
Αγαπάμε τα παιδιά και τους εφήβους μας, αλλά το άγχος που προκύπτει από τη φροντίδα τους, τα χρήματα και τον 
COVID-19 μπορεί να εγείρει αισθήματα θυμού.

Σταματάμε το ποτάμι 
στην πηγή

Συνήθως, αγχωνόμαστε και θυμώνουμε 
για τα ίδια πράγματα κάθε φορά.

Τι σας θυμώνει; Πότε συμβαίνει; Πώς 
αντιδράτε συνήθως;

Αποτρέψτε το θυμό από την αρχή. 
Κοιμηθείτε ή ξεκουραστείτε όταν 
νιώθετε κουρασμένοι. Προσπαθήστε να 
φάτε κάτι όταν πεινάτε. Ζητήστε 
βοήθεια από κάποιον όταν αισθάνεστε 
μόνος.

Φροντίστε τον εαυτό σας. ∆οκιμάστε να 
διαβάσετε τα φυλλάδια συμβουλών 
«Κάντε ένα διάλειμμα» και «∆ιαχείριση 
άγχους» για να πάρετε ιδέες. Φροντίστε τον εαυτό σας

Όλοι χρειαζόμαστε την επαφή. 
Μιλήστε με φίλους, συγγενείς και 
άλλα υποστηρικτικά δίκτυα κάθε μέρα.

Μειώστε την κατανάλωση του αλκοόλ 
ή μην πίνετε, ειδικά όταν τα παιδιά 
είναι ξύπνια.

Έχετε όπλα ή πράγματα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν 
άλλους; Κλειδώστε τα, κρύψτε τα ή 
πάρτε τα έξω από το σπίτι.

Να κρατάτε τα παιδιά σας σε ένα 
ασφαλές μέρος ή να τα μεταφέρετε σε 
μέρος που μπορεί να τους δοθεί 
βοήθεια.

Κάντε ένα διάλειμμα
Όταν αισθάνεστε θυμό, κάντε ένα 
διάλειμμα 20 δευτερολέπτων για να 
ηρεμήσετε. Εισπνεύστε και εκπνεύστε 
αργά 5 φορές πριν μιλήσετε ή 
κινηθείτε.

Πηγαίνετε κάπου αλλού για δέκα 
λεπτά ώστε να ανακτήσετε τον 
έλεγχο των συναισθημάτων σας. Αν 
υπάρχει κάποιος ασφαλής εξωτερικός 
χώρος, βγείτε έξω.

Εάν θυμώνετε επειδή το μωρό σας 
δεν σταματάει να κλαίει, μπορείτε να 
το αφήσετε με την πλάτη του σε μια 
ασφαλή τοποθεσία, όπως μια κούνια, 
και να απομακρυνθείτε για λίγο. 
Ελέγχετε το μωρό σας κάθε 5-10 
λεπτά.

Η κρίση του COVID-19 δεν θα κρατήσει για πάντα. Απλώς τώρα πρέπει να την ξεπεράσουμε μέρα με τη μέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Σύμφωνα με τη νευρολογία, όταν ελέγχουμε τον θυμό μας ή 
κάνουμε κάτι θετικό ενισχύουμε την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου του παιδιού μας.

Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία!

Γονείς και πανδημία COVID-19
Όταν θυμώνουμε

Συμβουλές από τον ΠΟΥ Συμβουλές από τη UNICEF Άλλες γλώσσες Βάση στοιχείων

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

The COVID-19 Playful Parenting Emergency Response is supported by the LEGO Foundation, the philanthropic donors to the University of Oxford’s COVID-19 Research Response Fund, and the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents (Accelerate) Hub. 
Research on Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerate Hub, the Oak Foundation, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 Research and Innovation Programme, the 
Global Alliance for Chronic Diseases under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, UNICEF, WHO, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research Council, CIDA, the National 
Research Foundation of South Africa, Ilifa Labantwana, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

http://www.covid19parenting.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs
http://www.covid19parenting.com
http://www.covid19parenting.com



