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Επικ Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Σχολή Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η καινοτόμος εφαρμογή
που απέσπασε το Ιο βραβείο
σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό
Το Ιο βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό Brain Mind and Pain Grant
2019-2020 με θέμα την καταπολέμηση του στίγματος STOP Stigma
Reduce stigma to improve quality of life for brain mind and pain patients
κέρδισε η εφαρμογή StigmApp Ο κ Γιάννης Κουμπούρος μιλώντας
στο The Doctor υπογραμμίζει ότι απώτερος στόχος είναι η υιοθέτηση
της StigmApp σε μεγάλο πληθυσμό και διαφορετικές χώρες και αυτό
αναμένεται να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της

Κύριε Κουμποϋρε πως προέκυψε η
εφαρμογή StigmApp πόσο χρόνο διήρ
κησε η ανάπτυξη του και ποιες καινοτομίες

εισαγάγει για τους ασθενείς
Η εφαρμογή StigmApp πρέπει να διευκρινίσω

πως βρίσκεται υπό ανάπτυξη και αναμένεται

να ολοκληρωθεί στους επόμενους
μήνες Αποτελεί μια πραγματικά καινοτόμα
εφαρμογή που εντάσσεται στο ευρύτερο
πεδίο της κινητής υγείας ή m-health mobile
health στην Αγγλική Ουσιαστικά υιοθετεί
και εκμεταλλεύεται τις τελευταίες τεχνολογικές

εξελίξεις τόσο σε κινητά όσο και
σε τεχνολογίες web για την καταπολέμηση
του στίγματος που σχετίζεται με τον χρόνιο
πόνο και τις σχετιζόμενες με αυτόν ασθένειες

ρευματολογικές μυοσκελετικές
κα Η συγκεκριμένη εφαρμογή φέρνει μια
μοναδική και ολιστική αντιμετώπιση στο
συγκεκριμένο θέμα με σημαντικά οφέλη για
τους ασθενείς ενώ προσφέρει ποικίλες και

πρωτοποριακές δυνατότητες όπως
α εκπαίδευση με τη μορφή bite-sized learning

προσανατολισμένη στην καταπολέμηση
του στίγματος

β ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και
των ασθενών για την αντιμετώπιση του
στίγματος

γ κινητοποίηση του κοινού για συμμετοχή
στην καταπολέμηση του στίγματος

δ παρέχει πλαφόρμα για τη συγκέντρωση
χρημάτων με στόχο τη διεξαγωγή ερευνών

και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση

του στίγματος
ε επιτρέπει την δικτύωση και επικοινωνία

μεταξύ ασθενών και του γενικού πληθυσμού

στ παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής
απόψεων και εμπειριών

ζ διευκολύνει την διαχείριση του χρόνιου
πόνου και των αρνητικών συναισθημάτων

η παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής
των απαραίτητων ιατρικών στοιχείων
που σχετίζονται με την θεραπευτική
προσέγγιση που ακολουθείται π χ

φαρμακευτική

αγωγή

Πρόσφατα κέρδισε το 1ο βραβείο στον
ευρωπαϊκό διαγωνισμό Brain Mind

and Pain Grant 2019-2020 με θέμα την
καταπολέμηση του στίγματος Υπάρχουν
συζητήσεις με άλλα κράτη μέλη για την
ανάπτυξη του στις εκάστοτε περιοχές

Πράγματι η συγκεκριμένη βράβευση ήταν
εξαιρετικά τιμητική και ενθαρρυντική μιας
και είχε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό από 8

ευρωπαϊκές χώρες Τα κριτήρια επιλογής
ήταν αρκετά αυστηρά με κύριους άξονες
την άρτια επιστημονική προσέγγιση την
καινοτομία τον ασθενοκεντρικό σχεδιασμό
και τη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας
για τον πληθυσμό στόχο Ταυτόχρονα
θα έπρεπε κανείς να αποδείξει και τη
βιωσιμότητα της προτεινόμενης λύσης
με κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο
Ξέρετε είναι δυστυχώς σύνηθες φαινόμενο

σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
τα ερευνητικά προϊόντα και λύσεις να
παραμένουν στο ράφι μετά το πέρας της
χρηματοδότησης

Η εφαρμογή StigmApp έχει σχεδιαστεί
με σκοπό να μπορεί να συντηρείται χωρίς
την ανάγκη επιπλέον χρηματοδοτήσεων
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Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής: Καινοτόµος πρωτοβουλία, εγκαταστάθηκαν
δύο µόνιµοι σταθµοί ΕΚΑΒ στις πανεπιστηµιουπόλεις

Δηµιουργήθηκαν δυο µόνιµοι πλήρως εξοπλισµένοι σταθµοί στις Πανεπιστηµιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και
Αρχαίου Ελαιώνα.

Με την επικείµενη έναρξη των µαθηµάτων του ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021 και κατόπιν σύµπραξης των
πρυτανικών αρχών του ΠΑΔΑ µε τη διοίκηση και τους εργαζοµένους του ΕΚΑΒ, δηµιουργήθηκαν δυο
µόνιµοι πλήρως εξοπλισµένοι σταθµοί στις Πανεπιστηµιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η 24ωρη παρουσία διασωστών του ΕΚΑΒ µε ασθενοφόρα και µηχανές
άµεσης επέµβασης στο ΠΑΔΑ προκειµένου να εξυπηρετείται η προνοσοκοµειακή φροντίδα της
ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος και της ευρύτερης περιοχής.

Η παράδοση των µόνιµων σταθµών έγινε από τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή
στη διοίκηση του ΕΚΑΒ και συγκεκριµένα στους κ.κ Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου Πρόεδρο ΕΚΑΒ, Παναγιώτη
Κουτσουµπέλη Αντιπρόεδρο ΕΚΑΒ και Μαθιόπουλο Γεώργιο Πρόεδρο Εργαζοµένων ΕΚΑΒ.

Στην εν λόγω τελετή παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, αρµόδιος για θέµατα
Ανωτάτης Εκπαίδευσης, κ. Βασίλης Διγαλάκης, ο οποίος χαιρέτισε την πρωτοβουλία προτρέποντας και
άλλα ΑΕΙ σε αντίστοιχες συνέργειες.

Οι εργαζόµενοι του ΕΚΑΒ εκφράζοντας την πολύπλευρη συνεργασία τους µε το ΠΑΔΑ απένειµαν τιµητικές
πλακέτες στον Πρύτανη και στο Διευθυντή Δηµοσίων Σχέσεων κ. Ιωάννη Αγριτέλλη του ΠΑΔΑ, όπως και
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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Καινοτόµος πρωτοβουλία του ΠΑΔΑ µε εγκατάσταση µόνιµων σταθµών του
ΕΚΑΒ στις πανεπιστηµιουπόλεις

Με την επικείµενη έναρξη των µαθηµάτων του ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021 και κατόπιν
σύµπραξης των πρυτανικών αρχών του ΠΑΔΑ µε τη διοίκηση και τους εργαζοµένους του ΕΚΑΒ
δηµιουργήθηκαν δυο µόνιµοι πλήρως εξοπλισµένοι σταθµοί στις Πανεπιστηµιουπόλεις Άλσους
Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η 24ωρη παρουσία διασωστών του ΕΚΑΒ µε ασθενοφόρα και µηχανές
άµεσης επέµβασης στο ΠΑΔΑ προκειµένου να εξυπηρετείται η προνοσοκοµειακή φροντίδα της
ακαδηµαϊκής κοινότητας του Ιδρύµατος και της ευρύτερης περιοχής.

Η παράδοση των µόνιµων σταθµών έγινε από τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ε. Καλδή
στη διοίκηση του ΕΚΑΒ και συγκεκριµένα στους κ.κ Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου Πρόεδρο ΕΚΑΒ, Παναγιώτη
Κουτσουµπέλη Αντιπρόεδρο ΕΚΑΒ και Μαθιόπουλο Γεώργιο Πρόεδρο Εργαζοµένων ΕΚΑΒ.

Στην εν λόγω τελετή παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, αρµόδιος για θέµατα
Ανωτάτης Εκπαίδευσης, κ. Βασίλης Διγαλάκης, ο οποίος χαιρέτισε την πρωτοβουλία προτρέποντας και
άλλα ΑΕΙ σε αντίστοιχες συνέργειες.

Οι εργαζόµενοι του ΕΚΑΒ εκφράζοντας την πολύπλευρη συνεργασία τους µε το ΠΑΔΑ απένειµαν τιµητικές
πλακέτες στον Πρύτανη και στο Διευθυντή Δηµοσίων Σχέσεων κ. Ιωάννη Αγριτέλλη του ΠΑΔΑ, όπως και
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Βασίζεται σε τεχνολογίες open source ενώ
στα σημαντικά πλεονεκτήματα της είναι
η πολυγλωσσία και η generic μορφή της
ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς
καμία παρέμβαση σε διαφορετικές ομάδες
πληθυσμών
0 σχεδιασμός της είναι disease agnostic
δηλαδή δεν μας αφορά η ασθένεια αλλά
ο χρόνιος πόνος από όπου και αν προέρχεται

Με τον σχεδιασμό που ακολουθούμε η

StigmApp μπορεί να λειτουργήσει άμεσα σε

οποιαδήποτε χώρα Αρχικά θα υποστηρίζει
την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με άμεση

επεκτασιμότητα σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα Εξ αρχής ο στόχος μου ήταν να
σχεδιαστεί μια εφαρμογή που θα μπορέσει
να βοηθήσει όσο περισσότερους ασθενείς
γίνεται
Συνεπώς οι τρεις πιο βασικές παράμετροι
που είχα να αντιμετωπίσω ήταν να είναι
ανεξάρτητη πλατφόρμας γλώσσας τοποθεσίας

ασθενή και ασθένειας Η StigmApp
υπόσχεται αυτό ακριβώς και αναμένεται
να εφαρμοστεί άμεσα σε Ελλάδα Κύπρο
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες 0 απώτερος
στόχος τόσο ο δικός μου όσο και του φορέα

Ευρωπαϊκού φορέα χρηματοδότησης
είναι η υιοθέτηση της StigmApp σε μεγάλο
πληθυσμό και διαφορετικές χώρες και

Η εφαρμογή StigmApp
έχει σχεδιαστεί με

σκοπό να μπορεί να
συντηρείται χωρίς

την ανάγκη επιπλέον
χρηματοδοτήσεων

Βασίζεται σε
τεχνολογίες

open source ενώ
στα σημαντικά

πλεονεκτήματά της
είναι η πολυγλωσσία
και η generic μορφή

της ώστε να μπορεί να
προσαρμοστεί χωρίς
καμία παρέμβαση σε

διαφορετικές ομάδες
πληθυσμών

αυτό αναμένεται να γίνει αμέσως μετά την
ολοκλήρωσή της
Στα πλαίσια του έργου συνεργαζόμαστε
άλλωστε με δύο σημαντικούς οργανισμούς
ασθενών Ελληνική Εταιρεία Αντιρευμα
τικού Αγώνα-ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α και τον Cyprus
League Against Rheumatism-CYPLAR οι
οποίοι ενδιαφέρονται για την άμεση υιοθέτηση

της συγκεκριμένης λύσης

Δεδομένης της δυσκολίας αλλαγής κυρίως

του γενικού πληθυσμού πώς μπορεί
να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των
ασθενών και εν τέλει να επέλθει εξάλειψη

του στίγματος
Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι εξαιρετική
και μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ σε

λίγα από αυτά που τυχαίνει να διδάσκω στο
Πανεπιστήμιο αλλά αποτελούν τη βάση
για οποιαδήποτε εν δυνάμει καινοτομία
Η αλλαγή της συμπεριφοράς του γενικού
πληθυσμού είναι ένα από τα δυσκολότερα
θέματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε

σήμερα Πρόσφατα παραδείγματα
η χρήση μάσκας η συχνή πλύση και απολύμανση

των χεριών η απαγόρευση του
καπνίσματος σε εσωτερικούς χώρους
κα Όλα αυτά για να επιτευχθούν απαιτούν
σημαντικές παρεμβάσεις ενώ βρίσκουν
σημαντικές αντιδράσεις και σκοπέλους
Η αλλαγή συνηθειών είναι κάτι το οποίο
συζητάμε για χρόνια ειδικά στο χώρο της
δημόσιας υγείας

Γνωρίζοντας εξ αρχής τις συγκεκριμένες
προκλήσεις η εφαρμογή StigmApp σχεδιάζεται

ώστε να προσφέρει στους χρήστες
της εξατομικευμένες πληροφορίες σε μικρές

ποσότητες σε χρονικά διαστήματα
που δεν ενοχλούν τον χρήστη και με τον
πλέον εύπεπτο τρόπο Έτσι η πληροφορία
που θα λαμβάνει ο χρήστης θα είναι σαν μια
μικρή μπουκιά που θα μπορεί να χωνέψει

χωρίς κόπο και χωρίς να χάσει χρόνο
όντας ακόμη και εν κινήσει μέσα σε ένα
λεωφορείο Όλα αυτά βασίζονται φυσικά
σε τελευταίες έρευνες και βασικές αρχές
της επιστήμης της συμπεριφοράς και
της ψυχολογίας τις οποίες ενσωματώνει
κατάλληλα η StigmApp Μην ξεχνάμε πως
στην Κοινωνία της Πληροφορίας ή στην Ψηφιακή

Κοινωνία στην οποία ζούμε ο σημε
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// ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ρινός άνθρωπος διαθέτει ένα smartphone
και είναι σχεδόν μόνιμα συνδεδεμένος στο
Internet, ενώ διαθέτει ελάχιστο ελεύθερο
χρόνο. Έχοντας αυτά στο μυαλό, προσπαθούμε 

λοιπόν να σχεδιάσουμε μια λύση που

προσαρμόζεται στο προφίλ και τη ζωή του
σύγχρονου πολίτη, ασθενή ή μη.

Η εστιασμένη δημιουργία καινοτόμων
υπηρεσιών και λύσεων εξασφαλίζει οφέλη 

για τους ασθενείς. Υπάρχουν σκέψεις
για επόμενο βήμα ανάπτυξης νέας εφαρμογής 

από το Πανεπιστήμιο;
Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη εφαρμογή 

αποτελεί την εξέλιξη μιας προηγούμενης 

εφαρμογής, με όνομα Pain Αρρ, που

μόλις ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμη
για χρήση δωρεάν από ασθενείς και επαγγελματίες 

που πάσχουν ή ασχολούνται με
τον χρόνιο πόνο.
Μέσω της Pain Αρρ ο ασθενής μπορεί και
κρατά ένα ιστορικό του χρόνιου πόνου με
πολύ εύκολο τρόπο, ενώ ο ιατρός μπορεί να
δει το ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενή
σχετικά με τον πόνο, την αποτελεσματικότητα 

της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει 

σε σχέση με τον πόνο, την επίδραση
του πόνου σε διάφορες πτυχές της ζωής
του ανθρώπου (ανεργία, κοινωνικοποίηση,
κλπ) και πολλά άλλα στοιχεία.
Με αυτό τον τρόπο αναμένουμε να ελέγξουμε 

μεταξύ άλλων την αποτελεσματικότητα
των φαρμάκων σε σχέση με τον πόνο και
την ασθένεια. Η Pain Αρρ αποτελεί ένα
πολύτιμο βοήθημα στα χέρια των ιατρών
και ασθενών με χρόνιο πόνο με στόχο μια
πιο αποτελεσματική επικοινωνία, με χρήση
το δυνατόν πιο αντικειμενικών κριτηρίων
για τη λήψη αποφάσεων προς όφελος
του ασθενή. Αυτό άλλωστε απαιτεί η πλέον 

σύγχρονη θεώρηση που αποκαλείται
Shared-Decision Making ή SDM. Δηλαδή, η
από κοινού απόφαση για την επιλογή των
καταλληλότερων θεραπειών με στόχο τόσο

την βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας 
του ασθενή όσο και της ποιότητας της

ζωής του.

Στα επόμενα βήματα, ήδη σχεδιάζω ένα καινοτόμο 

μηχανισμό για την παροχή υπηρεσιών 
σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας,

με χρήση εξελιγμένων τεχνικών Τεχνητής

Νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών. Παράλληλα, 

ολοκληρώνεται σύντομα μια
εφαρμογή για επισκέπτες υγείας, η οποία
θα τους δίνει μοναδικά πλεονεκτήματα
στην εργασία τους και σήμερα δεν υφίσταται 

κάποια αντίστοιχη. Η συγκεκριμένη
πλατφόρμα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί 

και σε άλλες χώρες, με έμφαση την
Αφρική, όπου οι ανάγκες για πρωτοβάθμια
φροντίδα και συλλογή στοιχείων πεδίου
είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα επιτρέπει,
μεταξύ άλλων, την άμεση εμφάνιση στατιστικών 

ανά περιοχή, ανά επαγγελματία
υγείας, ανά πληθυσμό στόχο, κοκ. Έτσι, θα
διευκολύνεται η χάραξη πολιτικής υγείας
σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό
επίπεδο με αντικειμενικά στοιχεία, ενώ θα

μπορεί να υπάρχει κεντρικός συντονισμός
και έλεγχος.

Η ίδια εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

σε διαφορετικούς πληθυσμούς
(π.χ. για την καταγραφή σημαντικών δεδομένων 

υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, 

σε ευάλωτες ομάδες, σε πρόσφυγες,
κα). Όπως καταλαβαίνετε, οι έρευνες δεν
σταματούν ποτέ. Απώτερος στόχος μας
είναι να δημιουργούμε καινοτομίες για
να αντιμετωπίσουμε σημαντικά υπαρκτά
προβλήματα. Η βαθιά γνώση του χώρου της
υγείας, λόγω της προηγούμενης πολυετούς
προϋπηρεσίας μου ως Πρόεδρος και Γενικός 

Διευθυντής σε διάφορους οργανισμούς
υγείας (δημόσιους και ιδιωτικούς), σε συνδυασμό 

με την ερευνητική συνεργασία με
πολλές αναπτυσσόμενες (Κένυα, Ινδονησία,
Μπαγκλαντές, Βιετνάμ, κα) και αναπτυγμένες 

(ΗΠΑ, Ιταλία, Κύπρο, Γαλλία, κα) χώρες
μας δίνει το πλεονέκτημα να μπορούμε
να αντιληφθούμε το συνολικό τοπίο όχι
μόνο από την πλευρά του ακαδημαϊκού ή
ερευνητή, αλλά και από την πλευρά του
τελικού χρήστη.

Νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό για
την παραγωγή καινοτομιών στο δύσκολο
και απαιτητικό χώρο της υγείας, ο οποίος
απαιτεί λύσεις που μπορούν να προσαρμόσουν 

και εφαρμόσουν αποτελεσματικά
την θεωρία στην καθημερινή πράξη. Κάτι
το οποίο, πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου
εύκολο. D

To StigmApp αποτελεί
μια πραγματικά
καινοτόμα εφαρμογή
που εντάσσεται στο
ευρύτερο πεδίο της
κινητής υγείας ή
m-health (mobile
health) στην Αγγλική.
Ουσιαστικά υιοθετεί
και εκμεταλλεύεται
τις τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις
τόσο σε κινητά όσο και
σε τεχνολογίες web
για την καταπολέμηση
του στίγματος που
σχετίζεται με τον
χρόνιο πόνο και τις
σχετιζόμενες με
αυτόν ασθένειες
(ρευματολογικές,
μυοσκελετικές, κα)

\AMAMAf thûH,
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προσπάθεια για τον έλεγχο και τη
μείωση της Βλάβης από το κάπνισμα

Οι στρατηγικές ελέγχου
του καπνίσματος
θα πρέπει να
μορφοποιηθούν εκ νέου
ώστε να συμπεριλάβουν
τη μείωση της βλάβης
μέσω της χρήσης
εναλλακτικών
δυνητικά χαμηλότερου
κινδύνου προϊόντων
συμπληρωματικά
στα ήδη υπάρχοντα
παραδοσιακά μέτρα
διακοπής και πρόληψης
του καπνίσματος

Του Γιώργου Αλεξάκη

Η
διακοπή και η πρόληψη

του καπνίσματος
παραμένουν οι ιατρικές

παρεμβάσεις
με τον μεγαλύτερο

αντίκτυπο και τη μεγαλύτερη οικονομική

αποδοτικότητα Αυτό
είναι ένα βασικό σημείο από το
φετινό επιστημονικό συνέδριο
3rd Scientific Summit on Tobacco
Harm Reduction που κατέδειξε
παράλληλα ότι το ενδιαφέρον των
ειδικών σχετικά με τις νέες προσεγγίσεις

για τον έλεγχο του καπνίσματος

ολοένα αυξάνεται
Αλλωστε το γεγονός ότι πάνω

από ι δισεκατομμύριο άτομα
παγκοσμίως εξακολουθούν να
καπνίζουν και περισσότερα από η

εκατομμύρια άτομα ετησίως βρίσκουν

πρόωρο θάνατο από σχετιζόμενα

με το κάπνισμα νοσήματα
καθιστά την προσπάθεια ευαισθητοποίησης

των καπνιστών αδήριτη
ανάγκη
Οπως μάλιστα τονίστηκε σε

σχετική ανακοίνωση σε μια περίοδο

ολοένα ταχύτερων εξελίξεων
και τεχνολογικών καινοτομιών
αναδύονται νέες προσεγγίσεις
που βασίζονται σε δυνητικά ασφαλέστερες

εναλλακτικές επιλογές
έναντι των συμβατικών τσιγάρων
όπως η Στρατηγική Μείωσης της
Βλάβης από το Κάπνισμα για εκείνους

τους καπνιστές οι οποίοι για
διάφορους λόγους δεν μπορούν να
διακόψουν πλήρως το κάπνισμα

Ετσι στο πλαίσιο του 3ου Επιστημονικού

Συνεδρίου υπογράφηκε

η ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της
Διεθνούς Εταιρείας για τον Ελεγχο
του Καπνίσματος Lxr Μείωση της
Βλάβης από το Κάπνισμα

Οπως υπογραμμίζεται στην
ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οι στρατηγικές

ελέγχου του καπνίσματος Θα

πρέπει να μορφοποιηθούν εκ νέου
ώστε να συμπεριλάβουν τη μείωση

της βλάβης μέσω της χρήσης
εναλλακτικών δυνητικά χαμηλότερου

κινδύνου προϊόντων συμπληρωματικά

στα ήδη υπάρχοντα
παραδοσιακά μέτρα διακοπής

και πρόληψης του καπνίσματος
Επιπλέον η Διακήρυξη προσθέτει
ότι η προσέγγιση μείωσης

της βλάβης μπορεί να βοηθήσει
εκείνους τους καπνιστές που για
διάφορους λόγους αδυνατούν να
διακόψουν το κάπνισμα Η ομάδα
αυτή καπνιστών δεν θα πρέπει να
αγνοείται από τις πολιτικές ελέγχου

του καπνίσματος Για πολλούς
καπνιστές που αποτυγχάνουν επανειλημμένως

να διακόψουν το κά

ft3rd
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πνισμα η μετάβαση σε λιγότερο
επιβλαβή προϊόντα θα έχει ευνοϊκά

αποτελέσματα
Επίσης στο κείμενο καταγράφεται

η τάση πολλών ρυθμιστικών
αρχών σε διάφορες χώρες να

επιτρέψουν την πώληση εναλλακτικών

δυνητικά χαμηλότερου
κινδύνου καπνικών προϊόντων
συνοδευόμενων από λεπτομερή
πληροφόρηση σχετικά με τη δράση

τους Ωστόσο υπογραμμίζεται
ότι θα πρέπει ο διεθνής διάλογος
για το θέμα να συνεχιστεί σε βάθος

Πρέπει να αναγνωρίσουμε
πως η συζήτηση σχετικά με τη
μείωση της βλάβης από το κάπνισμα

βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο
στάδιο και απαιτούνται περισσότερες

ερευνητικές εργασίες και
δημοσιεύσεις προκειμένου να
αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με
την υπάρχουσα γνώση να αποκτηθούν

περισσότερα δεδομένα
και να δημιουργηθούν περισσότερες

ευκαιρίες εκπαίδευσης των
ειδικών στις πολιτικές υγείας των
ρυθμιστικών οργάνων και του γενικού

κοινού Είναι απαραίτητο να

www.nosmokcsummit.org

äVIRTUA

γίνουν σωστά κατανοητά τα οφέλη
της εν λόγω προσέγγισης και

παράλληλα να αντιμετωπιστούν
κατάλληλα οι υπάρχουσες ανησυχίες

όπως η συνεχόμενη χρήση
και εξάρτηση από τη νικοτίνη καθώς

και η δυνητική υιοθέτηση της
χρήσης των προϊόντων αυτών από
μη καπνιστές και νέους αναφέρεται

σχετικά
Αναγνωρίζεται δε ότι η εν

λόγω συζήτηση αποτελεί ακόμη
πεδίο σημαντικής αντιπαράθεσης

από ορισμένους βασικούς
φορείς συμπεριλαμβανομένων
πολιτικών και ρυθμιστικών οργάνων

Είναι αναγκαίο επομένως να
βρούμε έναν τρόπο δημιουργίας
ενός πλαισίου εποικοδομητικού
διαλόγου προκειμένου να συζητηθούν

οι σχετικές ανησυχίες
και να ωφεληθούμε από την ήδη
υπάρχουσα εξειδικευμένη γνώση
που έχει αναπτυχθεί σε ορισμένες
χώρες

Τούτων δοθέντων η Διεθνής
Εταιρεία όπως αναφέρεται με
ειδικούς από όλο τον κόσμο από
όλους τους τομείς ιατρούς ει¬

δικούς ανάπτυξης πολιτικών
ειδικούς στην επιστήμη της συμπεριφοράς

ακαδημαϊκούς ή
επαγγελματίες του χώρου κ.λπ
θα επιτρέψει την έναρξη ενός
ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου

και θα συμβάλει στη δημιουργία

μιας νέας ευρύτερης προσέγγισης

για τις πολιτικές ελέγχου
του καπνίσματος

Η νέα αυτή Διεθνής Επιστημονική
Εταιρεία αναμένεται να εστιάσει

στους ακόλουθους βασικούς
πυλώνες• Επιστημονικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων

της ανακοίνωσης

και δημοσίευσης των
τελευταίων επιστημονικών δεδομένων

του εντοπισμού ερευνητικών
ελλείψεων της επαλήθευσης

των προερχόμενων από τη βιομηχανία

δεδομένων από ένα ανεξάρτητο

όργανο• Συμπεριφορικά ζητήματα με
εστίαση στους καπνιστές όσον
αφορά το ποιες είναι οι ανάγκες
αυτών που επιθυμούν να διακόψουν

το κάπνισμα καθώς και με
ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε

αποτελεσματικά εκείνους
που δεν είναι διατεθειμένοι να διακόψουν

το κάπνισμα• Συστάσεις για τον σχεδιασμό
πολιτικών• θέσπιση ενός βήματος διαλόγου

με ειδικούς στον σχεδιασμό
πολιτικών και ρυθμιστικά όργανα
σε διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο

Σημειώνεται ότι για τη διαμόρφωση

της Διακήρυξης εργάστηκαν
πάνω από 50 κορυφαίοι ερευνητές
κλινικοί ιατροί καιεπιστήμονες από
διάφορους τομείς διεθνώς από περισσότερες

από 2θ χώρες υπό την
καθοδήγηση της ελληνικής ομάδας

επιστημόνων που οργάνωσε το
3rd Scientific Summit on Tobacco
Harm Reduction Novel products
Research Policy Ιγνάτιου Οικο
νομίδη καθηγητή Καρδιολογίας
διευθυντή της Β Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν
Αττικόν Κώστα Πουλά καθηγητή

και διευθυντή του Εργαστηρίου Μοριακής

Βιολογίας και Ανοσολογίας
του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών Αναστασίας

Μπαρμπούνη καθηγήτριας Δημόσιας

Υγείας Τμή μα Δη μόσιας και
Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής ΠαΔΑ Κωνσταντίνου

Φαρσαλινού ερευνητή
και συνεργάτη του ίδιου τμήματος
και του Πανεπιστημίου Πατρών
και Μιχάλη Τουμπή προέδρου του
Κυπριακού Ινστιτούτου Αναπνευστικών

Νοσημάτων ΚΙΑΝΟΣ
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Ολοκληρώθηκε το Βαλκανικό
Συμπόσιο Αρχαιομετρίας
Κάτω

από την Ακρόπολη των Αθηνών και
με κάθε λαμπρότητα προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της πανδημίας ολοκληρώθηκε με

κάθε επιτυχία στην Αθήνα μέσω διαδικτύου το
7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας 7th BSA

με επίσημη γλώσσα τα αγγλικά που ανατέθηκε
φέτος στην Ελλάδα και διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια σε διαφορετική χώρα των Βαλκανίων
συγκεντρώνοντας την προσοχή διακεκριμένων
επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης από όλη τη
Βαλκανική χερσόνησο και τον Εύξεινο Πόντο και
εξελίχθηκε κατά το χρονικό διάστημα 22-25 Σεπτεμβρίου

στην Αθήνα
Το Συμπόσιο υποστηρίχτηκε και τελούσε υπό την
αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης

και Παραγωγής-θεσμοθετημένο Εργαστήριο
μη καταστρεπτικών τεχνικών-διευθυντής καθηγητής

θεόδ Γκανέτσος την Ελληνική Αρχαιομετρική
Εταιρεία-HSA πρόεδρος Γεώργιος Φακορέλης
και τον Δευτεροβάθμιο Φορέα Πολιτισμού και
Επιστημών Δίκτυο Περραιβία πρόεδρος Δ.Σ

οικονομολόγος ΝΟΕ Κων Σκριάπας ενώ
πραγματοποιήθηκε

διαδικτυακά από τις υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Στο σημαντικό αυτό Συμπόσιο συμμετείχαν 1 25 επιστήμονες

υψηλής εξειδίκευσης από δώδεκα χώρες

Τουρκία Κύπρος Σερβία Κροατία Ρουμανία
Σλοβενία Ελλάδα Ιταλία Βέλγιο Ολλανδία Ηνωμένο

Βασίλειο Φιλιππίνες Οι συμμετέχοντες ήταν σε
διπλάσιο αριθμό από το προηγούμενο Συμπόσιο και

παρουσίασαν 42 ερευνητικές εργασίες πάνω στο

αντικείμενο της Αρχαιομετρίας που αφορούσαν
στη μελέτη καταγραφή ψηφιακή αποτύπωση και
διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση
υψηλής τεχνολογίας
Η όλη διοργάνωση κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα
ενώ καθ όλη τη διάρκεια του Συμποσίου προβάλ¬

λονταν εικόνεςτης Ελλάδας μέσω των εξαιρετικών
βίντεο που είχαν παραχωρηθεί από τον Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού EOT μετά από πρόταση
των διοργανωτών και διαφήμιζαν τη χώρα στο

εξωτερικό πέρα από το γεγονός της ζωντανής
παρέμβασης της πρόεδρου του EOT κ Αντζελας
Γκερέκου που προσκάλεσε τους συνέδρους να
επισκεφτούν την Ελλάδα
Η διεξαγωγή του Συμποσίου έγινε αποκλειστικά
με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρουσίασης και
παρακολούθησης μετά από απόφαση που πήρε η

διοίκηση και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
Κατά τη λήξη του Συμποσίου ανακοινώθηκε η βράβευση

της εργασίας με τίτλο Διερεύνηση της πιθανότητας

αξιολόγησης ηλικίας με χρήση χρωστικών
και χρωστικών ουσιών Προκαταρκτικές μετρήσεις
φωταύγειας και UV-VIS που πραγματοποιήθηκε
από επιστήμονες που προέρχονται από το Ινστιτούτο

Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογίας NCSR

Δημόκριτος το Τμήμα στερεάς κατάστασης το

Εργαστήριο Πυρηνικής και Στοιχειώδους Φυσικής
Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης

το Εργαστήριο ΦυσικοχημικήςΈρευνας
Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σού
τζου Αθήνα G.S PoÎymeris L MalÎetzidou TT
Zorba Ε Kouloumpi K.M Παρασκευόπουλος και
Γ Κίτης Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής μέσω του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου

Μη Καταστρεπτικών Τεχνικών με διευθυντή

τον καθηγητή θεόδ Γκανέτσο πρωτοπορεί στην

πρόοδο της αρχαιομετρικής έρευνας όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό καθιστώντας το
ΠΑΔΑ ως σημαντικό κέντρο επιστημονικών εξελίξεων

και προσφοράς στη διάσωση της πολιτιστικής
κληρονομιάς
Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν στο έγκυρο διεθνές

επιστημονικό περιοδικό Archaeology Journal
http://journal.sapub.org/archaeology
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Έλεγχος
του Καπνίσματος
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Οι
αξίες και οι στόχοι της παρούσας Επιστημονικής Εταιρείας

για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και τη Μείωση της
Βλάβης από το Κάπνισμα συνοψίζονται στην ιδρυτική
διακήρυξη όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα ιδρυτικά της
μέλη στο πλαίσιο του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τα

εναλλακτικά προϊόντα καπνού
Για τη διαμόρφωσή της εργάστηκαν πάνω από 50 κορυφαίοι ερευνητές

κλινικοί ιατροί και επιστήμονες από διάφορους τομείς διεθνώς
από περισσότερες από 20 χώρες υπό την καθοδήγηση της ελληνικής
ομάδας επιστημόνων Οι ερευνητές που οργάνωσαν το 3rd Scientific
Summit on Tobacco Harm Reduction Novel products Research

Policy είναι ο καθηγητής Καρδιολογίας διευθυντής της Β Πανεπιστημιακής

Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν Αττικόν Ιγνάτιος Οικονομί
δης ο καθηγητής και διευθυντής του Εργαστήριου Μοριακής Βιολογίας
και Ανοσολογίας του Τμήματος φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου
Πατρών Κώστας Πουλάς η καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Τμήμα Δημόσιας

και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΠαΔΑ
Αναστασία Μπαρμπούνη ο ερευνητής και συνεργάτης του ιδίου Τμήματος

και του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος φαρσαλινός και
ο πρόεδρος του Κυπριακού Ινστιτούτου Αναπνευστικών Νοσημάτων
ΚΙΑΝΟΣ Μιχάλης Τουμπής Πιο αναλυτικά παρότι οι επιβλαβείς για

την υγεία επιπτώσεις του καπνίσματος είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες
πάνω από 1 δισ άτομα παγκοσμίως εξακολουθούν να καπνίζουν και

περισσότερα από 7 εκατ άτομα ετησίως βρίσκουν πρόωρο θάνατο από

σχετιζόμενα με το κάπνισμα νοσήματα Παράλληλα σν και η νικοτίνη
έχει εθιστικές ιδιότητες διαδραματίζει ελάσσονος σημασίας ρόλο στη
σχετιζόμενη με το κάπνισμα θνητότητα

Σε ένα επιστημολογικό περιβάλλον όπου οι αντιλήψεις σχετικά με
τις δράσεις της νικοτίνης δεν συμβαδίζουν με ό,τι είναι κοινώς αποδεκτό

από την Ιατρική σκοπός της εταιρίας είναι να παρέχει σε όλους
•τους ενδιαφερόμενους επιστημονικά τεκμηριωμένη και ισορροπημένη
πληροφόρηση για τις επιπτώσεις της νικοτίνης
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Το Αλσος Αιγάλεω

θα αποκτήσει
πρότυπο αμπελώνα
με παλιά ελληνικά
κλήματα χάρη στη
συνεργασία της
ομώνυμης δημοτικής

Αρχής με το Πανεπιστήμιο

Δυτικής
Αττικής Η φύτευσή
του αναμένεται να
έχει ευεργετική επίδραση

στο περιβάλλον
του βεβαρημένου
αστικού χώρου

ενώ ταυτόχρονα θα
έχει εκπαιδευτικά
οφέλη καθώς ο
αμπελώνας θα είναι
επισκέψιμος για
σχολεία προκειμένου

οι μαθητές να
μαθαίνουν για την
καλλιέργεια και τη
διεργασία του αμπελιού

Η εποπτεία
του θα ανήκει στο
πανεπιστήμιο το
οποίο σημειωτέον

διαθέτει τμήμα
Επιστημών Οίνου
Αμπέλου Ποτών

I
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Νίσυρος-Εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών συστηµάτων φωτισµού
Συνεχίζεται η εγκατάσταση κολώνων φωτισµού στους οικισµούς Εµπορειού και Νικειών µε τη χρήση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Στον Εµπορειό έχουν εγκατασταθεί 10 κολώνες, στα Νικειά έξι, και
συνεχίζουµε, στο Μανδράκι έχουν εγκατασταθεί τέσσερις κολώνες και θα συνεχιστεί µε εγκατάσταση
άλλων 10 συστηµάτων.

