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EDITORIAL 

Tέντωσε τη λαχτάρα σου, άπλωσε το χέρι σου και συνέχισε να προχωράς..              1  
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1 Γιάννης Γορανίτης, Τα παιδιά δεν νοσούν, αλλά υποφέρουν από την πανδημία, 
https://insidestory.gr/article/covid19
2 The long term mental health impact of covid-19 must not be ignored, May 5 2020, 
https://blogs.bmj.com
3 Στα κείμενα του περιοδικού μας οι λέξεις «μαθητές» και «καθηγητές» αναφέρονται αντίστοιχα 
σε μαθητές και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες.

Τέντωσε τη λαχτάρα σου, 
άπλωσε το χέρι σου, 
συνέχισε να προχωράς..

Πολλά έχουν γραφεί για την πανδημία που ταλανίζει την ανθρωπότητα, κι όχι 
άδικα. Αρκετά, επίσης, και για τις επιπτώσεις της στις πιο ευάλωτες ηλικιακές 
ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά, εύστοχα 
επισημάνθηκε πως μπορεί να μην «νοσούν, αλλά υποφέρουν»1, ενώ πολλοί 
ειδικοί κάνουν λόγο για τη βαριά κληρονομιά που θα αφήσει σε αυτά η 
πανδημία, αλλά και για μια «επερχόμενη πανδημία ψυχικών νοσημάτων, που θα 
διαρκέσει πολύ περισσότερο»2. 

Έτσι, το 22ο τεύχος του περιοδικού μας, περισσότερο κι από την πανδημία, 
στρέφει την προσοχή του σε αυτό το βλέμμα των παιδιών, δίνοντάς του τη 
δυνατότητα να εκφραστεί με τον λόγο. Η πλειονότητα των κειμένων γράφτηκε 
τη φετινή σχολική χρονιά στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών. Οι 
μαθητές3 κλήθηκαν από τους φιλολόγους τους να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις 
της πανδημίας και του συνακόλουθου εγκλεισμού στην καθημερινότητά τους, 
επιλέγοντας να συντάξουν μία ημερολογιακή καταγραφή, ένα άρθρο, ένα 
διήγημα ή ένα ποίημα. Κάποια άλλα κείμενα συντάχθηκαν στο πλαίσιο της 
Αγωγής Προφορικού Λόγου, ενώ οι αγγλόγλωσσες επιστολές, όπως και οι 
ψηφιακές συνθέσεις (κολάζ) που απαρτίζουν το εικαστικό ένθετο, συντάχθηκαν 
και δημιουργήθηκαν την περσινή χρονιά στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Αγγλικών και της Τεχνολογίας αντίστοιχα. 

Οι εβδομήντα περίπου νεαροί συντάκτες καταθέτουν και μοιράζονται το πιο 
βαθύ τους βλέμμα, τις σκέψεις τους –ακόμα και τις πιο μύχιες– και τα 
συναισθήματά τους –ακόμα κι εκείνα τα βουβά– με τρόπο εξομολογητικό και 
διάφανο. Από αυτήν την άποψη, το παρόν τεύχος πρέπει να διαβαστεί με πολλή 
προσοχή –όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από όποιον ασχολείται με το 
μεγάλωμα και την υποστήριξη παιδιών και εφήβων– ως ένα αποκαλυπτικό 
ψυχογράφημα.

1



Και μετά το ψυχογράφημα τι; Όντας ακόμα μέσα στον εγκλεισμό και τη 
βουβαμάρα του –με την ελπίδα, όμως, πια να ανατέλλει– προλαβαίνουμε 
ακόμα να αφουγκραστούμε το σιωπηλό περπάτημα του Ποιητή, τα λόγια τα 
ψιθυριστά.4 Άκου και συλλογίσου, λοιπόν, αναγνώστη· τέντωσε τη λαχτάρα 
σου, άπλωσε το χέρι σου και συνέχισε να προχωράς.. 

Ο Θεός μιλά στον καθένα μας την ώρα που μας φέρνει στη ζωή.

Μετά περπατά δίπλα μας σιωπηλά, καθώς βγαίνουμε από τη νύχτα. 

Αυτά είναι τα λόγια που ακούμε αμυδρά:

«Εσύ, που στάλθηκες πιο πέρα κι από τη μνήμη σου, 

τέντωσε τη λαχτάρα σου.

Ενσάρκωσέ με.

Πυρπολήσου σαν φλόγα, φτιάξε μεγάλες σκιές 

και θα φανερωθώ μέσα σε αυτές.

∆έξου ό,τι κι αν σου συμβεί: ομορφιά και φρίκη. 

Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν Ζωή. 

Θα την καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

∆ώσε μου το χέρι σου.».

Νεογράφημα

4  Rainer Maria Rilke, Go to the Limits of Your Longing, από τη συλλογή  Book of Hours: Love Poems 
to God, Ι 59, 1905.
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ημερολογιακές καταγραφές



Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

σχεδόν όλη την ημέρα η σκέψη μου ήταν σε σένα, καθώς ανυπομονούσα να γυρίσω σπίτι για 
να σου εκμυστηρευτώ τις περιπέτειες της σημερινής ημέρας, που μπορώ να την χαρακτηρίσω 
επεισοδιακή ή, καλύτερα, εξωπραγματική. Το πρώτο σκέλος της ημέρας κύλησε σχετικά ομαλά, 
όσο ομαλά μπορούσε να κυλήσει μια Τρίτη. Παρόλα αυτά, όλη αυτή η χαρά παρέμεινε στη 
σχολική αίθουσα, καθώς αργότερα τα γεγονότα άλλαζαν ή, μάλλον, χειροτέρευαν συνεχώς.

Όλα άρχισαν την, μέχρι τώρα, αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας. Είχε φτάσει η ώρα για άλλη 
μια ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Πλέον, ο 
κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς μού φαίνονταν γνώριμες φυσιογνωμίες, πιο 
γνώριμες και από την ίδια μου την οικογένεια, της οποίας πτυχές ανακάλυπτα κάθε μέρα και 
δεν μου κέντριζαν το ενδιαφέρον. Εκείνη την ημέρα μία σπίθα αισιοδοξίας κυριαρχούσε μέσα 
μου, αλλά τα όνειρά μου σύντομα γκρεμίστηκαν. Όλη η οικογένεια είχαμε καθίσει αναπαυτικά 
στον καναπέ του σαλονιού, με το βλέμμα μας καρφωμένο στην τετράγωνη ηλεκτρονική 
συσκευή, κάνοντας προβλέψεις για το άμεσο μέλλον. Η σημερινή ανακάλυψη ήταν οι μαντικές 
ικανότητες του μπαμπά μου, οι οποίες με εξέπληξαν δυσάρεστα.

Αλλά, ας επιστρέψω στο θέμα μου. Ήταν 17:58 και η αγωνία είχε ξεπεράσει το όριο του 
φυσιολογικού. Ξαφνικά, όλα τα κανάλια συντονίστηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και η 
ενημέρωση ξεκίνησε. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιστημόνων, τα κρούσματα δεν 
ξεπερνούσαν τα 50, αλλά διάφορα ποσοστά με αρνητική σημασία αιωρούνταν στον περίγυρο. 
Οι επιστήμονες αναφέρονταν σε επιθετική αύξηση τόσο των κρουσμάτων όσο και των 
διασωληνομένων. ∆εν είχα καταλάβει τι συνέβαινε, αλλά η έκφραση του προσώπου των 
γονέων μου μαρτυρούσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Συλλογιζόμουν: «∆εν γίνεται μία τόσο 
μικρή σφαίρα σαν τον κορωνοϊό να έχει φέρει τα πάνω-κάτω στη ζωή μιας σφαίρας τεραστίου 
όγκου σαν τη Γη».

Οι σκέψεις μου έμειναν λίγο πίσω, καθώς τα αφτιά μου προσπαθούσαν να συγκεντρωθούν 
στην ενημέρωση, σα να άκουγα ακουστικό σε εξετάσεις. Μια λέξη δεν μου διέφυγε: 
«Καραντίνα». Το μυαλό μου βυθίστηκε σε σκέψεις. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Τι θα γίνει; Θα 
ζήσουμε; Αυτές ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που στροβιλίζονταν στο μυαλό μου. Άφησα τις 
απορίες μου στην άκρη και συνέχισα να ακούω με προσοχή τα λόγια των ειδικών. Ούτε μία 
λέξη τους δεν πήγε χαμένη. Λίγο αργότερα ακούστηκε η πρόταση: «Κλειστά θα παραμείνουν 
για αύριο και δεκατέσσερεις μέρες τα σχολεία σε ολόκληρη την χώρα». Μόλις είχα αρχίσει 
να ξεμπερδεύομαι, τα πράγματα γίνονταν πιο περίπλοκα. 

Με τα ελληνικά που ήξερα, σε συνδυασμό με τα 
λεγόμενα της οικογένειάς μου, αύριο δεν θα χρειαζόταν 
να ξυπνήσω νωρίς για να πάω στο σχολείο. Τα 
συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα, αλλά αυτό ήταν το 
λιγότερο που έπρεπε να με απασχολεί. Το γεγονός ότι 
δεν θα πήγαινα σχολείο δεν με στεναχώρησε τόσο, 
όπως και ήταν φυσιολογικό, παρόλο που θα αργούσα να 
δω τους φίλους μου. Αυτό που με είχε επηρεάσει 
περισσότερο, ήταν το γεγονός ότι θα έπρεπε να κάνω τη 
μάσκα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 
μου, κάτι που με εμπόδιζε ιδιαίτερα, καθώς δυσκόλευε 
τόσο την αναπνοή μου όσο και το να χαμογελάω. 
Παρηγόρησα τον εαυτό μου, γνωρίζοντας ότι πολλοί 
άνθρωποι θα ζήλευαν τη θέση μου και την υγεία μου. Το 
χειρότερο από όλα ήταν ότι χιλιάδες συνάνθρωποί μου 
έχαναν την πιο σημαντική μάχη, αυτή της ζωής. Όλα αυτά 
μου καθιστούσαν σαφή την υποχρέωσή μου να φοράω 
μάσκα. Ξεζούμισα το μυαλό μου, για να βρω το θετικό 
αυτής της υπόθεσης, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο. Ή, 
μάλλον, τώρα που το ξανασκέφτομαι, το βρήκα! Θα 
μπορώ να τρώω ό,τι θέλω και όποτε θέλω, ενώ επίσης θα 
δεθούμε ως οικογένεια. 

Ήλπιζα όλα αυτά να ανήκαν σε έναν άλλο κόσμο και ότι 
η στρατόσφαιρα της φαντασίας μου είχε μπλεχτεί με την 
πραγματικότητα. Η επικινδυνότητα αυτού του ιού ήταν κάτι 
το οποίο δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Το μόνο σίγουρο 
ήταν ότι μια νέα άνιση πρόκληση για ολόκληρο τον 
πλανήτη έχει ξεκινήσει, χωρίς να είναι γνωστή η διάρκειά 
της και αν οι αντοχές μας επαρκούν. Έχει αρχίσει μία νέα 
κούρσα για την εύρεση του εμβολίου ή και ενός 
αποτελεσματικού φαρμάκου. Μόνο ένα από τα δύο θα 
έσβηνε όλα τα θλιβερά ρεκόρ και θα λειτουργούσε ως ο 
«από μηχανής θεός». Ίσως αυτός ήταν ο μόνος αγώνας 
δρόμου που ήθελα ο «νικητής» να τερματίσει όσο πιο 
γρήγορα μπορεί. Συνεχίζω να ελπίζω ότι αυτός ο 
εφιάλτης θα τελειώσει γρήγορα, ώστε όλος ο κόσμος να 
θεραπεύσει τις πληγές που έχουν προκληθεί στον 
πλανήτη και επιτέλους να μπορέσει να με ξαναζεστάνει 
το ζεστό χαμόγελο της δασκάλας μου της Μουσικής, η 
ανάμνηση της οποίας αρχίζει να ξεθωριάζει, αλλά και 
όλων των ανθρώπων που με βοηθούν να σταθώ στα 
πόδια μου.

∆υστυχώς, η ώρα με αναγκάζει να σε χαιρετίσω, αλλά 
είναι σίγουρο ότι θα γεμίσω τις υπόλοιπες χρυσές 
σελίδες σου με τις περιπέτειες του αύριο που μου 
χτυπάνε την πόρτα.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια 
Μαρία Φωτίου.

