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«Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ» 

H περίοδος που διανύουμε λόγω της έξαρσης του Κορωναιού, αποτελεί μια 

πρωτόγνωρη και δύσκολη κατάσταση, καθώς καλούμαστε όλοι για πρώτη φορά να 

τροποποιήσουμε τόσο ριζικά τις συνήθειές μας για αυτό το διάστημα και να 

προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, μένοντας σπίτι, προστατεύοντας τόσο τον 

εαυτό μας όσο και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις 

ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει η καραντίνα σε όλους μας, καθώς παρακολουθούμε 

απομονωμένοι στα σπίτια μας τις εξελίξεις, μουδιασμένοι από το παρόν, ανήσυχοι για 

το μέλλον. Απαραίτητος κρίνεται λίγος χρόνος για την αποδοχή  και προσαρμογή στη 

νέα κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να συνηθίσουμε τη νέα 

κατάσταση; Αναμφισβήτητα χρειαζόμαστε ένα διάστημα προσαρμογής, εντάξει αυτό 

είναι δεδομένο. Και μετά την προσαρμογή, τι μπορούμε να κάνουμε εσώκλειστοι στο 

σπίτι τόσες πολλές βασανιστικές ώρες; Υπάρχει κάποιο κέρδος που μπορεί να βγει 

από αυτήν την φαινομενικά γκρίζα κατάσταση; 

 

Από την άλλη πλευρά, όλοι έχετε γνώση πως ο χρόνος με τα παιδιά στους 

γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας δεν είναι αρκετός και πάντοτε υπάρχουν 

πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε με τα παιδιά μας και δεν μας το επιτρέπουν οι 

συνθήκες. Αξίζει λοιπόν η όλη κατάσταση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε να 

αποτελέσει μία ευκαιρία να συσφίξουμε τις σχέσεις με τους αγαπημένους μας και  να 

έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Για να μη μας καταβάλει λοιπόν η όλη 

κατάσταση, πρέπει να σκεφτόμαστε πως είναι κάτι το παροδικό και πρόκειται για το 

καλό όλων μας. Σημασία έχει να λαμβάνουμε ευχαρίστηση από αυτά που επιλέγουμε 

να κάνουμε καθημερινά, αντλώντας δύναμη και ελπίδα. Η ενασχόληση με τα παιδιά 

μας τώρα που μπορούμε να είμαστε πολλές ώρες μαζί, θα κάνει αυτόν τον 

«εγκλεισμό» μία ευχάριστη διαδικασία μέσα από την οποία θα ωφεληθούμε όλοι μας! 

 

Πολλές είναι οι δραστηριότητες μέσα στο σπίτι με τις οποίες μπορούμε να 

ασχοληθούμε περνώντας εποικοδομητικό χρόνο με τα παιδιά μας και δημιουργώντας 

μία ευχάριστη καθημερινότητα. Είναι πολύ σημαντικό να:  

 Ενθαρρύνουμε την εμπλοκή των παιδιών σε ευχάριστες δραστηριότητες που 

συνήθως κάνουμε στην οικογένεια και μας χαλαρώνουν στο σπίτι. 

 Βρίσκουμε χρόνο για να διατηρήσουμε κάποιες βασικές συνήθειες που 

κάνουν εμάς και την οικογένειά μας να αισθανόμαστε καλύτερα και μας 

αποφορτίζουν συναισθηματικά (π.χ. διάβασμα, παρακολούθηση ταινιών, 

παιχνίδι, κλπ ).  

 Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

(πχ. εκπαιδευτικά παιχνίδια). 
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Πιο συγκεκριμένες δράσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε και αποτελούν απλές 

ιδέες για να αξιοποιήσετε τη μέρα σας περνώντας δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά 

σας, είναι οι ακόλουθες: 

 Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια, αυτά που αγαπούν τα παιδιά σας. Χωριστείτε 

σε ομάδες και ακολουθήστε τους κανόνες. 

 Δείτε μαζί φωτογραφίες των προηγούμενων ετών και συζητήστε για αυτές τις 

στιγμές με τα παιδιά σας. 

 Βάλτε μουσική, χορέψτε, και τραγουδήστε παρέα. 

 Δείτε μια ταινία όλοι μαζί. 

 Φτιάξτε όμορφες κατασκευές με διάφορα υλικά και δώστε στα παιδιά την 

ευκαιρία να φανταστούν τι θα ήθελαν να δημιουργήσουν. 

 Διαβάστε ένα βιβλίο μαζί  

 Μαγειρέψτε μαζί. Μπορείτε να διασκεδάσετε παρέα και τα παιδιά σας να 

λάβουν την ικανοποίηση του να μοιραστείτε κάτι μαζί που τις υπόλοιπες 

ημέρες της καθημερινότητας μοιάζει αδύνατο. 

 Κάντε μερικές δουλειές του σπιτιού μαζί σαν παιχνίδι, δίνοντας παράλληλα 

στα παιδιά ένα ισχυρό κίνητρο για την προσπάθειά τους. 

 Διαμορφώστε ένα χώρο για γυμναστική  

 Ασχοληθείτε με την κηπουρική και περιποιηθείτε τον κήπος σας 

 Εναλλακτικά με τα παραπάνω και για να ξεφύγετε από τα στενά όρια του 

σπιτιού, μπορείτε να περάστε ευχάριστα το χρόνο με τα παιδιά σας 

πηγαίνοντας βόλτα στη θάλασσα ή ακόμη και για περπάτημα.  

 

Τέλος να σημειωθεί πως είναι μείζονος σημασίας ο τρόπος που εμείς οι ίδιοι σαν 

γονείς αντιμετωπίζουμε την όλη κατάσταση. Τα παιδιά προσαρμόζονται εύκολα σε 

καταστάσεις, για την ακρίβεια, πολύ πιο εύκολα από όλους μας. Από εσάς εξαρτάται 

όμως αν θα κάνετε την κατάσταση πιο εύκολη ή δύσκολη, ανάλογα με τη δική σας 

στάση και αντιμετώπιση. Μην ξεχνάτε πως τα παιδιά έχουν πολύ ευαίσθητες κεραίες 

και αντιλαμβάνονται αυτό που εσείς ίσως θέλετε να κρύψετε: την ανησυχία σας, τον 

προβληματισμό σας. Η έκφραση των συναισθημάτων μας αντανακλάται στα παιδιά 

οδηγώντας τα να νιώθουν ανάλογα. Για αυτό ακριβώς το λόγο αξίζει να κάνουμε 

θετικές σκέψεις προσπαθώντας να περάσουμε όσο πιο δημιουργικά και ποιοτικά 

μπορούμε το χρόνο μας στο σπίτι, κάνοντας όσο πιο ευχάριστη γίνεται την διαμονή 

τη δική μας αλλά και των παιδιών. 

 

 

 


