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Τη έρνπκε θεξδίζεη -θαη ηη έρνπκε λα θεξδίζνπκε-  από ηελ 

απαγόξεπζε θαη ηελ Παλδεκία 

Οινη ζπκθσλνχκε ζην πφζν δχζθνιεο είλαη νη κέξεο πνπ πεξλάκε, απνθεχγνπκε φκσο λα 

ζθεθηνχκεκήπσο έρνπκε λα θεξδίζνπκε θαη θάηη. Παξαθάησ παξαζέησ  πξνζσπηθέο 

απόςεηο θαη εζηηάδσ όρη ηόζν ζηηο δπζθνιίεο νη νπνίεο είλαη δεδνκέλεο θαη έρνπλ 

αλαιπζεί πνιύ, αιιά ζηα ζεκεία -ζηα νπνίαε δηαρείξηζε ηεο  απαγόξεπζεο από εκάο- 

κπνξεί λα πξνζθέξεη άιινπο  ηξόπνπο ύπαξμεο θαη λα αλαδείμεη λέεο δπλαηόηεηεο. 

  Μέζα απφ ηελ απαγφξεπζε θαη ηελ παλδεκία ινηπφλ κάζακε:  

- Πόζν εππξνζάξκνζηνη είκαζηε :Σηνπο θαλφλεο ηεο απαγφξεπζεο (π.ρ ζηε ηήξεζε 

σξαξίσλ θαη ιφγσλ εμφδνπ, ζηε ρξήζεο ηεο κάζθαο, ζηνπο θαλφλεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο 

θηι) ζηελ αιιαγή ηξφπνπ εξγαζίαο, ζηελ αιιαγή ηξφπνπ εθπαίδεπζεο θηι, ζηελ 

επηθνηλσλία θηι. 

- Όηη κπνξνύκε λα πεηζαξρνύκε: Απνδείμακε   πφζν πεηζαξρεκέλνη κπνξνχκε λα είκαζηε 

φηαλ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ, θαηαξξίπηνληαο κχζνπο φπσο φηη νη Έιιελεο είλαη 

απείζαξρνη ιφγσ ηδηνζπγθξαζίαο, δελ αθνινπζνχλ ηνπο λφκνπο θαη αλαδεηνχλ εχθνιεο 

ιχζεηο.  Σπδήηεζα κε λένπο πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηζκέλνη γη απηφ πνπ ζπκβαίλεη,  

πνιινί θιείζηεθαλ ζηα ζπίηηα ηνπο γηα λα κελ θνιιήζνπλ γνλείο θαη άιινπο  

ειηθησκέλνπο ζπγγελείο,  αληαπνθξίζεθαλ ζην λα παξαθνινπζνχλ δηαδηθηπαθά ηηο ζρνιέο 

ηνπο-παξφηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν-, άθεζαλ ζπίηηα θαη ζπνπδέο ζηελ επαξρία γηα λα 

ζπλδξάκνπλ ζην λέν πην ρακειφ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ  αλαβάιινληαο ηελ 

απηνλνκία ηνπο, άληεμαλ ηε ιεθηηθή ζηφρεπζε απφ παξαηάμεηο θαη κεγαιχηεξνπο φηη 

εμαηηίαο ηνπο κεηαδίδεηαη ν ηφο θαη άιιαμαλ άξδελ ηελ αλέκειε θνηηεηηθή ηνπο 

θαζεκεξηλφηεηα, ζα έιεγα αδηακαξηχξεηα. 

- Όηη είκαζηε πεξηζζόηεξν ππεύζπλνη από απηό πνπ λνκίδνπκε: κπήθε έληνλα ζηε δσή 

καο ε έλλνηα  «αιιειεμάξηεζε»   θαη φηη είκαζηε ππεχζπλνη ηφζν γηα εκάο ηνπο ίδηνπο 

αιιά θαη γηα ηνπο  γχξσ καο.Είδακε  ζπλαλζξψπνπο καο λα θιείλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο,  

λα κελ ζθέθηνληαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη λα ην θάλνπλ αγφγγπζηα γηα ην δεκφζην 

φθεινο, θάπνηνη κπήθαλ ζε απαγφξεπζε πξνιεπηηθά κπξνζηά ζην ελδερφκελν λα 

κεηαθέξνπλ ηνλ ηφ, επίζεο άιινη είραλ λα δνπλ κέξεο θαη κήλεο ζπγγελείο, ελψ ν ηαηξηθφο 

θιάδνο θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλέβεθε αθφκα πην πνιχ ζηελ εθηίκεζε φισλ κε 

ηελ αληδηνηειή  θξνληίδα πνπ παξείρε. Οια ηα παξαπάλσ θαη πνιιά άιια απνηεινχλ 

καζήκαηα ππεπζπλφηεηαο θαη παξαδείγκαηα πνπ πξέπεη λα θέξλνπκε ζηα παηδηά καο γηα 

λα κπνιηαζηνχλ θαη νη επφκελεο γελεέο. 

