεγγύης και συλλογικής 

διεκδίκησης.  

Η ανακοίνωση της σελίδας: 

Φίλοι και φίλες! 

Μέσα στην πανδημία του κοροναϊού παραμένουμε ενεργοί και ενεργές! 

Μαζί με τους γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη. Για δημόσια και δωρεάν, ποιοτική υγεία για όλους τους ανθρώπους, 

Πλάι στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. 

Στις ευπαθείς ομάδες, 

Στους εργαζόμενους που απολύονται, στερούνται τους μισθούς τους ή υποχρεώνονται σε μειώσεις από τους εργοδότες τους και 

σε όσους/ες αναγκάζονται να δουλέψουν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

Στους πρόσφυγες, τους φαντάρους και τους φυλακισμένους που παραμένουν στοιβαγμένοι χωρίς τα απαραίτητα μέτρα 

προφύλαξης. 

Για όλα τα παραπάνω συγκεντρώνουμε πληροφορίες, προωθούμε πράξεις αλληλεγγύης και συλλογικής διεκδίκησης, 

ενημερώνουμε, αγωνιζόμαστε. 

Κανείς και καμία μόνος του στην πανδημία! 

#ΜένουμεΕνεργοί #Covid19Solidarity 

*Η σελίδα είναι ανοιχτή σε όποιον και όποια θέλει να ενισχύσει αυτή τη λογική και θα προσπαθήσει να συνεργάζεται με άλλες 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες. 

Μείνετε συντονισμένοι/ες! 

Ακολουθήστε μας και στο twitter: https://twitter.com/Covid19energoi 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Covid19Solidarity/?__xts__%5B0%5D=68.ARDCH9OkVYraPznQ_J3O5r7WRyt3sOUwwRUfZchG12rFFiWutEnOczdYmupfSSsJq25HSJyXikLcqbVKqTHqWoS70wAzV_oU-BHWnANMDV6XJIQnTqWp8QWGELLx5Kh0g1h-Ao07LICg9_HHmHj_W65L9t0sLvB26Cs6PeWAzMcWnZzHkpCbMM-aEXsYXpNpxQdhc-JWOEs3ueZwuSR40TPe2Z0Xs7oGPDcX1W9WVGCannHxGiBoT4oqaAyVG-wTG14x4B6zpquGX671PDU82vRyzwgq0fXDwfICooyQ0zjHEq2j72Gmy7IRMXW8JkbeD1Dy154PvHmK8ukqbaQBUKQ&__xts__%5B1%5D=68.ARAIMXQZR9yYkZ1sL7YjI-B24C9u8bkSE7HB9_IobVl90lEP2Z2HafReKb6wwGVlinWCdSqyIlvs3FqbgXAQr5IPV8H61fIy0fSOh-Cor8nDWZI40NU7x0ihibnCpswmrkC9w6w1BApyn1DfnWLWV8XA-sdf18Rc09c0BdxS3ZzbwsBILCLOekfuWQWOmpiR4lVqyoEVp3DKuKzTSutEMw5YOpN6cNzqtcgw_V135SE9oGGbnb3VGJE3bcJ8dF04oBJ0R2RXkPbx_jmRnEvlYqvY5cq67eICL3S_w3K4w3P43R_-YTL1aYLuuX5tupoeasMKjtO_erYR4iGYNwVtctw&__tn__=kC-R&eid=ARDJs0jNNzYlI9JiVXVS5hLqbsrk3kVHotdD4fWIBi3ZjlkHayKmyxx0GENco4iHl0ppbU-enYuEbXIJ&hc_ref=ARQOH40bXfQK6atAF8A1K2prPTt1MQXWbYqnzGW5VzsMp4of0UOln10I8k8C_PRvARs&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIMXQZR9yYkZ1sL7YjI-B24C9u8bkSE7HB9_IobVl90lEP2Z2HafReKb6wwGVlinWCdSqyIlvs3FqbgXAQr5IPV8H61fIy0fSOh-Cor8nDWZI40NU7x0ihibnCpswmrkC9w6w1BApyn1DfnWLWV8XA-sdf18Rc09c0BdxS3ZzbwsBILCLOekfuWQWOmpiR4lVqyoEVp3DKuKzTSutEMw5YOpN6cNzqtcgw_V135SE9oGGbnb3VGJE3bcJ8dF04oBJ0R2RXkPbx_jmRnEvlYqvY5cq67eICL3S_w3K4w3P43R_-YTL1aYLuuX5tupoeasMKjtO_erYR4iGYNwVtctw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19solidarity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIMXQZR9yYkZ1sL7YjI-B24C9u8bkSE7HB9_IobVl90lEP2Z2HafReKb6wwGVlinWCdSqyIlvs3FqbgXAQr5IPV8H61fIy0fSOh-Cor8nDWZI40NU7x0ihibnCpswmrkC9w6w1BApyn1DfnWLWV8XA-sdf18Rc09c0BdxS3ZzbwsBILCLOekfuWQWOmpiR4lVqyoEVp3DKuKzTSutEMw5YOpN6cNzqtcgw_V135SE9oGGbnb3VGJE3bcJ8dF04oBJ0R2RXkPbx_jmRnEvlYqvY5cq67eICL3S_w3K4w3P43R_-YTL1aYLuuX5tupoeasMKjtO_erYR4iGYNwVtctw&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/Covid19energoi?fbclid=IwAR2DkxjyIk5gcgn39YQ6PSJsC1uSc5Qv849fEX2VgBoXFbzuCq6bWlJ5hE8
http://prin.gr/wp-content/uploads/2020/03/333-4.jpg


ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 
Όχι φόβος. Κινητοποίηση!  

Η καθημερινή αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση για όλους μας. Δεν είναι 

εύκολο να διαχειριστούμε τις αλλαγές της καθημερινότητάς μας και τις αλλαγές το πρόγραμμα το δικό 

μας και των αγαπημένων μας προσώπων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι, για να είμαστε σε θέση να 

φροντίσουμε άλλους, πρέπει πρώτα να φροντίσουμε τον εαυτό μας. 

Προσοχή στην υπερπληροφόρηση 

 Βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με νέα γύρω από τον COVID-19 και την πορεία αντιμετώπισής του εγχώρια 

αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η υπερέκθεση σε όλες αυτές τις πληροφορίες μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα, αντί να μας θωρακίζει απέναντι στην αντιμετώπιση της πανδημίας, να μας τρομάζει και εν 

τέλει να μας καθηλώνει. Επιλέγουμε συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης και προσπαθούμε να 

ενημερωνόμαστε σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα μας. Τις υπόλοιπες ώρες είναι προτιμότερο να 

τις αφιερώσουμε στη φροντίδα του εαυτού μας και των αγαπημένων μας. Αντίστοιχα, περιορίζουμε την 

έκθεση των παιδιών στα social media και την τηλεόραση, όπου μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα με 

παραπληροφόρηση ή με πληροφορίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν 

Φροντίδα του σώματος 

 Παρά τον εθελούσιο κατ’ οίκον περιορισμό, είναι σημαντικό να προσπαθούμε να είμαστε σε κίνηση και, 

εάν είναι δυνατό, να κάνουμε και ήπιες ασκήσεις. Τέτοιες πρακτικές μας δίνουν την ευκαιρία να 

εκτονωνόμαστε, ενώ δρουν και αγχολυτικά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα παιδιά. Οι σωματικές 

δραστηριότητες επιτρέπουν στα παιδιά να εκτονώσουν την ενέργειά τους και να περάσουν ευχάριστα και 

εποικοδομητικά το χρόνο τους 

 Ενασχόληση με ευχάριστες δραστηριότητες  

Είναι σημαντικό εμείς και τα παιδιά μας να εμπλεκόμαστε με δραστηριότητες που μας είναι ευχάριστες 

και μας βοηθούν να χαλαρώσουμε. Επιτραπέζια, παζλ, κατασκευές, παρακολούθηση ντοκιμαντέρ, 

ζωγραφική, μαγειρική με τα παιδιά ή ακόμη και ποδόσφαιρο στον κήπο μας με τα παιδιά μας, είναι μόνο 

μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που δίνουν την ευκαιρία να χαλαρώσουμε, να έρθουμε πιο κοντά 

και να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας που ίσως βιώνουμε. Είναι σημαντικό σε 

περιόδους κρίσης, τα παιδιά να διατηρούν την καθημερινή τους ρουτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο 

 Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου 

 Είναι αναμενόμενο σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις οι εμπλεκόμενοι να παρουσιάζουν μια μεγάλη γκάμα 

