
ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 
 

«Θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου. Θάρρος είναι, κι αν φοβάμαι να ΖΩ…» 
 

Το κείμενο γράφτηκε από τον κ. Κώστα Αργυρίου, Δάσκαλο Ειδικής Αγωγής  
του Τμήματος Ένταξης του σχολείου μας. 
 

 Η επιδημία αυτή που όλοι βιώνουμε στις μέρες μας,  πέρα από το τίμημα των ανθρώπινων 

ζωών, έχει τεράστιες ψυχολογικές επιπτώσεις για τους ενήλικες αλλά κυρίως για τα παιδιά. 

 Τα παιδιά μπορεί να εκδηλώσουν άγχος, αγωνία, πανικό, φόβο, θλίψη και θυμό, 

συναισθήματα απολύτως φυσιολογικά. Όλα τα συναισθήματα είναι θεραπευτικά εργαλεία και 

γίνονται επιθετικά, μόνο όταν δε βιώνονται, δεν «ακούγονται» και δεν εκφράζονται. 

 Τα συναισθήματα των παιδιών μας θα πρέπει να «τα αγκαλιάσουμε» και να τα αποδεχτούμε. 

Τα ρωτάμε με ήρεμο τρόπο τι έχουν ακούσει, τι ξέρουν για αυτόν τον ιό και τους δίνουμε την ευκαιρία 

να μιλήσουν για τις σκέψεις και για τα συναισθήματά τους. 

 Συζητάμε μαζί τους με απλά λόγια, είμαστε διαθέσιμοι και καθησυχαστικοί και αφού 

ενημερωθούμε πρώτα πολύ καλά , τους δίνουμε πληροφορίες, χωρίς εξεζητη-μένους επιστημονικούς 

όρους, ανάλογα με την ηλικία τους. Όταν τα παιδιά είναι ενημερωμένα σε σχέση με κάτι που τα 

αναστατώνει, αισθάνονται και πιο ασφαλή. Οι ελλιπείς εξηγήσεις μεγεθύνουν τις ανησυχίες τους. Δεν 

είναι κακό, αν δεν μπορούμε να απαντήσουμε σ’ όλες τις ερωτήσεις τους, ενημερωνόμαστε και 

απαντάμε μια άλλη φορά. 

Είναι απαραίτητο ως γονείς να αντιμετωπίσουμε το δικό μας άγχος και να κουβεντιάσουμε με 

τα παιδιά, μόνο όταν νιώθουμε ήρεμοι και γαλήνιοι. Με ειλικρίνεια μοιραζόμαστε και τον δικό μας 

φόβο. Τα παιδιά με το «καθαρό» ασυνείδητό τους, αντιλαμβάνονται τη δική μας ψυχολογική 

κατάσταση και αφουγκράζονται την περιρρέουσα συναισθηματική φόρτιση. Τους εκμυστηρευόμαστε 

με ήρεμο τόνο ότι κι εμείς έχουμε μια σχετική αγωνία, αλλά νιώθουμε ασφαλείς, γιατί η πολιτεία κι 

εμείς στο σπίτι μας παίρνουμε  τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τον ιό. Τους εξηγούμε ότι 

ο λόγος που έκλεισαν τα σχολεία και παραμένουμε στο σπίτι, είναι για προληπτικούς λόγους και όλα 

είναι υπό έλεγχο. 

 Τους αναφέρουμε  αναλυτικά τα μέτρα προφύλαξης (συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή 

εξόδων….) και τους επισημαίνουμε ότι η φροντίδα του εαυτού τους είναι δική τους ευθύνη. Αν  

κάποια φορά ξέχασαν να πάρουν  κάποια προφύλαξη, δεν τα μαλώνουμε, τους το υπενθυμίζουμε 

ήρεμα. Κάθε δε φορά που κάνουν το σωστό, τα επιβραβεύουμε με ένα πολύ «ζεστό» μπράβο. 

 Με τις συνθήκες αυτές είναι μια ευκαιρία τα παιδιά να ασκηθούν σε συνήθειες υγιεινής και 

καθαριότητας. Με την ενημέρωση που θα τους κάνουμε, αλλά και με τα μέτρα προφύλαξης που θα 

παίρνουν θα αποκτούν όλο κι ένα μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας, ελέγχου και αυτοπροστασίας. 

 Επειδή με την έλευση της επιδημίας, άλλαξε η ζωή όλων μας και ανατράπηκε η κανονικότητα 

και η καθημερινή ρουτίνα των παιδιών, πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα ρουτίνα στη ζωή τους. 

Δομούμε σε κοινή συμφωνία με τα παιδιά μας ένα πρόγραμμα. 

Στη νέα αυτή ρουτίνα εντάσσουμε πράγματα και συνήθειες της παλιάς ρουτίνας (ώρες φαγητού, 

ύπνου), εμπλουτίζοντάς την  όμως και με καινούριες δραστηριότητες: 

* παιχνίδια ατομικά και επιτραπέζια 

* ταινίες και ντοκυμαντέρ ανάλογα με την ηλικία τους 

* ζωγραφική - Άκουσμα μουσικής - Γυμναστική 

* τηλεόραση με μέτρο και αποφυγή άσχημων εικόνων με διασωληνωμένους ασθενείς και θανάτους 

* Με χρονικά όρια χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (διαδραστικά βίντεο, εκπαιδευτικό λογισμικό) 

* Καθιέρωση ενός κοινού χρόνου με  όλη την οικογένεια για κουβέντα και επικοινωνία 



* Μπορούμε να δούμε όλοι μαζί  cd-rom. και παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, δομώντας το 

οικογενειακό μας παρελθόν.  