Με αυτά τα συστήµατα λύνεται ένα µεγάλο πρόβληµα φωτισµού σε περιοχές µακριά από το δίκτυο
ηλεκτρισµού και ταυτόχρονα εξοικονοµούνται πόροι για την σύνδεση µε το δίκτυο. Το κόστος ηλεκτρικής
κατανάλωσης είναι µηδαµινό όπως είναι και το κόστος συντήρησης. Ο Δήµος προχωρεί στην  εγκατάσταση
περισσότερων συστηµάτων φωτισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας που µε την ταυτόχρονη χρήση
ηλεκτρικών οχηµάτων οδηγούµαστε στην ελαχιστοποίηση των ρύπων στο περιβάλλον. Εχει ήδη ξεκινήσει η
ολιστικη µελέτη για την µετατροπή της Νισύρου σε νησί µηδενικών ρύπων από το Πανεπιστήµιο Δυτικής
Αττικής και το ΕΜΠ. Ο Δήµος µας µε σταθερά βήµατα οδηγείται στη νέα εποχή.

https://www.dimokratiki.gr/06-10-2020/nisyros-egkatastasi-neon-fotovoltaikon-systimaton-fotismoy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nisyros-egkatastasi-neon-fotovoltaikon-systimaton-fotismoy
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Νίσυρος: Εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών συστηµάτων φωτισµού -
[Energypress]

Συνεχίζεται η εγκατάσταση κολώνων φωτισµού στους οικισµούς Εµπορειού και Νικειών µε τη χρήση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Στον Εµπορειό έχουν εγκατασταθεί 10 κολώνες, στα Νικειά έξι, και
συνεχίζουµε, στο Μανδράκι έχουν εγκατασταθεί τέσσερις κολώνες και θα συνεχιστεί µε εγκατάσταση
άλλων 10 συστηµάτων. Με αυτά τα συστήµατα λύνεται ένα µεγάλο πρόβληµα φωτισµού σε περιοχές
µακριά από το δίκτυο ηλεκτρισµού και ταυτόχρονα εξοικονοµούνται πόροι για την σύνδεση µε το δίκτυο.
Το κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης είναι µηδαµινό όπως είναι και το κόστος συντήρησης. Ο Δήµος
προχωρεί στην εγκατάσταση περισσότερων συστηµάτων φωτισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας που µε την
ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρικών οχηµάτων οδηγούµαστε στην ελαχιστοποίηση των ρύπων στο περιβάλλον.
Εχει ήδη ξεκινήσει η ολιστικη µελέτη για την µετατροπή της Νισύρου σε νησί µηδενικών ρύπων από το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και το ΕΜΠ. Ο Δήµος µας µε σταθερά βήµατα οδηγείται στη νέα εποχή.

Energypress   ·    πριν από  38 λεπτά  ·    

Συνεχίζεται η εγκατάσταση κολώνων φωτισµού στους οικισµούς Εµπορειού και Νικειών µε τη χρήση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Στον Εµπορειό έχουν εγκατασταθεί 10 κολώνες, στα Νικειά έξι, και
συνεχίζουµε, στο Μανδράκι έχουν εγκατασταθεί τέσσερις κολώνες και θα συνεχιστεί µε εγκατάσταση
άλλων 10 συστηµάτων. Με αυτά τα συστήµατα λύνεται ένα µεγάλο πρόβληµα φωτισµού σε περιοχές
µακριά από το δίκτυο ηλεκτρισµού και ταυτόχρονα εξοικονοµούνται πόροι για την σύνδεση µε το δίκτυο.
Το κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης είναι µηδαµινό όπως είναι και το κόστος συντήρησης. Ο Δήµος
προχωρεί στην εγκατάσταση περισσότερων συστηµάτων φωτισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας που µε την
ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρικών οχηµάτων οδηγούµαστε στην ελαχιστοποίηση των ρύπων στο περιβάλλον.
Εχει ήδη ξεκινήσει η ολιστικη µελέτη για την µετατροπή της Νισύρου σε νησί µηδενικών ρύπων από το
Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής και το ΕΜΠ. Ο Δήµος µας µε σταθερά βήµατα οδηγείται στη νέα εποχή.

http://www.palo.gr/energeia/nisyros-egkatastasi-newn-fwtovoltaikwn-systimatwn-fwtismoy/26186353/
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Μόνο 1 στους 3 ρευµατοπαθείς εµβολιάζεται για λοιµώδη νοσήµατα
Μόνο το 35 % των ρευµατοπαθών εµβολιάζονται για λοιµώδη νοσήµατα όπως για παράδειγµα τη γρίπη και
την πνευµονία σαν επιπλοκή της γρίπης, ενώ όσοι πάσχουν από ρευµατοπάθειες κινδυνεύουν από 1000-5000
περισσότερο να µολυνθούν και να νοσήσουν βαριά, όπως επισηµαίνει ο καθηγητής παθολογίας και
αυτοάνοσων νοσηµάτων του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Δηµήτρης Μπόγδανος διευθυντής της
Ρευµατολογικής κλινικής του νοσοκοµείου Λάρισας.

Της Αλεξίας Σβώλου

Την ίδια ώρα όπως τονίζει η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Αντιρευµατικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ),
Αθανασία Παππά, οι ρευµατοπαθείς πληρώνουν από την τσέπη τους έως και 450 € το µήνα, (τουλάχιστον
200 ευρώ), για να κάνουν covid τεστ προκειµένου να πάνε στο νοσοκοµείο και υποβληθούν στην ενέσιµη
ενδοφλέβια θεραπεία τους αλλά και για µη συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΗΣΥΦΑ) τα οποία λαµβάνουν
για να έχουν καλύτερη υγεία. «Οι ελλείψεις γεννούν ανάγκες» λέει η πρόεδρος της ΕΛΕΑΝΑ Αθανασία
Παππά προσθέτοντας ότι πολλοί ασθενείς µε ρευµατοπάθειες χρειάζονται και βοήθεια από φροντιστές σε
περιοχές όπου δεν υπάρχουν επισκέπτες υγείας. Σε ότι αφορά το κόστος των νοσηµάτων, ο καθηγητής
Δηµήτρης Μπόγδανος εξηγεί ότι η δαπάνη για έναν «απλό» ρευµατοπαθή που βρίσκεται σε ενδοφλέβια
θεραπεία είναι τουλάχιστον γύρω στα 15.000 € ετησίως δηλαδή γύρω στα 1000 € µε 1500 € το µήνα στο
σύστηµα υγείας, χωρίς να συνυπολογίσουµε το ότι ο ρευµατοπαθής κατά κανόνα µπαίνει τουλάχιστον µία
φορά το χρόνο στο νοσοκοµείο για να νοσηλευτεί όχι για την ρευµατοπάθεια του αλλά για κάποια
συννοσηρότητα.

Η πρόεδρος του τµήµατος Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Αρετή Λάγιου καθηγήτρια επιδηµιολογίας, πρόληψης νοσηµάτων και Δηµόσιας υγείας χαρακτηρίζει
απογοητευτικό το ποσοστό των ρευµατοπαθών που εµβολιάζονται για τα λοιµώδη νοσήµατα κι εξηγεί ότι
µε παρεµβάσεις στους Συλλόγους Ασθενών αλλά και Γονέων µπορούν να ενηµερωθούν καλύτερα οι
οικογένειες για τις ανάγκες των παιδιών µε ρευµατοπάθειες ώστε να µην στιγµατίζονται στο σχολείο, ενώ
µε την βοήθεια των επισκεπτών υγείας µπορούν να σχεδιαστούν παρεµβάσεις στα σχολεία για να
διδαχθούν οι µικροί µαθητές πώς να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των ρευµατοπαθών παππούδων και
γιαγιάδων, που φροντίζουν τους λιλιπούτειους στο σπίτι.

https://www.healthreportaz.gr/35944/mono-1-stous-3-revmatopatheis-emvoliazetai-gia-loimodi-nosimata/
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Εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών
συστημάτων στη Νίσυρο

Συνεχίζεται η εγκατάσταση
κολώνων φωτισμού στους
οικισμούς Εμπορειού και
Νικειών Νισύρου με τη
χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Στον Εμπορειό
έχουν εγκατασταθεί 10 κολώνες

στα Νικειά έξι και
στο Μανδράκι έχουν εγκατασταθεί

τέσσερις κολώνες και

θα συνεχιστεί με εγκατάσταση
άλλων 10 συστημάτων

Με αυτά τα συστήματα λύνεται

ένα μεγάλο πρόβλημα
φωτισμού σε περιοχές μακριά

από το δίκτυο ηλεκτρισμού
και ταυτόχρονα εξοικονομούνται

πόροι για τη
σύνδεση με το δίκτυο Το κόστος

ηλεκτρικής κατανάλω¬

σης είναι μηδαμινό όπως
είναι και το κόστος συντήρησης

Ο Δήμος Νισύρου προχωρεί

στπν εγκατάσταση
περισσότερων συστημάτων
φωτισμού με χρήση ηλιακής
ενέργειας που με την ταυτόχρονη

χρήση ηλεκτρικών
οχημάτων οδηγείται στην
ελαχιστοποίηση των ρύπων

στο περιβάλλον Έχει ήδη
ξεκινήσει η ολιστική μελέτη
για τη μετατροπή της Νισύρου

σε νησί μηδενικών
ρύπων από το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

0 Δήμος Νισύρου με
σταθερά βήματα οδηγείται
στη νέα εποχή
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Δωρεά ΠΑΔΑ προς το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο του Κογκό
Δωρεά  ΠΑΔΑ προς το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο του Κογκό

«Μὲ τὴ δωρεά σας ὄχι µόνον γίνατε ἕνας συµπαραστάτης καὶ δωρητής, ἀλλὰ λύσατε ἕνα πολὺ
δύσκολο πρόβληµα,  τὸ ὁποῖο λόγω οἰκονοµικῶν δυσκολιῶν ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ λύσουµε»

Ευχαριστήρια Επιστολή στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Π.
Καλδή απέστειλε ο Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος για τη δωρεά αγάπης και συµπαράστασης του
Πανεπιστηµίου προς το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο στο Κονγκὸ «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» και στα
σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κινσάσας.

«Παραλάβαµε εἰς τὴν ἀποθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κινσάσας εἰς τὴν Θεσσαλονίκη 45 δέµατα, 25 ἐξ
αὐτῶν περιέχοντα ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές καὶ 20 γραφικὴν ὕλη,  τὰ ὁποῖα θα φορτωθοῦν σὲ λίγες
µέρες στὸ κοντέϊνερ ποὺ θὰ ἔλθει ἐδῶ στὴν Κινσάσα», αναφέρει στην επιστολή του ο Σεβασµιότατος και
σηµειώνει τα  εξής: 

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/21056-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%8C/?ref=newwindow
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Δείτε εδώ ολόκληρη την επιστολή

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

http://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/21056-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%BA%CF%8C/?ref=newwindow
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Δωρεά ΠΑΔΑ προς το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο του Κογκό
Δωρεά ΠΑΔΑ προς το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο του Κογκό "Μέ τή δωρεά σας όχι µόνον γίνατε ένας
συµπαραστάτης καί δωρητής, αλλά λύσατε ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα, τό οποίο λόγω οικονοµικών
δυσκολιών ήταν αδύνατον νά τό λύσουµε" Ευχαριστήρια Επιστολή στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου
Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Π. Καλδή απέστειλε ο Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος για τη δωρεά
αγάπης και συµπαράστασης του Πανεπιστηµίου προς το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο στο Κονγκό "Άγιος
Αθανάσιος ο Αθωνίτης" και στα σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κινσάσας. "Παραλάβαµε εις τήν αποθήκη
τής Ιεράς Μητροπόλεως Κινσάσας εις τήν Θεσσαλονίκη 45 δέµατα, 25 εξ αυτών περιέχοντα ηλεκτρονικούς
υπολογιστές καί 20 γραφικήν ύλη, τά οποία θα φορτωθούν σέ λίγες µέρες στό κοντέϊνερ πού θά έλθει εδώ
στήν Κινσάσα", αναφέρει στην επιστολή του ο Σεβασµιότατος και σηµειώνει τα εξής: Η προσφορά σας
είναι πολύτιµη καί θά εφοδιάσει τά σχολεία µας αλλά καί τό Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο µέ ηλεκτρονικούς...

Foititikanea.gr   ·    πριν από  23 λεπτά  ·    
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Βραβείο σε Έλληνες φοιτητές για συσκευή που «αποστειρώνει» τον αέρα
Μια καινοτοµία, η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί και στη µάχη κατά του κορονοϊού, σχεδιάστηκε από οµάδα
φοιτητών του Τµήµατος Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
κέρδισε το πρώτο βραβείο στον ετήσιο διαγωνισµό για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Growth Piraeus» του
Δήµου Πειραιά. 

Το «Blue Air» βασίζεται στη δηµιουργία µιας συσκευής µικρών διαστάσεων, η οποία τραβάει τον αέρα, τον
αποστειρώνει µέσω υπεριώδους ακτινοβολίας και τον αποδίδει στον χώρο απαλλαγµένο από ιούς. Η
συσκευή – αεραγωγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κλειστούς χώρους, προσφέροντας αποτελεσµατική και
οικονοµική απολύµανση του αέρα. Κάθε τέτοια συσκευή µπορεί να καλύψει έως και 50 τ.µ. ενώ σε
µεγαλύτερους χώρους, µπορούν να τοποθετηθούν περισσότερες συσκευές.

Η καινοτόµος συσκευή αναπτύχθηκε από τους φοιτητές Παύλο Μπούσουλα, Κωνσταντίνο Κασσελούρη και
Δηµήτρη Κολοβό. Αρωγός στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν την ιδέα τους, στάθηκε το Κέντρο
Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab» του Δήµου Πειραιά, στους τρισδιάστατους εκτυπωτές
του οποίου παρήχθησαν όλα τα πλαστικά µέρη της συσκευής. Τα ηλεκτρικά µέρη και η µονάδα ελέγχου και
τηλεµατικής αναπτύχθηκαν στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Αυτοµατισµού, Τηλεµατικής και
Κυβερνοφυσικών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου.

Η συσκευή Blue Air

Οι φοιτητές που κέρδισαν το 1ο βραβείο του διαγωνισµού, τόνισαν ότι ο συνδυασµός της ερευνητικής
γνώσης του Πανεπιστηµίου µε την τεχνολογική καινοτοµία παραγωγής πρωτοτύπων συστηµάτων του Blue
Lab είναι ό,τι αναζητούσαν για να κάνουν την ιδέα τους πράξη. «Το κίνητρό µας για τον σχεδιασµό της
συσκευής Blue Air ήταν αρχικά η αποστείρωση του αέρα σε χώρους πλοίων, µε στόχο την αύξηση της
προστασίας και της εµπιστοσύνης των επιβατών. Στην πορεία αποδείχτηκε πως η συσκευή Blue Air µπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί και σε άλλους χώρους, π.χ. πολυσύχναστους χώρους εξυπηρέτησης κοινού,
συµβάλλοντας στην µείωση του ιικού φορτίου» σηµείωσαν.

Ο διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Αυτοµατισµού, Τηλεµατικής και
Κυβερνοφυσικών Συστηµάτων του Τµήµατος Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
επίκουρος καθηγητής Δρ Δηµήτριος Πυροµάλης ανέφερε: «Το Ερευνητικό Εργαστήριο στήριξε την οµάδα
φοιτητών στην ανάπτυξη µιας καινοτόµου συσκευής αποστείρωσης αέρα εσωτερικών χώρων. Η συσκευή
Blue Air ενσωµατώνει τεχνολογίες αιχµής για την αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της, στηρίζεται
στη χρήση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής όπως το 3D Printing και κοστίζοντας λίγες δεκάδες ευρώ
αποτελεί ένα επιπλέον µέτρο προστασίας κατά των ιών στην εποχή της πανδηµίας».

Κατά τη διάρκεια της βράβευσης των φοιτητών ο δήµαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε
χαρούµενος που στήριξαν νέα παιδιά, φοιτητές για να υλοποιήσουν την επιχειρηµατική τους ιδέα,
χρησιµοποιώντας τη προηγµένη τεχνολογία που διαθέτουν στο Blue Lab. Ο αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης Δηµήτρης Καρύδης, τόνισε ότι µετά τις ασπίδες προστασίας που προσέφεραν σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς και εργαζόµενους στις υπηρεσίες πρώτης γραµµής, έκαναν
ένα ακόµα σηµαντικό βήµα για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας από τον κορονοϊό.
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Βραβείο σε Έλληνες φοιτητές για συσκευή που που «αποστειρώνει» τον αέρα
Μια καινοτοµία, η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί και στη µάχη κατά του κορονοϊού, σχεδιάστηκε από οµάδα
φοιτητών του Τµήµατος Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και
κέρδισε το πρώτο βραβείο στον ετήσιο διαγωνισµό για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Growth Piraeus» του
Δήµου Πειραιά. 

Το «Blue Air» βασίζεται στη δηµιουργία µιας συσκευής µικρών διαστάσεων, η οποία τραβάει τον αέρα, τον
αποστειρώνει µέσω υπεριώδους ακτινοβολίας και τον αποδίδει στον χώρο απαλλαγµένο από ιούς. Η
συσκευή – αεραγωγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κλειστούς χώρους, προσφέροντας αποτελεσµατική και
οικονοµική απολύµανση του αέρα. Κάθε τέτοια συσκευή µπορεί να καλύψει έως και 50 τ.µ. ενώ σε
µεγαλύτερους χώρους, µπορούν να τοποθετηθούν περισσότερες συσκευές.

Η καινοτόµος συσκευή αναπτύχθηκε από τους φοιτητές Παύλο Μπούσουλα, Κωνσταντίνο Κασσελούρη και
Δηµήτρη Κολοβό. Αρωγός στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν την ιδέα τους, στάθηκε το Κέντρο
Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab» του Δήµου Πειραιά, στους τρισδιάστατους εκτυπωτές
του οποίου παρήχθησαν όλα τα πλαστικά µέρη της συσκευής. Τα ηλεκτρικά µέρη και η µονάδα ελέγχου και
τηλεµατικής αναπτύχθηκαν στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Αυτοµατισµού, Τηλεµατικής και
Κυβερνοφυσικών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου.

Η συσκευή Blue Air

Οι φοιτητές που κέρδισαν το 1ο βραβείο του διαγωνισµού, τόνισαν ότι ο συνδυασµός της ερευνητικής
γνώσης του Πανεπιστηµίου µε την τεχνολογική καινοτοµία παραγωγής πρωτοτύπων συστηµάτων του Blue
Lab είναι ό,τι αναζητούσαν για να κάνουν την ιδέα τους πράξη. «Το κίνητρό µας για τον σχεδιασµό της
συσκευής Blue Air ήταν αρχικά η αποστείρωση του αέρα σε χώρους πλοίων, µε στόχο την αύξηση της
προστασίας και της εµπιστοσύνης των επιβατών. Στην πορεία αποδείχτηκε πως η συσκευή Blue Air µπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί και σε άλλους χώρους, π.χ. πολυσύχναστους χώρους εξυπηρέτησης κοινού,
συµβάλλοντας στην µείωση του ιικού φορτίου» σηµείωσαν.

