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Η πανδημική κρίση του covid – 19  ήρθε στη ζωή μας αιφνιδιαστικά προκαλώντας 

ανισορροπία σε όλα τα επίπεδα ζωής. Για πολλές χώρες και κοινότητες σε όλο τον 

πλανήτη βιώνεται ως απειλή, αφού δεν είχαν προετοιμαστεί έγκαιρα τόσο για να είναι 

ενήμεροι όσο και να την αποτρέψουν. Οι περισσότερες χώρες προσπαθούν να 

ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες μέσα από διάφορες στρατηγικές όπως, η προσεκτική 

ατομική υγιεινή, η κοινωνική απόσταση και απομόνωση και ο εγκλεισμός. Για να 

ανταποκριθούν κατάλληλα, οι άνθρωποι πρέπει να αποσαφηνίσουν, πόσο μεγάλη 

είναι η απειλή, ποιοι παράγοντες καθόρισαν την εξάπλωσή της, πώς μπορούν να 

προστατευτούν και ποιους να εμπιστεύονται για πληροφορίες (Fischhoff et al., 2018). 

Σύμφωνα με την Ahmed (2006), χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε περιπτώσεις 

κρίσεων είναι ο αιφνιδιασμός για το γεγονός, η απειλή αναφορικά με τους υλικούς 

και τους ανθρώπινους πόρους, η απώλεια του ελέγχου, οι ορατές ή και οι αόρατες 

συνέπειες στους ανθρώπους, στα αγαθά και στις δημόσιες λειτουργίες και η διακοπή 

της ρουτίνας και της συνηθισμένης ροής των διαδικασιών. Επιπλέον, σημειώνεται  

υπέρβαση των πόρων πέραν των διαθέσιμων και κλιμάκωση των γεγονότων, καθώς 

πληθαίνουν οι πληροφορίες και το αυξημένο ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) για το γεγονός που προκύπτει.  

 

Στην περίπτωση του κατ΄ οίκον περιορισμού λόγω της πανδημίας του Covid-19 

έρχεται να προστεθεί η απογοήτευση και η πλήξη που σχετίζεται με την απομόνωση 

που συνεπάγεται απώλεια της καθημερινής ρουτίνας και περιορισμένη κοινωνική και 

σωματική επαφή (Brooks et al., 2020).Τα αρνητικά συναισθήματα (όπως το άγχος και 

η κατάθλιψη) και ο φόβος για τους κοινωνικούς κινδύνους αυξάνονται, ενώ 
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μειώνονται τα θετικά συναισθήματα (Sijia, et al., 2020). Επιπρόσθετα, oι άνθρωποι 

ανησυχούν περισσότερο για την υγεία τους και την οικογένειά τους, ενώ αρκετοί 

αναπτύσσουν φοβίες μήπως μολυνθούν από την αρρώστια. Επιπλέον η 

επαναλαμβανόμενη και υπερβολική παρακολούθηση των ΜΜΕ για το θέμα της 

πανδημίας ενισχύει το άγχος με ενδεχόμενη επίπτωση και στην υγεία (Garfin et al., 

2020). Πρόσθετες επιπτώσεις καταγράφονται και σε κοινωνικό επίπεδο, με αρνητικές 

συνέπειες στον οικονομικό και στον εργασιακό τομέα.  

 

Όσον αφορά τα παιδιά, και αυτά δεν είναι αδιάφορα στις επιπτώσεις της πανδημίας 

Covid-19. Βιώνουν φόβους, αβεβαιότητα, σωματική και κοινωνική απόσταση. Τα 

μικρότερα παιδιά δε, εμφανίζουν προσκόλληση και ανησυχία για την υγεία των 

ενηλίκων, ενώ τα μεγαλύτερα εμφανίζουν ευερεθιστότητα, διάσπαση προσοχής και 

φόβο (Jiao et al., 2020). Γνωρίζουμε πως τα παιδιά που αντιμετωπίζουν απροσδόκητα 

γεγονότα εμφανίζουν διάφορες αντιδράσεις άγχους και έχουν καταγραφεί αρκετά σε 

σχέση με τις αντιδράσεις τους σε τραυματικές καταστάσεις, όμως οι γνώσεις μας για 