Ημερολόγιο Μαρτίου 2020
Κωνσταντίνα Οικονόμου (Α2)
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Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

σχεδόν όλη την ημέρα η σκέψη μου ήταν σε σένα, καθώς ανυπομονούσα να γυρίσω σπίτι για 
να σου εκμυστηρευτώ τις περιπέτειες της σημερινής ημέρας, που μπορώ να την χαρακτηρίσω 
επεισοδιακή ή, καλύτερα, εξωπραγματική. Το πρώτο σκέλος της ημέρας κύλησε σχετικά ομαλά, 
όσο ομαλά μπορούσε να κυλήσει μια Τρίτη. Παρόλα αυτά, όλη αυτή η χαρά παρέμεινε στη 
σχολική αίθουσα, καθώς αργότερα τα γεγονότα άλλαζαν ή, μάλλον, χειροτέρευαν συνεχώς.

Όλα άρχισαν την, μέχρι τώρα, αγαπημένη μου στιγμή της ημέρας. Είχε φτάσει η ώρα για άλλη 
μια ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Πλέον, ο 
κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς μού φαίνονταν γνώριμες φυσιογνωμίες, πιο 
γνώριμες και από την ίδια μου την οικογένεια, της οποίας πτυχές ανακάλυπτα κάθε μέρα και 
δεν μου κέντριζαν το ενδιαφέρον. Εκείνη την ημέρα μία σπίθα αισιοδοξίας κυριαρχούσε μέσα 
μου, αλλά τα όνειρά μου σύντομα γκρεμίστηκαν. Όλη η οικογένεια είχαμε καθίσει αναπαυτικά 
στον καναπέ του σαλονιού, με το βλέμμα μας καρφωμένο στην τετράγωνη ηλεκτρονική 
συσκευή, κάνοντας προβλέψεις για το άμεσο μέλλον. Η σημερινή ανακάλυψη ήταν οι μαντικές 
ικανότητες του μπαμπά μου, οι οποίες με εξέπληξαν δυσάρεστα.

Αλλά, ας επιστρέψω στο θέμα μου. Ήταν 17:58 και η αγωνία είχε ξεπεράσει το όριο του 
φυσιολογικού. Ξαφνικά, όλα τα κανάλια συντονίστηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και η 
ενημέρωση ξεκίνησε. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των επιστημόνων, τα κρούσματα δεν 
ξεπερνούσαν τα 50, αλλά διάφορα ποσοστά με αρνητική σημασία αιωρούνταν στον περίγυρο. 
Οι επιστήμονες αναφέρονταν σε επιθετική αύξηση τόσο των κρουσμάτων όσο και των 
διασωληνομένων. ∆εν είχα καταλάβει τι συνέβαινε, αλλά η έκφραση του προσώπου των 
γονέων μου μαρτυρούσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Συλλογιζόμουν: «∆εν γίνεται μία τόσο 
μικρή σφαίρα σαν τον κορωνοϊό να έχει φέρει τα πάνω-κάτω στη ζωή μιας σφαίρας τεραστίου 
όγκου σαν τη Γη».

Οι σκέψεις μου έμειναν λίγο πίσω, καθώς τα αφτιά μου προσπαθούσαν να συγκεντρωθούν 
στην ενημέρωση, σα να άκουγα ακουστικό σε εξετάσεις. Μια λέξη δεν μου διέφυγε: 
«Καραντίνα». Το μυαλό μου βυθίστηκε σε σκέψεις. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Τι θα γίνει; Θα 
ζήσουμε; Αυτές ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που στροβιλίζονταν στο μυαλό μου. Άφησα τις 
απορίες μου στην άκρη και συνέχισα να ακούω με προσοχή τα λόγια των ειδικών. Ούτε μία 
λέξη τους δεν πήγε χαμένη. Λίγο αργότερα ακούστηκε η πρόταση: «Κλειστά θα παραμείνουν 
για αύριο και δεκατέσσερεις μέρες τα σχολεία σε ολόκληρη την χώρα». Μόλις είχα αρχίσει 
να ξεμπερδεύομαι, τα πράγματα γίνονταν πιο περίπλοκα. 

Με τα ελληνικά που ήξερα, σε συνδυασμό με τα 
λεγόμενα της οικογένειάς μου, αύριο δεν θα χρειαζόταν 
να ξυπνήσω νωρίς για να πάω στο σχολείο. Τα 
συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα, αλλά αυτό ήταν το 
λιγότερο που έπρεπε να με απασχολεί. Το γεγονός ότι 
δεν θα πήγαινα σχολείο δεν με στεναχώρησε τόσο, 
όπως και ήταν φυσιολογικό, παρόλο που θα αργούσα να 
δω τους φίλους μου. Αυτό που με είχε επηρεάσει 
περισσότερο, ήταν το γεγονός ότι θα έπρεπε να κάνω τη 
μάσκα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 
μου, κάτι που με εμπόδιζε ιδιαίτερα, καθώς δυσκόλευε 
τόσο την αναπνοή μου όσο και το να χαμογελάω. 
Παρηγόρησα τον εαυτό μου, γνωρίζοντας ότι πολλοί 
άνθρωποι θα ζήλευαν τη θέση μου και την υγεία μου. Το 
χειρότερο από όλα ήταν ότι χιλιάδες συνάνθρωποί μου 
έχαναν την πιο σημαντική μάχη, αυτή της ζωής. Όλα αυτά 
μου καθιστούσαν σαφή την υποχρέωσή μου να φοράω 
μάσκα. Ξεζούμισα το μυαλό μου, για να βρω το θετικό 
αυτής της υπόθεσης, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο. Ή, 
μάλλον, τώρα που το ξανασκέφτομαι, το βρήκα! Θα 
μπορώ να τρώω ό,τι θέλω και όποτε θέλω, ενώ επίσης θα 
δεθούμε ως οικογένεια. 

Ήλπιζα όλα αυτά να ανήκαν σε έναν άλλο κόσμο και ότι 
η στρατόσφαιρα της φαντασίας μου είχε μπλεχτεί με την 
πραγματικότητα. Η επικινδυνότητα αυτού του ιού ήταν κάτι 
το οποίο δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Το μόνο σίγουρο 
ήταν ότι μια νέα άνιση πρόκληση για ολόκληρο τον 
πλανήτη έχει ξεκινήσει, χωρίς να είναι γνωστή η διάρκειά 
της και αν οι αντοχές μας επαρκούν. Έχει αρχίσει μία νέα 
κούρσα για την εύρεση του εμβολίου ή και ενός 
αποτελεσματικού φαρμάκου. Μόνο ένα από τα δύο θα 
έσβηνε όλα τα θλιβερά ρεκόρ και θα λειτουργούσε ως ο 
«από μηχανής θεός». Ίσως αυτός ήταν ο μόνος αγώνας 
δρόμου που ήθελα ο «νικητής» να τερματίσει όσο πιο 
γρήγορα μπορεί. Συνεχίζω να ελπίζω ότι αυτός ο 
εφιάλτης θα τελειώσει γρήγορα, ώστε όλος ο κόσμος να 
θεραπεύσει τις πληγές που έχουν προκληθεί στον 
πλανήτη και επιτέλους να μπορέσει να με ξαναζεστάνει 
το ζεστό χαμόγελο της δασκάλας μου της Μουσικής, η 
ανάμνηση της οποίας αρχίζει να ξεθωριάζει, αλλά και 
όλων των ανθρώπων που με βοηθούν να σταθώ στα 
πόδια μου.

∆υστυχώς, η ώρα με αναγκάζει να σε χαιρετίσω, αλλά 
είναι σίγουρο ότι θα γεμίσω τις υπόλοιπες χρυσές 
σελίδες σου με τις περιπέτειες του αύριο που μου 
χτυπάνε την πόρτα.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια 
Μαρία Φωτίου.
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Αγαπητό μου ημερολόγιο...
Γιώργος Αντωνιάδης (Β1)

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 

Ποιος θα το φανταζόταν; Ποιος θα πίστευε πως, μια μέρα σαν όλες 
τις άλλες, θα ανακοίνωναν στις ειδήσεις πως εμφανίστηκε ένας ιός 
που αφανίζει όλη την ανθρωπότητα; Ακριβώς... Κανείς!

Ημέρα καραντίνας 1η

Νιώθω χαμένος. Προσπαθώ να βρω τρόπους να περάσω την ώρα 
μου. Από την πρώτη κιόλας μέρα αισθάνομαι σα να έχει περάσει ήδη 
ένας αιώνας. Ο κόσμος συζητάει παντού για τον θανατηφόρο ιό. Η 
κατάσταση χειροτερεύει όλο και περισσότερο…

Μία εβδομάδα αργότερα

«Ο ιός έφτασε στην Ιταλία», λέει μία ρεπόρτερ στις ειδήσεις. 
Αναρωτιέμαι αν η συμπεριφορά μου, στο άκουσμα αυτών των νέων, 
είναι φυσιολογική. Κάθομαι στον καναπέ, χωρίς να αγχωθώ. 
Συνεχίζω να ελπίζω στο καλύτερο…

Ένας μήνας αργότερα

Έχω χάσει κάθε ελπίδα. Οι προσπάθειες των γιατρών για την 
ανακάλυψη του εμβολίου, είναι αποτυχημένες. Ο ιός έχει ήδη φτάσει 
στην Ελλάδα από την προηγούμενη κιόλας εβδομάδα. Το καλό της 
υπόθεσης είναι ότι αρχίζουμε διαδικτυακά μαθήματα. Επιτέλους θα 
μπορώ, μετά από έναν μήνα, να ξαναμιλήσω με τους φίλους μου…

Σήμερα

Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από την εμφάνιση του κορωνοϊού. 
Τα πάντα έχουν γίνει συνήθεια της καθημερινότητας. Οι περισσότεροι 
έχουν συμμορφωθεί με τα μέτρα ασφαλείας. Όμως τα κρούσματα 
μένουν σταθερά στα ύψη. Αυτό που δίνει σε όλους δύναμη, και ελπίδα 
είναι, ότι το εμβόλιο έχει βρεθεί και ήδη η Αγγλία θα εμβολιαστεί. 
Είμαστε στην τελική ευθεία! Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στο 
χέρι μας…

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.
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Ημερολογιακή καταγραφή 
από την εποχή της πανδημίας

Αλκμήνη Μπακαλιού (Β2)

Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

η καινούργια σχολική χρονιά έχει αρχίσει. Όμως, νιώθω ότι η προηγούμενη δεν έχει τελειώσει 
ακόμη. Αντιθέτως! Αντί στη μνήμη μου να μένουν χαρούμενες εικόνες από τα τελευταία 
διαλείμματα της χρονιάς και το άγχος για την πρώτη φορά που θα γράφαμε εξετάσεις, μένει 
μονάχα μια λέξη: κορωνοϊός. 

Από τις αρχές Μαρτίου όλη η χώρα ήταν σε καραντίνα. Ούτε σχολείο ούτε βόλτες ούτε 
μπαλέτο. Κάθε απόγευμα στις έξι η αναγγελία των κρουσμάτων της κάθε μέρας. Τα μαθήματα 
του σχολείου διαδικτυακά και, για να βγούμε από το σπίτι, μήνυμα με SMS. Έγιναν όλα τόσο 
ξαφνικά! Λίγες ήταν οι φίλες με τις όποιες κράτησα επαφή κατά τη διάρκεια της καραντίνας. 
Προτίμησα να καταφύγω στη μουσική και σε έναν κόσμο διαμορφωμένο όπως ήθελα εγώ. Με 
τον καιρό όμως, έγινα πιο απόμακρη, απότομη και ευέξαπτη. ∆εν ξέρω αν οφειλόταν στις 
ιδιαίτερες συνθήκες ή στο στάδιο ζωής που βρίσκομαι, την εφηβεία. 

Εν πάση περιπτώσει, με την πάροδο του χρόνου έγινε «άρση των μέτρων» και άρχισε πάλι το 
σχολείο, γυρνώντας στους κανονικούς του ρυθμούς. ∆ευτέρα Γυμνασίου! Ήρθα ξανά σε επαφή 
με άτομα που είχαμε χαθεί για αρκετό καιρό. Η προσαρμογή ήταν δύσκολη στην αρχή. Αλλά 
αυτό που έχει σημασία τώρα, είναι ότι είμαι πραγματικά χαρούμενη. 

Ίσως όλη αυτή η ιστορία που συνεχίζεται, να έχει και κάποια θετικά αποτελέσματα. Οι 
άνθρωποι μέσα από δοκιμασίες έμαθαν καλύτερα τον εαυτό τους. Βελτιώθηκαν εσωτερικά και 
απέκτησαν ενσυναίσθηση, προσπαθώντας να προστατέψουν τους συνανθρώπους τους και τους 
ίδιους. Οπότε ας κρατήσουμε τα θετικά και ας προχωρήσουμε. 

