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Έξυπνες ιδέες για την παραγωγική χρήση του χρόνου  

κατά τη διάρκεια του COVID-19 

 

Διαδικτυακή ομιλία του Δρ. Άγγελου Ροδαφηνού  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας_ Δευτέρα 27 Απριλίου 2020  

 

Ο Δρ Άγγελος (Καϊσίδης) Ροδαφηνός γεννήθηκε στη Βέροια και ξεκίνησε 

τις σπουδές του στη σχολή Ναυπηγών-Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η αγάπη του όμως για τον αθλητισμό όμως τον 

έκανε να αλλάξει κατεύθυνση και να γραφτεί στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές 

του σπουδές (MSc) στην Αθλητική Ψυχολογία και τη Διδακτική στο Ithaca 

College της Νέας Υόρκης (ΗΠΑ) και την Διδακτορική του Διατριβή (PhD) στο 

Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Wollongong, της Νέας Νότιας 

Ουαλίας (Αυστραλία). Διετέλεσε Διευθυντής Προγράμματος Κοινωνικών 

Επιστημών του Swinburne University, Διευθυντής του Τμήματος Ψυχολογίας 

του City College/University of Sheffield, ενώ εργάστηκε και στα 

Πανεπιστήμια Monash, Western Australia, and UTS. Είναι συγγραφέας δύο 

βιβλίων Από πρίγκιπας βάτραχος και τούμπαλιν, και Οι ηλίθιοι είναι ανίκητοι, 

καθώς 40 και πλέον επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Περισσότερα: rodafinos.weebly.com 

 

Είναι το COVID-19 μια φοβερή καταστροφή ή μια άνευ προηγουμένου 

ευκαιρία; Μπορεί να είναι και τα δύο. Το αποτέλεσμα είναι εν μέρει η 

επιλογή σας. 
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Συνεχής και Ασταμάτητη Βελτίωση του Εαυτού (Σ.Κ.Α.Β.Ε.) 

 

«Αν πρόκειται να γίνει, εξαρτάται από εμένα», λένε. Λόγω της καραντίνας 

έχετε μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να επανεξετάσετε τις αξίες και τη ζωή 

σας και να σχεδιάσετε και να προετοιμαστείτε για το μέλλον σας. Έχετε επίσης 

την ευκαιρία να περάσετε χρόνο και να συνδεθείτε με τους αγαπημένους σας - 

ή μπορείτε να επιλέξετε να περάσετε αυτό το χρόνο παρακολουθώντας τις 

ειδήσεις και να παραπονιέστε για την κατάσταση. Από εσάς εξαρτάται!  

 

 

Ακολουθούν τρεις προτάσεις, για όσους επιθυμούν να υιοθετήσουν την πρώτη 

προοπτική. 

1. Εξετάστε τη ζωή σας. 

2. Ελέγξτε τους επαγγελματικούς και προσωπικούς σας στόχους. 

3. Εξετάστε τις επιλογές για παραγωγική χρήση του χρόνου σας ενώ 

βρίσκεστε σε καραντίνα και ευθυγραμμίστε τις με το #2 παραπάνω. 
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1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η φόρμουλα X / 3 

Σήμερα, ένας 50χρονος σε μια ανεπτυγμένη χώρα αναμένεται να ζήσει άλλα 

30 χρόνια. 

Η αλήθεια είναι ότι ξοδεύουμε 8 ώρες στη δουλειά και 8 ώρες την ημέρα 

κοιμόμαστε. Αυτό αφήνει 8 ώρες για προσωπικές δραστηριότητες. 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο X / 3 μπορείτε να υπολογίσετε πόσα χρόνια ζωής 

σας έχουν απομείνει. Σύμφωνα με τον τύπο, ο χρόνος που σας απομένει σε 

αυτόν τον πλανήτη = [Προσδόκιμο ζωής] - [Την ηλικία σας] / 3.  

Εδώ είναι ένα παράδειγμα για τον 50χρονο: [80] - [50] / 3 = 10 χρόνια! 

(Ξέρω, οι 50χρονοι θα συνταξιοδοτηθούν στα τελευταία τους 8 χρόνια, κάτι 

που επιτρέπει λίγο περισσότερο προσωπικό χρόνο). 