το πώς βιώνουν και αντιδρούν σε μια πανδημία είναι περιορισμένες. Το αυξημένο 

άγχος των γονέων σε συνδυασμό με την κοινωνική απομόνωση των παιδιών από τους 

φίλους τους και το σχολείο μπορεί να επηρεάσει τις συναισθηματικές και τις 

κοινωνικές τους δεξιότητες. Στις περιπτώσεις δε που προϋπάρχουν θέματα ψυχικής 

υγείας στα παιδιά, ή/και τους γονείς, αλλά και τους οικογένειες που τα επίπεδα 

άγχους είναι ιδιαίτερα υψηλά λόγω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών, οι πιθανότητες 

επιδείνωσης ή εμφάνισης ψυχολογικών δυσκολιών στα παιδιά είναι περισσότερες 

(Attanasio et al., 2020). Ωστόσο, οι θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων και 

παιδιών κατά τη διάρκεια μιας αγχωτικής κατάστασης μπορούν να μετριάσουν τους 

ψυχολογικές δυσκολίες των παιδιών (Moroni et al., 2019), ενώ η  κατανόηση των 

αντιδράσεων και των συναισθημάτων τους είναι απαραίτητη για την κατάλληλη 

αντιμετώπιση των αναγκών τους.  

 

Στην περίπτωση των εφήβων, η κοινωνική απόσταση για την επιβράδυνση τους 

εξάπλωσης του Covid-19 είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς αισθάνονται αποκομμένοι 

και από τους φίλους τους. Επιπλέον, μπορεί να βιώνουν απογοήτευση για 

προγραμματισμένες δραστηριότητες στο κοντινό μέλλον που αναβάλλονται ή 

ακυρώνονται. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη περίοδο κοινωνικής απόστασης και 

περιορισμού οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τους επαφές τους μέσα 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αυτό τον τρόπο η ανθεκτικότητα και η 

προσαρμοστικότητα να ενισχυθούν μέσα από τους κοινωνικές πηγές στήριξης, που 

είναι και οι φίλοι. Ωστόσο, καθώς οι έφηβοι εδραιώνουν την αίσθηση τους 

ταυτότητάς τους μέσα από την ομάδα των συνομηλίκων, μπορεί η επαφή μέσα από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην είναι αρκετή. Γι΄ αυτό, και η σύνδεση με την 

οικογένεια παραμένει και οι γονείς είναι σημαντικοί για τους εφήβους, παρόλες τις 

συγκρούσεις.  

 

Επιπρόσθετα, η στήριξη και η ενδυνάμωση των εφήβων είναι σημαντικό να 

πλαισιώνεται από δύο σημαντικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας πηγάζει από την 

ανάγκη των έφηβων να επιζητούν την προστασία και την ασφάλεια σε καταστάσεις 

κρίσης (Λουμάκου & Μπρουσκέλη, 2010). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό, σε ένα 

πρώτο επίπεδο η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου θα καθησυχάσει 

τον έφηβο και θα τον ενθαρρύνει να συζητήσει και να εκφράσει τα συναισθήματά 

του. Στην πορεία, παρέχονται, ανάλογα με τις ανάγκες, ψυχολογικές πρώτες βοήθειες. 
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Αυτός ο δεύτερος άξονας στήριξης περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης και τη 

μείωση της απειλής κατά της ζωής. Όπως τονίζουν οι Brock et al. (2005), η 

ψυχολογική στήριξη θα πρέπει να αποδέχεται ως φυσιολογικές τις αντιδράσεις σε 

αυτές τις ασυνήθιστες καταστάσεις για να μπορεί να είναι ουσιαστική και βοηθητική. 

 

Προτάσεις προς τους γονείς των εφήβων 

Είναι σημαντικό ο γονιός να ενσωματώσει στη ζωή του τη φροντίδα όχι μόνο για τα 

παιδιά του αλλά και για τον εαυτό του. Η τήρηση ενός κανονικού προγράμματος 

παρέχει μια αίσθηση ελέγχου, προβλεψιμότητας, ηρεμίας και ευεξίας. Έτσι, ο γονιός 

είναι σημαντικό να καθιερώσει και να προσπαθήσει να διατηρήσει μια νέα ρουτίνα, η  

οποία θα εντάξει τον/την έφηβο με τη βοήθεια της συνέχειας της ύπαρξης των 

βασικών κανόνων της κάθε οικογένειας. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας και όπου 

είναι δυνατόν στη νέα καθημερινότητα, είναι σημαντικό να δίδονται στον έφηβο 

πρωτοβουλίες. Είναι βοηθητικό να του/ης ανατίθεται, είτε κάτι ατομικό (π.χ. 

