
 

                                                                             Ακινα, 13 Απριλίου 2020 

Ανθρώπινεσ ιςτορίεσ… 

πίςω από τισ τηλεφωνικέσ γραμμέσ 

Οι ιςτορίεσ πολλζσ. Όςα και τα τθλεφωνιματα. Όλεσ όμωσ ζχουν ζνα κοινό παρονομαςτι. «Σθν 
ανκρϊπινθ μοναξιά και το φόβο μπροςτά ςτο άγνωςτο και ςτον κίνδυνο». Με αυτά τα λόγια οι   
Κοινωνικοί Λειτουργοί του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, που διαχειρίηονται δεκάδεσ περιπτϊςεισ 
ςτθν τθλεφωνικι γραμμι Ψυχοκοινωνικισ τιριξθσ του Ε.Ε., περιγράφουν τα τθλεφωνιματα 
που δζχονται κακθμερινά. 

Εν μζςω πανδθμίασ, άνκρωποι όλων των θλικιϊν, από όλθ τθν Ελλάδα, αναηθτοφν λίγθ παρζα, ι 
κάποιον, που ζςτω μζςω τθλεφϊνου, κα αφουγκραςτεί τουσ φόβουσ και τθν αγωνία τουσ και κα 
τουσ κακθςυχάςει. Οι ψυχολογικζσ επιπτϊςεισ, από τισ αλλαγζσ ςτθ ηωι μασ που ζχει φζρει ο 
Covid-19, είναι πολλζσ και κάποιεσ φορζσ δυςβάςταχτεσ. Η ζλλειψθ κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν, 
ο εγκλειςμόσ ςτο ςπίτι και θ μείωςθ του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ, δθμιουργοφν μεγάλθ 
ψυχολογικι πίεςθ και ενίοτε αναδεικνφονται ι εντείνονται προχπάρχουςεσ αρνθτικζσ 
καταςτάςεισ ι καταςτάςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ. 

Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ μίασ 67χρονθσ μθτζρασ, που αυτι τθν περίοδο εξαιτίασ των 
μζτρων περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ τθσ πανδθμίασ δεν εργάηεται και το ειςόδθμά τθσ ζχει μειωκεί 
δραματικά. «Η γυναίκα βριςκόταν ςε απόγνωςθ», περιγράφει θ Κοινωνικι Λειτουργόσ του 
Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ κ. Ζλενα Κατράπα. «Σο αίςκθμα εγκλωβιςμοφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
κυρίασ ιταν πολφ ζντονο. Ο γιοσ τθσ είναι χριςτθσ ουςιϊν και αυτι τθν περίοδο δεν μπορεί οφτε 
να μπει ςε κάποιο πρόγραμμα προκειμζνου να του χορθγοφνται υποκατάςτεσ ουςίεσ, οφτε να 
αναηθτιςει εφκολα τθ δόςθ του. Ο νεαρόσ είναι ιδιαίτερα επικετικόσ και θ μθτζρα του, όπωσ είπε 
θ ίδια, είναι πολφ ηοριςμζνθ γιατί δεν μπορεί πλζον να βγαίνει ζξω, για να τον αποφεφγει και δεν 
ξζρει τι να κάνει». 

Ιδιαίτερα πιεςμζνοι, νιϊκουν και οι νζοι άνκρωποι που αναγκάςτθκαν να περιορίςουν τισ 
δραςτθριότθτζσ τουσ και να απομακρυνκοφν ακόμα και από τουσ ςυντρόφουσ τουσ. Για τθ νεαρι 
κοπζλα, που φροντίηει εδϊ και χρόνια τθν άρρωςτθ μθτζρα τθσ, θ ςυναιςκθματικι πίεςθ που 
νιϊκει είναι πολφ μεγάλθ. Η μζρα μοιάηει ατελείωτθ. Νιϊκει εγκλωβιςμζνθ και μόνθ. Φοβάται 



ότι κα χάςει τθ ςχζςθ τθσ, που ηει ςε άλλθ περιοχι, εξαιτίασ των περιοριςτικϊν μζτρων που δεν 
επιτρζπουν ςτουσ δφο νζουσ να ςυναντιοφνται και δεν βρίςκει διζξοδο ςτο πρόβλθμά τθσ. 