Αυτά τα λίγα είχα να σου πω σήμερα, αγαπητό μου ημερολόγιο. Καλό σου βράδυ. 

Αλκμήνη

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκοντα τον 
καθηγητή Αλέξη Αλεξίου.
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Ημερολόγιο 
σαν ένα πέλαγο βαθύ 
Ελίζα Κάλτσου (Β1)

Και... δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Και συλλογίζομαι ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να 
αποδώσω όλα τούτα τα συναισθήματα που με κατέκλυζαν και συνεχίζουν να με κατακλύζουν. 
Μία συλλογή συναισθημάτων πρωτόγνωρη, τρομαχτική, ιδιαίτερη. Και... βρίσκω το θάρρος και 
αρχίζω.

«Κρούσμα κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη». Αυτό έγραψαν οι εφημερίδες, αλλά ούτε ο πιο 
ταλαντούχος ζωγράφος δεν θα μπορούσε να αποδώσει το βλέμμα των ανθρώπων που 
χρειάστηκε να μεταδώσουν το μήνυμα αυτό. Ήταν ένας στεγνός τίτλος, ξερός, καθόλου 
εκφραστικός κατά τη γνώμη μου, δεν αντικατόπτριζε τα συναισθήματά μας. Κάτι άγνωστο 
έμελλε να εισβάλει στις ζωές μας και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι μας επιφύλασσε το 
μέλλον. Όλα αυτά μέχρι που προσκληθήκαμε όλοι σε έναν χορό με έναν άγνωστο, 
απρόσκλητο επισκέπτη. Ήρθαμε αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, ύπουλο πολύ. 

Άρχισαν οι αναβολές, τη σκυτάλη έδωσαν στις ακυρώσεις, μέχρι που ήρθε η καραντίνα να 
νικήσει τούτον τον αγώνα μετ’ εμποδίων, που εξελισσόταν σε ταχύτητες μοναδικές. Ξαφνικά 
κλείνουν τα σχολεία και χαιρόμαστε που δεν θα γράψουμε διαγώνισμα Βιολογίας, στη 
συνέχεια σταματούν οι εξωσχολικές δραστηριότητες και αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε. 
Κηρύχθηκε επίσημα ένας αγώνας, ένας πόλεμος. Στο ένα στρατόπεδο ένας ιός, μια ακόμη 
απόδειξη πως ο άνθρωπος ποτέ δεν κατάφερε να νικήσει τη φύση. Στο άλλο, ολόκληρη η 
ανθρωπότητα που αποδείχθηκε ικανή να θυσιάσει την ατομικότητα στον βωμό της δημόσιας 
υγείας.

Και αρχίζει ο πόλεμος. Κύριος πρωταγωνιστής στην Ευρώπη η Ιταλία, που θα παραδώσει 
αργότερα τη θέση της στην Ισπανία και στην Αγγλία. Παγκόσμια πανδημία! Τι αισιόδοξος 
τρόπος να ξεκινήσει η δεκαετία! Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία παύση και να 
επισημάνω πως το γεγονός πως βιώνω μια παγκόσμια εμπειρία, γεμίζει κουράγιο και ασφάλεια 
την ψυχή μου. Μπορείτε να το χαρακτηρίσετε αφελές ή και ανόητο, αλλά ξέρω πως δεν είμαι 
μόνη· πως γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια και ότι συμβάλλω σε έναν κοινό στόχο.

Έτσι κυλούσαν οι μέρες. Στην αρχή είπαν «δύο εβδομάδες», μετά «τρεις» και συνέχισαν να 
αυξάνονται μέχρι που έκρινα πως είναι ανώφελο το μέτρημα. Η τεχνολογία ήρθε να βοηθήσει 
ξανά τον άνθρωπο. Ένιωθα εξαρτημένη. Ξαφνικά έπρεπε να δηλώνω την κάθε μου κίνηση και 
να στέλνω ηλεκτρονικά μηνύματα σε έναν άγνωστο «13033» που ενέκρινε τα αιτήματά μου. 
Πολλές φορές προσπάθησα να τον φανταστώ ως άνθρωπο. Ήταν πολύ δύσκολο να 
σχηματίσω την εικόνα του, καθώς και να υποθέσω αν χαμογελούσε, αν αντικαθρέπτιζε 
ανείπωτη θλίψη ή και τέλεια αδιαφορία. Πάντα κατέληγα στο ότι τον χαρακτήριζε μία έκφραση 
ατέρμονης κακίας και αγριότητας, χωρίς να θέλει ,όμως, να βλάψει κανέναν.

Άρχισαν και τα διαδικτυακά μαθήματα, ασύγχρονα και 
στη συνέχεια σύγχρονα. Με την τελεκπαίδευση ένιωσα 
πιο κοντά στους συμμαθητές μου, παρόλο που η χαρά 
μου, όταν ειδωθήκαμε δια ζώσης, ήταν απερίγραπτη. 
Μία οθόνη μπορεί να δημιουργήσει, τελικά, ποικίλα 
συναισθήματα στον άνθρωπο. Ποιος θα το φανταζόταν 
50 χρόνια πριν; Αν και από ό,τι έζησα τους τελευταίους 
μήνες, κατάλαβα πια πως όλα μπορεί απρόσμενα να 
αλλάξουν και κάθε αλλαγή είναι τρομακτική.

Τέλος, τη συμβολή της τεχνολογίας έρχεται να 
κορυφώσει η καθιερωμένη συνάντηση στις 6 το 
απόγευμα. Πολύ τους θαύμαζα τους επιστήμονες που 
μας ενημέρωναν κάθε απόγευμα, κάνοντάς μας να 
νιώθουμε ένα περίπλοκο αίσθημα οικειότητας και 
συντροφιάς. Με παραινετική πάντα διάθεση 
απευθύνονταν στον λαό της Ελλάδας νουθετώντας τον 
με αγάπη.

  ∆εν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη συντροφιά των 
βιβλίων μου, των σκέψεών μου και της οικογένειάς 
μου. Αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, 
δεν είχαμε και άλλη επιλογή, θέλαμε να 
προστατευτούμε και να εξασφαλίσουμε την υγεία μας, 
κάτι ακόμη που ήταν αυτονόητο πριν την πανδημία. 
Πολλά πράγματα αναθεωρήσαμε εμείς οι νέοι κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας. Μας δόθηκε ο χρόνος να 
συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας, να πραγματευτούμε 
ποικίλα αντικείμενα και να συνειδητοποιήσουμε 
διάφορα. Θαύμασα τους ήρωες του αγώνα αυτού, τους 
γιατρούς, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, αλλά 
και τους άλλους. Τους αφανείς αυτούς ήρωες που μας 
βοήθησαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Πληθώρα αξιών αναθεώρησα, κλεισμένη στο δωμάτιό 
μου με ένα σημειωματάριο συντροφιά. Κατανόησα 
πολύτιμα και κυρίως πνευματικά αγαθά, που 
λειτουργούν ως καθοδηγητικός παράγοντας στη ζωή 
ενός ανθρώπου, καθώς και το πόσο εύκολα μπορούν 
να καταστρατηγηθούν.

Πέρασε και το Πάσχα όσο βρισκόμασταν σε 
καραντίνα. Πρέπει να ομολογήσω πως, αν και οι 
συνθήκες δεν ήταν ιδεώδεις, νομίζω πως για πρώτη 
φορά αισθάνθηκα την ουσία αυτής της γιορτής. Η 
συγκίνηση που με διαπέρασε ανήμερα την Κυριακή του 
Πάσχα ήταν ασύλληπτη. Τη γειτονιά μας στόλισαν 
σπίθες που προερχόταν η κάθε μία από διαφορετικό 
μπαλκόνι. Ένας δρόμος σκοτεινός αξιώθηκε να 
φιλοξενήσει ένα απερίγραπτο σκηνικό: Άνθρωποι, 
άγνωστοι μεταξύ τους, να ψέλνουν μαζί και να 
προσεύχονται. Ξαφνικά η θαλπωρή που αγκάλιασε τον 
καθένα από εμάς, ζωντάνεψε τον δρόμο μας και μας 
ένωσε.

∆εύτερη εβδομάδα. Όλα κυλούν υπέροχα. Αρχίζω να εκτιμώ περισσότερο το κατάφυτο 
περιβάλλον του σχολείου μου. Εντοπίζω μια ομορφιά προορισμένη να κάνει την 
καθημερινότητά μας αλλιώτικα διαφορετική, περισσότερο ανθρώπινη. Μικρή και φαινομενικά 
ασήμαντη, αλλά ξεχωριστή ομορφιά, που πριν την πανδημία δεν θα αναγνώριζα. Και περνούν 
οι μέρες, οι βδομάδες. Όλο το τμήμα, πιο δεμένο από ποτέ, απολαμβάνει κάθε λεπτό. 

Μέχρι που σταδιακά αντιλαμβανόμαστε πως οι αριθμοί, που κάθε μεσημέρι ανακοινώνονται, 
αυξάνονται όλο και περισσότερο. Αρνούμαι να το αποδεχτώ· όχι, δεν θέλω! Θυμός και μία 
παράλογη αίσθηση προδοσίας και αδικίας με κατακλύζουν. Την οργή μου όμως τούτη να 
καταλαγιάσω προσπαθώ. Τότε δαιμόνια σκέψη από το μυαλό μου πέρασε, αν και ήταν κάτι 
παραπάνω από σκέψη. Ένα γεγονός που θα έκανα τα πάντα να το καθυστερήσω, όσο μπορώ, 
πριν έρθει τη ζωή μου να στιγματίσει. Πέπλο λύπης και σιωπής με περιβάλλει, κάθε φορά που 
σκέφτομαι αυτό το ενδεχόμενο.

Θέλω να σε προστατέψω, παππού. ∆εν θέλω να σε χάσω· όχι, όχι με τούτον τον βάναυσο τον 
τρόπο. «Παππού», μία λέξη τόσο μικρή είναι –και πάντα θα είναι– ορόσημο αγάπης, φροντίδας 
και στοργής για εμένα. Σε αγαπώ πολύ και ποτέ δεν θα ξεχάσω τις ώρες που περάσαμε μαζί, 
τις ιστορίες που πάντα μου αφηγούσουν με αγάπη και υπομονή, όσες ερωτήσεις και αν σου 
έκανα. Ιστορίες αληθινές, πραγματικά δικές σου. Και θέλω να τρέξω να βρω σκέπαστρο στην 
πάντα ανοιχτή αγκαλιά σου, να με κρατήσουν σφιχτά τα ταλαιπωρημένα χέρια σου, που πάντα 
κρατούσαν μία ομπρέλα ακόμη και στη πιο σφοδρή καταιγίδα για εμένα. ∆εν θέλω να φύγεις, 
δεν θα το αντέξω. Στην πράσινη κούνια που μου κατασκεύασες, θέλω για μία τελευταία φορά 
να ανεβώ, με τη γιαγιά στη κουζίνα να γεμίζει το σπίτι ευωδιές, και εσένα, πάντα ενημερωμένο, 
να σχολιάζεις τα νέα. Υποσχέσου μου ότι θα μείνεις. Υποσχέσου μου πως θα παλέψεις τον ιό 
με δύναμη, όπως κάνεις πάντα. 

Και, καθώς σκέφτομαι αυτά, θέλω για πρώτη φορά να αντιστρέψω τους ρόλους και να 
προστατέψω εγώ τον παππού μου, τη γιαγιά μου και όλους αυτούς τους ανθρώπους, που ο ιός 
θέλει μακριά να πάρει. Και έτσι κλαίω, τα δάκρυα στάζουν σαν βρύσες που κάποιος λησμόνησε 
και αμέλησε να σφίξει. Όλα φαντάζουν τόσο άδικα. Για αυτό και εγώ δεσμεύομαι να κλειστώ 
ξανά σε μία δεύτερη καραντίνα για εμένα και για τους συνανθρώπους μου που με χρειάζονται. 
Το ίδιο μελαγχολικά, αποφασιστικά και ονειροπόλα, όπως και την προηγούμενη φορά.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.

Συνειδητοποιώ πως βιώνω ένα ιστορικό γεγονός, μία 
παγκόσμια πανδημία που σε λίγα χρόνια τα παιδιά θα 
χρειαστεί να αποστηθίσουν για το μάθημα της Ιστορίας. 
Τι κρίμα... Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τους 
εμφυσήσουμε τούτες τις σκέψεις με παραστατικότητα. Τα 
γράμματα, κάποια σύμβολα σε χαρτί, μπορούν να 
προκαλέσουν τόσο πολλά συναισθήματα, όμως τα παιδιά 
αυτά θα μαθαίνουν νούμερα, στατιστικές, αριθμούς, που 
ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε.

