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Συνέντευξη του Ψυχίατρου Αναστάσιου Νικολόπουλου στους/στις: Ζωή Δημητροπούλου, 

Άγγελος Καραγιαννόπουλος, Μυρτώ Καϊάφα, Χαράλαμπος Κρεμμύδας, Χρήστος Κρεμμύδας, 

Αθανάσιος- Ίαν Νικολόπουλος, Κωνσταντίνα Παναγιωτακοπούλου (Β1) 

-Ποιες ηλικιακές ομάδες επηρεάστηκαν περισσότερο από την καραντίνα, τα παιδιά, οι 

έφηβοι ή οι ενήλικες; 

Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια. Ωστόσο ένα είναι σίγουρο. Οι άνθρωποι με 

ευάλωτο χαρακτήρα και ευαισθησίες επηρεάστηκαν περισσότερο. Αντίθετα, εκείνοι που 

είχαν συνηθίσει σε ματαιώσεις και δυσκολίες στη ζωή και είχαν μάθει να τις διαχειρίζονται,  

προσαρμόστηκαν ευκολότερα στις συνθήκες της καραντίνας.  

Οι ενήλικες επηρεάστηκαν αρνητικά στην ψυχολογία τους, ιδιαίτερα όσοι είχαν ήδη 

ψυχολογικές διαταραχές. Από την άλλη, παιδιά και έφηβοι χωρίς κανένα προηγούμενο 

ψυχιατρικό ιστορικό εμφάνισαν σημάδια διαταραχής. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα 

παιδιά που ζούσαν στην εξοχή και είχαν τη δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον, 

διαχειρίστηκαν καλύτερα τη δυσκολία αυτή, σε σύγκριση με τα παιδιά της πόλης. Η επαφή 

με το περιβάλλον ενισχύει τον χαρακτήρα του ατόμου. Τέλος οι προέφηβοι και οι έφηβοι 

επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία και την καραντίνα σε αντίθεση με τα βρέφη και 

τα νήπια τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά για να καταλαβαίνουν τις καταστάσεις. 

-Ποιες ήταν οι συνέπειες της πανδημίας και του εγκλεισμού στην ψυχική υγεία και 

ψυχολογία των εφήβων;  

Παρόλο που οι συνέπειες θα φανούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι καλύτερα 

ορατές μακροπρόθεσμα. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε γιατί είναι ένα φαινόμενο 

σε εξέλιξη αλλά με σιγουριά μπορώ να πω ότι η επίδραση είναι τεράστια και πολυεπίπεδη. 

Ιδιαίτερα στη ζωή των εφήβων οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή διαδικασία. Η πανδημία 

και ο εγκλεισμός επηρέασαν τους ανθρώπους βιολογικά αλλά και ψυχολογικά.  

Για να σας το εξηγήσω, θα σας πω ότι στον οργανισμό έχουμε έναν φυσιολογικό μηχανισμό 

άμυνας που διεγείρει το άγχος και στον οποίο παίρνουν μέρος νευροδιαβιβαστές, ορμόνες 

και ανοσολογικοί παράγοντες. Είναι ο μηχανισμός «to fight or to fly» που σε κινητοποιεί όταν 

βλέπεις τον κίνδυνο να πετάξεις και να φύγεις ή να καθίσεις και να παλέψεις: διεγείρεται 

το νευρικό σύστημα, οι μύες, η καρδιά και όλος ο οργανισμός. Όταν όμως 

υπάρχει επαφή με τον στρεσογόνο παράγοντα για πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον κορονοϊό, μπορεί να 

διαταραχθεί αυτός ο μηχανισμός με αποτέλεσμα να υπάρχουν και βιολογικές 

επιπτώσεις. Έτσι εξηγείται ότι σε πολλούς ανθρώπους αυξήθηκε η CRP, ένδειξη 

φλεγμονής στον οργανισμό.  

- Δηλαδή είναι και βιολογικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία; 
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Βέβαια, είναι μάλιστα βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι. Τις επιδράσεις από την 

ατομική βόμβα στη Χιροσίμα τις βλέπουμε ακόμα και τώρα, 70 χρόνια μετά! Το 

ίδιο θα συμβεί και με το γεγονός αυτό. Όπως έλεγαν και στις ειδήσεις, μετά την καραντίνα 

τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ίδια στις σχέσεις των ανθρώπων. 

