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Αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών  

λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού 

 

 
Η πανδημία του Κορονοϊού είναι πρωτόγνωρη για όλους. Πρόκειται για μια 

συνθήκη υγειονομικής κρίσης με πολλαπλές και πολυεπίπεδες συνέπειες. Αυτή η 

κατάσταση είναι αναμενόμενο να διαταράξει την ισορροπία όλων μας και απολύτως 

φυσιολογικό να επηρεάσει ψυχολογικά τόσο τους ενήλικες όσο και τα παιδιά.  

 

Κάθε παιδί αντιδρά διαφορετικά σε μια δύσκολη κατάσταση, πόσο μάλλον σε μια 

συνθήκη υγειονομικής κρίσης. Ακριβώς επειδή τα παιδιά δεν έχουν προηγούμενη 

ανάλογη εμπειρία, αλλά ενδεχομένως και να μην έχουν βιώσει κάποια κρίσιμη 

κατάσταση, οι αντιδράσεις τους εξαρτώνται από την προσωπικότητά τους, από την 

πληροφόρηση που λαμβάνουν και από την αντίδραση των σημαντικών ενηλίκων γύρω 

τους (όπως είστε εσείς ως γονείς/εκπαιδευτικοί).  

 

Εντός λοιπόν αυτών των δύσκολων ημερών που διανύουμε, παρουσιάζονται 

παρακάτω μερικές αντιδράσεις που ενδέχεται να εκδηλώσουν τα παιδιά / οι μαθητές σας.  
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Πώς επηρεάζονται στην προσχολική ηλικία:  

 

 

1. Παρατηρείται παλινδρόμηση σε συμπεριφορές και συνήθειες προηγούμενων σταδίων 

ανάπτυξης, όπως το πιπίλισμα των δαχτύλων, ο φόβος για το σκοτάδι, η νυχτερινή 

ενούρηση και γενικά η αδυναμία ελέγχου των σφικτήρων.  

 

2. Ενδέχεται να εμφανιστούν τικς ή προβλήματα λόγου, όπως ο τραυλισμός.  

 

3. Αυξάνεται η ανάγκη για προσκόλληση στους γονείς. 

 

4. Προκαλείται αυξημένη νευρικότητα, η οποία συχνά μπορεί να οδηγήσει σε ανυπακοή 

από την πλευρά των παιδιών και δυσκολία επιβολής ορίων από την πλευρά των γονέων.  

 

5. Εμφανίζονται τυχόν σωματικά συμπτώματα, όπως απώλεια όρεξης, εμετοί, διάρροια.  

 

 

 

Πώς επηρεάζονται στην σχολική ηλικία:  

 

 

1. Μπορεί να εκδηλωθεί μια γενικότερη άρνηση του παιδιού για παρακολούθηση 

διαδικτυακών μαθημάτων και αργότερα για επιστροφή στο σχολείο.  

 

2. Αυξάνεται ο ανταγωνισμός και οι καβγάδες των παιδιών μεταξύ τους, επειδή περνούν 

πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και πιθανό είναι να βαρεθούν και να προσπαθήσουν να 

κεντρίσουν την προσοχή των γονέων.  

 

3. Παρουσιάζεται αδυναμία συγκέντρωσης, που μπορεί να επηρεάσει στην ενασχόληση 

με το διάβασμα ή κάποια άλλη ασχολία.   

 

4. Εκδηλώνεται πιθανόν εριστική συμπεριφορά από μέρους του παιδιού, η οποία μπορεί 

να απευθύνεται στους γονείς του, τα αδέρφια του ή και γενικότερα στην καθημερινότητά 

του.  

 

5. Πιθανολογείται η εμφάνιση διαταραχών τόσο στην όρεξη όσο και στον ύπνο.  

 

6. Μπορεί να εκδηλωθούν ξαφνικές δερματοπάθειες.  

 

7. Εμφανίζονται συνήθως πονοκέφαλοι και κράμπες στο σώμα. Αυτό οφείλεται λόγω 

έλλειψης σωματικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα λόγω υπερβολικής χρήσης Η/Υ ή 

κινητού.  
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Πώς επηρεάζονται στην εφηβική ηλικία:  

 

 

1. Ενισχύεται η αίσθηση απώλειας ελέγχου, η οποία μπορεί να γενικευτεί και σε 

καταστάσεις που μέχρι πρότινος το παιδί ανταποκρινόταν με σιγουριά. Για παράδειγμα, 

μπορεί να υπάρξει δυσκολία ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων που στο παρελθόν γίνονταν 

κανονικά.   

 

2. Διακόπτεται η φυσική τάξη των πραγμάτων και αυτό οδηγεί στην απώλεια 

σταθερότητας, διαταράσσοντας την ισορροπία του παιδιού και ενισχύοντας την 

ανασφάλειά του.  

 

3. Αυξάνεται το αίσθημα του φόβου, τόσο για την δική τους υγεία και ασφάλεια όσο και 

των δικών τους.  

 

4. Δημιουργείται μια ανησυχία που αφορά τις συνέπειες της επιδημίας τόσο για την 

παρούσα φάση όσο και για το μέλλον. 

 

5. Προκαλείται το αίσθημα της ανεπάρκειας σχετικά με τις επιδόσεις τους. 

 

6. Παρατηρείται συχνά δυσκολία συγκέντρωσης και μείωση προηγούμενης υπεύθυνης 

συμπεριφοράς.  

 

7. Ενδέχεται να υπάρξει απώλεια ενδιαφέροντος για προηγούμενες αγαπημένες 

δραστηριότητες (προσωπικές και κοινωνικές).  

 

8. Παρουσιάζεται αυξημένη αντίσταση στην εξουσία των γονέων και του 

σχολείου/φροντιστηρίου (πχ. έλεγχος χρόνου χρήσης κινητού).   

 

9. Εμφανίζονται μερικές φορές πονοκέφαλοι, διαταραχές ύπνου και διατροφής, εντερικά 

προβλήματα, απροσδιόριστοι πόνοι, ξαφνικές δερματοπάθειες.  

 

 

 

Θυμηθείτε:  

    Οι αντιδράσεις των παιδιών εν μέσω πανδημίας είναι αναμενόμενες και 

φυσιολογικές.  

 

                                                             Νικολέτα Μπάραλη 

                                                      Σχολική – Εξελικτική Ψυχολόγος (M.Sc.) 