Ο διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Αυτοµατισµού, Τηλεµατικής και
Κυβερνοφυσικών Συστηµάτων του Τµήµατος Μηχανικών Βιοµηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
επίκουρος καθηγητής Δρ Δηµήτριος Πυροµάλης ανέφερε: «Το Ερευνητικό Εργαστήριο στήριξε την οµάδα
φοιτητών στην ανάπτυξη µιας καινοτόµου συσκευής αποστείρωσης αέρα εσωτερικών χώρων. Η συσκευή
Blue Air ενσωµατώνει τεχνολογίες αιχµής για την αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της, στηρίζεται
στη χρήση καινοτόµων µεθόδων παραγωγής όπως το 3D Printing και κοστίζοντας λίγες δεκάδες ευρώ
αποτελεί ένα επιπλέον µέτρο προστασίας κατά των ιών στην εποχή της πανδηµίας».

Κατά τη διάρκεια της βράβευσης των φοιτητών ο δήµαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε
χαρούµενος που στήριξαν νέα παιδιά, φοιτητές για να υλοποιήσουν την επιχειρηµατική τους ιδέα,
χρησιµοποιώντας τη προηγµένη τεχνολογία που διαθέτουν στο Blue Lab. Ο αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης Δηµήτρης Καρύδης, τόνισε ότι µετά τις ασπίδες προστασίας που προσέφεραν σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς και εργαζόµενους στις υπηρεσίες πρώτης γραµµής, έκαναν
ένα ακόµα σηµαντικό βήµα για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας από τον κορονοϊό.
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Κορονοϊός: Με προβλήµατα η έναρξη της λειτουργίας των ΑΕΙ στη χώρα - Τι
ανέφεραν πρυτάνεις στο enikos.gr

του Κώστα Τέο

Από την περασµένη Δευτέρα και έως τα µέσα του µήνα ξεκίνησαν και αναµένεται να ξεκινήσουν τα
µαθήµατα σε όλα τα τµήµατα και τις σχολές των ΑΕΙ της χώρας και το κυρίαρχο ερώτηµα είναι το πώς θα
λειτουργήσουν τα πανεπιστήµια στην εποχή του κορονοϊού.

Το πώς θα εφαρµοστούν τα µέτρα που έχουν δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ από τις αρχές Σεπτέµβρη και του πώς η
λειτουργία των πανεπιστηµίων θα είναι ανεµπόδιστη, η απάντηση βρίσκεται στις οδηγίες του υπουργείου
µε τη µάσκα να είναι το σήµα κατατεθέν. Η χρήση της είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των
πανεπιστηµίων και η διδασκαλία των µαθηµάτων, σεµιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων µε έως
και 50 άτοµα θα πραγµατοποιείται δια ζώσης, τηρώντας τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Στις
περιπτώσεις µαθηµάτων µε περισσότερα από 50 άτοµα, οι διαλέξεις θα γίνονται εξ αποστάσεως.

Όπως είναι, όµως, λογικό και αναµενόµενο, υπήρξαν και υπάρχουν προβληµατισµοί και εµπόδια µε τις
πρυτανικές αρχές να τα επισηµαίνουν στις δηλώσεις τους.

Πρύτανης ΑΠΘ: Στο µέτρο του δυνατού προσπαθούµε για  ένα  ανοικτό πανεπιστήµιο

Το enikos.gr ζήτησε την γνώµη των πρυτανικών Αρχών ορισµένων από τα µεγαλύτερα Πανεπιστήµια της
χώρας για το θέµα αυτό µε τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Νικόλαο Παπαϊωάννου να δηλώνει: «Στο Πανεπιστήµιο
µας τα περισσότερα µαθήµατα έχουν, ήδη, ξεκινήσει από τις 5 Οκτωβρίου και οι πρυτανικές αρχές έχουν
φροντίσει η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει σύµφωνα µε το ΦΕΚ».

«Στόχος µας είναι όλα τα εργαστήρια και κλινικές να λειτουργούν έως 50 άτοµα, ενώ τα τµήµατα µε
περισσότερα από 50 φοιτητές να σπάσουν σε µικρότερα», συµπλήρωσε και πρόσθεσε: «Το σηµαντικό για τις
πρυτανικές τόσο για τους µαθητές όσο και για τους καθηγητές είναι το λεγόµενα «ΑΜΑ». Απόσταση,
Μάσκα, Απολύµανση».
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Κορονοϊός: Με προβλήµατα η έναρξη της λειτουργίας των ΑΕΙ στη χώρα - Τι
ανέφεραν πρυτάνεις

του

Κώστα  Τέο 
Από την περασµένη Δευτέρα  και έως τα  µέσα  του µήνα  ξεκίνησαν και αναµένεται να
ξεκινήσουν τα  µαθήµατα  σε όλα  τα  τµήµατα  και τις σχολές των ΑΕΙ της χώρας και το
κυρίαρχο ερώτηµα  είναι το πώς θα  λειτουργήσουν τα  πανεπιστήµια  στην εποχή του
κορονοϊού.

Το πώς θα εφαρµοστούν τα µέτρα που έχουν δηµοσιευτεί σε ΦΕΚ από τις αρχές Σεπτέµβρη και του πώς η
λειτουργία των πανεπιστηµίων θα είναι ανεµπόδιστη, η απάντηση βρίσκεται στις οδηγίες του υπουργείου
µε τη µάσκα να είναι το σήµα κατατεθέν.

Η χρήση της είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους των πανεπιστηµίων και η διδασκαλία των
µαθηµάτων, σεµιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων µε έως και 50 άτοµα θα πραγµατοποιείται
δια ζώσης, τηρώντας τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Στις περιπτώσεις µαθηµάτων µε περισσότερα από
50 άτοµα, οι διαλέξεις θα γίνονται εξ αποστάσεως.

Όπως είναι, όµως, λογικό και αναµενόµενο, υπήρξαν και υπάρχουν προβληµατισµοί και εµπόδια µε τις
πρυτανικές αρχές να τα επισηµαίνουν στις δηλώσεις τους.

Πρύτανης ΑΠΘ: Στο µέτρο του δυνατού προσπαθούµε για ένα ανοικτό
πανεπιστήµιο

Το enikos.gr ζήτησε την γνώμη των πρυτανικών Αρχών ορισμένων από τα
μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας για το θέμα αυτό με τον Πρύτανη του ΑΠΘ,
Νικόλαο Παπαϊωάννου να δηλώνει: «Στο Πανεπιστήμιο μας τα περισσότερα
μαθήματα έχουν, ήδη, ξεκινήσει από τις 5 Οκτωβρίου και οι πρυτανικές αρχές έχουν
φροντίσει η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει σύμφωνα με το ΦΕΚ».

«Στόχος μας είναι όλα τα εργαστήρια και κλινικές να λειτουργούν έως 50 άτομα,
ενώ τα τμήματα με περισσότερα από 50 φοιτητές να σπάσουν σε μικρότερα»,
συμπλήρωσε και πρόσθεσε: «Το σημαντικό για τις πρυτανικές τόσο για τους μαθητές
όσο και για τους καθηγητές είναι το λεγόμενα «ΑΜΑ». Απόσταση, Μάσκα,
Απολύμανση».
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«Ως πρυτανικές αρχές στο μέτρο του δυνατού, διότι ξέρετε στην παθολογία και
ειδικά όταν μιλάμε για μία πανδημία που εξελίσσεται σε δυναμικό χρόνο, θέλουμε να
έχουμε ένα ανοικτό πανεπιστήμιο, στο οποίο θα τηρούνται τα μέτρα. Θα υπάρχουν
προβλήματα με αίθουσες και διδακτικό προσωπικό, όμως οι πρυτανικές αρχές
προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού για ένα ανοικτό πανεπιστήμιο».

Πρύτανης Πανεπιστημίου Δ. Αττικής: Ανοικτά ΑΕΙ υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις
«Θέλουμε ανοικτά πανεπιστήμια, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις», δήλωσε
από την πλευρά του στο enikos.gr ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Παναγιώτης Καλδής ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο πως «επί της παρούσης δεν υπάρχουν
ούτε οι υποδομές χώρων ούτε οι χρημαδοτήσεις για καθαρίστριες και για διδακτικό
προσωπικό, προκειμένου να μικρύνουν τα τμήματα και να γίνουν δια ζώσης τα
μαθήματα. Ο σωστότερος τρόπος διδασκαλίας είναι δια ζώσης, αλλά υπάρχουν
μεγάλα τμήματα, στα οποία η διδασκαλία είναι εξ αποστάσεως».

Ταυτόχρονα, ο κ. Καλδής αναφέρθηκε σε κάποιες υποδομές που έχουν εξασφαλιστεί
στο Πανεπιστήμιο, όπως είναι οι μόνιμοι σταθμοί ΕΚΑΒ που υπάρχουν σ' αυτό, ενώ
επί καθημερινής βάσεως υπάρχει εντός του Πανεπιστημίου ασθενοφόρο και
μοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχούν τις πρώτες βοήθειες, όπου
και εφόσον χρειαστεί. Επίσης, έχει χορηγηθεί σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό
notebook, προκειμένου στην εποχή του κορονοϊού να γίνουν κάποια πράγματα πιο
εύκολα.

https://zeidoron.blogspot.com/2020/10/blog-post_140.html
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«Οι μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς χώρους που να πληρούν τις αυστηρές
προδιαγραφές του ΕΟΔΥ όπως και οι στενότητες σε προσωπικό μας αναγκάζουν και
σε αυτό το εξάμηνο ο κύριος όγκος των μαθημάτων να γίνει με εξ αποστάσεως
διαδικασίες», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, Στυλιανός
Κατρανίδης, ο οποίος, βέβαια, έσπευσε να επισημάνει ότι «η εξ αποστάσεως
διδασκαλία όσο χρήσιμη και πρακτική κι αν είναι υπό τις σημερινές συνθήκες, δεν
παύει να αποτελεί μια ψυχρή διαδικασία που στερεί τη ζωντανή επικοινωνία και
υπολείπεται της διά ζώσης εκπαίδευσης».

Υπογράμμισε το πόσο τυχεροί είναι στον τομέα αυτό οι φοιτητές του Τμήματος
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, καθώς η φύση των μαθημάτων τους προϋποθέτει
μικρό αριθμό φοιτητών για την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ έσπευσε να επισημάνει
πως «στον τομέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της επιστημονικής κατάρτισης,
αλλά και της ψυχολογικής στήριξης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με όλες του τις
δυνάμεις θα σταθεί δίπλα σε μαθητές και καθηγητές.

https://www.enikos.gr/
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«Ως πρυτανικές αρχές στο µέτρο του δυνατού, διότι ξέρετε στην παθολογία και ειδικά όταν µιλάµε για µία
πανδηµία που εξελίσσεται σε δυναµικό χρόνο, θέλουµε να έχουµε ένα ανοικτό πανεπιστήµιο, στο οποίο θα
τηρούνται τα µέτρα. Θα υπάρχουν προβλήµατα µε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό, όµως οι πρυτανικές
αρχές προσπαθούν στο µέτρο του δυνατού για ένα ανοικτό πανεπιστήµιο».

Πρύτανης Πανεπιστηµίου Δ. Αττικής: Ανοικτά  ΑΕΙ υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις

«Θέλουµε ανοικτά πανεπιστήµια, αλλά υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις», δήλωσε από την πλευρά του στο
enikos.gr ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Παναγιώτης Καλδής ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο
πως «επί της παρούσης δεν υπάρχουν ούτε οι υποδοµές χώρων ούτε οι χρηµαδοτήσεις για καθαρίστριες
και για διδακτικό προσωπικό, προκειµένου να µικρύνουν τα τµήµατα και να γίνουν δια ζώσης τα
µαθήµατα. Ο σωστότερος τρόπος διδασκαλίας είναι δια ζώσης, αλλά υπάρχουν µεγάλα τµήµατα, στα
οποία η διδασκαλία είναι εξ αποστάσεως».

Ταυτόχρονα, ο κ. Καλδής αναφέρθηκε σε κάποιες υποδοµές που έχουν εξασφαλιστεί στο Πανεπιστήµιο,
όπως είναι οι µόνιµοι σταθµοί ΕΚΑΒ που υπάρχουν σ' αυτό, ενώ επί καθηµερινής βάσεως υπάρχει εντός του
Πανεπιστηµίου ασθενοφόρο και µοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ, προκειµένου να παρασχούν τις πρώτες
βοήθειες, όπου και εφόσον χρειαστεί. Επίσης, έχει χορηγηθεί σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό
notebook, προκειµένου στην εποχή του κορονοϊού να γίνουν κάποια πράγµατα πιο εύκολα.
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http://www.enikos.gr/

 Publication date: 14/10/2020 08:20

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.enikos.gr/society/743413/koronoios-me-provlimata-i-enarxi-tis-leitour...

«Οι µεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς χώρους που να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΔΥ
όπως και οι στενότητες σε προσωπικό µας αναγκάζουν και σε αυτό το εξάµηνο ο κύριος όγκος των
µαθηµάτων να γίνει µε εξ αποστάσεως διαδικασίες», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρύτανης του
ΠΑΜΑΚ, Στυλιανός Κατρανίδης, ο οποίος, βέβαια, έσπευσε να επισηµάνει ότι «η εξ αποστάσεως
διδασκαλία όσο χρήσιµη και πρακτική κι αν είναι υπό τις σηµερινές συνθήκες, δεν παύει να αποτελεί µια
ψυχρή διαδικασία που στερεί τη ζωντανή επικοινωνία και υπολείπεται της διά ζώσης εκπαίδευσης».

Υπογράµµισε το πόσο τυχεροί είναι στον τοµέα αυτό οι φοιτητές του Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης, καθώς η φύση των µαθηµάτων τους προϋποθέτει µικρό αριθµό φοιτητών για την εκπαιδευτική
διαδικασία, ενώ έσπευσε να επισηµάνει πως «στον τοµέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της
επιστηµονικής κατάρτισης, αλλά και της ψυχολογικής στήριξης, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας µε όλες του
τις δυνάµεις θα σταθεί δίπλα σε µαθητές και καθηγητές.

https://www.enikos.gr/society/743413/koronoios-me-provlimata-i-enarxi-tis-leitourgias-ton-aei-sti-chor
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Δωρεά ΠΑΔΑ προς το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο του Κογκό

Ευχαριστήρια Επιστολή στον πρύτανη του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Π. Καλδή απέστειλε ο
Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος για τη δωρεά αγάπης και συµπαράστασης του Πανεπιστηµίου προς
το Ορθόδοξο Πανεπιστήµιο στο Κονγκὸ «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης» και στα σχολεία της Ιεράς
Μητροπόλεως Κινσάσας.

«Μὲ τὴ δωρεά σας ὄχι µόνον γίνατε ἕνας συµπαραστάτης καὶ δωρητής, ἀλλὰ λύσατε ἕνα πολὺ δύσκολο
πρόβληµα,  τὸ ὁποῖο λόγω οἰκονοµικῶν δυσκολιῶν ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ λύσουµε»

«Παραλάβαµε εἰς τὴν ἀποθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κινσάσας εἰς τὴν Θεσσαλονίκη 45 δέµατα, 25 ἐξ
αὐτῶν περιέχοντα ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές καὶ 20 γραφικὴν ὕλη,  τὰ ὁποῖα θα φορτωθοῦν σὲ λίγες
µέρες στὸ κοντέϊνερ ποὺ θὰ ἔλθει ἐδῶ στὴν Κινσάσα», αναφέρει στην επιστολή του ο Σεβασµιότατος και
σηµειώνει τα εξής:

Ἡ προσφορά σας εἶναι πολύτιµη καὶ θὰ ἐφοδιάσει τὰ σχολεῖα µας ἀλλὰ καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήµιο µὲ
ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές. Τὰ τετράδια καὶ ἡ γραφικὴ ὕλη ποὺ µᾶς στείλατε θὰ διανεµειθοῦν στὰ παιδιὰ
φτωχῶν ἰθαγενῶν ἀδελφῶν µας. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συµπαράσταση ὅλων αὐτῶν ποὺ

https://dinamiprosforas.gr/archives/18861
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ἀγαποῦν τὴν ἱεραποστολικὴ προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς µας προχωροῦµε µεταφέροντας τὴν ἔµπρακτον
ἀγάπη  των εἰς τοὺς ἰθαγενεῖς ἀδελφούς µας. Μὲ τὴν βοήθεια ὅλων αὐτῶν ἱδρύουµε ἐνορίες, οἱ ὁποῖες
ἔχουν κέντρο τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰ σχολεῖα ὅλων τῶν βαθµίδων, τὰ ὁποῖα κτίζουµε καὶ λειτουργοῦµε
µέσα εἰς τὶς αὐλὲς τῶν ἱερῶν Ναῶν. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀγωνιζόµεθα διὰ νὰ µορφωθοῦν τὰ παιδιὰ καὶ οἱ
νέοι καὶ νὰ γίνουν ἄξια στελέχη στὴν κοινωνία µας.

Ἡ ἐδαφικὴ ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς µας εἶναι µεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἔκταση τῆς  Ἑλλάδος. Σὲ αὐτὸ τὸν
χῶρο ἀγωνιζόµεθα νὰ ἀνταποκριθοῦµε ὅσο καὶ ὅπως µποροῦµε µὲ τὶς λίγες δυνάµεις ποὺ ἔχουµε. Σᾶς
εὐχαριστοῦµε γιατὶ µὲ τὴν παρέµβαση τοῦ Γενικοῦ Γραµµατέως Ἀποδήµου Ἑλληνισµοῦ κ. Ἰωάννη
Χρυσουλάκη ἀνταποκριθήκατε µὲ προθυµία στὸ κάλεσµά του νὰ βοηθήσετε καὶ συµπαρασταθεῖτε στὴν
ἐκπαιδευτικὴ προσπάθεια τῆς ἱεραποστολῆς τῆς Μητροπόλεώς µας.