Εναλλακτικά χρησιμοποιείστε το Death clock ή το Mortality extension. 

Τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τον 

προσωπικό χρόνο που σας απομένει; Τι δεν θα κάνετε πια; 

 

Πώς μοιάζει ο «τροχός της ζωής σας»; 

Αυτή η άσκηση θα σας επιτρέψει να αξιολογήσετε τη ζωή σας. Χρησιμοποιήστε 

έναν βαθμό από το 0 (άστα να πάνε) έως το 10 (τέλεια!) για να αξιολογήσετε 

κάθε περιοχή και τοποθετήστε ένα σημάδι σε κάθε ακτίνα του τροχού. Όταν 

τελειώσετε, συνδέστε τις τελείες. Είναι ο τροχός σας στρογγυλός και 

φουσκωμένος; Ποιους τομείς θα θέλατε να βελτιώσετε; 

https://www.deathtimer.com/index.php
https://chrome.google.com/webstore/detail/mortality-new-tab/eeedcpdcehnikgkhbobmkjcipjhlbmpn
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Κάντε την Online εδώ. 

 

2. ΣΤΟΧΟΙ 

Συνδέστε τους στόχους με τις αξίες σας 

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας; Πού θέλετε να είστε σε λίγα χρόνια; Τι θα 

θέλατε να κάνετε, να είστε ή να έχετε; Πως σας αρέσει να περνάτε τον χρόνο 

σας; Τι θα σας κάνει πιο υγιείς και πιο ευτυχισμένους;  

 

Πώς τα πάτε με το Νο1 σας; 

Εάν μπορούσατε να εργαστείτε μόνο σε μία δεξιότητα, ποια θα ήταν αυτή που 

θα σας αποφέρει τα περισσότερα οφέλη; Ποια από τις «μετοχές» σας θα 

παράγει τη μεγαλύτερη αξία, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε σε αυτήν; Με 

https://wheeloflife.noomii.com/
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αυτό κατά νου, ποια είναι η προτεραιότητά σας Νο1, στην εργασία ή στη ζωή; 

Γιατί; Ποια, λοιπόν, θα πρέπει να είναι η Νο1 δραστηριότητα σας; 

Εντάξει, λοιπόν, πώς τα πάτε το Νο1 σας; Αντιστοιχεί η καθημερινή σας 

δραστηριότητα στις προτεραιότητές σας; Εάν όχι, γιατί; 

 

Σχέδιο 

Τι πρέπει να κάνετε καθημερινά; Τι πρέπει να μάθετε; Ποιος μπορεί να σας 

βοηθήσει; Ποιος ή τι μπορεί να σας σταματήσει; Τι θα κάνετε; Πώς; Πότε;  

Αυτό το διαδικτυακό συμβόλαιο αλλαγής συμπεριφοράς θα σας βοηθήσει να 

δεσμευτείτε σε αυτό που θα αποφασίσετε να αλλάξετε και να περιγράψετε πώς 

θα το καταφέρετε. Προσαρμόστε το στις ανάγκες σας, επιλέξτε τις 

ανταμοιβές/ τιμωρίες σας, αποφασίστε για το σχέδιό σας, ορίστε μια προθεσμία 

και λάβετε τη σύμβασή σας στο email σας. Στη συνέχεια … ακολουθήστε το! 

 

3. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΑΣ 

Εάν επιλέξατε να “σκάψετε,” δείτε παρακάτω μια (σύντομη) λίστα ορισμένων 

επιλογών για εσάς. Προσθέστε τις δικές σας ιδέες εδώ. 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη 

Μάθετε νέες δεξιότητες, δημιουργήστε ή ανανεώστε το βιογραφικό και το 

LinkedIn προφίλ σας, υποβάλετε αίτηση για νέες θέσεις εργασίας, 

δημιουργήστε τον ιστότοπό σας (χρησιμοποιώντας wordpress, wix, weebly 

κ.λπ.). 