* Ακόμα έχουμε την ευκαιρία με τα παιδιά μας να μαγειρέψουμε, να φτιάξουμε ένα γλυκό και να τα 

παρωθήσουμε να συμμετέχουν σε οικιακές εργασίες: συγύρισμα δωματίου, ξεσκόνισμα, μάζεμα 

απλωμένων ρούχων, στρώσιμο τραπεζιού, τακτοποίηση πραγμάτων του σούπερ μάρκετ, πότισμα 

λουλουδιών, φύτεμα σε γλάστρες.. 

* Συμφωνία για ένα πρόγραμμα επαναλήψεων και μελέτης στα πλαίσια της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας που ξεκίνησε ήδη στο σχολείο μας. 

Επειδή στα παιδιά αρέσουν τα χρονόμετρα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε ξυπνητήρια ή  τον 

χρονοδιακόπτη του φούρνου για να τα προειδοποιούμε χρονικά: «Μπορείς να είσαι στον υπολογιστή 

σου για μισή ώρα», «Το μεσημεριανό θα είναι έτοιμο σε ένα τέταρτο». 

Την περίοδο αυτή, για να έχουν ισχυρό ανοσοποιητικό προσέχουμε ιδιαίτερα τη διατροφή 

τους, η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει φρούτα, φυσικούς χυμούς, λαχανικά, όσπρια, 

γαλακτοκομικά και γενικά τροφές εμπλουτισμένες με βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά. Καλό θα είναι 

να αποφεύγονται η πολλή ζάχαρη και το αλάτι. 

 Επειδή τα παιδιά διακρίνονται από έντονο εγωκεντρισμό, μπορεί να πιστεύουν ότι θα 

κολλήσουν τον ιό. Τους εξηγούμε ότι αυτό είναι πολύ σπάνιο να συμβεί, και αν συμβεί σε κάποιο 

παιδί θα έχει πολύ ήπια ή καθόλου συμπτώματα και ότι η γρίπη έχει πιο βαριά συμπτώματα και είναι 

πιο συχνή. 

 Στα πιο μεγάλα παιδιά μπορούμε να πούμε ότι κι αν αρρωστήσει κάποιος, δε σημαίνει ότι δεν 

μπορεί να γίνει καλά. Πολλοί κατάφεραν και νίκησαν τον ιό.  Ακόμα τους τονίζουμε ότι κινδυνεύουν 

πιο πολύ οι ευαίσθητες ομάδες. Ωστόσο πρέπει να προσέχουμε ανεξάρτητα από το πόσο 

κινδυνεύουμε. 

Δε λέω στο παιδί μου ότι δε θα συναντήσεις τον παππού και τη γιαγιά για να μην τους 

κολλήσεις. Τους λέμε απλά ότι αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να πάμε να τους δούμε ή να έρθουν 

εκείνοι, γιατί όλοι πρέπει να μείνουμε μέσα. Ωστόσο μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους με το 

τηλέφωνο, το Skype ή με άλλα μέσα. 

 Επειδή τα παιδιά τον καιρό αυτό έχουν χάσει τους φίλους, τους συμμαθητές και τους 

συγγενείς τους, που αποτελούν σημαντικά σημεία αναφορά τους, μπορούμε να επιτρέπουμε να 

επικοινωνούν μαζί τους με διάφορους τρόπους. 

Μπορούμε αυτή την ανοιξιάτικη εποχή να στολίσουμε το σπίτι μας, βάζοντας ανοιξιάτικες 

πινελιές. Αν τα παιδιά έχουν γενέθλια και γιορτές δεν τα ακυρώνουμε, επειδή δεν θα υπάρχουν 

προσκεκλημένοι. Παρασκευάζουμε όλοι μαζί τούρτα, φαγητά, τρώμε, βάζουμε μουσική, χορεύουμε, 

δημιουργούμε μια ευχάριστη γιορταστική ατμόσφαιρα. 

 Στον τρόπο που μιλάμε στα παιδιά κρατάμε ως ζευγάρι μια κοινή γραμμή. Επειδή σε περιόδους 

κρίσεων βγαίνουν αρνητικά συναισθήματα και  αναδύονται έντονες συγκρούσεις μεταξύ των γονέων, 

είμαστε πολύ προσεχτικοί στη σχέση με το παιδί μας. 

Η κρίση αυτή μπορεί να αποβεί μια πολύτιμη ευκαιρία για όλους μας. Τα παιδιά μπορούν να 

ασκηθούν στα δύσκολα, αφού έτσι κι αλλιώς στη ζωή τίποτε δεν πρόκειται να τους χαριστεί. Είναι μια 

ευκαιρία τώρα που υπάρχει πολύς κοινός χρόνος, να συναντηθούμε όλοι μαζί πιο ουσιαστικά και τα 

παιδιά να νιώσουν ότι συνυπάρχουν σε μια «δεμένη» και αγαπημένη οικογένεια και ότι πλάι τους 

βρίσκεται ένα προστατευτικό δίχτυ ασφάλειας με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Καλή δύναμη σε όλους μας!  

  

 

 