- Πώς διαμορφώθηκε η κοινωνική συμπεριφορά των εφήβων κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας αλλά και μετά από αυτήν; Έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους;  

Φυσικά και έχει αλλάξει! Το θετικό ήταν ότι η πρώτη τουλάχιστον καραντίνα έφερε κοντά 

τους γονείς με τα παιδιά. Αυτή η κατάσταση όμως χρόνισε και έτσι άρχισε να επηρεάζει 

αρνητικά. Δεν υπήρξαν καθόλου κοινωνικές επαφές ενώ συγχρόνως ολέθρια ήταν τα 

αποτελέσματα εξαιτίας της απουσίας από το σχολείο το οποίο είναι ένα περιβάλλον 

κοινωνικοποίησης όπου τα παιδιά κάνουν τα πρώτα βήματα της ζωής τους. “Ο άνθρωπος 

είναι κοινωνικό όν” όπως είπε ο Αριστοτέλης. Χάρη στην κοινωνικότητα αναπτύσσεται ο 

πολιτισμός και καλλιεργούνται προσωπικές δεξιότητες όπως η αυτοαντίληψη, ο τρόπος 

σκέψης, αντίδρασης, πρόσληψης, επεξεργασίας των ερεθισμάτων και έκφρασης των 

συναισθημάτων. Όταν χάνεται η ανθρώπινη επικοινωνία και ιδιαίτερα σε μια 

κρίσιμη ηλικία όπως είναι η εφηβική όπου υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία, είναι σαν να 

κόβεται το νήμα της ζωής! Μπορεί πλέον να έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα 

όμως κάποια “σημάδια” έχουν απομείνει.  

Πράγματι, όπως είπαμε και πριν είναι πολυπαραγοντική η επίδραση της πανδημίας στα 

παιδιά και στους εφήβους: διατροφικές διαταραχές, μείωση της φυσικής δραστηριότητας, 

απομόνωση, ισχυρό αίσθημα φόβου μήπως νοσήσουν οι ίδιοι ή μολύνουν κάποιο πρόσωπο 

του συγγενικού τους περιβάλλοντος, άγχος, ανησυχία και ψυχική δυσφορία. Τα παιδιά δεν 

μπορούν να διαχειριστούν πάντα αυτά τα συναισθήματα. Οι ενήλικοι που έχουν 

περισσότερες εμπειρίες μπορούν να καταλάβουν, στο μέτρο του δυνατού πάντα, πως να 

κάνουν υπομονή. Για τα παιδιά αυτό δεν είναι εύκολο! Μπορεί να πιστέψουν ότι έτσι 

πλέον θα είναι μόνιμα η ζωή, ότι τα πράγματα δεν είναι αναστρέψιμα. Υπήρξαν 

περιπτώσεις παιδιών που οδηγήθηκαν στην κατανάλωση τροφών με πολύ λίπος και 

υδατάνθρακες εξαιτίας του φόβου που ένιωθαν. Η ακανόνιστη διατροφή οδήγησε σε 

αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας. Έτσι είδαμε να αλλάζει η εικόνα που είχε ο έφηβος για 

τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην θέλει να γυρίσει πίσω στην κανονικότητα. Αυτό 

συνέβη και σε φοιτητές οι οποίοι παρουσίασαν αισθήματα απομόνωσης, ερημιάς, τάση 

απόσυρσης από τις σπουδές, ακόμα και αυτοκτονικό ιδεασμό. 

- Υπήρξαν δηλαδή μαθητές που μετά το τέλος της καραντίνας δεν ήθελαν να επιστρέψουν 

στο σχολείο ή ακόμα και περιπτώσεις παιδιών που σκέφτονταν να το σταματήσουν; 

Σαφώς και υπήρξε άρνηση σε μεγάλο ποσοστό! Αλλά και όταν τελικά επέστρεψαν, πολλοί 

μαθητές παρουσίασαν δυσκολίες προσαρμογής και συνύπαρξης με τους άλλους. Μερικοί 
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συνήθισαν την κατάσταση της καραντίνας και την ησυχία της απομόνωσης. Υπήρξαν 

μάλιστα και άλλοι που αντέδρασαν στο ενδεχόμενο να βγει η μάσκα και να 

δουν οι υπόλοιποι το πρόσωπό τους! Ξέρετε ότι η έκφραση του προσώπου είναι πολύ 

σημαντική για την επικοινωνία, συχνά πιο αξιόπιστη και από τα λόγια. Πιθανόν λοιπόν να 

φοβίζει κάποιους το ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν! 