 

Προσωπική ανάπτυξη 

Μάθετε πώς να κάνετε απλή αναζήτηση ή σύνθετη αναζήτηση στο Google, να 

αναπτύξετε μερικές από τις κορυφαίες 10 πιο επιθυμητές δεξιότητες (επίλυση 

προβλημάτων, κριτική σκέψη, επικοινωνία κ.λπ.), να αποκτήσετε διαδικτυακό 

https://rodafinos.weebly.com/behaviour-change-contract.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YkN0RfoNnWEQt70HKxPE-GO11l0hp6nYJ1ueaHXR6o/edit#gid=334622081
https://www.linkedin.com/in/rodafinos/
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en
https://coursebuilder.withgoogle.com/sample/course?use_last_location=true
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/10/28/the-10-most-important-job-skills-every-company-will-be-looking-for-in-2020/
https://courses.edx.org/courses/UQx/Think101x/1T2014/courseware/e2e51d004fde45b38561455b84e273f0/f6d89a4933b6480995f2661692a201df/
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πτυχίο, να παρακολουθήσετε ένα MOOC (π.χ. Πώς να διδάσκετε online, 

Happiness) ή να ολοκληρώστε micro μαθήματα, να παρακολουθήστε ομιλίες 

TED, να ακούστε podcasts καθώς κάνετε άλλα πράγματα, να γίνετε ειδικός 

στη χρήση διαφορετικών λογισμικών από το Accounting έως το Yoga Studio 

Management. 

 

Χαλαρώστε 

Κάντε διαλογισμό, ακούστε μουσική από χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς ή από το Spotify, βελτιώστε τις χορευτικές σας ικανότητες ή 

παρακολουθήστε μαθήματα στο YouTube για σχεδόν οτιδήποτε θέλετε να 

μάθετε. 

 

Άσκηση 

Κατεβάστε εφαρμογές διατροφής και φυσικής άσκησης ή γυμναστείτε με 

διαδικτυακούς εκπαιδευτές (χωρίς εξοπλισμό), χάστε αυτά τα επιπλέον κιλά. 

 

 

Γενικά 

Μάθετε πώς να εργάζεστε πιο έξυπνα (π.χ. υπαγορεύστε στο τηλέφωνο / στον 

υπολογιστή σας αντί να πληκτρολογείτε), μαγειρέψτε, διαβάστε, εργαστείτε στη 

διαχείριση του άγχους ή του θυμού σας, την επιθετικότητα, τις δεξιότητες 

επικοινωνίας, οργανώστε, καθαρίστε κ.λπ. 

https://www.coursetalk.com/
http://www.uowblogs.com/dianegoodman/2012/12/09/learning-to-teach-online-online-cofa-unsw-edu-au/comment-page-1/
https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being/home/welcome
https://www.lynda.com/in/linkedin-learning?src=go-pa&veh=sem_src.go-pa_c.ggl-ldc-sem-b2c-brand-dr-emea-ror-lang-eng-biz-gamma-desktop-core-brand_pcrid_346706050304_pkw_%2Blynda%20%2Bcourse_pmt_b_g.Cj0KCQjwmpb0BRCBARIsAG7y4zYEDAKJwJRUeQX71j8NhYCqYSlbWKfW1tSSdG0QesAONnnYMAx8nO0aArh1EALw_wcB_learning&trk=sem_ldctest2lillp_c.ggl-ldc-sem-b2c-brand-dr-emea-ror-lang-eng-biz-gamma-desktop-core-brand_pkw.%2Blynda%20%2Bcourse_pcrid.346706050304_g.Cj0KCQjwmpb0BRCBARIsAG7y4zYEDAKJwJRUeQX71j8NhYCqYSlbWKfW1tSSdG0QesAONnnYMAx8nO0aArh1EALw_wcB_learning&lpk35=9137&gclid=Cj0KCQjwmpb0BRCBARIsAG7y4zYEDAKJwJRUeQX71j8NhYCqYSlbWKfW1tSSdG0QesAONnnYMAx8nO0aArh1EALw_wcB
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/
https://podcasts.apple.com/us/genre/podcasts/id26
https://www.capterra.com/categories
https://choosemuse.com/blog/ultimate-list-of-free-meditation-resources/
https://www.internet-radio.com/
https://www.internet-radio.com/
https://www.spotify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wRU73m2yyws
https://greatist.com/fitness/best-health-fitness-apps#fitness
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.linkedin.com/pulse/work-smarter-harder-angelos-rodafinos/
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Κοινωνικά 