από συναισθήματα και ανησυχίες. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μοιράζονται τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις τους για όσα βιώνουν, αλλά και οι γονείς να έχουν και οι ίδιοι ένα 

στήριγμα για να κάνουν κάτι ανάλογο. Ένα κλίμα αποδοχής, αλληλοϋποστήριξης και ανοιχτής 

επικοινωνίας εντός της οικογένειας είναι έτσι και αλλιώς μία καλή πρακτική. Σε περιπτώσεις 

αντιμετώπισης γενικευμένων κοινωνικών κρίσεων, αυτό το κλίμα βοηθάει ιδιαίτερα στην συναισθηματική 

αποφόρτιση. 

 Λειτουργώ ως πρότυπο 

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γονείς λειτουργούμε ως πρότυπα για τα παιδιά μας. Φροντίστε να είστε 

ήρεμοι και όσο είναι δυνατόν καθησυχαστικοί απέναντι στα παιδιά. Εάν εμείς έχουμε φροντίσει τον 

εαυτό μας και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ψυχραιμία και ρεαλιστική αισιοδοξία, κάτι ανάλογο θα 

πράξουν και τα παιδιά μας. Λειτουργήστε λοιπόν, έτσι όπως θα θέλατε να λειτουργήσουν και τα παιδιά 

σας. 



 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

υπερέκθεση: υπερβολική έκθεση, υπερβολική επαφή 

εθελούσιος: αυτός που γίνεται με τη θέλησή μας 

αγχολυτικός: αυτός που διαλύει, απομακρύνει το άγχος 

ψυχοπιεστικός: αυτός που ασκεί ψυχολογική πίεση 

γκάμα: ποικιλία 

αποφόρτιση: εκτόνωση 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιο κοινό στοιχείο έχουν τα δύο κείμενα ως προς το περιεχόμενο και ποια διαφορά ως 

προς τη μορφή; 

2. Πώς πρέπει να ενεργήσουμε ενώπιον της πανδημίας, σύμφωνα με τους συντάκτες του 

α΄ κειμένου; 

3. Ποιους τομείς της ζωής αφορούν οι συμβουλές που απευθύνουν οι ειδικοί προς τους 

γονείς, μέσω του β΄ κειμένου;  

4. Ποιο ρόλο παίζει η υπερπληροφόρηση, σύμφωνα με τους συντάκτες του β΄ κειμένου; 

5. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, μέσω του β΄ κειμένου, ως προς το μοίρασμα των 

συναισθημάτων; 

ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

1. Περιεχόμενο: Αφορούν την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού 

      Μορφή:  Το πρώτο είναι πολυτροπικό, το δεύτερο όχι 

2. Να είμαστε ενεργοί – Να στηρίξουμε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – Να εναντιωθούμε στις απολύσεις εργαζομένων και να 

απαιτήσουμε να τους χορηγούνται μέσα προστασίας – Να συμπαρασταθούμε σε όσους 

κινδυνεύουν λόγω συνθηκών συνωστισμού(πρόσφυγες, φαντάρους, φυλακισμένους)- 

Να ανταλλάσσουμε πληροφορίες – Να προωθούμε δράσεις αλληλεγγύης και 

ενημέρωσης – Να προβάλουμε συλλογικές διεκδικήσεις 

3. Βλέπε τις επικεφαλίδες: κινητοποίηση, σωστή αντιμετώπιση υπερπληροφόρησης, 

φροντίδα σώματος, ενασχόληση με ευχάριστες δραστηριότητες, μοίρασμα 

συναισθημάτων, ανάδειξη των γονέων σε πρότυπα μέσω της σωστής συμπεριφοράς 

απέναντι στα παιδιά τους 

4. Αντί να μας βοηθά να θωρακιστούμε, να δείξουμε αντοχή απέναντι στην επιδημία, 

εντείνει την αγωνία και το φόβο, άρα καθηλώνει, παθητικοποιεί. 

5. Ενθάρρυνση των παιδιών  να μοιράζονται συναισθήματα, ανησυχίες, σκέψεις – 

Ανάλογη δυνατότητα για τους γονείς – Αποδοχή, αλληλοϋποστήριξη και ανοιχτή 

επικοινωνία στην οικογένεια – Διευκόλυνση συναισθηματικής αποφόρτισης   

 



 


