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Στις δύσκολες στιγµές που ζούµε, είµαστε αναγκασµένοι να κρατάµε 
αποστάσεις οι οποίες συχνά µας κάνουν να αισθανόµαστε αποµονωµέ-
νοι. Παρακάτω θα βρείτε µερικές ιδέες για κοινωνική αποστασιοποίηση 
η οποία δεν σηµαίνει κοινωνική αποµόνωση. 

Πολύ   σηµαντικό είναι να συνεχίσουµε   να επικοινωνούµε µε τους γύρω 
µας, αλλάζοντας ελαφρώς τον τρόπο έκφρασης µας. Η αγκαλιά ή η χει-
ραψία είναι σωµατικές εκφράσεις συναισθηµάτων όπως η αγάπη, η συ-
µπάθεια αλλά και η ενόχληση και η προσπάθεια τήρησης αποστάσεων. 
Ας αντικαταστήσουµε τη σωµατική µε λεκτική έκφραση και θα έχουµε 
το ίδιο συναισθηµατικό αποτέλεσµα! Αντί να αγκαλιάσετε έναν φίλο 
σας, πείτε του ‘Πόσο χαίροµαι που σε βλέπω’ ή ‘Πόσο µου έλειψες’   και 
απολαύστε την αντίδραση του ! 

Ας µην ξεχνάµε, επίσης, να θέτουµε τα όριά µας, ώστε ο περίγυρός µας 
να γνωρίζει τις αντιλήψεις µας. Για παράδειγµα, όταν ξέρετε πως θα συ-
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ναντήσετε φίλους ή γνωστούς, πείτε εξ αρχής ότι θεωρείτε καίρια τη 
χρήση µάσκας ή ότι αποφεύγετε τις αγκαλιές προς το παρόν και ότι θα 
νιώθατε πιο άνετα αν και οι υπόλοιποι έκαναν το ίδιο. 

Μια ωραία ιδέα είναι να διατηρείτε το χιούµορ σας σε κάθε περίσταση, 
διότι θα σας βγάλει συχνά από τη δύσκολη θέση. Παραδείγµατος χάριν, 
αν κάποιος γνωστός σας δώσει το χέρι του, µπορείτε να του πείτε   ‘Δυ-
στυχώς αποφεύγω τις χειραψίες γιατί γύρισα τον καρπό µου στο τένις. 
Μέχρι τη λήξη του lockdown πιστεύω θα έχει περάσει’, χαµογελάστε και 
αποµακρυνθείτε. 

Τέλος, µην ξεχνάτε πως είµαστε όλοι µαζί σε αυτή τη δύσκολη κατάστα-
ση. Η πανδηµία µας επηρεάζει όλους, το ίδιο και οι επιλογές µας. Κάθε 
πράξη έχει αντίκτυπο στους γύρω µας, γι’ αυτό ας σκεφτόµαστε λίγο πε-
ρισσότερο τον συνάνθρωπο µας, κάνοντας πράξη την αγάπη και την εν-
συναίσθηση. Ό,τι προσφέρουµε, επιστρέφεται. Ας µοιραστούµε τη γνώ-
ση και την αγάπη. Θα µας επιστραφούν!
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