Σύνδεση με την οικογένεια, με συγγενείς και φίλους χρησιμοποιώντας μία από 

τις πολλές επιλογές τηλεδιάσκεψης (Skype, Zoom, Google hangouts, 

Facebook), βοηθήστε άλλους. Κάντε τώρα -κατά τη διάρκεια του webinar- μια 

επαφή: έχετε 3 λεπτά να πείτε γειά σε κάποιον που δε γνωρίζετε. 

 

Με τα παιδιά 

Περάστε το χρόνο σας παίζοντας με τα παιδιά σας, επισκεφτείτε τις 24 

ιστοσελίδες που σας κάνουν πιο έξυπνους και επιλέξτε μαζί τους, κλπ. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Υπάρχει αρκετός χρόνος για μεμψιμοιρία και δυστυχία - ή χρόνος για Σ.Κ.Α.Β.Ε. 

και σύνδεση με τους αγαπημένους σας. Τι θα διαλέξετε;Μπράβο σας, το ήξερα! 

 

Πηγές & σχετικά άρθρα 

Βιβλία 

Ατομικές συνήθειες: Ένας εύκολος και αποδεδειγμένος τρόπος να χτίσετε 

καλές συνήθειες ... 

Οι ηλίθιοι είναι ανίκητοι: Η μέθοδος «Ro» για την επίλυση προβλημάτων... 

Τα 7 Συνήθειες των Υψηλά Αποτελεσματικών Ανθρώπων 

 

Άρθρα με λίστες παραγωγικών πραγμάτων που μπορείτε να κάνετε 

161 Παραγωγικά πράγματα που πρέπει να κάνετε όταν είστε στην καραντίνα 

100 χρήσιμα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να σκοτώσετε την πλήξη 

100 πράγματα που πρέπει να κάνουμε στην καραντίνα 

Πώς να μείνετε σωματικά και ψυχικά υγιείς ενώ η COVID-19 σας έχει κολλήσει 

στο σπίτι 

 

http://www.lifehack.org/articles/technology/25-killer-websites-that-make-you-cleverer-2.html
http://www.lifehack.org/articles/technology/25-killer-websites-that-make-you-cleverer-2.html
https://www.amazon.com/Atomic-Habits-Proven-Build-Break-ebook/dp/B07D23CFGR/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=top+self+development&qid=1585842150&s=digital-text&sr=1-4
https://www.amazon.com/Atomic-Habits-Proven-Build-Break-ebook/dp/B07D23CFGR/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=top+self+development&qid=1585842150&s=digital-text&sr=1-4
https://www.amazon.com/kindle/dp/B00DPFYQUW/ref=rdr_kindle_ext_eos_detail
https://www.amazon.com/Habits-Highly-Effective-People-Powerful/dp/B002Q0C38Y/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=top+self+development&qid=1585842150&s=digital-text&sr=1-7
https://chantalsouaid.com/2020/03/22/161-productive-things-to-when-quarantined-at-home-for-covid-19/
https://i-d.vice.com/en_uk/article/n7jk77/100-things-to-do-quarantine-home-coronavirus-self-isolation-social-distancing
https://eu.usatoday.com/story/life/health-wellness/2020/03/16/coronavirus-quarantine-100-things-do-while-trapped-inside/5054632002/
https://time.com/5804130/covid-19-social-distancing-wellness/
https://time.com/5804130/covid-19-social-distancing-wellness/
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Ημερολόγια με μία ιδέα ανά ημέρα 

Greater Good ημερολόγιο ευτυχίας (συνδέεται με το ημερολόγιό σας) 

The 365-day happiness Challenge 

 

©Άγγελος Ροδαφηνός 

Σχέδια: Κ Παπαντωνίου 

https://greatergood.berkeley.edu/happiness_calendar/ics?google
https://www.popsugar.com/smart-living/photo-gallery/40503848/image/40504392/Day-1-Wear-your-favorite-things
https://rodafinos.weebly.com/
https://www.facebook.com/kostas.pap.921