- Αιιάμακε ηξόπνπο λα ζρεηηδόκαζηε ή ζρεηηζηήθακε κε πεξηζζόηεξε αζθάιεηα: 

Κακάξσζα νηθνγέλεηεο πνπ έδηλαλ ξαληεβνχ  ζην ζαιφλη -φπσο παιηά- γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ φινη καδί  κία ηαηλία, ελψ κνπ θάλεθε πνιχ έμππλε ε αληηθαηάζηαζε 

ηεο θαθεηέξηαο κε δηαδηθηπαθφ ξαληεβνχ γηα πξσηλφ θαθεδάθη. Επίζεο δηαπίζησζα  θαη 

αιιαγή ζην ηξφπν αλαδήηεζεο ζπληξφθνπ, ν θφβνο ηνπ θνξνλντνχ έθαλε ηνπο αλζξψπνπο 
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πην πξνζερηηθνχο, ηνπο νδήγεζε   λα δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξεο απνζηάζεηο αζθάιεηαο, λα 

γλσξίδνληαη θαιχηεξα πξηλ βγνπλ έμσ,  θαη λα κελ νινθιεξψλνπλ ζχληνκα ζεμνπαιηθά 

ρσξίο λα έρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ άιιν.  

- Αζρνιεζήθακε πην πνιύ θαη πην ζπλεηδεηά κε ηα παηδηά καο: Καηαξράο  γλσξίζακε 

θαιχηεξα ηα παηδηά καο επεηδή είρακε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ζπλαλαζηξνθή καδί 

ηνπο:παίμακε καδί ηνπο, ηα δηαβάζακε, γειάζακε κε ηα αζηεία ηνπο, αθνχζακε ηε κνπζηθή 

ηνπο,αζρνιεζήθακε πην ελεξγά κε ηε δηαπαηγψγεζή ηνπο, θαη επεηδή ζπλεξγάδνκαη κε 

λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί  δηαθξίλνπλ φηη ηα παηδηά είλαη πην ήξεκα απφ 

άιιεο ρξνληέο. Η κεγαιχηεξε γνλετθή  θξνληίδα θαζξεθηίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

θαιφο ν παππνχο θαη ε γηαγηά ή κηα ληαληά ζην ζπίηη, ε ελεξγή ελαζρφιεζε ηνπ γνλέα 

φκσο είλαη απηή πνπ γεκίδεη ην «ζπλαηζζεκαηηθφ δνρείν»  ηνπ παηδηνχ θαη ηαπηφρξνλα θαη 

ν ίδηνο -ν γνλέαο- αηζζάλεηαη πην πιήξεο ζπκκεηέρνληαο πην ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ηνπ.    

Είκαη ζίγνπξνο -κε αθνξκή ηελ παλδεκία- πνιινί ζα επαλεθηηκήζνπλ ηελ ζρέζε πνπ 

έρνπλ κε ηα παηδηά ηνπο. 

- Απνθηήζακε κεγαιύηεξε απηνγλσζία θαη βαζύλνηα: Ο ρξφλνο θαη πσο ηνλ 

θαηαλέκνπκε είκαη ζίγνπξνο φηη  πξνβιεκάηηζε, πνιινί  ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη 

«μνδεχνληαη» ζηηο πνιιέο αζρνιίεο ηνπο θαη   δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζήισζε λα 

αθηεξσζνχλ ζηελ νηθνγέλεηα, λα ραξνχλ θαη λα θακαξψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ 

ή ηελ ζχληξνθν, φπσο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο.Η απαγφξεπζε ηαπηφρξνλα 

δεκηνχξγεζε  ρξφλν γηα ζθέςε, αλαξσηεζήθακε  ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δσή καο θαη ηη 

φρη,  επαλαπξνζδηνξίζακε  ζηφρνπο, ραξήθακε  πιηθά αγαζά ηα νπνία ζπζζσξεχνπκε θαη  

δελ ηα απνιακβάλνπκε-ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ ή θαη ελνρψλ-.Παξάιιεια, είρακε ηε 

δπλαηφηεηα λα θηινζνθήζνπκε  πάλσ ζε πην πλεπκαηηθά ζέκαηα – πνιινί απφ καο 

κάιηζηα ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηα βαζχηεξα πηζηεχσ ηνπο-, ελψ ζπκθηιησζήθακε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ, γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε ην 

ππφινηπν ηεο δσή καο κε κεγαιχηεξε δηαχγεηα θαη ζχλεζε 

Θεσξψνηη καο βνεζάεη πεξηζζφηεξνλα απνδερηνχκε φηη απηή ε θαηάζηαζε  είλαη πιένλ  ε 

πξαγκαηηθφηεηα καο. Εάλ  ζθεθηνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λνκίδσ φηη αλαθηάκε ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ επζχλε λα παξάγνπκε ιχζεηο ζην ηψξα, γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξάζνπκε θαιά 

αθφκα θαη θιεηζκέλνη κέζα ζηα ζπίηηα καο, λα απνδερηνχκε δειαδή φηη ε ραξά δελ παίξλεη 

αλαβνιή γηα όηαλ «θηηάμνπλ ηα πξάγκαηα», αιιά επηηπγράλεηαη ζην εδώ θαη ηώξα. 