Μὲ τὴν δωρεά σας ὄχι µόνον γίνατε ἕνας συµπαραστάτης καὶ δωρητής, ἀλλὰ λύσατε ἕνα πολὺ δύσκολο
πρόβληµα,  τὸ ὁποῖο λόγω οἰκονοµικῶν δυσκολιῶν ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ λύσουµε. Προµηθεύσατε τὰ
σχολεῖα µας καὶ τὸ  Πανεπιστήµιό µας µὲ ἠλεκτονικοὺς ὑπολογιστὲς καὶ γραφικὴ ὕλη. Προσευχόµεθα εἰς
τὸν Πανάγαθο Θεὸν νὰ σᾶς χαρίζει δύναµη, ὑγεία καὶ πλούσια τὴ Θεία Χάριν καὶ βοήθεια εἰς τὰ ὑψηλὰ
καθήκοντά σας.

Πηγή: Foititikanea.gr
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ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Q ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ-ΑΛΙΦΕΡΗ

ΙΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ ΕΝΑ
ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ

Η Τήλος ένα από τα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων έχει πραγματοποιήσει μεγαλόπνοα
σχέδια και πρωτοβουλίες διεθνούς κύρους στον ενεργειακό τομέα Η δήμαρχος Μαρία
Καμμά-Αλιφέρη μίλησε στην kedenews για το Tilos Project το οποίο μετέτρεψε τηνΤήλο
στο πρώτο πράσινο νησί στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο Παράλληλα αναφέρθηκε στην
ανάδειξη των πλούσιων αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και οτοντουρισμό που ουσιαστικά
αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας

Μιλήστε μας για το Tilos Project και τι
ενέργειες που πραγματοποιήσατε για ν
μετατραπεί η Τήλος στο πρώτο πράσινο
νησι της Μεσογείου
Το έργο Tilos εγκρίθηκε πρώτο ανάμεσα

σε 80 ανταγωνιστικά έργα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού

προγράμματος Horizon 2020 εξασφαλίζοντας

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 1 1

εκατομμυρίων ευρώ Είναι ένα έργο που έχει
εθνική ταυτότητα με συντονιστή το ΑΕΙ Πειραιά
με εταίρους όπως η ιδιωτική εταιρεία Eunice ο
διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
και η WWF Ελλάς ενώ παράλληλα αποτελεί
πολυεθνική προσπάθεια με τη συμμετοχή 13

εταίρων από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο του Tilos Project περιλαμβάνεται

η ανάπτυξη και εγκατάσταση του πρώτου

υβριδικού σταθμού στην Ελλάδα ο οποίος
συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές με τη βοήθεια μιας
μεσαίας ισχύος ανεμογεννήτριας 800kW και
ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 160kW ενώ η

αποθηκευτική ικανότητα των μπαταριών είναι
2,4mWh Επίσης προβλέπεται σε περίπτωση
που καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού και
υπάρχει περίσσευμα να εξάγεται ενέργεια
στην Κω και στη Νίσυρο Παράλληλα το Tilos
Project έχει αποσπάσει βραβεία στις κατηγορίες

Ενεργειακά νησιά και Κοινού στα Ευρωπαϊκά

Βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας Ελπίζουμε

η Τήλος να γίνει παράδειγμα και να ακολουθήσουν

και άλλα ακριτικά νησιά με παρόμοια

έργα

Ο φωτισμός στα Λιβάδια και στους άλ¬

λους οικισμούς του νησιού τροφοδοτείτα
εν μέρει με φωτοβολταϊκά όπως και ο
στάσεις τις δημοτικής συγκοινωνίας
Υπάρχουν αλλα πράσινα εργα που θε
λετε να πραγματοποιήσετε
Πράγματι ο φωτισμός στο παραλιακό μέτωπο
του λιμανιού της Τήλου τροφοδοτείται με

ΑΠΕ καθώς και ο πρώτος σταθμός φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων που εγκαταστάθηκε στο
νησί Επόμενος στόχος μας είναι η αλλαγή του
στόλου των οχημάτων του δήμου μας με ηλεκτροκίνητα

οχήματα και ευελπιστούμε μέχρι
τέλος του έτους να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες

προμήθειας λεωφορείου φορτηγών
και Ι.Χ δίνοντας έτσι το παράδειγμα στους κατοίκους

να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε
τέτοιου τύπου οχήματα για λόγους προστασίας
του περιβάλλοντος αλλά και οικονομίας Επόμενο

μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι η ολιστική
διαχείριση των υδάτινων πόρων στα αντλιοστάσια

και στις δεξαμενές σε συνδυασμό με τις
ΑΠΕ

Το 2018 δημιουργήσατε την ΚΟΙΝΣΕ
Ηριννα μεσω ενος προγράμματος για τ

Πρέπει να

διαμορφωθούν
ειδικές πολιτικές

για τα μικρά νηοιά

κάτω των 1.000

κατοίκων τονίζει
οτην kedenews
η δήμαρχος Τήλου

ΣΥ ΥΞ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΛΟΥ
στον ΜΙΧΑΛΗ Κ0ΥΦΑΛΙΤΑΚΗ

προσφυγικό με στόχο την αναβίωση τη
τυροκομίας Ποια είναι τα οφέλη έως σή¬

μερα και πόσο σημαντική είναι η εν γένε
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στ

Η μονοκαλλιέργεια ενός μόνο τομέα αποδεδειγμένα

δεν ωφελεί την οικονομία κανενός

τόπου Πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε αυτό

το ευλογημένο νησί μπορούν να αναπτυχθούν

πολλές οικονομικές δραστηριότητες
και βέβαια βασικό ρόλο έχουν ο πρωτογενής
και ο δευτερογενής τομέας Η Τήλος ανέκαθεν

έδινε τη δυνατότητα στους κατοίκους της
να ζούνε μέσα από την εκμετάλλευση της
πλούσιας γης της Η μεταποίηση των παραγόμενων

προϊόντων αποτελεί μέρος της οικονομίας

που σήμερα μπορεί να προσφέρει πολλά
Η ΚΟΙΝΣΕΠ δημιουργήθηκε προκειμένου να

παροτρύνει και να ενισχύσει την προσπάθεια
των νέων μας που θέλουν να δοκιμάσουν να
επιχειρήσουν σε αυτούς τους τομείς και να
δώσει κίνητρα στους κατατρεγμένους του
πλανήτη στους πρόσφυγες που βρίσκονται
στο νησί μας μέσα από το πρόγραμμα ESTIA
να δοκιμάσουν αυτές τις εργασίες και να παραμείνουν

εδώ όχι όμως ως εργάτες αλλά
ως μέτοχοι στην ΚΟΙΝΣΕΠ

Στην Τήλο έχουν ανακαλυφθεί πλούσι
αρχαιολογικά και παλαιοντολογικά ευρή¬
ματα Ποιες πρωτοβουλίες έχετε λάβει γι
την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστι

προνομίας του τόπου
Φέτος 40 χρόνια μετά την ανακάλυψη των

τελευταίων νάνων ελεφάντων που έζησαν στην
Ευρώπη από τον αείμνηστο καθηγητή Συμεω
νίδη καταφέραμε να λειτουργήσουμε το παλαιοντολογικό

μουσείο παρά τα προβλήματα και
τις δυσκολίες που υπήρξαν Παρ όλα αυτά λόγω

της γραφειοκρατίας δεν έχουμε καταφέρει
ακόμα να επιτραπεί στο κοινό η επίσκεψη στο
πανέμορφο σπήλαιο όπου βρέθηκαν το οποίο
βρίσκεται σε απόσταση 1 00 μέτρων από το μουσείο

Μπαίνοντας στο μουσείο ακούγοντας την
ιστορία για το πώς βρέθηκαν αυτά τα πλάσματα

στο νησί μας και βλέποντας τα οστά των νάνων

ελεφάντων η επιθυμία να επισκεφθείς το
σπήλαιο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο Ε δεν
είναι τραγικό να μην μπορεί να το επισκεφθεί
το κοινό

Η κατασκευή του διαχρονικού Αρχαιολογικού
Μουσείου της Τήλου με τη βοήθεια του περιφερειάρχη

μας Γιώργου Χατζημάρκου εντάχθηκε

στο ΕΣΠΑ Ένα σημαντικό έργο για το
νησί μας το οποίο οι δημοτικές αρχές του τόπου

διεκδικούσαν από τη δεκαετία του 70
αφού η Τήλος έχει πλούσια ιστορία και κατ επέκταση

αρχαιολογικά ευρήματα που πλέον θα
μπορέσουν να πάρουν τη θέση που τους αρμόζουν

οτην Ιστορία και στο μέλλον

Τις προηγούμενες δεκαετίες επενδύσατ
στον οικολογικό τουρισμό μια πρωτοβου
ια που ειχε καταλυτικό ρολο στην περαι¬

τέρω ανάπτυξη του νησιού Πώς εξελίσσε¬
ται φέτος η τουριστική σεζόν εν μέσω τη
πανδημίας
Το νησί μας τα τελευταία 30 χρόνια έχει επιλέξει

τον βιώσιμο τουρισμό Ως βιώσιμος τουρισμός

ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού ο τουρισμός που λαμβάνει υπόψη
τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές οικονομικές

κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες

ενός τόπου Η Τήλος πληροί ήδη τις προϋποθέσεις

Σε ένα μικρό νησί που διαθέτει
1.200 κλίνες περίπου 80 τουριστικές επιχειρήσεις

και 6μηνη τουριστική σεζόν είναι προφανές
ότι η πανδημία έχει προκαλέσει τεράστιο

πρόβλημα και μείωση της τουριστικής κίνησης
την οποία υπολογίζουμε μειωμένη κατά 70
από την περσινή Και ξέρετε κάτι εδώ μιλάμε
για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μιλάμε
για επιχειρήσεις σε μικρά νησιά με πραγματικό
μόνιμο πληθυσμό που δεν ξεπερνά τα 400-500
άτομα Εάν λοιπόν μία από αυτές τις επιχειρήσεις

βάλει λουκέτο το νησί δεν χάνει απλώς
ένα κατάστημα ή ένα κατάλυμα χάνει μια οικογένεια

Αντιλαμβανόμαστε ΟΛΟΙ τι σημαίνει αυτό

Μία οικογένεια από τους 400 κατοίκους είναι

μεγάλη ζημιά για αυτούς τους τόπους Πρέπει

να σκεφτούμε και τη γεωπολιτική θέση των
νησιών μας ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο Το φωνάζουμε χρόνια τώρα ότι πρέπει

να διαμορφωθούν ειδικές ουσιαστικές
όμως πολιτικές για τα μικρά νησιά ειδικά αυτά
κάτω των 1.000 κατοίκων Αλήθεια γνωρίζουμε

πόσοι καλλικρατικοί νησιωτικοί δήμοι στη
χώρα μας είναι κάτω από 1.000 κατοίκους Δεκατρείς

με τους έξι από αυτούς να βρίσκονται
στη Δωδεκάνησο ανάμεσά τους βέβαια και το
Καοτελλόριζο Απλώς να τα σκεφτούμε σοβαρά