σκούπισμα δωματίου), είτε να συνεισφέρει σε μια οικογενειακή εργασία (π.χ. βάψιμο 

στα κάγκελα της βεράντας).  

Επιπλέον, ο γονιός αξίζει να δει αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες του εγκλεισμού 

σαν μια ευκαιρία, που δεν είχε πριν λόγω εργασιακού φόρτου και υποχρεώσεων, για 

να έρθει πιο κοντά και να αφιερώσει χρόνο στην οικογένεια του. Μπορεί να 

μοιραστεί προσωπικές εμπειρίες από τις οποίες μαθαίνουν τα παιδιά τόσο για την 

πορεία του  ως άτομο, όσο και για τρόπους διαχείρισης καταστάσεων. Εστιάζοντας 

στη θετική πλευρά της ζωής, μπορεί να νοηματοδοτήσει τις γιορτινές μέρες και τις 

αργίες παρέχοντας περισσότερο χρόνο στην οικογένεια. Θα βοηθούσε ακόμα να 

κάνει όσο πιο διασκεδαστικά πράγματα γίνεται, όπως να τραγουδήσουν, να 

περπατήσουν στη φύση, αλλά και να συμμετάσχει όλη η οικογένεια σε 

δραστηριότητες, όπως να χορέψουν ή να παίξουν ένα επιτραπέζιο. 

Παρόλο που ο γονιός αμφισβητείται στην εφηβεία, δεν πρέπει να ξεχνά πως είναι το 

πρότυπο του παιδιού του. Είναι σημαντικό να βοηθήσει τον/την έφηβο να υιοθετήσει 

υγιείς στρατηγικές αντιμετώπισης με μοντελοποίηση θετικών συμπεριφορών. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να φροντίσει την υγεία όλης της οικογένειας επιλέγοντας 

υγιεινές συνήθειες (π.χ. υγιεινή διατροφή, ήπια άσκηση, επαρκή ύπνο).  

Αξίζει, όταν ο/η έφηβος μιλάει στο γονιό, ο γονιός να σταματήσει ό,τι κάνει, να 

ακούσει και να εκφράσει ενδιαφέρον για αυτό που λέει το παιδί του. Μπορεί να 

παρατηρεί τις στιγμές που είναι πιο πιθανό να ανταποκριθεί ο/η έφηβος και να 

ξεκινήσει πρώτος μια συζήτηση για κάτι που ενδιαφέρει το παιδί του. Βοηθά το να 

επαναλάβει αυτά που άκουσε για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβε σωστά και να εκφράσει 

τη γνώμη του χωρίς να ελαχιστοποιήσει τη θέση του/της εφήβου. Επίσης, κατή τη 

διάρκεια της συνομιλίας ο γονιός είναι θετικό να εστιάζει στα συναισθήματα του 

παιδιού παρά στα δικά του και να δράττει με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να ενισχύει 

την αυτονομία του εφήβου γνωστοποιώντας του τους κινδύνους της παρούσας 

κατάστασης. Για παράδειγμα, μπορεί να ρωτήσει τον/την έφηβο «Τι λένε οι φίλοι σου 

γι’ αυτή τη κατάσταση που βιώνουμε;». Ο γονιός είναι βοηθητικό να αναγνωρίσει ότι 

δεν είναι διασκεδαστικό να μένουμε στο σπίτι ή να τηρούμε τα αυστηρά μέτρα 

προστασίας (μάσκες, αποστάσεις κ.α.) και ότι εύχεται να μπορούσαμε όλοι να 

ζούσαμε όπως πριν. Με αυτό το τρόπο αναγνωρίζει την αγωνία και τη θλίψη που 

συνοδεύει την απομόνωση. 
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Είναι σημαντικό να ενισχύσει ο γονιός την κοινωνική σύνδεση και την επαφή του 

εφήβου με τους φίλους και τους συνομηλίκους. Θα μπορούσε να προτείνει μια 

ομαδική κλήση ή ένα βιντεοπαιχνίδι. Ωστόσο, δεν πρέπει να παύει να ελέγχει τη 

χρήση του διαδικτύου και να προστατεύει τον/την έφηβο ώστε να μην οδηγηθεί στον 

εθισμό. Ο/Η έφηβος/η δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος/η πριν από τον ύπνο και 

κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μόλις τελειώσει ο περιορισμός είναι σημαντικό να 

επανέλθουν οι κοινωνικές σχέσεις με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο. 