Η απφγλσζε  πνπ αηζζαλφκαζηε κπξνζηά ζε κηα  δχζθνιε θαηάζηαζε είλαη κηα αληίδξαζε 

απέλαληη ζε θάηη πνπ δε μέξνπκε πσο λα ην αληηκεησπίζνπκε -δελ έρνπκε ηελ γλψζε-, ελψ 

κηα πην ςχρξαηκε θαη ινγηθή πξνζέγγηζε απειεπζεξψλεη  επθαηξίεο λα ζθεθηνχκε 

δηαθνξεηηθά, λα παξάγνπκε λένπο ηξφπνπο πέξα απφ  ηνπο θαζηεξσκέλνπο. Σηηο δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο ίζσο  ζπλεηδεηνπνηνύκε  πόζν κνλνδηάζηαηνη είκαζηε θαζεκεξηλά θαη όηη 

έρνπκε κάζεη λα  παξάγνπκε επραξίζηεζε κόλν κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο. Αιίκνλν αλ 

θάπνηνο έρεη κάζεη λα ραίξεηαη κφλν κε λπρηεξηλέο εμφδνπο, ή κφλν φηαλ δνπιεχεη ή 

αγνξάδνληαο αγαζά θηι.  Αλ νη ηξφπνη πνπ παξάγνπκε ραξά είλαη κνλνδηάζηαηνη θαη 
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ζπγθεθξηκέλνη  -θαη δελ παξάγνληαη  αλάινγα κε ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηελ πεξίζηαζε- 

ζπρλά γίλνληαη αλεπίθαηξνη,  πάληα ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα ζπκβεί θάηη πνπ ζα καο 

ζηεξήζεη απηνχο ηνπο ηξφπνπο θαη ηφηε θηλδπλεχνπκε απφ θαηάζιηςε.   

Όζνλ αθνξά ηα παηδηά λαη κελ πξέπεη λα απνδερηνύκε ην γεγνλόο όηη είλαη δύζθνιν λα 

παξακέλνπλ ζην ζπίηη, από ηελ άιιε όκσο ρξεηάδεηαη λα ηα ελζαξξύλνπκε πην πνιύλα 

παξάγνπλ ιύζεηο, αληί λα ηνπο παξεγνξνύκε ζπλερώο όηη ε θαηάζηαζε ζα αιιάμεη θαη 

λα δεηάκε ηελ ππνκνλή , κε άιια ιόγηα  λα αληηκεησπίδνπλ παζεηηθά κηα δπζθνιία». Αο 

αμηνπνηήζνπκε ηελ απαγφξεπζε πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ λα αλαδεηνχλ επράξηζηεο 

ζηηγκέο αθφκα θαη κέζα ζε  πξαγκαηηθά  αληίμνεο ζπλζήθεο. Βάιηε ηνπο λα ζθεθηνχλ, λα 

γξάςνπλ ιίζηεο κε πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζην ζπίηη, πσο κπνξνχλ λα παίμνπλ, λα 

επηθνηλσλήζνπλ, λα ραξνχλ, αο αλαδείμνπλ απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

πξνπνλνχληαη  γηα ην κέιινλ. Απνθηνχλ  ηε ηερλνγλσζία πσο π.ρ  αχξην πνπ ζα βξίζθνληαη 

ζε κηα εξγαζία λα κελ θαηαβάιινληαη απφ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη λα νδεγνχληαη ζε 

απνγνήηεπζε θαη παξαίηεζε, αιιά λα αλαδεηνχλ πξσηίζησο -αθφκα θαη  ζηα πιένλ 

απνγνεηεπηηθά πεξηβάιινληα-απηφ ην θάηη πνπ ζα ηνπο δψζεη ηε δχλακε λα παιέςνπλ, λα 

εμειηρζνχλ θαη εληέιεη λα θακαξψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Εχρνκαη ζην κέιινλ λα κε βηψζνπκε μαλά ηέηνηεο «εθηαιηηθέο» θαηαζηάζεηο,  φπνπ 

απεηιείηαη ή ζσκαηηθή  θαη ςπρηθή πγεία. Αο απνδερηνύκε όκσο όηη αθόκα θαη ηώξα 

έρνπκε ηα πεξηζώξηα λα «ρξσκαηίζνπκε» ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, θαη αο βάινπκε ν 

θαζέλαο έλα πξνζσπηθό ζηνίρεκα λα κε καο θαζνξίδεη ε αληημνόηεηα πνπ ζα καο 

ζπκβεί, αιιά  λα είκαζηε ν ηξόπνο πνπ επηιέγνπκε λα αληεπεμέιζνπκε     
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