όλα αυτά
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Σειρά συναντήσεων του Δημάρχου Κω Θ. Νικηταρά με την ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια Σχολίασε
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Σειρά ξεχωριστών συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε χθες
στην Αθήνα ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς, παρουσία του Κοσμήτορα της Βουλής των
Ελλήνων, Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ανώτατης εκπαίδευσης στην Κω.
Ο Δήμαρχος Κω συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό
Βασίλη Διγαλάκη, αρμόδιο για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και την Υφυπουργό Σοφία
Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής
Αγωγής.
Ο Θεοδόσης Νικηταράς έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας το
ζήτημα δημιουργίας στην Κω, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος, που να σχετίζεται με
την Ιπποκρατική Κω, την τουριστική οικονομία και διοίκηση, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τη
νησιωτικότητα και την αειφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το στρατηγικό
επανασχεδιασμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα προκύψει και η τεκμηρίωση για τη δυνατότητα
ίδρυσης προπτυχιακού τμήματος στο νησί μας.
Σε ότι αφορά όμως τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων, η συζήτηση γίνεται
με τα πανεπιστήμια και τις διοικήσεις τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Κω πραγματοποίησε επίσης συνάντηση, χθες βράδυ, με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, με τον οποίο συμφώνησαν να
επεξεργαστούν, από κοινού, το σχεδιασμό για την υλοποίηση μεταπτυχιακού τμήματος με
σημείο αναφοράς τον τουρισμό, την οικονομία και τη διοίκηση.
Εν΄ τω μεταξύ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να επισκεφτεί την Κω η Υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
& Ειδικής Αγωγής.
Γραφείο Τύπου
Σχόλια Κατηγορίες Ειδήσεων Facebook
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Σειρά συναντήσεων του Δημάρχου Κω στο Υπουργείο Παιδείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σειρά ξεχωριστών συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε χθες
στην Αθήνα ο Δήμαρχος θεοδόσης Νικηταράς, παρουσία του Κοσμήτορα της Βουλής των
Ελλήνων, Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ανώτατης εκπαίδευσης στην Κω.
Ο Δήμαρχος Κω συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό
Βασίλη Διγαλάκη, αρμόδιο για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και την Υφυπουργό Σοφία
Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής
Αγωγής.
Ο Θεοδόσης Νικηταράς έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας το
ζήτημα δημιουργίας στην Κω, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος, που να σχετίζεται με
την Ιπποκρατική Κω, την τουριστική οικονομία και διοίκηση, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τη
νησιωτικότητα και την αειφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το στρατηγικό
επανασχεδιασμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα προκύψει και η τεκμηρίωση για τη δυνατότητα
ίδρυσης προπτυχιακού τμήματος στο νησί μας.
Σε ότι αφορά όμως τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων, η συζήτηση γίνεται
με τα πανεπιστήμια και τις διοικήσεις τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Κω πραγματοποίησε επίσης συνάντηση, χθες βράδυ, με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, με τον οποίο συμφώνησαν να
επεξεργαστούν, από κοινού, το σχεδιασμό για την υλοποίηση μεταπτυχιακού τμήματος με
σημείο αναφοράς τον τουρισμό, την οικονομία και τη διοίκηση.
Εν΄ τω μεταξύ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να επισκεφτεί την Κω η Υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
& Ειδικής Αγωγής.
Γρ
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Σειρά συναντήσεων του Δημάρχου Κω στο Υπουργείο Παιδείας - Στην Κω το επόμενο
χρονικό διάστημα η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Σειρά ξεχωριστών συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε χθες
στην Αθήνα ο Δήμαρχος θεοδόσης Νικηταράς, παρουσία του Κοσμήτορα της Βουλής των
Ελλήνων, Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ανώτατης εκπαίδευσης στην Κω.
Ο Δήμαρχος Κω συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό
Βασίλη Διγαλάκη, αρμόδιο για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και την Υφυπουργό Σοφία
Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής
Αγωγής.
Ο Θεοδόσης Νικηταράς έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας το
ζήτημα δημιουργίας στην Κω, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος, που να σχετίζεται με
την Ιπποκρατική Κω, την τουριστική οικονομία και διοίκηση, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τη
νησιωτικότητα και την αειφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το στρατηγικό
επανασχεδιασμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα προκύψει και η τεκμηρίωση για τη δυνατότητα
ίδρυσης προπτυχιακού τμήματος στο νησί μας.
Σε ότι αφορά όμως τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων, η συζήτηση γίνεται
με τα πανεπιστήμια και τις διοικήσεις τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Κω πραγματοποίησε επίσης συνάντηση, χθες βράδυ, με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, με τον οποίο συμφώνησαν να
επεξεργαστούν, από κοινού, το σχεδιασμό για την υλοποίηση μεταπτυχιακού τμήματος με
σημείο αναφοράς τον τουρισμό, την οικονομία και τη διοίκηση.
Εν΄ τω μεταξύ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να επισκεφτεί την Κω η Υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
& Ειδικής Αγωγής.
Γραφείο Τύπου
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Με Κεραμέως και στελέχη του Υπ. παιδείας Θ. Νικηταράς & Β. Υψηλάντης | Δημιουργία
στην Κω προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σειρά ξεχωριστών συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε χθες
στην Αθήνα ο Δήμαρχος θεοδόσης Νικηταράς, παρουσία του Κοσμήτορα της Βουλής των
Ελλήνων, Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ανώτατης εκπαίδευσης στην Κω.
Ο Δήμαρχος Κω συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό
Βασίλη Διγαλάκη, αρμόδιο για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και την Υφυπουργό Σοφία
Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής
Αγωγής.
Ο Θεοδόσης Νικηταράς έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας το
ζήτημα δημιουργίας στην Κω, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος, που να σχετίζεται με
την Ιπποκρατική Κω, την τουριστική οικονομία και διοίκηση, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τη
νησιωτικότητα και την αειφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το στρατηγικό
επανασχεδιασμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα προκύψει και η τεκμηρίωση για τη δυνατότητα
ίδρυσης προπτυχιακού τμήματος στο νησί μας.
Σε ότι αφορά όμως τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων, η συζήτηση γίνεται
με τα πανεπιστήμια και τις διοικήσεις τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Κω πραγματοποίησε επίσης συνάντηση, χθες βράδυ, με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, με τον οποίο συμφώνησαν να
επεξεργαστούν, από κοινού, το σχεδιασμό για την υλοποίηση μεταπτυχιακού τμήματος με
σημείο αναφοράς τον τουρισμό, την οικονομία και τη διοίκηση.
Εν΄ τω μεταξύ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να επισκεφτεί την Κω η Υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
& Ειδικής Αγωγής.
Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Βασίλης Α. Υψηλάντης: “ Οφείλουμε να βάλουμε την Κω στο χάρτη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης» –Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντη με τον Δήμαρχο Κω Θεοδόση Νικηταρά
επισκέφθηκαν, στο Υπουργείο Παιδείας, την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον αρμόδιο
υφυπουργό αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Βασίλη Διγαλάκη και την υφυπουργό
Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να συζητήσουν  την προοπτική,  η Κως να αποκτήσει δομή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Και οι δυο επεσήμαναν, προς τους υπουργούς, την ιστορική αδικία, η πατρίδα του Ιπποκράτη
και ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, να μην φιλοξενεί
καμία δομή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ζήτησαν την υποστήριξη του αιτήματος αυτού βάσει
των σύγχρονων αναγκών που δημιουργούνται στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.
Εξετάστηκαν επίσης οι δυνατότητες φιλοξενίας μεταπτυχιακών μαθημάτων και θερινών
εξαμήνων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων. Τέλος συναντήθηκαν με πανεπιστημιακούς
που στέκονται αρωγοί στην όλη προσπάθεια. Η συγκρότηση της πρότασης της Κω θα
αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από τον Δήμο Κω.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου δήλωσε ότι είναι υποχρέωσή του να πρωτοστατεί στη διεκδίκηση
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του αιτήματος αυτού της Κω και εξέφρασε την αισιοδοξία του για επιτυχία του στόχου.
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δημοκρατική Σειρά συναντήσεων του Δημάρχου Κω στο Υπουργείο Παιδείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σειρά ξεχωριστών συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε χθες
στην Αθήνα ο Δήμαρχος θεοδόσης Νικηταράς, παρουσία του Κοσμήτορα της Βουλής των
Ελλήνων, Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Υψηλάντη, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ανώτατης εκπαίδευσης στην Κω.
Ο Δήμαρχος Κω συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό
Βασίλη Διγαλάκη, αρμόδιο για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και την Υφυπουργό Σοφία
Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής
Αγωγής.
Ο Θεοδόσης Νικηταράς έθεσε υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας το
ζήτημα δημιουργίας στην Κω, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τμήματος, που να σχετίζεται με
την Ιπποκρατική Κω, την τουριστική οικονομία και διοίκηση, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τη
νησιωτικότητα και την αειφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το στρατηγικό
επανασχεδιασμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα προκύψει και η τεκμηρίωση για τη δυνατότητα
ίδρυσης προπτυχιακού τμήματος στο νησί μας.
Σε ότι αφορά όμως τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων, η συζήτηση γίνεται
με τα πανεπιστήμια και τις διοικήσεις τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμαρχος Κω πραγματοποίησε επίσης συνάντηση, χθες βράδυ, με τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Παναγιώτη Καλδή, με τον οποίο συμφώνησαν να
επεξεργαστούν, από κοινού, το σχεδιασμό για την υλοποίηση μεταπτυχιακού τμήματος με
σημείο αναφοράς τον τουρισμό, την οικονομία και τη διοίκηση.
Εν΄ τω μεταξύ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να επισκεφτεί την Κω η Υφυπουργός
Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
& Ειδικής Αγωγής.
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Το 1/3 των παιδιών- εφήβων σε Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από τα περιοριστικά
μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση
Πηγή: skai.gr
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Το 1/3 των παιδιών- εφήβων σε Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από τα περιοριστικά
μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση
Πηγή: skai.gr
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Δρομολογείται μουσείο animation στη Δράμα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Υπογράφηκε συνεργασία του Δήμου Δράμας μέσω του Πολιτιστικού Οργανισμού με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Τριμερές πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ), τον Δήμο Δράμας και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Δράμας «Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής κ. Παναγιώτης
Καλδής, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κ. Γεώργιος Δεμερτζής εξέφρασαν το
αμοιβαίο ενδιαφέρον για κοινό συντονισμό δράσεων σε θέματα παιδείας και πολιτισμού στο
πλαίσιο της νέας ψηφιακής εποχής. Στόχος των τριών φορέων είναι η συγκεκριμένη σύμπραξη
να είναι επωφελής τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και για την τοπική κοινωνία της
Δράμας.
Κυριότερο αντικείμενο της συνεργασίας θα αποτελέσει η εξειδικευμένη ακαδημαϊκή έρευνα, η
εφαρμογή ψηφιακών μεθόδων για την εικαστική γλώσσα και ο σχεδιασμός μέσω νέων
τεχνολογιών. Στο εγγύς μέλλον αναμένεται η ανακοίνωση ειδικών δράσεων, όπως η
διοργάνωση ημερίδων και κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Δράμα, αλλά
και άλλων στόχων μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών, εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και
Απασχόλησης του Δήμου Χαϊδαρίου κ. Μάνος Πετούσης, ο οποίος χαιρέτισε την προσπάθεια».
Μιλώντας στα “Χ” ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δράμας κ. Γιώργος
Δεμερτζής είπε ότι «η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας ανοίγει μια καινούργια σελίδα
στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής παιδείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων animation
στο Δήμο μας. Θα διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία σε όσους τομείς μπορούμε εικαστικούς
καλλιτεχνικούς και ότι άλλο συνάδει με τον χώρο ανάπτυξης του πανεπιστημίου. Συζητάμε
μάλιστα και τη δημιουργία Μουσείου animation στη Δράμα στο οποίο θα φέρουμε εξοπλισμό –
σκηνικά του πανεπιστημίου, τα οποία έγιναν δωρεά στη Δράμα, προκειμένου να
δημιουργηθούν και διαδραστικές δράσεις συνεργασίας με τη πρωτοβάθμια και την
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι τομείς συνεργασίας μπορούν να αναπτυχθούν. Το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το δεύτερο σε μέγεθος πανεπιστήμιο στη χώρα μας, άρα
έχει τεράστιες δυνατότητες και ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι μέσα απο αυτή την συνεργασία.
Ταυτόχρονα προχωρά πολύ δυναμικά η σχολή κινηματογράφου με το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο. Θέλουμε να προχωρήσει η Δράμα πιο μπροστά στα θέματα της
κινηματογραφικής εκπαίδευσης…».
Σχετικά με το μουσείο animation είναι πιθανό να δημιουργηθεί στο ισόγειο της Δημόσιας
Βιβλιοθήκης Δράμας, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρόταση που έκανε ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού προς τον Δήμαρχο Δράμας και για την οποία φάνηκε θετικός.
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Το 1/3 των παιδιών- εφήβων σε Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από περιοριστικά μέτρα
άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση
Πηγή: skai.gr
Source link
Γίνετε μέλη στην ενημερώτικη ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Ενημερώστε, ενημερωθείτε και
σχολιάστε τα πάντα ελεύθερα ΕΔΩ!
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε
καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
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Το 1/3 παιδιών και εφήβων επηρεάσθηκε αρνητικά από το lockdown
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
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Κορωνοϊός Ελλάδα: 1 στα 3 παιδιά και έφηβοι επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα της άνοιξης ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW
Κορωνοϊός Ελλάδα: Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές
επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα
τρίτο των οικογενειών στη χώρα μας,
Κορωνοϊός Ελλάδα: Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές
επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα
τρίτο των οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η
οποία βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Κάνε like στη σελίδα του circogreco.gr στο Facebook 
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW
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Κορωνοϊός: Πάνω από το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα
επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική
προδημοσίευση: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1
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Κορονοϊός: Οι αρνητικές συνέπειες των περιοριστικών μέτρων στη συμπεριφορά & τον
ψυχισμό των εφήβων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Έρευνα: Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα επηρεάστηκε ψυχολογικά από το lockdown
της Άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της Άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, στο ένα τρίτο των οικογενειών
στην Ελλάδα... σύμφωνα με μία νέα μελέτη, με βάση απαντήσεις γονιών.
 Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group. 
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους. Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η
πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών τους.
 Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά
τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση υπολογιστών και παρακολούθησης
τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης.  
 Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. 
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα. 
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.   
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Ερευνα: Πώς επηρέασε τα ελληνόπουλα το lockdown της Ανοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Με πληροφορίες  από ΑΠΕ – ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα
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Ένα στα 3 παιδιά στην Ελλάδα επηρεάστηκε ψυχολογικά από την καραντίνα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της Άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων 
Τα περιοριστικά μέτρα της Άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, στο ένα τρίτο των οικογενειών
στην Ελλάδα, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, με βάση απαντήσεις γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.   Με πληροφορίες από
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κορονοϊός: Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών. Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της
πανδημίας Covid-19 και των […]
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους
ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση υπολογιστών και παρακολούθησης
τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η
ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα
τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο
ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στην μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σοκ: Δέκα χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε μήνα από υποσιτισμό εξαιτίας της πανδημίας
COVID-19
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Κορονοϊός: Ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών. Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της
πανδημίας Covid-19 και των […]
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους
ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση υπολογιστών και παρακολούθησης
τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η
ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα
τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο
ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στην μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σοκ: Δέκα χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε μήνα από υποσιτισμό εξαιτίας της πανδημίας
COVID-19
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Έρευνα: Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα μέτρα
κατά της πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων
δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης, λόγω του κορονοϊού. Περίπου το 1/3 των
οικογενειών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με νέα επιστημονική
μελέτη, βασισμένη σε απαντήσεις γονέων.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι απαντήσεις που αναλύθηκαν, απαντήθηκαν από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Συνολικά 1.232 γονείς παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή
τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 35% των γονέων θεωρούν πως τα μέτρα επηρέασαν την
ψυχολογική υγεία των παιδιών τους. Παρατήρησαν μάλιστα πως τα παιδιά τους προτιμούσαν
την κοινωνική απομόνωση και την συνεχή χρήση των ηλεκτρονικών τους συσκευών.
Παράλληλα φαίνεται πως τα παιδιά και έφηβοι ελάττωσαν τη φυσική τους δραστηριότητα και
άσκηση.
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές
συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική
υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών,
συσχετίζονταν σημαντικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, γίνεται φανερό πως τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα που
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό της λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Μοιράσου το άρθρο:
Πηγή
αποθηκεύστε το όνομα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τον ιστότοπό μου σε αυτό το
πρόγραμμα περιήγησης για την επόμενη φορά που θα σχολιάσω.
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Πώς επηρεάστηκαν παιδιά και έφηβοι από το lockdown της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα, είχαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με
μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους.
Ως μεγαλύτερες ανησυχίες και δυσκολίες, περιέγραψαν την κοινωνική απομόνωση, την
αυξημένη χρήση υπολογιστών και τηλεόρασης, καθώς επίσης την ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από
ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας
Coronavirus Greece Research Group.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα, είχαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με
μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους.
Ως μεγαλύτερες ανησυχίες και δυσκολίες, περιέγραψαν την κοινωνική απομόνωση, την
αυξημένη χρήση υπολογιστών και τηλεόρασης, καθώς επίσης την ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από
ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας
Coronavirus Greece Research Group.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Αρνητικά επηρεάστηκαν τα Ελληνόπουλα από τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
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Πώς επηρεάστηκαν παιδιά και έφηβοι από το lockdown της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα, είχαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με
μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους.
Ως μεγαλύτερες ανησυχίες και δυσκολίες, περιέγραψαν την κοινωνική απομόνωση, την
αυξημένη χρήση υπολογιστών και τηλεόρασης, καθώς επίσης την ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από
ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας
Coronavirus Greece Research Group.

https://magnesianews.gr/ellada/pos-epireastikan-paidia-kai-efivoi-apo-to-lockdown-tis-anoixis.html


http://www.skai.gr/

 Publication date: 23/10/2020 12:27

 Alexa ranking (Greece): 48

 https://www.skai.gr/news/ygeia/to-13-ton-paidion-efivon-se-ellada-epireastike-arnit...

Το 1/3 των παιδιών- εφήβων σε Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από τα περιοριστικά
μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση
Πηγή: skai.gr
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Το 1/3 των παιδιών- εφήβων σε Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από τα περιοριστικά
μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση
Πηγή: skai.gr
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Το ένα τρίτο παιδιών και εφήβων επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Newsroom
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία βασίστηκε
σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
   Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
   Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά
από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των
18 ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
   Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
   Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη
ομάδα και ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της
πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της
οικογένειας μπορούν να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
   Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
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Το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1
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Το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1
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ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους, σύμφωνα με έρευνα.
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1
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Το 1/3 των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από τα μέτρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση
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Το 1/3 των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
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Έρευνα: Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα μέτρα
της πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων
δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης, λόγω του κορονοϊού. Περίπου το 1/3 των
οικογενειών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με νέα επιστημονική
μελέτη, βασισμένη σε απαντήσεις γονέων.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι απαντήσεις που αναλύθηκαν, απαντήθηκαν από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Συνολικά 1.232 γονείς παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή
τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 35% των γονέων θεωρούν πως τα μέτρα επηρέασαν την
ψυχολογική υγεία των παιδιών τους. Παρατήρησαν μάλιστα πως τα παιδιά τους προτιμούσαν
την κοινωνική απομόνωση και την συνεχή χρήση των ηλεκτρονικών τους συσκευών.
Παράλληλα φαίνεται πως τα παιδιά και έφηβοι ελάττωσαν τη φυσική τους δραστηριότητα και
άσκηση.
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές
συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική
υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών,
συσχετίζονταν σημαντικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, γίνεται φανερό πως τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα που
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό της λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδω
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Έρευνα: Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα μέτρα
της πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων
δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης, λόγω του κορονοϊού. Περίπου το 1/3 των
οικογενειών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με νέα επιστημονική
μελέτη, βασισμένη σε απαντήσεις γονέων.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι απαντήσεις που αναλύθηκαν, απαντήθηκαν από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Συνολικά 1.232 γονείς παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή
τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 35% των γονέων θεωρούν πως τα μέτρα επηρέασαν την
ψυχολογική υγεία των παιδιών τους. Παρατήρησαν μάλιστα πως τα παιδιά τους προτιμούσαν
την κοινωνική απομόνωση και την συνεχή χρήση των ηλεκτρονικών τους συσκευών.
Παράλληλα φαίνεται πως τα παιδιά και έφηβοι ελάττωσαν τη φυσική τους δραστηριότητα και
άσκηση.
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές
συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική
υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών,
συσχετίζονταν σημαντικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, γίνεται φανερό πως τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα που
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό της λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Μοιράσου το άρθρο:
ΕΤΙΚΕΤΕΣέρευναερωτηματολόγιοκοινωνική απομόνωσηχρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστώνψυχική υγεία παιδιών
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Κοροναϊός: Πώς επέδρασε το lockdown του Μαρτίου στην ψυχολογία των
Ελληνόπουλων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κοροναϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών.
Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική
κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και
τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σχετικά Tags
lockdown κοροναϊός Αττική Ανεργία
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Έρευνα: Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα μέτρα
της πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων
δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης, λόγω του κορονοϊού. Περίπου το 1/3 των
οικογενειών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με νέα επιστημονική
μελέτη, βασισμένη σε απαντήσεις γονέων.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι απαντήσεις που αναλύθηκαν, απαντήθηκαν από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Συνολικά 1.232 γονείς παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή
τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 35% των γονέων θεωρούν πως τα μέτρα επηρέασαν την
ψυχολογική υγεία των παιδιών τους. Παρατήρησαν μάλιστα πως τα παιδιά τους προτιμούσαν
την κοινωνική απομόνωση και την συνεχή χρήση των ηλεκτρονικών τους συσκευών.
Παράλληλα φαίνεται πως τα παιδιά και έφηβοι ελάττωσαν τη φυσική τους δραστηριότητα και
άσκηση.
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές
συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική
υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών,
συσχετίζονταν σημαντικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, γίνεται φανερό πως τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα που
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό της λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
www.ert.gr
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Έρευνα: Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα μέτρα
της πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων
δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης, λόγω του κορονοϊού. Περίπου το 1/3 των
οικογενειών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με νέα επιστημονική
μελέτη, βασισμένη σε απαντήσεις γονέων.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι απαντήσεις που αναλύθηκαν, απαντήθηκαν από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Συνολικά 1.232 γονείς παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή
τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 35% των γονέων θεωρούν πως τα μέτρα επηρέασαν την
ψυχολογική υγεία των παιδιών τους. Παρατήρησαν μάλιστα πως τα παιδιά τους προτιμούσαν
την κοινωνική απομόνωση και την συνεχή χρήση των ηλεκτρονικών τους συσκευών.
Παράλληλα φαίνεται πως τα παιδιά και έφηβοι ελάττωσαν τη φυσική τους δραστηριότητα και
άσκηση.
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές
συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική
υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών,
συσχετίζονταν σημαντικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, γίνεται φανερό πως τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα που
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό της λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.www.ert.gr

https://sporadestv.com/2020/10/23/ereyna-to-ena-trito-ton-paidion-stin-ellada-epireastikan-arnitika-apo-ta-metra-tis-pandimias/


https://www.taxispanos.gr/

 Publication date: 23/10/2020 22:16

 Alexa ranking (Greece): 0

 https://www.taxispanos.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%8...

