
Όταν δίνουμε το παράδειγμα δημιουργώντας σχέσεις που βασίζονται στην ηρεμία και την αγάπη, τα παιδιά νιώθουν μεγαλύτερη 
ασφάλεια και αγάπη. Η θετική χρήση της γλώσσας, η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση μας βοηθούν να διατηρήσουμε ένα 

ειρηνικό και χαρούμενο οικογενειακό περιβάλλον σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Χρησιμοποιήστε θετική γλώσσα. 
Λειτουργεί!
TΕξηγήστε στους άλλους τι θέλετε να κάνουν και όχι τι δεν θέλετε να 
κάνουν: Αντί να πείτε «Σταμάτα να φωνάζεις», δοκιμάστε να πείτε «Μίλα 
πιο σιγά, αν μπορείς».

Ο έπαινος κάνει τους άλλους να νιώθουν ότι τους εκτιμούν και ενισχύει 
την αυτοπεποίθησή τους. Απλές φράσεις όπως 
«Ευχαριστώ που μάζεψες το τραπέζι» ή «Ευχαριστώ που πρόσεξες το 
μωρό» μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μοιραστείτε τα 
βάρη

Το να φροντίζει κανείς παιδιά και 
άλλα μέλη της οικογένειας είναι 
δύσκολο, αλλά γίνεται πιο 
υποφερτό όταν οι ευθύνες 
καταμερίζονται.

Προσπαθήστε να μοιράσετε τις 
δουλειές του σπιτιού, τη 
φροντίδα των παιδιών και άλλες 
δραστηριότητες ισότιμα μεταξύ 
των μελών της οικογένειας.

∆ημιουργήστε ένα πρόγραμμα με 
ώρες «δουλειάς» και ώρες 
«χαλάρωσης» με τους άλλους 
ενήλικες στο σπίτι σας.

Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια 
όταν νιώθετε κούραση ή άγχος, 
ώστε να κάνετε ένα διάλειμμα.

Νιώθετε άγχος ή 
θυμό;

Κάντε ένα διάλειμμα 
10 δευτερολέπτων. Εισπνεύστε 
και εκπνεύστε αργά πέντε φορές. 
Έπειτα προσπαθήστε να 
ανταποκριθείτε πιο ήρεμα. 
Εκατομμύρια γονείς ισχυρίζονται 
ότι αυτό βοηθάει, και μάλιστα 
ΠΟΛΥ.

Αποφασίστε να κάνετε ένα 
διάλειμμα από μια λογομαχία, όταν 
βλέπετε ότι υπάρχει ένταση και 
πηγαίνετε σε ένα άλλο δωμάτιο ή 
εκτός σπιτιού αν αυτό είναι 
εφικτό.

Χρησιμοποιήστε τα φυλλάδια 
συμβουλών «Όταν θυμώνουμε» 
και «∆ιατηρήστε την ψυχραιμία 
σας και διαχειριστείτε το άγχος».

Όμορφα πράγματα 
που μπορείτε να 
κάνετε μαζί σαν 
οικογένεια
Κάθε μέρα, αφήνετε ένα άλλο 
μέλος της οικογένειας να 
επιλέξει μια δραστηριότητα 
που περιλαμβάνει όλη την 
οικογένεια.

Επίσης, βρείτε τρόπους να 
περάσετε ποιοτικό χρόνο με 
τον/την σύντροφό σας και 
άλλους ενήλικες στο σπίτι!

Να είστε 
ενεργός 
ακροατής, με 
ενσυναίσθηση
Ακούτε με προσοχή τους 
άλλους όταν σας μιλούν.

Να είστε ανοιχτοί και να τους 
δείχνετε ότι ακούτε αυτά που 
λένε.

Ίσως βοηθήσει να συνοψίστε 
αυτά που ακούσατε, για 
παράδειγμα λέγοντας: «Αν 
κατάλαβα καλά, λες ότι...»

Κάντε κλικ Ε∆Ω για χρήσιμο υλικό και υποστήριξη αν αντιμετωπίζετε περιστατικά βίας στο σπίτι.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Είμαστε το παράδειγμα για τα 
παιδιά μας
Το πώς μιλάμε και συμπεριφερόμαστε μπροστά στα παιδιά μας 
έχει μεγάλη επιρροή στον τρόπο που συμπεριφέρονται και αυτά!

Προσπαθήστε να μιλάτε όμορφα σε όλα τα μέλη της οικογένειας, 
ενήλικες και παιδιά.

Η κακή επικοινωνία μεταξύ ενηλίκων στο σπίτι μπορεί να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά μας.

Όσο περισσότερο δίνουμε το παράδειγμα ειρηνικών, 
αγαπημένων σχέσεων στα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια 
και αγάπη νιώθουν.

Γονείς και πανδημία COVID-19
Οικογενειακή αρμονία στο σπίτι
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