- Με άλλα λόγια, υπήρξαν παιδιά και έφηβοι που δεν ήθελαν να ζήσουν την πραγματική 
ζωή αλλά προτίμησαν την ασφάλεια και τη ρουτίνα που είχε δημιουργηθεί κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας; 

Τα παιδιά ούτως ή άλλως χρειάζονται τη ρουτίνα, τη συνήθεια. Αν και στην εφηβική ηλικία 

υπάρχει πάντα η επιθυμία να «σπάσουμε τη ρουτίνα»! Ξέρετε, μια από τις μεγαλύτερες 

ικανότητες του ανθρώπου είναι η προσαρμοστικότητα. Έτσι και με την πανδημία, κάπως 

έπρεπε να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Αυτή η προσαρμογή προϋποθέτει μια 

αλλαγή στον  τρόπο που λειτουργεί ο καθένας.  

-Πιστεύετε ότι η καραντίνα καθυστέρησε την πνευματική εξέλιξη των μαθητών ή μέσα από 

τη δύσκολη καθημερινότητα της πανδημίας αυτοί ωρίμασαν; 

Κατά μέσο όρο οι μαθητές δεν ωφελήθηκαν από την καραντίνα. Ευτυχώς υπήρξε η 

τηλεκπαίδευση αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν είχαν όλοι οι μαθητές τις ίδιες ευκαιρίες. Αυτό έχει 

σχέση με την κοινωνική ανισότητα, την οικογένεια και το σχολείο. Ωστόσο σε κάποια 

πράγματα τα παιδιά κέρδισαν. Όσα κατάφεραν να επεξεργαστούν την πρωτόγνωρη αυτή 

κατάσταση της πανδημίας και του εγκλεισμού θα έχουν στο μέλλον ένα όφελος στη ζωή 

τους, καθώς ωρίμασαν πνευματικά. 

-Έχετε συναντήσει περιπτώσεις ανθρώπων όπου η καραντίνα επηρέασε θετικά κάποιο 

τομέα της ζωής τους (π.χ. αφορμή για σωματική άσκηση και καλή διατροφή κ.ά.) 

 Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει τέτοιες περιπτώσεις αλλά φαντάζομαι πως θα υπάρξουν 

μελλοντικές μελέτες όπου θα υποστηρίξουν ότι η πανδημία έδρασε και θετικά. Ίσως η 

καραντίνα βοήθησε ανθρώπους με πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό που ξέρουμε 

συγκεκριμένα είναι ότι στις ηλικίες των παιδιών η άρνηση και η απουσία ενός πράγματος 

μπορεί να δώσει ιδιαίτερη ώθηση και δύναμη.  

-Πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν στο μέλλον τα κενά που έχουν δημιουργηθεί 

κυρίως στα παιδιά και στους εφήβους από την πανδημία και τον εγκλεισμό; 

Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Χρειάζεται προσπάθεια! Μπορεί να υπάρξει πλήρης, εκατό 

τοις εκατό αποκατάσταση, μπορεί και όχι. Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Αλλά πρέπει 

να υπάρξει προσπάθεια από πολλούς φορείς, όπως αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα 

βάζει σε εσάς έναν σπόρο για να καταλάβετε, να σκεφτείτε για να μην αφήσετε τον εαυτό 

σας. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει σε μαζικό επίπεδο, να γενικευτεί, να 
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εμπλακούν κυβερνήσεις, οργανισμοί υγείας, κοινότητες, το σχολείο αλλά και η 

ίδια η οικογένεια. Να βρεθούν πόροι και να ληφθούν μέτρα για να βοηθήσουμε τα παιδιά 

σε περίπτωση μελλοντικής επιδημίας. 

Η πανδημία είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, έκλεισαν επιχειρήσεις, αυξήθηκε 

η ανεργία, υπήρξε παγκόσμια μείωση μισθών, μια μεγάλη οικονομική κατάρρευση. Αυτό 

είναι ένα γεγονός που δύσκολα το διαχειρίζεται κάποιος, πόσο μάλλον τα παιδιά! Όλα αυτά 

θα πρέπει τα παιδιά να έχουν την ευχέρεια να τα συζητήσουν, να τα κατανοήσουν, να βρουν 

στήριξη. Μια αντίστοιχη ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να υπάρχει και για τους γονείς. Άρα 

οι γονείς έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το πώς διαχειρίζονται τώρα και πώς 

θα διαχειριστούν στο μέλλον μια παρόμοια κατάσταση. 