Έφτασε η στιγμή να βρεθούμε πάλι στο σχολείο υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες. Είχαμε αρχίσει να 
επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, αν μου επιτρέπεται να 
ορίσω έτσι τη ζωή πριν την καραντίνα. Τα κρούσματα στη 
χώρα μας άρχισαν σταδιακά να μειώνονται και εμείς 
παίρναμε κουράγιο και αρχίσαμε να βγαίνουμε έξω.

Καλοκαίρι. Πόσο ευχάριστα πέρασα τούτο το καλοκαίρι! 
Πιστεύω πως το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν 
άφησα ούτε ένα λεπτό να περάσει αναξιοποίητο. Ήθελα 
να αποθεώσω τη κάθε στιγμή και να δημιουργήσω 
αναμνήσεις τόσο δυνατές, που ποτέ δεν θα τις 
λησμονήσω. ∆ιότι, στο τέλος μόνο αυτό μας απομένει. 
Οι αναμνήσεις, από τις οποίες πηγάζει η νοσταλγία και η 
γλυκιά μελαγχολία του ανθρώπου, αποτελούν έμπνευση 
και είναι ελπιδοφόροι οιωνοί για τον λαό. Μία και μόνο 
στιγμή είναι λαμπρή και φωτεινή σαν άστρο, ξεχωριστή 
σαν λουλούδι μα και εύθραυστη, θαρρείς είναι από 
πορσελάνη. Αν την αφήσεις ανεκμετάλλευτη, θα πέσει, 
θα σπάσει, θα ραγίσει και πίσω ξανά δεν γυρνά. 

Τελείωσε το καλοκαίρι και επιστρέψαμε στα σχολεία, 
στην πραγματικότητα. Εποχή ήρεμη και γαλήνια. Οι 
περισσότεροι, αν και στερηθήκαμε ξενοδοχεία και 
πολυτελείς εκδρομές, καταφύγαμε στα εξοχικά μας. ∆εν 
ανησυχούσαμε ιδιαίτερα για την υγεία μας, μιας και στις 
επαρχίες δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα διάδοσης του 
ιού. 

Όμως τα δεδομένα από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν και 
καλούμαστε εμείς, οι μαθητές, να προσαρμοστούμε και 
να ζήσουμε με αυτά. Πρώτη εβδομάδα του σχολείου. 
Χαρά, ευτυχία, αισιοδοξία. Ορμώμενη από τα βιώματα 
των τελευταίων μηνών, θέλω να ζήσω την κάθε στιγμή 
στο έπακρο για να εφοδιαστώ με αναμνήσεις, πέλαγο 
βαθύ, για να μπορέσω, όταν χρειαστεί, σε αυτές να 
βυθιστώ. «Μάσκες», μας είπαν, μάσκες φορέσαμε και 
έφτασε η ώρα της αλήθειας. Τα μάτια των φίλων μου να 
προδίδουν αυτήν την ανθοδέσμη συναισθημάτων και 
ανείπωτων ανησυχιών για το αύριο και εγώ να αναζητώ 
το πιο ατάραχο προσωπείο μου για να βρω την ελπίδα. 
Και τελικά τη βρίσκω στα μάτια των καθηγητών που μας 
καλωσόρισαν για μία ακόμη χρονιά στο σχολείο. Μόνο 
που αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να ομαδοποιηθεί με 
τους υπόλοιπους.
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Και... δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Και συλλογίζομαι ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να 
αποδώσω όλα τούτα τα συναισθήματα που με κατέκλυζαν και συνεχίζουν να με κατακλύζουν. 
Μία συλλογή συναισθημάτων πρωτόγνωρη, τρομαχτική, ιδιαίτερη. Και... βρίσκω το θάρρος και 
αρχίζω.

«Κρούσμα κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη». Αυτό έγραψαν οι εφημερίδες, αλλά ούτε ο πιο 
ταλαντούχος ζωγράφος δεν θα μπορούσε να αποδώσει το βλέμμα των ανθρώπων που 
χρειάστηκε να μεταδώσουν το μήνυμα αυτό. Ήταν ένας στεγνός τίτλος, ξερός, καθόλου 
εκφραστικός κατά τη γνώμη μου, δεν αντικατόπτριζε τα συναισθήματά μας. Κάτι άγνωστο 
έμελλε να εισβάλει στις ζωές μας και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι μας επιφύλασσε το 
μέλλον. Όλα αυτά μέχρι που προσκληθήκαμε όλοι σε έναν χορό με έναν άγνωστο, 
απρόσκλητο επισκέπτη. Ήρθαμε αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, ύπουλο πολύ. 

Άρχισαν οι αναβολές, τη σκυτάλη έδωσαν στις ακυρώσεις, μέχρι που ήρθε η καραντίνα να 
νικήσει τούτον τον αγώνα μετ’ εμποδίων, που εξελισσόταν σε ταχύτητες μοναδικές. Ξαφνικά 
κλείνουν τα σχολεία και χαιρόμαστε που δεν θα γράψουμε διαγώνισμα Βιολογίας, στη 
συνέχεια σταματούν οι εξωσχολικές δραστηριότητες και αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε. 
Κηρύχθηκε επίσημα ένας αγώνας, ένας πόλεμος. Στο ένα στρατόπεδο ένας ιός, μια ακόμη 
απόδειξη πως ο άνθρωπος ποτέ δεν κατάφερε να νικήσει τη φύση. Στο άλλο, ολόκληρη η 
ανθρωπότητα που αποδείχθηκε ικανή να θυσιάσει την ατομικότητα στον βωμό της δημόσιας 
υγείας.

Και αρχίζει ο πόλεμος. Κύριος πρωταγωνιστής στην Ευρώπη η Ιταλία, που θα παραδώσει 
αργότερα τη θέση της στην Ισπανία και στην Αγγλία. Παγκόσμια πανδημία! Τι αισιόδοξος 
τρόπος να ξεκινήσει η δεκαετία! Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία παύση και να 
επισημάνω πως το γεγονός πως βιώνω μια παγκόσμια εμπειρία, γεμίζει κουράγιο και ασφάλεια 
την ψυχή μου. Μπορείτε να το χαρακτηρίσετε αφελές ή και ανόητο, αλλά ξέρω πως δεν είμαι 
μόνη· πως γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια και ότι συμβάλλω σε έναν κοινό στόχο.

Έτσι κυλούσαν οι μέρες. Στην αρχή είπαν «δύο εβδομάδες», μετά «τρεις» και συνέχισαν να 
αυξάνονται μέχρι που έκρινα πως είναι ανώφελο το μέτρημα. Η τεχνολογία ήρθε να βοηθήσει 
ξανά τον άνθρωπο. Ένιωθα εξαρτημένη. Ξαφνικά έπρεπε να δηλώνω την κάθε μου κίνηση και 
να στέλνω ηλεκτρονικά μηνύματα σε έναν άγνωστο «13033» που ενέκρινε τα αιτήματά μου. 
Πολλές φορές προσπάθησα να τον φανταστώ ως άνθρωπο. Ήταν πολύ δύσκολο να 
σχηματίσω την εικόνα του, καθώς και να υποθέσω αν χαμογελούσε, αν αντικαθρέπτιζε 
ανείπωτη θλίψη ή και τέλεια αδιαφορία. Πάντα κατέληγα στο ότι τον χαρακτήριζε μία έκφραση 
ατέρμονης κακίας και αγριότητας, χωρίς να θέλει ,όμως, να βλάψει κανέναν.

Άρχισαν και τα διαδικτυακά μαθήματα, ασύγχρονα και 
στη συνέχεια σύγχρονα. Με την τελεκπαίδευση ένιωσα 
πιο κοντά στους συμμαθητές μου, παρόλο που η χαρά 
μου, όταν ειδωθήκαμε δια ζώσης, ήταν απερίγραπτη. 
Μία οθόνη μπορεί να δημιουργήσει, τελικά, ποικίλα 
συναισθήματα στον άνθρωπο. Ποιος θα το φανταζόταν 
50 χρόνια πριν; Αν και από ό,τι έζησα τους τελευταίους 
μήνες, κατάλαβα πια πως όλα μπορεί απρόσμενα να 
αλλάξουν και κάθε αλλαγή είναι τρομακτική.

Τέλος, τη συμβολή της τεχνολογίας έρχεται να 
κορυφώσει η καθιερωμένη συνάντηση στις 6 το 
απόγευμα. Πολύ τους θαύμαζα τους επιστήμονες που 
μας ενημέρωναν κάθε απόγευμα, κάνοντάς μας να 
νιώθουμε ένα περίπλοκο αίσθημα οικειότητας και 
συντροφιάς. Με παραινετική πάντα διάθεση 
απευθύνονταν στον λαό της Ελλάδας νουθετώντας τον 
με αγάπη.

  ∆εν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη συντροφιά των 
βιβλίων μου, των σκέψεών μου και της οικογένειάς 
μου. Αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, 
δεν είχαμε και άλλη επιλογή, θέλαμε να 
προστατευτούμε και να εξασφαλίσουμε την υγεία μας, 
κάτι ακόμη που ήταν αυτονόητο πριν την πανδημία. 
Πολλά πράγματα αναθεωρήσαμε εμείς οι νέοι κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας. Μας δόθηκε ο χρόνος να 
συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας, να πραγματευτούμε 
ποικίλα αντικείμενα και να συνειδητοποιήσουμε 
διάφορα. Θαύμασα τους ήρωες του αγώνα αυτού, τους 
γιατρούς, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, αλλά 
και τους άλλους. Τους αφανείς αυτούς ήρωες που μας 
βοήθησαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Πληθώρα αξιών αναθεώρησα, κλεισμένη στο δωμάτιό 
μου με ένα σημειωματάριο συντροφιά. Κατανόησα 
πολύτιμα και κυρίως πνευματικά αγαθά, που 
λειτουργούν ως καθοδηγητικός παράγοντας στη ζωή 
ενός ανθρώπου, καθώς και το πόσο εύκολα μπορούν 
να καταστρατηγηθούν.

Πέρασε και το Πάσχα όσο βρισκόμασταν σε 
καραντίνα. Πρέπει να ομολογήσω πως, αν και οι 
συνθήκες δεν ήταν ιδεώδεις, νομίζω πως για πρώτη 
φορά αισθάνθηκα την ουσία αυτής της γιορτής. Η 
συγκίνηση που με διαπέρασε ανήμερα την Κυριακή του 
Πάσχα ήταν ασύλληπτη. Τη γειτονιά μας στόλισαν 
σπίθες που προερχόταν η κάθε μία από διαφορετικό 
μπαλκόνι. Ένας δρόμος σκοτεινός αξιώθηκε να 
φιλοξενήσει ένα απερίγραπτο σκηνικό: Άνθρωποι, 
άγνωστοι μεταξύ τους, να ψέλνουν μαζί και να 
προσεύχονται. Ξαφνικά η θαλπωρή που αγκάλιασε τον 
καθένα από εμάς, ζωντάνεψε τον δρόμο μας και μας 
ένωσε.

∆εύτερη εβδομάδα. Όλα κυλούν υπέροχα. Αρχίζω να εκτιμώ περισσότερο το κατάφυτο 
περιβάλλον του σχολείου μου. Εντοπίζω μια ομορφιά προορισμένη να κάνει την 
καθημερινότητά μας αλλιώτικα διαφορετική, περισσότερο ανθρώπινη. Μικρή και φαινομενικά 
ασήμαντη, αλλά ξεχωριστή ομορφιά, που πριν την πανδημία δεν θα αναγνώριζα. Και περνούν 
οι μέρες, οι βδομάδες. Όλο το τμήμα, πιο δεμένο από ποτέ, απολαμβάνει κάθε λεπτό. 

Μέχρι που σταδιακά αντιλαμβανόμαστε πως οι αριθμοί, που κάθε μεσημέρι ανακοινώνονται, 
αυξάνονται όλο και περισσότερο. Αρνούμαι να το αποδεχτώ· όχι, δεν θέλω! Θυμός και μία 
παράλογη αίσθηση προδοσίας και αδικίας με κατακλύζουν. Την οργή μου όμως τούτη να 
καταλαγιάσω προσπαθώ. Τότε δαιμόνια σκέψη από το μυαλό μου πέρασε, αν και ήταν κάτι 
παραπάνω από σκέψη. Ένα γεγονός που θα έκανα τα πάντα να το καθυστερήσω, όσο μπορώ, 
πριν έρθει τη ζωή μου να στιγματίσει. Πέπλο λύπης και σιωπής με περιβάλλει, κάθε φορά που 
σκέφτομαι αυτό το ενδεχόμενο.

