
Αγαπητοί γονείς, φίλοι και συνάδελφοι, με αφορμή όλα αυτά τα δύσκολα που 

μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας , θέλω να σας ευχηθώ υπομονή, δύναμη και αισιοδοξία!  

Ζούμε μια τρομακτική κατάσταση, άγνωστη και μη ελεγχόμενη. Χρειάζεται να 

διαχειριστούμε όλο αυτό που μας συμβαίνει,… τη ζωή στο σπίτι, την απειλή της αρρώστιας, 

τα έντονα συναισθήματα, όπως ο φόβος, το έντονο άγχος, η μοναξιά, ο πανικός. Έχει 

σημασία να αναγνωρίσουμε αυτά τα συναισθήματα, να μη ντρεπόμαστε γι’ αυτά, να 

κατανοήσουμε ότι είναι ανθρώπινα και αφορούν όλους. Έχει ακόμα μεγάλη σημασία να 

συνομιλούμε για τις ψυχικές και πρακτικές  δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σ αυτές τις 

πολύ ιδιαίτερες συνθήκες.   

Ειδικά για τους γονείς με παιδιά με αναπηρία ο μακροχρόνιος εγκλεισμός μπορεί 

να είναι μια πραγματική δοκιμασία. Τα παιδιά που περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της 

ημέρας στα σχολεία τους, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα θεραπευτικά τους 

προγράμματα τώρα είναι στο σπίτι με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η αλλαγή στα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους. Ο γονιός σηκώνει στην πλάτη του ένα μεγάλο 

ψυχικό και πρακτικό φορτίο. Από που λοιπόν αντλούμε δύναμη και ελπίδα σε μια τέτοια 

κατάσταση; 

 Εδώ καλούμαστε να έρθουμε σε επαφή με τα αποθέματα μας (ναι, υπάρχουν 

αλλιώς θα είχαμε τρελλαθεί), καλούμαστε να θυμηθούμε όλες εκείνες τις στιγμές μέχρι 

σήμερα που διαχειριστήκαμε μεγάλες προσωπικές και οικογενειακές κρίσεις και τα 

βγάλαμε πέρα. Καλούμαστε να χαλαρώσουμε την εσωτερική μας κριτική κάθε φορά που 

νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε με τις υποχρεώσεις μας ή δεν είμαστε τόσο 

δημιουργικοί με τα παιδιά μας. Καλούμαστε να δείξουμε κατανόηση και αποδοχή για τον 

εαυτό μας για τις δύσκολες στιγμές, για τις δύσκολες μέρες. Καλούμαστε να επικοινωνούμε 

την εμπειρία μας και τις δυσκολίες μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις συνέπειες του ιού 

στη ζωή μας αλλά μπορούμε να δούμε ποια κομμάτια της καθημερινότητας μας μπορούμε 

να ελέγξουμε. Η φροντίδα του εαυτού μας, η συνομιλία με ανθρώπους που μας νοιάζονται, 

το διάβασμα, μια ταινία που μας χαλαρώνει και μας κάνει να γελάμε, μια δραστηριότητα 

που απολαμβάνουμε μαζί με τα παιδιά μας, η μουσική, η κίνηση, όλα αυτά έχουν σημασία! 

Η τήρηση όσο το δυνατόν ενός σταθερού καθημερινού προγράμματος θέλει προσπάθεια 

στην αρχή αλλά προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία στα παιδιά (τήρηση χρονικών ορίων 

έκθεσης στην οθόνη-όλα τα παιδιά θα δούν πολύ περισσότερες ώρες τηλεόραση και Η/Υ 

αυτές τις μέρες-σταθερές ώρες φαγητού και ύπνου) είναι επίσης σημαντική. 

Το άγνωστο τρομάζει αλλά μόνο βιώνοντας το μπορούμε να μιλήσουμε για το 

αύριο (κλεμμένο από την τη συγκλονιστική αφήγηση μιας γυναίκας σε ανοσοκαταστολή, 

που μπορεί να βρείτε εδώ: https://www.psychologynow.gr/arthra-

psyxologias/koinonia/koinoniki-psyxologia/8611-menoume-spiti-i-kekleismenon-ton-

thyron.html?fbclid=IwAR09Oy5RdEImg7qskqfEYMxiWI26tBQYexamspDlch9sJFBAqm-

McxJ_eDg). 

Παραμένουμε μαζί-παραμένουμε συνδεδεμένοι (το προσωπικό μου τηλέφωνο θα 

είναι διαθέσιμο για όλους τους γονείς για οποιαδήποτε βοήθεια και επικοινωνία). 
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