
                        Χριστούγεννα σε εποχή κορωνοϊού 

 

 Η κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό είναι πρωτόγνωρη και δύσκολη 

για όλους μας. Η διαρκής παραμονή στο σπιτι, η απουσία επαφής με αγαπημένα μας 

πρόσωπα και οι αλλαγές του καθημερινού προγράμματος είναι παράγοντες που  

επιβαρύνουν την ψυχολογία πολλών ανθρώπων. Όμως όπως κάθε κρίση, έτσι και αυτή, 

έχει αρχή, μέση και τέλος. 

 Πολλοί πιστεύαμε και ελπίζαμε πως τα Χριστούγεννα θα είναι μια ευκαιρία να 

δούμε αγαπημένα μας πρόσωπα, συγγενείς και φίλους, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε 

λίγο από την απομόνωση της καραντίνας. Δυστυχώς αυτό δε θα είναι εφικτό όπως 

φαίνεται, όμως ξέρουμε ότι θα είναι για το καλό και την υγεία όλων, έτσι ώστε να 

γυρίσουμε στην ομαλή καθημερινότητά μας λίγο πιο γρήγορα. 

 Παρακάτω, δίνονται κάποιες συμβουλές και προτάσεις στο πώς μπορούμε να 

περάσουμε τις ημέρες των διακοπών, διασκεδάζοντας με την οικογένειά μας και 

ακολουθώντας παράλληλα τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ώστε να 

προφυλάξουμε τους εαυτούς μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και τους συμπολίτες 

μας.  

 

Συμβουλές προς τους γονείς: 

 

 Φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε από επίσημους και έγκυρους φορείς (όπως ο 

ΕΟΔΥ) και να αποφεύγουμε αναξιόπιστες πηγές ενημέρωσης, που μας 

επιφορτίζουν χωρίς λόγο. 

 Προσπαθούμε να διατηρούμε ένα καθημερινό, σταθερό πρόγραμμα, όμως 

προσαρμοζόμαστε σε νέα δεδομένα με ευελιξία. Ο χρόνος που ασχολείστε με την 

εργασία σας να είναι επίσης σταθερός και συγκεκριμένος, έτσι ώστε να σας μένει 

ελεύθερος χρόνος για ενασχόληση με την οικογένειά σας και με άλλες 

δημιουργικές δραστηριότητες. Η κατάργηση του προγράμματος ενισχύει το 

αίσθημα της ανασφάλειας και της διατήρησης ελέγχου.  

 Διατηρούμε τις κοινωνικές επαφές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα με 

εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας (τηλέφωνο, διαδίκτυο, ακόμα και γράμμα!) 

 Διατηρούμε ένα υγιεινό τρόπο ζωής μέσω της διατροφής, της άσκησης και του 

ύπνου. Η διατροφή είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τόσο τη σωματική 

όσο και την ψυχική μας υγεία. Αποφύγετε την κατανάλωση τροφών με υψηλή 

θερμιδική και χαμηλή θρεπτική αξία, των έτοιμων, συσκευασμένων τροφών και 

της μεγάλης ποσότητας καφεΐνης και ζάχαρης. Η άσκηση συμβάλλει στη μείωση 

του στρες και προσδίδει ένα αίσθημα ευεξίας. Αναζητήστε ασκήσεις, οι οποίες 

μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο του σπιτιού και που ταιριάζουν στη δική σας 



φυσική κατάσταση και στις δικές σας ανάγκες. Ο ύπνος και το σταθερό ωράριο 

αυτού, συμβάλλουν σημαντικά στην καλή ψυχική και σωματική λειτουργία.  

 Σε περίπτωση που παρατηρήσετε δυσκολία στη διαχείριση έντονων 

συναισθημάτων, όπως έντονο άγχος, απευθυνθείτε σε ειδικό ψυχικής υγείας. 

Αναζητήστε τηλεφωνικές γραμμές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που έχουν 

δημιουργηθεί για τη στήριξη ατόμων την περίοδο αυτή. 

 Ασχοληθείτε με ευχάριστες δραστηριότητες. Δώστε καθημερινά χρόνο στον 

εαυτό σας, κάντε δραστηριότητες που σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα, π.χ. 

διαβάστε ένα βιβλίο, δείτε μια ταινία, ακούστε μουσική, παίξτε ένα επιτραπέζιο 

με τα μέλη της οικογένειάς σας.  

 Ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής και προστασίας όπως αυτοί ορίζονται από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

 

Συμβουλές για τα παιδιά: 

 

 Ενημερώστε τα παιδιά για τον κορωνοϊό και τα μέτρα υγιεινής που καλούνται να 

τηρήσουν, χρησιμοποιώντας οδηγίες ανάλογες της ηλικίας τους. Αναζητήστε στο 

διαδίκτυο οπτικοακουστικό υλικό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και 

παραμύθια που έχουν δημιουργηθεί με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Έχω κάποια 

από αυτά στο e-class του σχολείου, στο μάθημα «Σχολική Ψυχολόγος». 

 Επιλύστε με ειλικρίνεια τα ερωτήματά τους και προσπαθήστε να καθησυχάσετε 

τους φόβους τους, χωρίς να παρέχετε ψευδείς καθησυχασμούς. Έτσι θα 

ενισχύσετε το αίσθημα της ασφάλειας. Είναι σημαντικό να τα κρατήσουμε μακριά 

από αμφιβόλου ποιότητας ειδήσεις. Ωστόσο, τους επισημαίνουμε ότι χρειάζεται 

να προσέχουν την υγιεινή τους. 

 Αφιερώστε τους ποιοτικό χρόνο. Παίξτε ένα επιτραπέζιο μαζί τους, δείτε μια 

ταινία, διαβάστε ένα παραμύθι, γυμναστείτε μαζί, χορέψτε, παίξτε το αγαπημένο 

τους παιχνίδι, ζωγραφίστε, φτιάξτε κατασκεύες... Τα παιδιά έχουν φαντασία και 

όρεξη πάντα και είναι ωραίο να μπορούμε να αφεθούμε λίγο στον αυθορμητισμό 

τους. Στο e-class έχω προσθέσει επίσης, δραστηριότητες για το σπίτι από το 

Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. 

 Ενθαρρύνετέ τα να αφιερώνουν χρόνο στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά διατηρούν ένα 

πρόγραμμα στην καθημερινότητά τους και την επαφή με το σχολικό περιβάλλον, 

έχοντας παράλληλα επικοινωνία με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

τους.  

 Θυμόμαστε ότι η συμπεριφορά μας αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά. Αν μπορούμε 

εμείς να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, θα μπορούν και τα παιδιά μας. 



 Αν εντοπίσετε αντιδράσεις ή σκέψεις των παιδιών που δυσκολεύεστε να τις 

διαχειριστείτε, απευθυνθείτε στο σχολείο ώστε να μεσολαβήσει για την 

επικοινωνία σας με ψυχολόγο. 

 

                                                                                            Καλές γιορτές με υγεία! 

                                    Νίκη Πορτοκαλλά 

                                                                                                     Ψυχολόγος 
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