- Με ποιο τρόπο οι γονείς διαμόρφωσαν τη σχέση τους με τα παιδιά κατά την πανδημία; 

Πέρασαν και αυτοί δύσκολα! Είχαν να διαχειριστούν τα δικά τους προβλήματα αλλά και τα 

προβλήματα των παιδιών τους. Η εργασία εκτός από την εξασφάλιση της επιβίωσης και της 

πραγμάτωσης των ονείρων μας έχει και έναν ρόλο κοινωνικοποίησης. Όταν λοιπόν κάποιος 

κλείνεται μέσα στο σπίτι και δουλεύει από εκεί, όπως οι περισσότεροι αυτό το διάστημα, 

αυτό αποτελεί μια διατάραξη της ρουτίνας που επηρεάζει την ψυχική υγεία. Ταυτόχρονα 

μην ξεχνάμε την οικονομική επιβάρυνση. Η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, η προσπάθεια να 

μην χάσει το παιδί την επαφή με τη γνώση και ταυτόχρονα η αίσθηση της απειλής και της 

κούρασης. Κυρίως άνθρωποι οι οποίοι ήταν από πριν αγχώδεις τα βίωσαν όλα αυτά σε 

πολλαπλάσιο βαθμό και σε μερικές περιπτώσεις εκδηλώθηκαν μάλιστα φαινόμενα 

ενδοοικογενειακής βίας. Υπήρξαν επίσης σπίτια που δοκιμάστηκαν οικονομικά ή που δεν 

είχαν τα ελάχιστα τεχνολογικά μέσα έτσι ώστε να υπάρχει κάποια στοιχειώδης επικοινωνία. 

Με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετατραυματική διαταραχή του 

στρες, την οποία μελέτησε ο Φρόιντ μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο και πάνω σε αυτήν 

χτίστηκε η ψυχανάλυση. Τέτοια περιστατικά υπάρχουν και τώρα και είναι πολλά και στους 

εφήβους, συνυφασμένα με την ανεργία, την οικονομική ανέχεια και την κοινωνική 

απομόνωση.  

Είναι σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας γιατί στην οικογένεια ο έφηβος δημιουργεί το 

αίσθημα του ανήκειν, εκεί καλλιεργείται η εμπιστοσύνη, εκεί παίρνει φροντίδα και 

ενθάρρυνση. Όταν οι γονείς είναι παρόντες, παίζουν, ακούν, συζητούν με τα 

παιδιά τους, τα αγαπούν, μπορούν να αναγνωρίσουν από νωρίς τα σημάδια 

των  ψυχικών επιπτώσεων και να τα αντιμετωπίσουν έγκαιρα. Βέβαια στην Ελλάδα 

έχουμε καταλήξει να τα φορτώνουμε όλα στην οικογένεια να τα αντιμετωπίσει γιατί δεν 

υπάρχουν κατάλληλοι φορείς.   

Έτσι λοιπόν από τη μία μεριά οι γονείς βοήθησαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της καραντίνας 

αλλά και μετά από αυτή. Και πρέπει να τα βοηθήσουν και στο μέλλον. Δυστυχώς, από την 

άλλη μεριά, υπήρξε και επιβάρυνση των παιδιών από τους ίδιους τους γονείς. 
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- Με την εξάπλωση της πανδημίας οι έφηβοι άρχισαν να χρησιμοποιούν πιο εντατικά τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύετε ότι αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις; 

Σίγουρα η εικονική πραγματικότητα, το virtual δεν αντικαθιστά την κανονική ζωή. Μιλώντας  

συγκεκριμένα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκείνη την περίοδο χρησίμευσαν ως 

υποκατάστατο της ζωντανής επικοινωνίας που μας έλειπε, ως συμπλήρωμα της ενημέρωσης 

και της ψυχαγωγία στις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς και απομόνωσης, πρέπει να 

αναφέρουμε το χαμηλό περιεχόμενο και την υποκουλτούρα που μας «τάισαν», 

μικρούς και μεγάλους. Εδώ να σημειώσουμε ότι παρατηρήθηκαν επιπτώσεις 

στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών δηλαδή φτωχό λεξιλόγιο, παθητικός 

τρόπος σκέψης, δυσκολίες στη μάθηση και την έκφραση. Είναι αλήθεια ότι 

όταν κανείς συνηθίσει στην ευκολία της θέασης της εικόνας είναι πολύ 

δύσκολο μετά να βρει κίνητρα για σωματικό και πνευματικό αγώνα.  

Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να πούμε ότι χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

τα κοινωνικά προβλήματα των εφήβων θα ήταν περισσότερα και με σοβαρότερες 

επιπτώσεις. Τα μέσα αυτά αφενός κάλυψαν το κενό που δημιουργήθηκε από τη στέρηση της 

κοινωνικοποίησης, αφετέρου δημιούργησαν νέα προβλήματα. Η παραπληροφόρηση, η 

διαστρέβλωση γεγονότων αλλά και του ίδιου του νοήματος της ζωής μπορούν 

να επηρεάσουν συγκεκριμένα κυκλώματα του εγκεφάλου των νέων που 

σχετίζονται με τα συναισθήματα προκαλώντας άγχος, αυτοαπαξίωση, 

κατάθλιψη  κ.α. Για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη χρήση των 

social media! 

Τέλος να μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν παιδιά κυρίως στην ύπαιθρο που δεν είχαν διαδίκτυο, 

ούτε χρήματα για συσκευές τεχνολογίας και έχασαν τα όποια θετικά της τηλεκπαίδευσης. 

Από την άλλη πλευρά μπορεί έτσι να προστατεύθηκαν από το επιβλαβές περιεχόμενο του 

διαδικτύου χωρίς έλεγχο. Αυτό θα το δούμε μακροπρόθεσμα. 

Στο μέλλον θα ήταν επίσης ωφέλιμο να σχεδιαστούν από την πολιτεία εκπαιδευτικές 

πλατφόρμες που θα διευκολύνουν την ακαδημαϊκή εξέλιξη των παιδιών σε παρόμοιες 

καταστάσεις,  βίντεο που θα παροτρύνουν τα άτομα να κάνουν εκγύμναση στο σπίτι και να 

προσέχουν τη διατροφή τους. Τέλος είναι σημαντικό να δοθούν στα παιδιά θετικά κίνητρα 

και δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές πραγματικής πληροφόρησης.  

- Αν ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς θα 

περνούσαμε την περίοδο της καραντίνας; 

Θα ήταν κάπως διαφορετικά. Μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη επαφή μέσα στην οικογένεια, 

ίσως να υπήρχε όμως μεγαλύτερη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας… Αυτό δεν το 

γνωρίζουμε. 



 
 

 σελ. 6 

- Παρατηρήσαμε ότι με την πανδημία πολλαπλασιάστηκαν επίσης τα «ψεύτικα νέα», τα 

λεγόμενα fake news μέσω του διαδικτύου. Πώς έπρεπε να το αντιμετωπίσουν οι γονείς το 

φαινόμενο αυτό, πώς τελικά το αντιμετώπισαν;   

Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα! Βέβαια για να πούμε την αλήθεια τα fake news υπήρχαν 

πάντα αλλά σίγουρα με την πανδημία αυξήθηκαν υπερβολικά. Αν χρησιμοποιούσαμε μια 

κλίμακα με μέγιστο βαθμό το 10 για να περιγράψουμε τη βλαπτική επίδραση, τώρα μιλάμε 

για 100. Πράγματι η παραπληροφόρηση και τα fake news οδήγησαν κάποια παιδιά σε 

αδιανόητους φόβους, όπως αυτόν της καταστροφής του κόσμου. 

Για αυτό το λόγο χρειάζεται επαγγελματική ψυχολογική υποστήριξη για γονείς και παιδιά. 

Και βέβαια η βασικότερη απάντηση στα FAKE NEWS είναι η παιδεία. Ο άνθρωπος με  

παιδεία δεν χειραγωγείται εύκολα και δεν λειτουργούν σε αυτόν ως θετικά πρότυπα οι 

γιουτιουμπερ με εκατομμύρια ακόλουθους οι οποίοι κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. 

Πολλοί λίγοι από αυτούς έχουν σπουδάσει ή έχουν μια κάποια μόρφωση. Είναι όμως τόσο 

πονηροί που πιάνουν τον σφυγμό της νεολαίας και γίνονται πλούσιοι ενώ τα παιδιά 

φτωχαίνουν καθώς ασχολούνται με τα ρηχά και ανούσια θέματα που αυτοί προάγουν. Οπότε 

πρέπει να υπάρξει σωστά οργανωμένη παιδεία ώστε κάποιος, ακόμα και αν πιέζεται στην 

καθημερινότητά του, να παίρνει δύναμη για το μέλλον και να ξεχωρίζει τι είναι πραγματικά 

αυτό που αξίζει. Η παιδεία είναι πολύ σημαντική, είναι άμυνα στη 

δυστυχία!  

 