Θέλω να σε προστατέψω, παππού. ∆εν θέλω να σε χάσω· όχι, όχι με τούτον τον βάναυσο τον 
τρόπο. «Παππού», μία λέξη τόσο μικρή είναι –και πάντα θα είναι– ορόσημο αγάπης, φροντίδας 
και στοργής για εμένα. Σε αγαπώ πολύ και ποτέ δεν θα ξεχάσω τις ώρες που περάσαμε μαζί, 
τις ιστορίες που πάντα μου αφηγούσουν με αγάπη και υπομονή, όσες ερωτήσεις και αν σου 
έκανα. Ιστορίες αληθινές, πραγματικά δικές σου. Και θέλω να τρέξω να βρω σκέπαστρο στην 
πάντα ανοιχτή αγκαλιά σου, να με κρατήσουν σφιχτά τα ταλαιπωρημένα χέρια σου, που πάντα 
κρατούσαν μία ομπρέλα ακόμη και στη πιο σφοδρή καταιγίδα για εμένα. ∆εν θέλω να φύγεις, 
δεν θα το αντέξω. Στην πράσινη κούνια που μου κατασκεύασες, θέλω για μία τελευταία φορά 
να ανεβώ, με τη γιαγιά στη κουζίνα να γεμίζει το σπίτι ευωδιές, και εσένα, πάντα ενημερωμένο, 
να σχολιάζεις τα νέα. Υποσχέσου μου ότι θα μείνεις. Υποσχέσου μου πως θα παλέψεις τον ιό 
με δύναμη, όπως κάνεις πάντα. 

Και, καθώς σκέφτομαι αυτά, θέλω για πρώτη φορά να αντιστρέψω τους ρόλους και να 
προστατέψω εγώ τον παππού μου, τη γιαγιά μου και όλους αυτούς τους ανθρώπους, που ο ιός 
θέλει μακριά να πάρει. Και έτσι κλαίω, τα δάκρυα στάζουν σαν βρύσες που κάποιος λησμόνησε 
και αμέλησε να σφίξει. Όλα φαντάζουν τόσο άδικα. Για αυτό και εγώ δεσμεύομαι να κλειστώ 
ξανά σε μία δεύτερη καραντίνα για εμένα και για τους συνανθρώπους μου που με χρειάζονται. 
Το ίδιο μελαγχολικά, αποφασιστικά και ονειροπόλα, όπως και την προηγούμενη φορά.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.

Συνειδητοποιώ πως βιώνω ένα ιστορικό γεγονός, μία 
παγκόσμια πανδημία που σε λίγα χρόνια τα παιδιά θα 
χρειαστεί να αποστηθίσουν για το μάθημα της Ιστορίας. 
Τι κρίμα... Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τους 
εμφυσήσουμε τούτες τις σκέψεις με παραστατικότητα. Τα 
γράμματα, κάποια σύμβολα σε χαρτί, μπορούν να 
προκαλέσουν τόσο πολλά συναισθήματα, όμως τα παιδιά 
αυτά θα μαθαίνουν νούμερα, στατιστικές, αριθμούς, που 
ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε.

Έφτασε η στιγμή να βρεθούμε πάλι στο σχολείο υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες. Είχαμε αρχίσει να 
επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, αν μου επιτρέπεται να 
ορίσω έτσι τη ζωή πριν την καραντίνα. Τα κρούσματα στη 
χώρα μας άρχισαν σταδιακά να μειώνονται και εμείς 
παίρναμε κουράγιο και αρχίσαμε να βγαίνουμε έξω.

Καλοκαίρι. Πόσο ευχάριστα πέρασα τούτο το καλοκαίρι! 
Πιστεύω πως το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν 
άφησα ούτε ένα λεπτό να περάσει αναξιοποίητο. Ήθελα 
να αποθεώσω τη κάθε στιγμή και να δημιουργήσω 
αναμνήσεις τόσο δυνατές, που ποτέ δεν θα τις 
λησμονήσω. ∆ιότι, στο τέλος μόνο αυτό μας απομένει. 
Οι αναμνήσεις, από τις οποίες πηγάζει η νοσταλγία και η 
γλυκιά μελαγχολία του ανθρώπου, αποτελούν έμπνευση 
και είναι ελπιδοφόροι οιωνοί για τον λαό. Μία και μόνο 
στιγμή είναι λαμπρή και φωτεινή σαν άστρο, ξεχωριστή 
σαν λουλούδι μα και εύθραυστη, θαρρείς είναι από 
πορσελάνη. Αν την αφήσεις ανεκμετάλλευτη, θα πέσει, 
θα σπάσει, θα ραγίσει και πίσω ξανά δεν γυρνά. 

Τελείωσε το καλοκαίρι και επιστρέψαμε στα σχολεία, 
στην πραγματικότητα. Εποχή ήρεμη και γαλήνια. Οι 
περισσότεροι, αν και στερηθήκαμε ξενοδοχεία και 
πολυτελείς εκδρομές, καταφύγαμε στα εξοχικά μας. ∆εν 
ανησυχούσαμε ιδιαίτερα για την υγεία μας, μιας και στις 
επαρχίες δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα διάδοσης του 
ιού. 

Όμως τα δεδομένα από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν και 
καλούμαστε εμείς, οι μαθητές, να προσαρμοστούμε και 
να ζήσουμε με αυτά. Πρώτη εβδομάδα του σχολείου. 
Χαρά, ευτυχία, αισιοδοξία. Ορμώμενη από τα βιώματα 
των τελευταίων μηνών, θέλω να ζήσω την κάθε στιγμή 
στο έπακρο για να εφοδιαστώ με αναμνήσεις, πέλαγο 
βαθύ, για να μπορέσω, όταν χρειαστεί, σε αυτές να 
βυθιστώ. «Μάσκες», μας είπαν, μάσκες φορέσαμε και 
έφτασε η ώρα της αλήθειας. Τα μάτια των φίλων μου να 
προδίδουν αυτήν την ανθοδέσμη συναισθημάτων και 
ανείπωτων ανησυχιών για το αύριο και εγώ να αναζητώ 
το πιο ατάραχο προσωπείο μου για να βρω την ελπίδα. 
Και τελικά τη βρίσκω στα μάτια των καθηγητών που μας 
καλωσόρισαν για μία ακόμη χρονιά στο σχολείο. Μόνο 
που αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να ομαδοποιηθεί με 
τους υπόλοιπους.
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Και... δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Και συλλογίζομαι ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να 
αποδώσω όλα τούτα τα συναισθήματα που με κατέκλυζαν και συνεχίζουν να με κατακλύζουν. 
Μία συλλογή συναισθημάτων πρωτόγνωρη, τρομαχτική, ιδιαίτερη. Και... βρίσκω το θάρρος και 
αρχίζω.

«Κρούσμα κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη». Αυτό έγραψαν οι εφημερίδες, αλλά ούτε ο πιο 
ταλαντούχος ζωγράφος δεν θα μπορούσε να αποδώσει το βλέμμα των ανθρώπων που 
χρειάστηκε να μεταδώσουν το μήνυμα αυτό. Ήταν ένας στεγνός τίτλος, ξερός, καθόλου 
εκφραστικός κατά τη γνώμη μου, δεν αντικατόπτριζε τα συναισθήματά μας. Κάτι άγνωστο 
έμελλε να εισβάλει στις ζωές μας και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι μας επιφύλασσε το 
μέλλον. Όλα αυτά μέχρι που προσκληθήκαμε όλοι σε έναν χορό με έναν άγνωστο, 
απρόσκλητο επισκέπτη. Ήρθαμε αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, ύπουλο πολύ. 

Άρχισαν οι αναβολές, τη σκυτάλη έδωσαν στις ακυρώσεις, μέχρι που ήρθε η καραντίνα να 
νικήσει τούτον τον αγώνα μετ’ εμποδίων, που εξελισσόταν σε ταχύτητες μοναδικές. Ξαφνικά 
κλείνουν τα σχολεία και χαιρόμαστε που δεν θα γράψουμε διαγώνισμα Βιολογίας, στη 
συνέχεια σταματούν οι εξωσχολικές δραστηριότητες και αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε. 
Κηρύχθηκε επίσημα ένας αγώνας, ένας πόλεμος. Στο ένα στρατόπεδο ένας ιός, μια ακόμη 
απόδειξη πως ο άνθρωπος ποτέ δεν κατάφερε να νικήσει τη φύση. Στο άλλο, ολόκληρη η 
ανθρωπότητα που αποδείχθηκε ικανή να θυσιάσει την ατομικότητα στον βωμό της δημόσιας 
υγείας.

Και αρχίζει ο πόλεμος. Κύριος πρωταγωνιστής στην Ευρώπη η Ιταλία, που θα παραδώσει 
αργότερα τη θέση της στην Ισπανία και στην Αγγλία. Παγκόσμια πανδημία! Τι αισιόδοξος 
τρόπος να ξεκινήσει η δεκαετία! Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία παύση και να 
επισημάνω πως το γεγονός πως βιώνω μια παγκόσμια εμπειρία, γεμίζει κουράγιο και ασφάλεια 
την ψυχή μου. Μπορείτε να το χαρακτηρίσετε αφελές ή και ανόητο, αλλά ξέρω πως δεν είμαι 
μόνη· πως γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια και ότι συμβάλλω σε έναν κοινό στόχο.

Έτσι κυλούσαν οι μέρες. Στην αρχή είπαν «δύο εβδομάδες», μετά «τρεις» και συνέχισαν να 
αυξάνονται μέχρι που έκρινα πως είναι ανώφελο το μέτρημα. Η τεχνολογία ήρθε να βοηθήσει 
ξανά τον άνθρωπο. Ένιωθα εξαρτημένη. Ξαφνικά έπρεπε να δηλώνω την κάθε μου κίνηση και 
να στέλνω ηλεκτρονικά μηνύματα σε έναν άγνωστο «13033» που ενέκρινε τα αιτήματά μου. 
Πολλές φορές προσπάθησα να τον φανταστώ ως άνθρωπο. Ήταν πολύ δύσκολο να 
σχηματίσω την εικόνα του, καθώς και να υποθέσω αν χαμογελούσε, αν αντικαθρέπτιζε 
ανείπωτη θλίψη ή και τέλεια αδιαφορία. Πάντα κατέληγα στο ότι τον χαρακτήριζε μία έκφραση 
ατέρμονης κακίας και αγριότητας, χωρίς να θέλει ,όμως, να βλάψει κανέναν.

Άρχισαν και τα διαδικτυακά μαθήματα, ασύγχρονα και 
στη συνέχεια σύγχρονα. Με την τελεκπαίδευση ένιωσα 
πιο κοντά στους συμμαθητές μου, παρόλο που η χαρά 
μου, όταν ειδωθήκαμε δια ζώσης, ήταν απερίγραπτη. 
Μία οθόνη μπορεί να δημιουργήσει, τελικά, ποικίλα 
συναισθήματα στον άνθρωπο. Ποιος θα το φανταζόταν 
50 χρόνια πριν; Αν και από ό,τι έζησα τους τελευταίους 
μήνες, κατάλαβα πια πως όλα μπορεί απρόσμενα να 
αλλάξουν και κάθε αλλαγή είναι τρομακτική.

Τέλος, τη συμβολή της τεχνολογίας έρχεται να 
κορυφώσει η καθιερωμένη συνάντηση στις 6 το 
απόγευμα. Πολύ τους θαύμαζα τους επιστήμονες που 
μας ενημέρωναν κάθε απόγευμα, κάνοντάς μας να 
νιώθουμε ένα περίπλοκο αίσθημα οικειότητας και 
συντροφιάς. Με παραινετική πάντα διάθεση 
απευθύνονταν στον λαό της Ελλάδας νουθετώντας τον 
με αγάπη.

  ∆εν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη συντροφιά των 
βιβλίων μου, των σκέψεών μου και της οικογένειάς 
μου. Αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, 
δεν είχαμε και άλλη επιλογή, θέλαμε να 
προστατευτούμε και να εξασφαλίσουμε την υγεία μας, 
κάτι ακόμη που ήταν αυτονόητο πριν την πανδημία. 
Πολλά πράγματα αναθεωρήσαμε εμείς οι νέοι κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας. Μας δόθηκε ο χρόνος να 
συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας, να πραγματευτούμε 
ποικίλα αντικείμενα και να συνειδητοποιήσουμε 
διάφορα. Θαύμασα τους ήρωες του αγώνα αυτού, τους 
γιατρούς, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, αλλά 
και τους άλλους. Τους αφανείς αυτούς ήρωες που μας 
βοήθησαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Πληθώρα αξιών αναθεώρησα, κλεισμένη στο δωμάτιό 
μου με ένα σημειωματάριο συντροφιά. Κατανόησα 
πολύτιμα και κυρίως πνευματικά αγαθά, που 
λειτουργούν ως καθοδηγητικός παράγοντας στη ζωή 
ενός ανθρώπου, καθώς και το πόσο εύκολα μπορούν 
να καταστρατηγηθούν.