Έρευνα: Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα μέτρα
της πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αρνητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων
δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης, λόγω του κορονοϊού. Περίπου το 1/3 των
οικογενειών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με νέα επιστημονική
μελέτη, βασισμένη σε απαντήσεις γονέων.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας CoViD-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι απαντήσεις που αναλύθηκαν, απαντήθηκαν από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Συνολικά 1.232 γονείς παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή
τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 35% των γονέων θεωρούν πως τα μέτρα επηρέασαν την
ψυχολογική υγεία των παιδιών τους. Παρατήρησαν μάλιστα πως τα παιδιά τους προτιμούσαν
την κοινωνική απομόνωση και την συνεχή χρήση των ηλεκτρονικών τους συσκευών.
Παράλληλα φαίνεται πως τα παιδιά και έφηβοι ελάττωσαν τη φυσική τους δραστηριότητα και
άσκηση.
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές
συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική
υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών,
συσχετίζονταν σημαντικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το δείγμα δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, γίνεται φανερό πως τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα που
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό της λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων, ενώ οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
www.ert.gr
Πηγή του άρθρου είναι: http://www.ert.gr
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Η καραντίνα «χτύπησε» την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων Διαβάστε την
ΕΦ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ηλεκτρονικά στο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
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Ψυχολογία: Το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα επηρεάστηκαν
αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Σύνδεσμος για την επιστημονική προδημοσίευση:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.18.20214643v1
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Πώς επηρεάστηκαν παιδιά και έφηβοι από το lockdown της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τι προκύπτει από τα συμπεράσματα νέας ελληνικής επιστημονικής μελέτη, η οποία βασίστηκε
σε απαντήσεις των γονιών.
Αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα, είχαν τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα με
μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους.
Ως μεγαλύτερες ανησυχίες και δυσκολίες, περιέγραψαν την κοινωνική απομόνωση, την
αυξημένη χρήση υπολογιστών και τηλεόρασης, καθώς επίσης την ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από
ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας
Coronavirus Greece Research Group.
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Το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα
περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
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Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά
μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών.
Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική
κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και
τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Instagram γιατί το
freegossip.gr σας πηγαίνει παντού!
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Το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά
μέτρα της άνοιξης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών.
Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και οικονομική
κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις ανησυχίες και
τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη συμπεριφορά και
στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη
δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το
προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές
επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Instagram γιατί το
govastileto.gr σας πηγαίνει παντού!
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Ελλάδα To 1/3 των παιδιών
επηρεάστηκαν αρνητικά απο
το λοκνταουν της Άνοιξης
Αρνητικές συνέπειες των περιοριστικών μέτρων
για την πανδημία

I

1

Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης
λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις

στη συμπεριφορά και τον
ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων

περίπου στο ένα τρίτο των οικογενειών

στη χώρα μας σύμφωνα με
μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη

η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις
των γονιών

Η έρευνα η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις

της πανδημίας Covid-19 και
των περιοριστικών μέτρων στην ψυχική

υγεία παιδιών και εφήβων και
παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση
στο Medrxiv πραγματοποιήθηκε από
ερευνητές της Α Ψυχιατρικής Κλινικής

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών του Τμήματος Δημόσιας

και Κοινοτικής Υγείας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών όλοι μέλη
της επιστημονικής ομάδας Coronavirus

Greece Research Group
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις

απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που
αναρτήθηκε διαδικτυακά από τον
Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και
απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας

κάτω των 18 ετών Οι 1.232 γονείς

που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες

για την οικογενειακή και
οικονομική κατάσταση τους πριν και
μετά την έναρξη της πανδημίας καθώς

επίσης για τις ανησυχίες και τις
διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές

στις καθημερινές συνήθειες
στη συμπεριφορά και στον ψυχισμό

των παιδιών τους
Το 35 των γονέων ανέφερε ότι η

πανδημία και τα μέτρα περιορισμού
επηρέασαν αρνητικά την ψυχική
υγεία των παιδιών τους Οι μεγαλύτερες

ανησυχίες τους και οι δυσκολίες

που αντιμετώπιζαν σε σχέση με
τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική
απομόνωση η αυξημένη χρήση υπολογιστών

και παρακολούθησης τηλεόρασης

καθώς επίσης η ελάττωση
της φυσικής δραστηριότητας και
άσκησης Ακόμη η ανεργία οι αυξανόμενες

οικογενειακές συγκρούσεις
ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα
τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική

υγεία του γονέα καθώς και
το προηγούμενο ιστορικό σωματικής
νόσου των παιδιών συσχετίζονταν
σημαντικά με αρνητικές επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία των παιδιών

Παρ όλο που όπως επισημαίνουν
οι ερευνητές η μελέτη αφορούσε ένα
μη αντιπροσωπευτικό δείγμα του
πληθυσμού αναδεικνύει ότι τα παιδιά

αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα
και ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν
σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό

τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων Οι οικονομικές

και κοινωνικές δυσκολίες
της οικογένειας μπορούν να επιτείνουν

αυτά τα προβλήματα
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνο

Μαγκλάρα Ελένη Λαζαρά
του Αναστασία Μπαρμπούνη Κωνσταντίνος

Πουλάς και Κωνσταντίνος
Φαρσαλινός
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Το ένα τρίτο των παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά ΑΠΟ ΤΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ' όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Ακολουθήστε το "Ο.Β." στο twitter και κάντε like στην σελίδα μας στο facebook και μάθετε
πρώτοι όλα όσα συμβαίνουν!
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Έρευνα | Το 1/3 των παιδιών στην Ελλάδα επηρεάστηκαν αρνητικά από τα μέτρα κατά
της πανδημίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους
ήταν:
– η κοινωνική απομόνωση,
– η αυξημένη χρήση υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης
– η ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης.
Ακόμη:
– η ανεργία,
– οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις,
– ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και
– η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και
– το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με
αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Υπόθεση Υγείας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (EXEM) και η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης
Μαστού (ΕΕΑΜ), αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα συνεργασιών για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού στη χώρα μας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη
στα γραφεία του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» από την
πρόεδρο του Συλλόγου κα Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, τον πρόεδρο της Ελληνικής Χειρουργικής
Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ) κ. Βασίλειο Βενιζέλο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας
Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ) κ. Κωνσταντίνο Κουφόπουλο, με αφορμή την 25η Οκτωβρίου,
Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού. Στόχος του
Μνημονίου Συνεργασίας είναι η ενίσχυση και η διεύρυνση της από ετών υπάρχουσας
συνεργασίας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας για την αξία
της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, τη διεξαγωγή πληθυσμιακών ελέγχων, την
πιστοποίηση των Κέντρων Μαστού και των Ακτινολογικών Εργαστηρίων, τη βελτίωση των
υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και περίθαλψης των ασθενών με καρκίνο μαστού, τη βελτίωση
της επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς, την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών με
καρκίνο μαστού, τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών, καθώς και Εθνικού
Μητρώου για τον καρκίνο του μαστού. Κύριες δράσεις που περιλαμβάνονται στη συνεργασία
των 3 μερών αφορούν σε εισηγήσεις, προτάσεις και άσκηση πίεσης σε θέματα πολιτικών
υγείας για τον καρκίνο του μαστού, διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων,
ημερίδων, κοινές δημοσιεύσεις, ενημερωτικές καμπάνιες πανελλαδικά και διαδικτυακές δράσεις
με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.

Πιστοποιείται η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Θέμα χρόνου είναι πλέον η πιστοποίηση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, η διοίκηση του οποίου θα
υπογράψει σχετική σύμβαση με την εταιρεία «TÜV AUSTRIA HELLAS». Η τελευταία,
μειοδότησε στον διαγωνισμό και η εισήγηση της Επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών
επικυρώθηκε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου στην τελευταία συνεδρίασή της ανοίγοντας τον
δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης.
Αρνητικές οι επιπτώσεις των μέτρων σε παιδιά και εφήβους
Τα περιοριστικά μέτρα της άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών. Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της
πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και
παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’
Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της επιστημονικής ομάδας Coronavirus
Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους. Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η
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πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών τους.
Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους
ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση υπολογιστών και παρακολούθησης
τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμα, η
ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο αποκλεισμός από τη δυνατότητα
τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα, καθώς και το προηγούμενο
ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά με αρνητικές επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία των παιδιών. Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη
αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά
αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα
στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και
κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα. Στη μελέτη
συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία Μπαρμπούνη,
Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Καθηγητές της Ιατρικής σε Εξεταστικές Επιτροπές
Τρία μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχουν στις Εξεταστικές Επιτροπές
Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα μέχρι την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων, που
συγκρότησε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Πρόκειται για τον επίκουρο καθηγητή
Ιατρικής της Εργασίας, Γεώργιο Ραχιώτη, ως αναπληρωματικό μέλος στην Εξεταστική
Επιτροπή Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος και τους αναπληρωτές καθηγητές
Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης, Μάρκο Σγάντζο, και Παθολογίας Κωνσταντίνο
Μακαρίτση, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα στην Εξεταστική Επιτροπή
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
 
Σε ροζ αποχρώσεις και το Δικαστικό Μέγαρο τιμώντας την 25η Οκτωβρίου, Ημέρα
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού.
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Μήνυμα του Πρύτανη του ΠΑΔΑ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« ΔΙΣΤΟΜΟ 1944: ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΝΑΖΙΣΜΟΣ»
 Αγαπητοί μου,
80 χρόνια μετά την 28η Οκτωβρίου 1940, η υπερηφάνεια ξαναζωντανεύει για όλους τους
Έλληνες. Οι μνήμες για τον άνισο αγώνα του λαού μας πρώτα κατά του ιταλικού φασισμού και
ύστερα κατά του γερμανικού ναζισμού επανέρχονται. Στη συνέχεια, στην κατοχή, η επική
Εθνική Αντίσταση κορυφώνει την Ελληνική τιμή για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.
Και όπως μονολογεί  στο «Άξιον Εστί» ο Οδυσσέας Ελύτης: «Τα θεμέλιά μου στα βουνά και τα
βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος».  
Σήμερα, χωρίς να ξεχνάμε όσους τότε αγωνιστικά συμμετείχαν στον πόνο και τη θυσία,
αντιπαλεύουμε την κάθε είδους επιβουλή, τη βία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία
προασπίζοντας την δημοκρατία και τις αξίες μας.  
Με δέος και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για
τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, στο Μαυσωλείο Διστόμου και στο Μουσείο Θυμάτων
Ναζισμού Διστόμου στη Φθιώτιδα στη μνήμη των αμάχων που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά
στρατεύματα, λίγο πριν τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Ιούνιο του 1944.
Η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου παραβρέθηκε στο
Δίστομο απ’ όπου απηύθυνε χαιρετισμό, μαζί με τον Πρόεδρο του Τμήματος Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ Καθηγητή Γεώργιο Παναγιάρη παρουσία του
Δημάρχου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας κ. Ιωάννη Σταθά.
Το επετειακό video περιλαμβάνει επίσης απαγγελία ποιημάτων στη μνήμη των θυμάτων από
τα μέλη της θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου «Το Τρίτο Κουδούνι», κ. Παναγιώτη
Σπηλιόπουλο, κ. Σπύρο Ντζουροπάνο και κα Ελένη Αραούζου καθώς και αποσπάσματα από
το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εδώ και Σήμερα. Αφιέρωμα στη σφαγή του Διστόμου» παραγωγής
ΕΡΤ 1, 1984.
Ο σύνδεσμος που ακολουθεί περιλαμβάνει σε μαγνητοσκόπηση την εκδήλωση για τον
εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 λόγω των ειδικών συνθηκών που
βιώνουμε όλοι για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.
https://youtu.be/NWB_PM41iSg
Ο Πρύτανης
Παναγιώτης Ε. Καλδής
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής 28η Οκτωβρίου
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Εργοθεραπεία: Τι είναι και σε ποιους απευθύνεται
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στις 27 Οκτωβρίου κάθε χρόνο έπειτα από πρόταση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Εργοθεραπείας εορτάζεται η παγκόσμια ημέρα Εργοθεραπείας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Με την βοήθεια της Προέδρου του Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ιωάννας Τζονιχάκη,
"αποκωδικοποιούμε" τι σημαίνει εργοθεραπεία και σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία.
Τι είναι η Εργοθεραπεία
Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη υγείας
• που απευθύνεται σε όλο το ηλικιακό φάσμα (από βρέφη έως υπέργηρα άτομα),
• σε όλα τα περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο, εργασία, κοινότητα), καλύπτοντας τις ανάγκες του
ατόμου σε κινητικό, αισθητηριακό, νοητικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο ώστε το άτομο να
εκτελεί τα έργα που επιθυμεί, έχει ανάγκη ή αναμένεται να κάνει,
• τροποποιεί το περιβάλλον με απώτερο σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας και
ανεξαρτητοποίησης του ατόμου, και
• ενισχύει το εσωτερικό κίνητρο του ατόμου για συμμετοχή στους διάφορους τομείς της ζωής
του.
Πού στηρίζεται η Εργοθεραπεία
Η Εργοθεραπεία στην πρακτική της στηρίζεται στα μοντέλα και στα πλαίσια αναφοράς. Τα
μοντέλα πρακτικής της Εργοθεραπείας αναδεικνύουν με μοναδικό τρόπο τις έννοιες: έργο,
άτομο, περιβάλλον και εκτέλεση έργου. Τα μοντέλα πρακτικής είναι θεωρητικές προσεγγίσεις
που αφορούν τον τρόπο σκέψης σχετικά με δράσεις στο χώρο πρακτικής και ταυτόχρονα
παρέχουν βοηθήματα πχ. αξιολογητικά μέσα για να καθοδηγήσουν τον Εργοθεραπευτή. Το
κάθε μοντέλο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και ιδέες, αλλά όλα έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον
που εστιάζεται στο έργο, στην εκτέλεση των έργων και στη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον
σα μια δυναμική διαδικασία.
Τα πλαίσια αναφοράς καθοδηγούν το Εργοθεραπευτή στην πρακτική οριοθετώντας τις αρχές,
τις υποθέσεις, τους ορισμούς και τις έννοιες μέσα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της πρακτικής
πχ. το Βιομηχανικό πλαίσιο αναφοράς, το Νευροαναπτυξιακό, το Αισθητικοκινητικό, το
Αποκαταστασιακό ή το Αντισταθμιστικό, το Συμπεριφορικό και το Γνωστικό-Αντιληπτικό.
Η κλινική συλλογιστική που χρησιμοποιείται από τους εργοθεραπευτές βασίζεται στην
αξιολόγηση του ατόμου, τους στόχους που τίθενται και την εξειδικευμένη εργοθεραπευτική
παρέμβαση λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον όπου το άτομο θα εκτελέσει τα έργα και τις
απαιτήσεις του.
Πού μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά οι Εργοθεραπευτές
Οι Εργοθεραπευτές μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα και
ως ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε άτομα όλων των ηλικιών
εξειδικεύοντας τις παρεμβάσεις τους ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο τόσο όσον αφορά
στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση όσο και την παρέμβαση και το follow up. Ενδεικτικά,
πλαίσια απασχόλησης του Εργοθεραπευτή μπορεί να είναι: Νοσοκομεία Γενικά, Παιδιατρικά,
Ψυχιατρικά, Νοσοκομεία και Κέντρα Αποκατάστασης, Γηριατρικές δομές ανοικτής και κλειστής
περίθαλψης, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, Προεπαγγελματικά και
επαγγελματικά εργαστήρια, Νηπιαγωγεία, Παιδικοί σταθμοί, Σχολεία Γενικά και Ειδικά κά. Το
Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει σκοπό τη διασφάλιση της
ποιότητας εκπαίδευσης του αντικειμένου της Εργοθεραπείας και την προαγωγή της έρευνας
παρέχοντας άρτιες και υψηλού επιπέδου σπουδές διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Το
πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία των
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έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων κάθε ηλικίας που
εμφανίζουν αναπηρίες σε επίπεδο σωματικό, νευρολογικό, ψυχοκοινωνικό, αναπτυξιακό,
αισθητηριακό, μαθησιακό, συναισθηματικό, ή/και παρουσιάζουν δυσκολίες στην ισότιμη
κοινωνική συμμετοχή.
Σε αυτή τη γιορτινή ημέρα για τους Εργοθεραπευτές, εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά, ελπίδα και
δύναμη !
***Γράφει η Ιωάννα Τζονιχάκη OT, PhD Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Εργοθεραπείας,
Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Καινοτόμος πρωτοβουλία εγκαταστάθηκαν δύο

μόνιμοι σταθμοί ΕΚΑΒ στις πανεπιστημιουπόλεις

Μ
ε την επικείμενη έναρξη
των μαθημάτων του ακαδημαϊκού

έτους 2020-2021
και κατόπιν σύμπραξης των πρυτανικών
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Το 1/3 των παιδιών και εφήβων επηρεάστηκαν αρνητικά από τα περιοριστικά μέτρα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα περιοριστικά μέτρα της Άνοιξης λόγω κορονοϊού είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη
συμπεριφορά και τον ψυχισμό των παιδιών και των εφήβων, περίπου στο ένα τρίτο των
οικογενειών στη χώρα μας, σύμφωνα με μία νέα ελληνική επιστημονική μελέτη, η οποία
βασίστηκε σε απαντήσεις των γονιών.
Η έρευνα, η οποία ανέλυσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών
μέτρων στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και παρουσιάστηκε ως προδημοσίευση στο
Medrxiv, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, όλοι μέλη της
επιστημονικής ομάδας Coronavirus Greece Research Group.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από
τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2020 και απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας κάτω των 18
ετών. Οι 1.232 γονείς που συμμετείχαν παρείχαν πληροφορίες για την οικογενειακή και
οικονομική κατάστασή τους πριν και μετά την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης για τις
ανησυχίες και τις διαπιστώσεις τους σχετικά με τις αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες, στη
συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών τους.
Το 35% των γονέων ανέφερε ότι η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού επηρέασαν αρνητικά
την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους και οι δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν σε σχέση με τα παιδιά τους ήταν η κοινωνική απομόνωση, η αυξημένη χρήση
υπολογιστών και παρακολούθησης τηλεόρασης, καθώς επίσης η ελάττωση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης. Ακόμη, η ανεργία, οι αυξανόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, ο
αποκλεισμός από τη δυνατότητα τηλεργασίας και η επιδεινούμενη ψυχολογική υγεία του γονέα,
καθώς και το προηγούμενο ιστορικό σωματικής νόσου των παιδιών, συσχετίζονταν σημαντικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών.
Παρ’ όλο που, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη αφορούσε ένα μη αντιπροσωπευτικό
δείγμα του πληθυσμού, αναδεικνύει ότι τα παιδιά αποτελούν μία ευαίσθητη ομάδα και ότι
μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στον ψυχισμό τους λόγω της πανδημίας και
των περιοριστικών μέτρων. Οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες της οικογένειας μπορούν
να επιτείνουν αυτά τα προβλήματα.
Στη μελέτη συμμετείχαν οι Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου, Αναστασία
Μπαρμπούνη, Κωνσταντίνος Πουλάς και Κωνσταντίνος Φαρσαλινός.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:  Το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» της Ελλάδας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Του Κώστα Βουτσαδάκη 
Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναγγέλλει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρύτανης του
πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής. 
Το Πανεπιστήμιο μετατρέπεται στο πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» με: 
τη λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ), 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, 
τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου και 
τη δραστηριοποίηση στον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων.
Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αναστάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του πανεπιστημίου την
προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α) σε πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» στη χώρα.
Η προσφορά παραδόθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Διαχειριστή, και στην οποία παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο
Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.
Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της
ιδιοπαραγόμενης από το Πανεπιστήμιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ετσι θα γίνεται συμψηφισμός της ιδιοπαραγωγής με την κατανάλωση
του πανεπιστημίου (διαδικασία virtual metering).
Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήμιο καταφέρνει
μέσω της εγκατάστασης ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού  Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και εφαρμογής του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, θα
επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες
χρήσεις ενώ θα συμβάλει και στη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Παράλληλα, το
Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σημαντικός πυλώνας έρευνας και
καινοτομίας.
Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του
Πανεπιστημίου και αμφότεροι συμφώνησαν σε περαιτέρω αμοιβαία συνεργασία. Ενημέρωσε
δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος νέας γενιάς, για την
κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του αναγκών.  
Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράμμισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα. Μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το σύνολο του 2019, έχει ήδη ανταποκριθεί σε
τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος) και προχωρά
με ταχύτατους ρυθμούς στην υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων. Επεσήμανε ακόμα
πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόμα
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα  έργο. Αυτό αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση
πλήθους μικρών σταθμών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου στην
Αμφιλοχία. 
Να σημειωθεί ότι το ΠΑ.Δ.Α λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό Συμπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600
kWe υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Ιωάννη Καλδέλλη, ο
οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθμός χρησιμοποιεί για καύσιμο φυσικό
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αέριο, το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση και μειωμένες -σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα-
εκπομπές ρύπων. Η συμπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Ιδρύματος.
Ο σταθμός, παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για
τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό,
το ΠΑΔΑ μειώνει σημαντικά τις δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
μεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι ο βαθμός απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει το 80% με αποτέλεσμα να προκαλείται εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας σε ποσοστό περίπου 35%.
Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης κ. Καλδής μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται προσπάθεια
κάλυψης των υπόλοιπων αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας
σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
«Στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ, το Ίδρυμα διαθέτει ένα «καθαρό» λεωφορείο
που κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε  παρουσιαστεί σε ειδική
εκδήλωση, στο πλαίσιο του  Eco-Fest 2020, μια διοργάνωση αφιερωμένη στις πράσινες
πόλεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, το επισκέφθηκε και
ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης», τονίζει ο κ.Καλδής. 
Ακόμη, το ΠΑΔΑ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην
ενεργό είσοδο στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στις ενεργειακές
κοινότητες. Επίσης, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει σε
εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων
μειώνοντας τις εκτυπώσεις σε χαρτί, χρησιμοποιεί φωτοκύτταρα στις βρύσες και τα φώτα των
κοινόχρηστων WC για εξοικονόμηση πόρων και συνεχώς υιοθετεί οικολογικά φιλικές
πρακτικές. 
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 7ος από τους 17 βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για
το 2030 προτάσσει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες,
βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους, προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το
Πανεπιστήμιο», σημειώνει ο Πρύτανης και καταλήγει:
«Η διασφάλιση της αυτόνομης παραγωγής ενέργειας και η προστασία της ποιότητας του
περιβάλλοντος είναι κεντρικής σημασίας όπως και μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΔΑ. Το
πανεπιστήμιό μας έχοντας αυτόν τον προσανατολισμό μειώνει το περιβαλλοντικό του
αποτύπωμα, δίχως να κάνει έκπτωση στις εκπαιδευτικές του παροχές και υπηρεσίες». 
 