Μεγάλο είναι και το άγχοσ του Κφπριου φοιτθτι που δεν μπορεί να αποφαςίςει αν κα πρζπει να 
επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του ι να παραμείνει ςτθν επαρχιακι πόλθ τθσ χϊρασ μασ, όπου φοιτά, 
ϊςτε να μθ χάςει τθν εξεταςτικι του. «Πιρα για να μοιραςτϊ αυτό το βάροσ μαηί ςασ, ϊςτε να 
μθν επιφορτίηω ςυνζχεια τθν οικογζνειά μου», είπε χαρακτθριςτικά ςτθν Κοινωνικι Λειτουργό 
του Ε.Ε.. κ. Κατερίνα Ραμιϊτθ. 

τουσ μεγαλφτερουσ ανκρϊπουσ κυριαρχεί το παράπονο και θ ςφγχυςθ. Η μοναξιά φαντάηει ίςωσ 
εντονότερθ και θ άγνοια χειριςμοφ τθσ τεχνολογίασ δθμιουργεί αρκετά πρακτικά αλλά και 
ςυναιςκθματικά προβλιματα. Η θλικιωμζνθ κυρία που κάλεςε ςτθ γραμμι του Ε.Ε.. αναηθτοφςε 
μόνο λίγθ παρζα. Εφεφριςκε κζματα για ςυηιτθςθ, για να καλφψει τθ μοναξιά που ζνιωκε από 
τθν ζλλειψθ παρουςίασ κάποιου ανκρϊπου. «Μου ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ», λζει θ Κοινωνικι 
Λειτουργόσ, «ο φόβοσ τθσ να μοιραςτεί τισ ςκζψεισ τθσ με τθν κόρθ τθσ, που ηει ςε άλλο ςπίτι με 
τθν οικογζνειά τθσ. Αυτό που τρόμαηε τθν θλικιωμζνθ είναι μιπωσ θ κόρθ τθσ κεωροφςε ότι 
χρειάηεται να μπει ςε κάποιο ίδρυμα για να ζχει περιςςότερθ φροντίδα και παρζα επί 
εικοςιτετραϊρου βάςεωσ». 

Αυτό που είναι ςθμαντικό, εξθγοφν οι άνκρωποι του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, «είναι να 
παρζχουμε ςτουσ ανκρϊπουσ Πρϊτεσ Βοικειεσ Ψυχικισ Τγείασ κακϊσ και Ψυχολογικι και 
υμβουλευτικι Τποςτιριξθ, ϊςτε να μειϊςουν τθν πίεςθ και το ςτρεσ που νιϊκουν και να 
εκλογικεφςουν τισ ςκζψεισ τουσ. Πολφ ςθμαντικό είναι επίςθσ να τουσ παρζχουμε τισ κατάλλθλεσ 
πλθροφορίεσ ι να τουσ παραπζμπουμε ςτισ ςωςτζσ δομζσ, ϊςτε να μθ νιϊκουν χαμζνοι. «Πρζπει 
ο  άνκρωποσ που ςε ακοφει από το τθλζφωνο, να ζχει ζνα πλάνο με το τι μπορεί να κάνει ϊςτε να 
μθ νιϊκει εγκλωβιςμζνοσ». 

Σο ψυχολογικό βάροσ που υφίςτανται και οι ίδιοι οι επαγγελματίεσ του Ε.Ε.. δεν είναι μικρό, 
αλλά όπωσ λζνε οι ίδιοι «όταν ακοφω τθν ανάςα του ατόμου που ςυνομιλϊ πιο ανάλαφρθ και τθ 
φωνι του ςτακερι, τότε ξζρω πωσ βοικθςα ζναν ακόμθ άνκρωπο». 

Η τθλεφωνικι γραμμι Ψυχοκοινωνικισ τιριξθσ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ, λειτουργεί 
κακθμερινά, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι από τισ 08:00 ζωσ τισ 15:00, ςτον αρικμό 210 - 3613574. 
 
 
τθσ Ειρινθσ Μπουδρονικόλα 

Δ/νςθ Σφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων χζςεων & Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ 

 