Πέρασε και το Πάσχα όσο βρισκόμασταν σε 
καραντίνα. Πρέπει να ομολογήσω πως, αν και οι 
συνθήκες δεν ήταν ιδεώδεις, νομίζω πως για πρώτη 
φορά αισθάνθηκα την ουσία αυτής της γιορτής. Η 
συγκίνηση που με διαπέρασε ανήμερα την Κυριακή του 
Πάσχα ήταν ασύλληπτη. Τη γειτονιά μας στόλισαν 
σπίθες που προερχόταν η κάθε μία από διαφορετικό 
μπαλκόνι. Ένας δρόμος σκοτεινός αξιώθηκε να 
φιλοξενήσει ένα απερίγραπτο σκηνικό: Άνθρωποι, 
άγνωστοι μεταξύ τους, να ψέλνουν μαζί και να 
προσεύχονται. Ξαφνικά η θαλπωρή που αγκάλιασε τον 
καθένα από εμάς, ζωντάνεψε τον δρόμο μας και μας 
ένωσε.

∆εύτερη εβδομάδα. Όλα κυλούν υπέροχα. Αρχίζω να εκτιμώ περισσότερο το κατάφυτο 
περιβάλλον του σχολείου μου. Εντοπίζω μια ομορφιά προορισμένη να κάνει την 
καθημερινότητά μας αλλιώτικα διαφορετική, περισσότερο ανθρώπινη. Μικρή και φαινομενικά 
ασήμαντη, αλλά ξεχωριστή ομορφιά, που πριν την πανδημία δεν θα αναγνώριζα. Και περνούν 
οι μέρες, οι βδομάδες. Όλο το τμήμα, πιο δεμένο από ποτέ, απολαμβάνει κάθε λεπτό. 

Μέχρι που σταδιακά αντιλαμβανόμαστε πως οι αριθμοί, που κάθε μεσημέρι ανακοινώνονται, 
αυξάνονται όλο και περισσότερο. Αρνούμαι να το αποδεχτώ· όχι, δεν θέλω! Θυμός και μία 
παράλογη αίσθηση προδοσίας και αδικίας με κατακλύζουν. Την οργή μου όμως τούτη να 
καταλαγιάσω προσπαθώ. Τότε δαιμόνια σκέψη από το μυαλό μου πέρασε, αν και ήταν κάτι 
παραπάνω από σκέψη. Ένα γεγονός που θα έκανα τα πάντα να το καθυστερήσω, όσο μπορώ, 
πριν έρθει τη ζωή μου να στιγματίσει. Πέπλο λύπης και σιωπής με περιβάλλει, κάθε φορά που 
σκέφτομαι αυτό το ενδεχόμενο.

Θέλω να σε προστατέψω, παππού. ∆εν θέλω να σε χάσω· όχι, όχι με τούτον τον βάναυσο τον 
τρόπο. «Παππού», μία λέξη τόσο μικρή είναι –και πάντα θα είναι– ορόσημο αγάπης, φροντίδας 
και στοργής για εμένα. Σε αγαπώ πολύ και ποτέ δεν θα ξεχάσω τις ώρες που περάσαμε μαζί, 
τις ιστορίες που πάντα μου αφηγούσουν με αγάπη και υπομονή, όσες ερωτήσεις και αν σου 
έκανα. Ιστορίες αληθινές, πραγματικά δικές σου. Και θέλω να τρέξω να βρω σκέπαστρο στην 
πάντα ανοιχτή αγκαλιά σου, να με κρατήσουν σφιχτά τα ταλαιπωρημένα χέρια σου, που πάντα 
κρατούσαν μία ομπρέλα ακόμη και στη πιο σφοδρή καταιγίδα για εμένα. ∆εν θέλω να φύγεις, 
δεν θα το αντέξω. Στην πράσινη κούνια που μου κατασκεύασες, θέλω για μία τελευταία φορά 
να ανεβώ, με τη γιαγιά στη κουζίνα να γεμίζει το σπίτι ευωδιές, και εσένα, πάντα ενημερωμένο, 
να σχολιάζεις τα νέα. Υποσχέσου μου ότι θα μείνεις. Υποσχέσου μου πως θα παλέψεις τον ιό 
με δύναμη, όπως κάνεις πάντα. 

Και, καθώς σκέφτομαι αυτά, θέλω για πρώτη φορά να αντιστρέψω τους ρόλους και να 
προστατέψω εγώ τον παππού μου, τη γιαγιά μου και όλους αυτούς τους ανθρώπους, που ο ιός 
θέλει μακριά να πάρει. Και έτσι κλαίω, τα δάκρυα στάζουν σαν βρύσες που κάποιος λησμόνησε 
και αμέλησε να σφίξει. Όλα φαντάζουν τόσο άδικα. Για αυτό και εγώ δεσμεύομαι να κλειστώ 
ξανά σε μία δεύτερη καραντίνα για εμένα και για τους συνανθρώπους μου που με χρειάζονται. 
Το ίδιο μελαγχολικά, αποφασιστικά και ονειροπόλα, όπως και την προηγούμενη φορά.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.

Συνειδητοποιώ πως βιώνω ένα ιστορικό γεγονός, μία 
παγκόσμια πανδημία που σε λίγα χρόνια τα παιδιά θα 
χρειαστεί να αποστηθίσουν για το μάθημα της Ιστορίας. 
Τι κρίμα... Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τους 
εμφυσήσουμε τούτες τις σκέψεις με παραστατικότητα. Τα 
γράμματα, κάποια σύμβολα σε χαρτί, μπορούν να 
προκαλέσουν τόσο πολλά συναισθήματα, όμως τα παιδιά 
αυτά θα μαθαίνουν νούμερα, στατιστικές, αριθμούς, που 
ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε.

Έφτασε η στιγμή να βρεθούμε πάλι στο σχολείο υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες. Είχαμε αρχίσει να 
επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, αν μου επιτρέπεται να 
ορίσω έτσι τη ζωή πριν την καραντίνα. Τα κρούσματα στη 
χώρα μας άρχισαν σταδιακά να μειώνονται και εμείς 
παίρναμε κουράγιο και αρχίσαμε να βγαίνουμε έξω.

Καλοκαίρι. Πόσο ευχάριστα πέρασα τούτο το καλοκαίρι! 
Πιστεύω πως το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν 
άφησα ούτε ένα λεπτό να περάσει αναξιοποίητο. Ήθελα 
να αποθεώσω τη κάθε στιγμή και να δημιουργήσω 
αναμνήσεις τόσο δυνατές, που ποτέ δεν θα τις 
λησμονήσω. ∆ιότι, στο τέλος μόνο αυτό μας απομένει. 
Οι αναμνήσεις, από τις οποίες πηγάζει η νοσταλγία και η 
γλυκιά μελαγχολία του ανθρώπου, αποτελούν έμπνευση 
και είναι ελπιδοφόροι οιωνοί για τον λαό. Μία και μόνο 
στιγμή είναι λαμπρή και φωτεινή σαν άστρο, ξεχωριστή 
σαν λουλούδι μα και εύθραυστη, θαρρείς είναι από 
πορσελάνη. Αν την αφήσεις ανεκμετάλλευτη, θα πέσει, 
θα σπάσει, θα ραγίσει και πίσω ξανά δεν γυρνά. 

Τελείωσε το καλοκαίρι και επιστρέψαμε στα σχολεία, 
στην πραγματικότητα. Εποχή ήρεμη και γαλήνια. Οι 
περισσότεροι, αν και στερηθήκαμε ξενοδοχεία και 
πολυτελείς εκδρομές, καταφύγαμε στα εξοχικά μας. ∆εν 
ανησυχούσαμε ιδιαίτερα για την υγεία μας, μιας και στις 
επαρχίες δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα διάδοσης του 
ιού. 

Όμως τα δεδομένα από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν και 
καλούμαστε εμείς, οι μαθητές, να προσαρμοστούμε και 
να ζήσουμε με αυτά. Πρώτη εβδομάδα του σχολείου. 
Χαρά, ευτυχία, αισιοδοξία. Ορμώμενη από τα βιώματα 
των τελευταίων μηνών, θέλω να ζήσω την κάθε στιγμή 
στο έπακρο για να εφοδιαστώ με αναμνήσεις, πέλαγο 
βαθύ, για να μπορέσω, όταν χρειαστεί, σε αυτές να 
βυθιστώ. «Μάσκες», μας είπαν, μάσκες φορέσαμε και 
έφτασε η ώρα της αλήθειας. Τα μάτια των φίλων μου να 
προδίδουν αυτήν την ανθοδέσμη συναισθημάτων και 
ανείπωτων ανησυχιών για το αύριο και εγώ να αναζητώ 
το πιο ατάραχο προσωπείο μου για να βρω την ελπίδα. 
Και τελικά τη βρίσκω στα μάτια των καθηγητών που μας 
καλωσόρισαν για μία ακόμη χρονιά στο σχολείο. Μόνο 
που αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να ομαδοποιηθεί με 
τους υπόλοιπους.
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Και... δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Και συλλογίζομαι ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να 
αποδώσω όλα τούτα τα συναισθήματα που με κατέκλυζαν και συνεχίζουν να με κατακλύζουν. 
Μία συλλογή συναισθημάτων πρωτόγνωρη, τρομαχτική, ιδιαίτερη. Και... βρίσκω το θάρρος και 
αρχίζω.

«Κρούσμα κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη». Αυτό έγραψαν οι εφημερίδες, αλλά ούτε ο πιο 
ταλαντούχος ζωγράφος δεν θα μπορούσε να αποδώσει το βλέμμα των ανθρώπων που 
χρειάστηκε να μεταδώσουν το μήνυμα αυτό. Ήταν ένας στεγνός τίτλος, ξερός, καθόλου 
εκφραστικός κατά τη γνώμη μου, δεν αντικατόπτριζε τα συναισθήματά μας. Κάτι άγνωστο 
έμελλε να εισβάλει στις ζωές μας και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τι μας επιφύλασσε το 
μέλλον. Όλα αυτά μέχρι που προσκληθήκαμε όλοι σε έναν χορό με έναν άγνωστο, 
απρόσκλητο επισκέπτη. Ήρθαμε αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, ύπουλο πολύ. 

Άρχισαν οι αναβολές, τη σκυτάλη έδωσαν στις ακυρώσεις, μέχρι που ήρθε η καραντίνα να 
νικήσει τούτον τον αγώνα μετ’ εμποδίων, που εξελισσόταν σε ταχύτητες μοναδικές. Ξαφνικά 
κλείνουν τα σχολεία και χαιρόμαστε που δεν θα γράψουμε διαγώνισμα Βιολογίας, στη 
συνέχεια σταματούν οι εξωσχολικές δραστηριότητες και αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε. 
Κηρύχθηκε επίσημα ένας αγώνας, ένας πόλεμος. Στο ένα στρατόπεδο ένας ιός, μια ακόμη 
απόδειξη πως ο άνθρωπος ποτέ δεν κατάφερε να νικήσει τη φύση. Στο άλλο, ολόκληρη η 
ανθρωπότητα που αποδείχθηκε ικανή να θυσιάσει την ατομικότητα στον βωμό της δημόσιας 
υγείας.

Και αρχίζει ο πόλεμος. Κύριος πρωταγωνιστής στην Ευρώπη η Ιταλία, που θα παραδώσει 
αργότερα τη θέση της στην Ισπανία και στην Αγγλία. Παγκόσμια πανδημία! Τι αισιόδοξος 
τρόπος να ξεκινήσει η δεκαετία! Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία παύση και να 
επισημάνω πως το γεγονός πως βιώνω μια παγκόσμια εμπειρία, γεμίζει κουράγιο και ασφάλεια 
την ψυχή μου. Μπορείτε να το χαρακτηρίσετε αφελές ή και ανόητο, αλλά ξέρω πως δεν είμαι 
μόνη· πως γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια και ότι συμβάλλω σε έναν κοινό στόχο.