Είναι ενισχυτικό για όλους να συζητήσει με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τις 

απαιτήσεις  αυτή την περίοδο, ώστε να περιορίσει την ανησυχία του όσον αφορά το 

διάβασμα του παιδιού του, που σε αυτή την ήδη τεταμένη περίοδο θα εντείνει τις 

συγκρούσεις και την ένταση.   

Οι περισσότεροι έφηβοι θα τα καταφέρουν καλά με την υποστήριξη της οικογένειας 

τους, ακόμη και αν εμφανίζουν σημάδια άγχους. Ωστόσο, μερικοί έφηβοι μπορεί να 

εμφανίσουν έντονο άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονικές συμπεριφορές. Ο γονιός 

πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με κάποιον ειδικό εάν ο/η έφηβος/η παρουσιάσει 

σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά του/της. 

Σε αυτές τις ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες τα όρια και η υπομονή όλων θα 

δοκιμαστούν. Χρειάζεται υπομονή και ο γονιός σε κάθε περίπτωση να αναζητά 

βοήθεια αν δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματά του ή αν βιώνει αδιέξοδο.  

Προτάσεις προς τους/τις εφήβους 

Ο/η έφηβος/η αξίζει να σκέφτεται πως όλοι μαζί υποφέρουμε από τον υποχρεωτικό 

περιορισμό των προσωπικών μας ελευθεριών και όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη για την 

προστασία της υγείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δει τη νέα ρουτίνα που 

επιβάλλει η πανδημία ως μία κατάσταση που θα του/της δώσει την ευκαιρία να έρθει 

πιο κοντά με την οικογένεια του/ης. 

Φυσικά το σχολείο και οι φίλοι παραμένουν κοντά στον/ην έφηβο/η διαδικτυακά, 

καθώς είναι σημαντικό να έχει επαφή και με το σχολείο και με τους φίλους του/ης. 

Είναι όμως εξίσου σημαντικό να σκέπτεται πως, η «πραγματική» ζωή υπάρχει έξω 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορεί αυτή την περίοδο να είναι ο 

κυριότερος τρόπος επικοινωνίας, αλλά δεν αντικαθιστούν την ανθρώπινη επαφή. 

Μπορεί οι ειδοποιήσεις και τα μηνύματα να μην σταματούν και αυτό μπορεί να γίνει 

εξαντλητικό, αλλά πρέπει να προσπαθήσει να είναι αυστηρός/ή με τον εαυτό του/ης 

και αν χρειάζεται να απενεργοποιήσει το τηλέφωνο για λίγο. Είναι σίγουρο πως θα 

κοιμηθεί καλύτερα το βράδυ εάν έχει αποσυνδεθεί νωρίτερα και έχει βάλει το 

απαραίτητο όριο στον εαυτό του/ης και στους άλλους.   

Σε αυτή τη συνθήκη του υποχρεωτικού εγκλεισμού, η ανάγκη που μπορεί να έχει ο/η 

έφηβος/η να μείνει στο δωμάτιο του/ης και να καταφεύγει σε ονειροπολήσεις ή να 

κοιμάται, γιατί δεν έχει κάτι αξιόλογο να κάνει όπως πιστεύει, άλλη τόση ανάγκη 

έχουν και οι γονείς του/ης να τον/ην βλέπουν να κάνει πράγματα και  μαζί τους για να 

είναι δραστήριος/α και όχι παραιτημένος/η. Μπορεί λοιπόν να καθίσει στο 

οικογενειακό τραπέζι και να φάνε όλοι μαζί. Θα είναι το καλύτερο δώρο για όλη την 

οικογένεια. 