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έγινε «πράσινο» -Οι τέσσερις καινοτομίες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναγγέλλει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρύτανης του
πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.
Το Πανεπιστήμιο μετατρέπεται στο πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» με:
τη λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ),την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου καιτη
δραστηριοποίηση στον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων.
Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αναστάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του πανεπιστημίου την
προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α) σε πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» στη χώρα.
Η προσφορά παραδόθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Διαχειριστή, και στην οποία παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο
Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.
Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της
ιδιοπαραγόμενης από το Πανεπιστήμιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ετσι θα γίνεται συμψηφισμός της ιδιοπαραγωγής με την κατανάλωση
του πανεπιστημίου (διαδικασία virtual metering).
Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήμιο καταφέρνει
μέσω της εγκατάστασης ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και εφαρμογής του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, θα
επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες
χρήσεις ενώ θα συμβάλει και στη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Παράλληλα, το
Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σημαντικός πυλώνας έρευνας και
καινοτομίας.
Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του
Πανεπιστημίου και αμφότεροι συμφώνησαν σε περαιτέρω αμοιβαία συνεργασία. Ενημέρωσε
δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος νέας γενιάς, για την
κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του αναγκών.
Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράμμισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα. Μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το σύνολο του 2019, έχει ήδη ανταποκριθεί σε
τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος) και προχωρά
με ταχύτατους ρυθμούς στην υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων. Επεσήμανε ακόμα
πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόμα
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο. Αυτό αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση
πλήθους μικρών σταθμών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου στην
Αμφιλοχία.
Να σημειωθεί ότι το ΠΑ.Δ.Α λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό Συμπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600
kWe υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Ιωάννη Καλδέλλη, ο
οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθμός χρησιμοποιεί για καύσιμο φυσικό
αέριο, το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση και μειωμένες -σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα-
εκπομπές ρύπων. Η συμπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Ιδρύματος.
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Ο σταθμός, παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για
τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό,
το ΠΑΔΑ μειώνει σημαντικά τις δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
μεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι ο βαθμός απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει το 80% με αποτέλεσμα να προκαλείται εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας σε ποσοστό περίπου 35%.
Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης κ. Καλδής μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται προσπάθεια
κάλυψης των υπόλοιπων αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας
σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
«Στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ, το Ίδρυμα διαθέτει ένα «καθαρό» λεωφορείο
που κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε παρουσιαστεί σε ειδική
εκδήλωση, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, μια διοργάνωση αφιερωμένη στις πράσινες πόλεις,
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, το επισκέφθηκε και ενημερώθηκε ο
Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης», τονίζει ο κ.Καλδής.
Ακόμη, το ΠΑΔΑ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην
ενεργό είσοδο στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στις ενεργειακές
κοινότητες. Επίσης, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει σε
εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων
μειώνοντας τις εκτυπώσεις σε χαρτί, χρησιμοποιεί φωτοκύτταρα στις βρύσες και τα φώτα των
κοινόχρηστων WC για εξοικονόμηση πόρων και συνεχώς υιοθετεί οικολογικά φιλικές
πρακτικές.
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 7ος από τους 17 βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για
το 2030 προτάσσει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες,
βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους, προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το
Πανεπιστήμιο», σημειώνει ο Πρύτανης και καταλήγει: «Η διασφάλιση της αυτόνομης
παραγωγής ενέργειας και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι κεντρικής
σημασίας όπως και μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΔΑ. Το πανεπιστήμιό μας έχοντας αυτόν τον
προσανατολισμό μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, δίχως να κάνει έκπτωση στις
εκπαιδευτικές του παροχές και υπηρεσίες».
Οι ειδήσεις σήμερα Κορωνοϊός: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει σήμερα τα νέα μέτρα -Τι θα
ισχύσει για εστίαση και περιορισμό κυκλοφορίαςΚορωνοϊός: Ο νέος χάρτης υγειονομικής
ασφάλειας -Ποιες περιοχές άλλαξαν επίπεδοΤραγωδία στη Ρόδο με το parasailing: Σοκάρουν
οι περιγραφές των γονιών -Τα παιδιά έπεσαν στα βράχια από ύψος 120 μέτρων
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Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έγινε «πράσινο» -Οι τέσσερις καινοτομίες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναγγέλλει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρύτανης του
πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.
Το Πανεπιστήμιο μετατρέπεται στο πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» με:
τη λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ),την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου καιτη
δραστηριοποίηση στον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων.
Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αναστάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του πανεπιστημίου την
προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α) σε πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» στη χώρα.
Η προσφορά παραδόθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Διαχειριστή, και στην οποία παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο
Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.
Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της
ιδιοπαραγόμενης από το Πανεπιστήμιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ετσι θα γίνεται συμψηφισμός της ιδιοπαραγωγής με την κατανάλωση
του πανεπιστημίου (διαδικασία virtual metering).
Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήμιο καταφέρνει
μέσω της εγκατάστασης ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και εφαρμογής του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, θα
επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες
χρήσεις ενώ θα συμβάλει και στη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Παράλληλα, το
Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σημαντικός πυλώνας έρευνας και
καινοτομίας.
Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του
Πανεπιστημίου και αμφότεροι συμφώνησαν σε περαιτέρω αμοιβαία συνεργασία. Ενημέρωσε
δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος νέας γενιάς, για την
κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του αναγκών.
Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράμμισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα. Μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το σύνολο του 2019, έχει ήδη ανταποκριθεί σε
τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος) και προχωρά
με ταχύτατους ρυθμούς στην υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων. Επεσήμανε ακόμα
πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόμα
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο. Αυτό αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση
πλήθους μικρών σταθμών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου στην
Αμφιλοχία.
Να σημειωθεί ότι το ΠΑ.Δ.Α λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό Συμπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600
kWe υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Ιωάννη Καλδέλλη, ο
οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθμός χρησιμοποιεί για καύσιμο φυσικό
αέριο, το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση και μειωμένες -σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα-
εκπομπές ρύπων. Η συμπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Ιδρύματος.
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Ο σταθμός, παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για
τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό,
το ΠΑΔΑ μειώνει σημαντικά τις δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
μεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι ο βαθμός απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει το 80% με αποτέλεσμα να προκαλείται εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας σε ποσοστό περίπου 35%.
Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης κ. Καλδής μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται προσπάθεια
κάλυψης των υπόλοιπων αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας
σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
«Στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ, το Ίδρυμα διαθέτει ένα «καθαρό» λεωφορείο
που κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε παρουσιαστεί σε ειδική
εκδήλωση, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, μια διοργάνωση αφιερωμένη στις πράσινες πόλεις,
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, το επισκέφθηκε και ενημερώθηκε ο
Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης», τονίζει ο κ.Καλδής.
Ακόμη, το ΠΑΔΑ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην
ενεργό είσοδο στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στις ενεργειακές
κοινότητες. Επίσης, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει σε
εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων
μειώνοντας τις εκτυπώσεις σε χαρτί, χρησιμοποιεί φωτοκύτταρα στις βρύσες και τα φώτα των
κοινόχρηστων WC για εξοικονόμηση πόρων και συνεχώς υιοθετεί οικολογικά φιλικές
πρακτικές.
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 7ος από τους 17 βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για
το 2030 προτάσσει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες,
βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους, προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το
Πανεπιστήμιο», σημειώνει ο Πρύτανης και καταλήγει: «Η διασφάλιση της αυτόνομης
παραγωγής ενέργειας και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος είναι κεντρικής
σημασίας όπως και μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΔΑ. Το πανεπιστήμιό μας έχοντας αυτόν τον
προσανατολισμό μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, δίχως να κάνει έκπτωση στις
εκπαιδευτικές του παροχές και υπηρεσίες».
Οι ειδήσεις σήμερα Κορωνοϊός: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει σήμερα τα νέα μέτρα -Τι θα
ισχύσει για εστίαση και περιορισμό κυκλοφορίαςΚορωνοϊός: Ο νέος χάρτης υγειονομικής
ασφάλειας -Ποιες περιοχές άλλαξαν επίπεδοΤραγωδία στη Ρόδο με το parasailing: Σοκάρουν
οι περιγραφές των γονιών -Τα παιδιά έπεσαν στα βράχια από ύψος 120 μέτρων
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1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΗΧΩ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/10/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .30/10/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 5

Καινοτόμο πρόγραμμα για την
ενεργειακή φτώχεια στο Ίλιον

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα
Υποστήριξη των Ενεργειακά

Ευάλωτων Νοικοκυριών του Δήμου
Ιλίου Δράσεις για την αντιμετώπιση
της Ενεργειακής Ένδειας που εκπονείται

σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και
ανοίγει δρόμους για την παροχή κοινωνικού

ε'ργου μέσω καινοτόμων
τεχνολογικών λύσεων παρουσιάστηκε

σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο
Ιλίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης
Στον σύντομο χαιρετισμό του ο

Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος
χαρακτήρισε ως πολιτική πρόκληση
τον δρόμο προς την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας και σημείωσε
ότι χρειάζονται επαναστατικε'ς αλλα

γε'ς στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία

αντιμετωπίζει την ίδια την ενέργεια

που να καλύπτουν αδύναμους
πολίτες Ο Δήμος Ιλίου που διαθέτει
ισχυρό αποθεματικό για την ενίσχυση
του κοινωνικού του προσώπου μπορεί

και θε'λει να προχωρήσει σε αυτε'ς
τις αλλατε'ς πρόσθεσε Τέλος ευχαρίστησε

όλους όσοι συμμετέχουν στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχο
την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών

Στην ομιλία του ο Αντιπρύτανης και
Διευθυντής του Εργαστηρίου Ήπιων
Μορφών Ενέργειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος του Π.Α.Δ.Α Γιάννης
Καλδέλλης τόνισε ότι το πρόβλημα
της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα
μας είναι εκτεταμένο και χαρακτήρι¬

σε φωτεινό παράδειγμα τον Δήμο
Ιλίου ο οποίος από το 2012 μεριμνά
για την υποστήριξη των ενεργειακά
ευάλωτων νοικοκυριών και διαθέτει
σχέδιο δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια Οι επιστημονικοί συνεργάτες

του Π.Α.Δ.Α Τάκης Κτενίδης και
Δέσποινα Μπουλογιώργου παρουσίασαν

το πιλοτικό σύστημα ελέγχου
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Παν. Δυτικής Αττικής: Το πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» της Ελλάδας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για τις ανάγκες
θέρμανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
Πηγή Εικόνας: Photo by Singkham from Pexels
Νέες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναγγέλλει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρύτανης του
πανεπιστημίου, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής.
Το Πανεπιστήμιο μετατρέπεται στο πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» με:
τη λειτουργία Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου και
τη δραστηριοποίηση στον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων.
Πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Αναστάσιος Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη του πανεπιστημίου την
προσφορά σύνδεσης που ανοίγει το δρόμο για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑ.Δ.Α) σε πρώτο «Πράσινο Πανεπιστήμιο» στη χώρα.
Η προσφορά παραδόθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Διαχειριστή, και στην οποία παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου και ο
Αντιπρόεδρος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) καθ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος.
Ο κ. Μάνος παρέδωσε στον Πρύτανη την προσφορά σύνδεσης για ένταξη της
ιδιοπαραγόμενης από το Πανεπιστήμιο ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ετσι θα γίνεται συμψηφισμός της ιδιοπαραγωγής με την κατανάλωση
του πανεπιστημίου (διαδικασία virtual metering).
Η κ. Σδούκου δήλωσε σχετικά: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ένα Πανεπιστήμιο καταφέρνει
μέσω της εγκατάστασης ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και εφαρμογής του μέτρου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, θα
επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας, απελευθερώνοντας έτσι κονδύλια για άλλες
χρήσεις ενώ θα συμβάλει και στη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Παράλληλα, το
Πανεπιστήμιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένας σημαντικός πυλώνας έρευνας και
καινοτομίας.
Ο κ. Καλδής ευχαρίστησε τον κ. Μάνο για την ταχύτητα διεκπεραίωσης της υπόθεσης του
Πανεπιστημίου και αμφότεροι συμφώνησαν σε περαιτέρω αμοιβαία συνεργασία. Ενημέρωσε
δε ότι το ΠΑΔΑ σχεδιάζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος νέας γενιάς, για την
κάλυψη των υπόλοιπων ενεργειακών του αναγκών.
Ο κ. Μάνος από την πλευρά του, υπογράμμισε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γυρίσει σελίδα. Μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το σύνολο του 2019, έχει ήδη ανταποκριθεί σε
τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο (τόσο σε ισχύ όσο και πλήθος) και προχωρά
με ταχύτατους ρυθμούς στην υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων. Επεσήμανε ακόμα
πως ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες προσφοράς σύνδεσης για ένα ακόμα
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα έργο. Αυτό αφορά στην ταυτόχρονη σύνδεση
πλήθους μικρών σταθμών ΑΠΕ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου στην
Αμφιλοχία.
Να σημειωθεί ότι το ΠΑ.Δ.Α λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό Συμπαραγωγής ΣΗΘΥΑ ισχύος 600
kWe υπό την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Σχόλης Μηχανικών & Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Ιωάννη Καλδέλλη, ο
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οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο σταθμός χρησιμοποιεί για καύσιμο φυσικό
αέριο, το οποίο έχει υψηλότερη απόδοση και μειωμένες -σε σχέση με άλλα συμβατικά καύσιμα-
εκπομπές ρύπων. Η συμπαραγωγή καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων των τριών Πανεπιστημιουπόλεων του Ιδρύματος.
Ο σταθμός, παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική/ψυκτική ενέργεια που αξιοποιούνται για
τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό,
το ΠΑΔΑ μειώνει σημαντικά τις δαπάνες, καθίσταται λιγότερο ενεργοβόρο, επιτυγχάνει
μεγαλύτερη συνολική απόδοση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται ότι ο βαθμός απόδοσης των μονάδων
συμπαραγωγής υπερβαίνει το 80% με αποτέλεσμα να προκαλείται εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας σε ποσοστό περίπου 35%.
Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης κ. Καλδής μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, γίνεται προσπάθεια
κάλυψης των υπόλοιπων αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας
σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
«Στη λογική της οικολογικής πορείας του ΠΑΔΑ, το Ίδρυμα διαθέτει ένα «καθαρό» λεωφορείο
που κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και το οποίο είχε παρουσιαστεί σε ειδική
εκδήλωση, στο πλαίσιο του Eco-Fest 2020, μια διοργάνωση αφιερωμένη στις πράσινες πόλεις,
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, το επισκέφθηκε και ενημερώθηκε ο
Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης», τονίζει ο κ.Καλδής.
Ακόμη, το ΠΑΔΑ, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσανατολίζεται στην
ενεργό είσοδο στον ευρύτερο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στις ενεργειακές
κοινότητες. Επίσης, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει σε
εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, διευρύνει την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων
μειώνοντας τις εκτυπώσεις σε χαρτί, χρησιμοποιεί φωτοκύτταρα στις βρύσες και τα φώτα των
κοινόχρηστων WC για εξοικονόμηση πόρων και συνεχώς υιοθετεί οικολογικά φιλικές
πρακτικές.
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 7ος από τους 17 βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για
το 2030 προτάσσει τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες,
βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους, προσέγγιση που πλήρως ασπάζεται το
Πανεπιστήμιο», σημειώνει ο Πρύτανης και καταλήγει:
«Η διασφάλιση της αυτόνομης παραγωγής ενέργειας και η προστασία της ποιότητας του
περιβάλλοντος είναι κεντρικής σημασίας όπως και μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΔΑ. Το
πανεπιστήμιό μας έχοντας αυτόν τον προσανατολισμό μειώνει το περιβαλλοντικό του
αποτύπωμα, δίχως να κάνει έκπτωση στις εκπαιδευτικές του παροχές και υπηρεσίες».
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Ο Πρύτανης ΠΑΔΑ για την προπηλάκιση του Πρύτανη του ΟΠΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, αναφορικά
με την προπηλάκιση του Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, Πρύτανη του ΟΠΑ, δήλωσε τον
αποτροπιασμό του και απάντησε με ποίηση του Γιάννη Ρίτσου:
"Εμείς κανέναν δεν μισούμε. Αφήστε μας,
ν’ αγαπάμε τον κόσμο, να σας αγαπάμε.
Εμείς άλλον εχθρό δεν έχουμε
παρά μονάχα κείνον που δε σέβεται τον Άνθρωπο"
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Παναγιώτης Καλδής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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