Έτσι κυλούσαν οι μέρες. Στην αρχή είπαν «δύο εβδομάδες», μετά «τρεις» και συνέχισαν να 
αυξάνονται μέχρι που έκρινα πως είναι ανώφελο το μέτρημα. Η τεχνολογία ήρθε να βοηθήσει 
ξανά τον άνθρωπο. Ένιωθα εξαρτημένη. Ξαφνικά έπρεπε να δηλώνω την κάθε μου κίνηση και 
να στέλνω ηλεκτρονικά μηνύματα σε έναν άγνωστο «13033» που ενέκρινε τα αιτήματά μου. 
Πολλές φορές προσπάθησα να τον φανταστώ ως άνθρωπο. Ήταν πολύ δύσκολο να 
σχηματίσω την εικόνα του, καθώς και να υποθέσω αν χαμογελούσε, αν αντικαθρέπτιζε 
ανείπωτη θλίψη ή και τέλεια αδιαφορία. Πάντα κατέληγα στο ότι τον χαρακτήριζε μία έκφραση 
ατέρμονης κακίας και αγριότητας, χωρίς να θέλει ,όμως, να βλάψει κανέναν.

Άρχισαν και τα διαδικτυακά μαθήματα, ασύγχρονα και 
στη συνέχεια σύγχρονα. Με την τελεκπαίδευση ένιωσα 
πιο κοντά στους συμμαθητές μου, παρόλο που η χαρά 
μου, όταν ειδωθήκαμε δια ζώσης, ήταν απερίγραπτη. 
Μία οθόνη μπορεί να δημιουργήσει, τελικά, ποικίλα 
συναισθήματα στον άνθρωπο. Ποιος θα το φανταζόταν 
50 χρόνια πριν; Αν και από ό,τι έζησα τους τελευταίους 
μήνες, κατάλαβα πια πως όλα μπορεί απρόσμενα να 
αλλάξουν και κάθε αλλαγή είναι τρομακτική.

Τέλος, τη συμβολή της τεχνολογίας έρχεται να 
κορυφώσει η καθιερωμένη συνάντηση στις 6 το 
απόγευμα. Πολύ τους θαύμαζα τους επιστήμονες που 
μας ενημέρωναν κάθε απόγευμα, κάνοντάς μας να 
νιώθουμε ένα περίπλοκο αίσθημα οικειότητας και 
συντροφιάς. Με παραινετική πάντα διάθεση 
απευθύνονταν στον λαό της Ελλάδας νουθετώντας τον 
με αγάπη.

  ∆εν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη συντροφιά των 
βιβλίων μου, των σκέψεών μου και της οικογένειάς 
μου. Αρχίσαμε να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, 
δεν είχαμε και άλλη επιλογή, θέλαμε να 
προστατευτούμε και να εξασφαλίσουμε την υγεία μας, 
κάτι ακόμη που ήταν αυτονόητο πριν την πανδημία. 
Πολλά πράγματα αναθεωρήσαμε εμείς οι νέοι κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας. Μας δόθηκε ο χρόνος να 
συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας, να πραγματευτούμε 
ποικίλα αντικείμενα και να συνειδητοποιήσουμε 
διάφορα. Θαύμασα τους ήρωες του αγώνα αυτού, τους 
γιατρούς, τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, αλλά 
και τους άλλους. Τους αφανείς αυτούς ήρωες που μας 
βοήθησαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Πληθώρα αξιών αναθεώρησα, κλεισμένη στο δωμάτιό 
μου με ένα σημειωματάριο συντροφιά. Κατανόησα 
πολύτιμα και κυρίως πνευματικά αγαθά, που 
λειτουργούν ως καθοδηγητικός παράγοντας στη ζωή 
ενός ανθρώπου, καθώς και το πόσο εύκολα μπορούν 
να καταστρατηγηθούν.

Πέρασε και το Πάσχα όσο βρισκόμασταν σε 
καραντίνα. Πρέπει να ομολογήσω πως, αν και οι 
συνθήκες δεν ήταν ιδεώδεις, νομίζω πως για πρώτη 
φορά αισθάνθηκα την ουσία αυτής της γιορτής. Η 
συγκίνηση που με διαπέρασε ανήμερα την Κυριακή του 
Πάσχα ήταν ασύλληπτη. Τη γειτονιά μας στόλισαν 
σπίθες που προερχόταν η κάθε μία από διαφορετικό 
μπαλκόνι. Ένας δρόμος σκοτεινός αξιώθηκε να 
φιλοξενήσει ένα απερίγραπτο σκηνικό: Άνθρωποι, 
άγνωστοι μεταξύ τους, να ψέλνουν μαζί και να 
προσεύχονται. Ξαφνικά η θαλπωρή που αγκάλιασε τον 
καθένα από εμάς, ζωντάνεψε τον δρόμο μας και μας 
ένωσε.

∆εύτερη εβδομάδα. Όλα κυλούν υπέροχα. Αρχίζω να εκτιμώ περισσότερο το κατάφυτο 
περιβάλλον του σχολείου μου. Εντοπίζω μια ομορφιά προορισμένη να κάνει την 
καθημερινότητά μας αλλιώτικα διαφορετική, περισσότερο ανθρώπινη. Μικρή και φαινομενικά 
ασήμαντη, αλλά ξεχωριστή ομορφιά, που πριν την πανδημία δεν θα αναγνώριζα. Και περνούν 
οι μέρες, οι βδομάδες. Όλο το τμήμα, πιο δεμένο από ποτέ, απολαμβάνει κάθε λεπτό. 

Μέχρι που σταδιακά αντιλαμβανόμαστε πως οι αριθμοί, που κάθε μεσημέρι ανακοινώνονται, 
αυξάνονται όλο και περισσότερο. Αρνούμαι να το αποδεχτώ· όχι, δεν θέλω! Θυμός και μία 
παράλογη αίσθηση προδοσίας και αδικίας με κατακλύζουν. Την οργή μου όμως τούτη να 
καταλαγιάσω προσπαθώ. Τότε δαιμόνια σκέψη από το μυαλό μου πέρασε, αν και ήταν κάτι 
παραπάνω από σκέψη. Ένα γεγονός που θα έκανα τα πάντα να το καθυστερήσω, όσο μπορώ, 
πριν έρθει τη ζωή μου να στιγματίσει. Πέπλο λύπης και σιωπής με περιβάλλει, κάθε φορά που 
σκέφτομαι αυτό το ενδεχόμενο.

Θέλω να σε προστατέψω, παππού. ∆εν θέλω να σε χάσω· όχι, όχι με τούτον τον βάναυσο τον 
τρόπο. «Παππού», μία λέξη τόσο μικρή είναι –και πάντα θα είναι– ορόσημο αγάπης, φροντίδας 
και στοργής για εμένα. Σε αγαπώ πολύ και ποτέ δεν θα ξεχάσω τις ώρες που περάσαμε μαζί, 
τις ιστορίες που πάντα μου αφηγούσουν με αγάπη και υπομονή, όσες ερωτήσεις και αν σου 
έκανα. Ιστορίες αληθινές, πραγματικά δικές σου. Και θέλω να τρέξω να βρω σκέπαστρο στην 
πάντα ανοιχτή αγκαλιά σου, να με κρατήσουν σφιχτά τα ταλαιπωρημένα χέρια σου, που πάντα 
κρατούσαν μία ομπρέλα ακόμη και στη πιο σφοδρή καταιγίδα για εμένα. ∆εν θέλω να φύγεις, 
δεν θα το αντέξω. Στην πράσινη κούνια που μου κατασκεύασες, θέλω για μία τελευταία φορά 
να ανεβώ, με τη γιαγιά στη κουζίνα να γεμίζει το σπίτι ευωδιές, και εσένα, πάντα ενημερωμένο, 
να σχολιάζεις τα νέα. Υποσχέσου μου ότι θα μείνεις. Υποσχέσου μου πως θα παλέψεις τον ιό 
με δύναμη, όπως κάνεις πάντα. 

Και, καθώς σκέφτομαι αυτά, θέλω για πρώτη φορά να αντιστρέψω τους ρόλους και να 
προστατέψω εγώ τον παππού μου, τη γιαγιά μου και όλους αυτούς τους ανθρώπους, που ο ιός 
θέλει μακριά να πάρει. Και έτσι κλαίω, τα δάκρυα στάζουν σαν βρύσες που κάποιος λησμόνησε 
και αμέλησε να σφίξει. Όλα φαντάζουν τόσο άδικα. Για αυτό και εγώ δεσμεύομαι να κλειστώ 
ξανά σε μία δεύτερη καραντίνα για εμένα και για τους συνανθρώπους μου που με χρειάζονται. 
Το ίδιο μελαγχολικά, αποφασιστικά και ονειροπόλα, όπως και την προηγούμενη φορά.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα 
την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.

Συνειδητοποιώ πως βιώνω ένα ιστορικό γεγονός, μία 
παγκόσμια πανδημία που σε λίγα χρόνια τα παιδιά θα 
χρειαστεί να αποστηθίσουν για το μάθημα της Ιστορίας. 
Τι κρίμα... Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να τους 
εμφυσήσουμε τούτες τις σκέψεις με παραστατικότητα. Τα 
γράμματα, κάποια σύμβολα σε χαρτί, μπορούν να 
προκαλέσουν τόσο πολλά συναισθήματα, όμως τα παιδιά 
αυτά θα μαθαίνουν νούμερα, στατιστικές, αριθμούς, που 
ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε.

Έφτασε η στιγμή να βρεθούμε πάλι στο σχολείο υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες. Είχαμε αρχίσει να 
επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, αν μου επιτρέπεται να 
ορίσω έτσι τη ζωή πριν την καραντίνα. Τα κρούσματα στη 
χώρα μας άρχισαν σταδιακά να μειώνονται και εμείς 
παίρναμε κουράγιο και αρχίσαμε να βγαίνουμε έξω.

Καλοκαίρι. Πόσο ευχάριστα πέρασα τούτο το καλοκαίρι! 
Πιστεύω πως το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι δεν 
άφησα ούτε ένα λεπτό να περάσει αναξιοποίητο. Ήθελα 
να αποθεώσω τη κάθε στιγμή και να δημιουργήσω 
αναμνήσεις τόσο δυνατές, που ποτέ δεν θα τις 
λησμονήσω. ∆ιότι, στο τέλος μόνο αυτό μας απομένει. 
Οι αναμνήσεις, από τις οποίες πηγάζει η νοσταλγία και η 
γλυκιά μελαγχολία του ανθρώπου, αποτελούν έμπνευση 
και είναι ελπιδοφόροι οιωνοί για τον λαό. Μία και μόνο 
στιγμή είναι λαμπρή και φωτεινή σαν άστρο, ξεχωριστή 
σαν λουλούδι μα και εύθραυστη, θαρρείς είναι από 
πορσελάνη. Αν την αφήσεις ανεκμετάλλευτη, θα πέσει, 
θα σπάσει, θα ραγίσει και πίσω ξανά δεν γυρνά. 

Τελείωσε το καλοκαίρι και επιστρέψαμε στα σχολεία, 
στην πραγματικότητα. Εποχή ήρεμη και γαλήνια. Οι 
περισσότεροι, αν και στερηθήκαμε ξενοδοχεία και 
πολυτελείς εκδρομές, καταφύγαμε στα εξοχικά μας. ∆εν 
ανησυχούσαμε ιδιαίτερα για την υγεία μας, μιας και στις 
επαρχίες δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα διάδοσης του 
ιού. 

Όμως τα δεδομένα από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν και 
καλούμαστε εμείς, οι μαθητές, να προσαρμοστούμε και 
να ζήσουμε με αυτά. Πρώτη εβδομάδα του σχολείου. 
Χαρά, ευτυχία, αισιοδοξία. Ορμώμενη από τα βιώματα 
των τελευταίων μηνών, θέλω να ζήσω την κάθε στιγμή 
στο έπακρο για να εφοδιαστώ με αναμνήσεις, πέλαγο 
βαθύ, για να μπορέσω, όταν χρειαστεί, σε αυτές να 
βυθιστώ. «Μάσκες», μας είπαν, μάσκες φορέσαμε και 
έφτασε η ώρα της αλήθειας. Τα μάτια των φίλων μου να 
προδίδουν αυτήν την ανθοδέσμη συναισθημάτων και 
ανείπωτων ανησυχιών για το αύριο και εγώ να αναζητώ 
το πιο ατάραχο προσωπείο μου για να βρω την ελπίδα. 
Και τελικά τη βρίσκω στα μάτια των καθηγητών που μας 
καλωσόρισαν για μία ακόμη χρονιά στο σχολείο. Μόνο 
που αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να ομαδοποιηθεί με 
τους υπόλοιπους.
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Περιορισμένη στο σπίτι 
λόγω κορωνοϊού 
Ιωάννα Χαρίσκου (Α3)

Θεσσαλονίκη, 4/12/20

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετό καιρό να σου γράψω, αλλά αυτή την 
περίοδο η ανθρωπότητα αγωνίζεται, για να επιβιώσει από έναν 
ύπουλο εχθρό που έκανε την εμφάνισή του στη γη εδώ και περίπου 
έναν χρόνο. Υπάρχουν διάφορες αρρώστιες που πλήττουν τους 
ανθρώπους σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πέρυσι, όμως, 
ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά ένας ιός που διαφέρει από τους 
υπόλοιπους, όχι μόνο γιατί αντιμετωπίζεται δύσκολα αλλά και γιατί 
εξαπλώνεται ταχύτατα και προσβάλλει περισσότερο τους 
ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Αυτόν 
τον ιό οι επιστήμονες τον αποκαλούν «κορωνοϊό» λόγω του σχήματός 
του, το οποίο μοιάζει με κορώνα. 