Ο/η έφηβος/η είναι σημαντικό να απομακρύνει όσο μπορεί «αθώες» όπως νομίζει 

ουσίες, που θα τον/την απομακρύνουν μόνο για λίγο από το άγχος που προκαλεί η 
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κατάσταση της κοινωνικής απόστασης, αλλά θα επιδεινώσουν την ήδη «βαριά» 

ψυχολογία του/ης. Ο υπερβολικός ύπνος, η υπερκατανάλωση τροφής, η κατανάλωση 

αλκοόλ ή ουσιών αποτελούν ανθυγιεινούς τρόπους αντιμετώπισης. Είναι σημαντικό 

να αποφύγει τη χρήση τους και να δώσει προοπτική στη ζωή του/ης οργώνοντας τη 

μέρα του/ης φτιάχνοντας μια λίστα των πραγμάτων που πρέπει ή μπορεί να κάνει. 

Επίσης, μπορεί να αφιερώσει χρόνο σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως σχέδιο-

ζωγραφική, δημιουργική γραφή, μουσική, χορός κ.α. Για πολλούς, η δημιουργία είναι 

ένας τρόπος να εκφράσουν δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα. Αλλά, και το να 

φτιάξει ένα φαγητό για την οικογένεια του/ης είναι ένα μέσο εκτόνωσης και 

χαλάρωσης.  

Επιπρόσθετα, η  υγιεινή διατροφή και η άσκηση (είτε υψηλής έντασης π.χ. τρέξιμο, 

είτε χαμηλής έντασης π.χ. περπάτημα) θα τονώσει σωματικά και ψυχικά τον/ην 

έφηβο/η, και η επαφή με τους/ης δικούς του/ης ανθρώπους θα τον/ην  χαλαρώσουν 

και θα τον/ην ενεργοποιήσουν. Μπορεί ακόμα να δοκιμάσει και τεχνικές χαλάρωσης 

που είναι βοηθητικές ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι είναι αγχωμένοι ή ανήσυχοι.  

Από την άλλη, τις ώρες που ο/η έφηβος/η επιδιώκει να μείνει μόνος/η μπορεί να 

αφιερώσει λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί πώς αισθάνεται πραγματικά για αυτή τη 

«νέα κατάσταση». Για παράδειγμα,  θα μπορούσε να καθίσει να σκεφτεί τι είναι αυτό 

που μπορεί να τον/ην βοηθήσει. Να βρει ένα ήσυχο μέρος και να κάνει κάποιες 

ερωτήσεις στον/ην εαυτό του/ης όπως: «Πως νιώθω; Υπάρχει κάτι που χρειάζομαι; Τι 

με βοηθάει; Ποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει;» Μπορεί επίσης, να εξασκηθεί στη 

θετική συνομιλία με τον/ην εαυτό του/ης. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει την 

αυτοπεποίθηση του/ης, θα επαναδιατυπώσει τις αρνητικές του/ης σκέψεις και θα 

φροντίσει τον/ην εαυτό του/ης μιλώντας του με «καλοσύνη» όπως θα μίλαγε στο/ην 

καλύτερό/ή του/ης φίλο/η. Δε χρειάζεται να στοχεύει στη τελειότητα γιατί «είναι 

μοναδικός/ή».  

Επιπλέον, ο/η έφηβος/η μπορεί να τονώσει το αρνητικό του/ης συναίσθημα με το να 

γελά καθημερινά με την οικογένεια του/ης και τους/ις φίλους/ες του/ης, είτε  

παρακολουθώντας αστεία βίντεο, είτε κάποια κωμωδία. Επίσης, η παροχή βοήθειας 

σε άτομα της οικογένειας του/ης, ο εθελοντισμός προσεγγίζοντας αυτούς που είναι 

μόνοι ή ο ακτιβισμός μπορεί να τον/ην κάνουν να αισθανθεί όμορφα. Έτσι, θα 

μπορούσε να φτιάξει έναν καφέ για το γονιό του/ης ή και κάτι περισσότερο, όπως να 

συμμετάσχει σε μια εθελοντική οργάνωση ή να βοηθήσει κάποιον ηλικιωμένο. Αξίζει 

να βρει  αυτό που ταιριάζει στη ζωή του/ης και να έχει νόημα για αυτόν/ήν. 

Ο/η έφηβος/η μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση είναι σημαντικό να σκεφτεί και 

το τέλος αυτής της διαδρομής. Να σκεφτεί τον επίλογο και τι θετικό θα ήθελε να έχει 

αποκομίσει από όλο αυτό το πρωτόγνωρο γεγονός για όλους μας, που θα τον 

συντροφεύει ως μια ξεχωριστεί εμπειρία σε όλη του τη ζωή. 
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