Εξαιτίας αυτής της μεταδοτικής ασθένειας, στην Ελλάδα αλλά και σε 
αρκετά μέρη του κόσμου έχουν κλείσει τα σχολεία και έχει 
απαγορευτεί η κυκλοφορία. Τα συγκεκριμένα μέτρα στοχεύουν στην 
προστασία όλων μας, μικρών και μεγάλων. Έτσι, είμαστε 
αναγκασμένοι να μένουμε στα σπίτια μας, να παρακολουθούμε τα 
μαθήματά μας από απόσταση μέσω του υπολογιστή μας, να μη 
βλέπουμε τους αγαπημένους μας φίλους, να μην πραγματοποιούμε 
αγορές επισκεπτόμενοι τα εμπορικά καταστήματα και να μην 
μπορούμε να ασχοληθούμε με τις εξωσχολικές μας δραστηριότητες. 
Βέβαια, ένα γεγονός που με στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν 
μπορούμε να συναντηθούμε από κοντά με τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες μας, διότι ανήκουν στις λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες». 
Παρόλα αυτά, οφείλουμε να μείνουμε στο σπίτι, για να 
προστατεύσουμε τη δική μας υγεία αλλά και των συνανθρώπων μας. 

Σίγουρα δεν μας αρέσει να μας επιβάλλεται τι θα κάνουμε και ίσως 
νιώθουμε πως έχουμε στερηθεί την ελευθερία μας. Κάποιες στιγμές, 
μάλιστα, αισθάνομαι σαν να ζω σε μια φυλακή, αλλά προσπαθώ να 
μην στεναχωριέμαι ούτε να κάθομαι όλη την ώρα σε έναν καναπέ και 
να μένω αδρανής. Η συμβίωσή μας με τον ιό μπορεί να έχει αλλάξει 
πολλές από τις καθημερινές μας συνήθειες, αλλά πρέπει να 
συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να διεκδικούμε τη ζωή μας.

Γι’ αυτό τον λόγο έχω βρει διάφορους αποδοτικούς τρόπους να 
περνάω εποικοδομητικά τον χρόνο μου τώρα που μένουμε όλοι στο 
σπίτι. Συνήθως τις περισσότερες ώρες τις αφιερώνω στο διάβασμα 
και στην παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων του σχολείου. 
Όταν, όμως, δεν ασχολούμαι με τις σχολικές μου υποχρεώσεις, μου 
αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Τις περισσότερες φορές 
καταφεύγω στην πιο ήσυχη γωνιά του σπιτιού με ένα λογοτεχνικό 
βιβλίο στο χέρι και κάθομαι διαβάζοντας με τις ώρες ή, εναλλακτικά, 
ξαπλώνω στο αναπαυτικό μου κρεβάτι, στο δωμάτιο μου, και φέρνω 
στο μυαλό μου τις πιο ωραίες στιγμές της ημέρας, ξεχνώντας τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Τις υπόλοιπες 
ώρες περνάω δημιουργικό χρόνο με την οικογένειά μου. Συνήθως 
μαγειρεύουμε μαζί με την αδερφή μου και τη μαμά μου διάφορα 
φαγητά ή παίζουμε επιτραπέζια με όλη την οικογένεια. Όμως η 
αγαπημένη μου οικογενειακή στιγμή είναι οι βραδιές που κανονίζουμε 
να παρακολουθήσουμε κάποια ταινία. Πρόσφατα είδαμε μια 
συγκινητική ταινία ινδικής παραγωγής με τίτλο «Like stars on earth», 
που αφορούσε τη ζωή ενός δυσλεξικού παιδιού που είχε φοβερό 
ταλέντο στη ζωγραφική. Ακόμη, μιλάω με τους φίλους μου ή με τη 
γιαγιά  μου με βιντεοκλήσεις ή με μηνύματα, μέσω viber ή messenger. 
Από την άλλη, κάθε Σάββατο βράδυ παίζουμε με τον μπαμπά μου ή με 
την αδερφή μου ηλεκτρονικά παιχνίδια και διασκεδάζουμε παρέα. 
Επίσης, έχουμε καθορίσει μια μέρα της εβδομάδας ως «μέρα 
καθαριότητας» και όλοι μαζί καθαρίζουμε το σπίτι. Επιπλέον, 
συγκεντρώνουμε διάφορα πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και 
αποφασίζουμε πού θα τα χαρίσουμε ή διαμορφώνουμε διαφορετικά 
κάποιες γωνιές του σπιτιού, αλλάζοντας τη διακόσμησή τους.  

Αυτό το διάστημα, όλο και περισσότερο, νιώθω σαν να βρίσκεται 
όλος ο κόσμος σε μια εμπόλεμη συνθήκη. Αναμφίβολα, η συνεργασία 
όλων μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά ο κοινός εχθρός. Παρόλο που μένουμε στο σπίτι και 
η ψυχική μας διάθεση παρουσιάζει διακυμάνσεις, οφείλουμε να 
συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε θετικά και να μοιραζόμαστε όμορφες 
στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τέλος, εύχομαι να έχουμε 
όλοι υγεία, σωματική και ψυχική, και να επιστρέψουμε γρήγορα στην 
καθημερινότητά μας. 

* Η ημερολογιακή καταγραφή συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.  
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Θεσσαλονίκη, 4/12/20

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετό καιρό να σου γράψω, αλλά αυτή την 
περίοδο η ανθρωπότητα αγωνίζεται, για να επιβιώσει από έναν 
ύπουλο εχθρό που έκανε την εμφάνισή του στη γη εδώ και περίπου 
έναν χρόνο. Υπάρχουν διάφορες αρρώστιες που πλήττουν τους 
ανθρώπους σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πέρυσι, όμως, 
ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά ένας ιός που διαφέρει από τους 
υπόλοιπους, όχι μόνο γιατί αντιμετωπίζεται δύσκολα αλλά και γιατί 
εξαπλώνεται ταχύτατα και προσβάλλει περισσότερο τους 
ηλικιωμένους και τους ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Αυτόν 
τον ιό οι επιστήμονες τον αποκαλούν «κορωνοϊό» λόγω του σχήματός 
του, το οποίο μοιάζει με κορώνα. 

Εξαιτίας αυτής της μεταδοτικής ασθένειας, στην Ελλάδα αλλά και σε 
αρκετά μέρη του κόσμου έχουν κλείσει τα σχολεία και έχει 
απαγορευτεί η κυκλοφορία. Τα συγκεκριμένα μέτρα στοχεύουν στην 
προστασία όλων μας, μικρών και μεγάλων. Έτσι, είμαστε 
αναγκασμένοι να μένουμε στα σπίτια μας, να παρακολουθούμε τα 
μαθήματά μας από απόσταση μέσω του υπολογιστή μας, να μη 
βλέπουμε τους αγαπημένους μας φίλους, να μην πραγματοποιούμε 
αγορές επισκεπτόμενοι τα εμπορικά καταστήματα και να μην 
μπορούμε να ασχοληθούμε με τις εξωσχολικές μας δραστηριότητες. 
Βέβαια, ένα γεγονός που με στεναχωρεί ιδιαίτερα είναι ότι δεν 
μπορούμε να συναντηθούμε από κοντά με τους παππούδες και τις 
γιαγιάδες μας, διότι ανήκουν στις λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες». 
Παρόλα αυτά, οφείλουμε να μείνουμε στο σπίτι, για να 
προστατεύσουμε τη δική μας υγεία αλλά και των συνανθρώπων μας. 

Σίγουρα δεν μας αρέσει να μας επιβάλλεται τι θα κάνουμε και ίσως 
νιώθουμε πως έχουμε στερηθεί την ελευθερία μας. Κάποιες στιγμές, 
μάλιστα, αισθάνομαι σαν να ζω σε μια φυλακή, αλλά προσπαθώ να 
μην στεναχωριέμαι ούτε να κάθομαι όλη την ώρα σε έναν καναπέ και 
να μένω αδρανής. Η συμβίωσή μας με τον ιό μπορεί να έχει αλλάξει 
πολλές από τις καθημερινές μας συνήθειες, αλλά πρέπει να 
συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να διεκδικούμε τη ζωή μας.

Γι’ αυτό τον λόγο έχω βρει διάφορους αποδοτικούς τρόπους να 
περνάω εποικοδομητικά τον χρόνο μου τώρα που μένουμε όλοι στο 
σπίτι. Συνήθως τις περισσότερες ώρες τις αφιερώνω στο διάβασμα 
και στην παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων του σχολείου. 
Όταν, όμως, δεν ασχολούμαι με τις σχολικές μου υποχρεώσεις, μου 
αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου. Τις περισσότερες φορές 
καταφεύγω στην πιο ήσυχη γωνιά του σπιτιού με ένα λογοτεχνικό 
βιβλίο στο χέρι και κάθομαι διαβάζοντας με τις ώρες ή, εναλλακτικά, 
ξαπλώνω στο αναπαυτικό μου κρεβάτι, στο δωμάτιο μου, και φέρνω 
στο μυαλό μου τις πιο ωραίες στιγμές της ημέρας, ξεχνώντας τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Τις υπόλοιπες 
ώρες περνάω δημιουργικό χρόνο με την οικογένειά μου. Συνήθως 
μαγειρεύουμε μαζί με την αδερφή μου και τη μαμά μου διάφορα 
φαγητά ή παίζουμε επιτραπέζια με όλη την οικογένεια. Όμως η 
αγαπημένη μου οικογενειακή στιγμή είναι οι βραδιές που κανονίζουμε 
να παρακολουθήσουμε κάποια ταινία. Πρόσφατα είδαμε μια 
συγκινητική ταινία ινδικής παραγωγής με τίτλο «Like stars on earth», 
που αφορούσε τη ζωή ενός δυσλεξικού παιδιού που είχε φοβερό 
ταλέντο στη ζωγραφική. Ακόμη, μιλάω με τους φίλους μου ή με τη 
γιαγιά  μου με βιντεοκλήσεις ή με μηνύματα, μέσω viber ή messenger. 
Από την άλλη, κάθε Σάββατο βράδυ παίζουμε με τον μπαμπά μου ή με 
την αδερφή μου ηλεκτρονικά παιχνίδια και διασκεδάζουμε παρέα. 
Επίσης, έχουμε καθορίσει μια μέρα της εβδομάδας ως «μέρα 
καθαριότητας» και όλοι μαζί καθαρίζουμε το σπίτι. Επιπλέον, 
συγκεντρώνουμε διάφορα πράγματα που δεν χρειαζόμαστε και 
αποφασίζουμε πού θα τα χαρίσουμε ή διαμορφώνουμε διαφορετικά 
κάποιες γωνιές του σπιτιού, αλλάζοντας τη διακόσμησή τους.  

Αυτό το διάστημα, όλο και περισσότερο, νιώθω σαν να βρίσκεται 
όλος ο κόσμος σε μια εμπόλεμη συνθήκη. Αναμφίβολα, η συνεργασία 
όλων μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά ο κοινός εχθρός. Παρόλο που μένουμε στο σπίτι και 
η ψυχική μας διάθεση παρουσιάζει διακυμάνσεις, οφείλουμε να 
συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε θετικά και να μοιραζόμαστε όμορφες 
στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τέλος, εύχομαι να έχουμε 
όλοι υγεία, σωματική και ψυχική, και να επιστρέψουμε γρήγορα στην 
καθημερινότητά μας. 

* Η ημερολογιακή καταγραφή συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.  
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Είσαι ή δεν είσαι στενή επαφή; 
Σταυρούλα Αλεξίου (Β1)

Οι περισσότεροι από μας είμαστε σίγουροι ότι, αν προφυλαγόμαστε 
σωστά, θα είμαστε ασφαλείς από τον ιό που εμφανίστηκε εδώ και 
αρκετούς μήνες στη ζωή μας και έχει γίνει πλέον συνήθεια η 
προφύλαξη μας από αυτόν. Θεωρούμε ότι με τη βοήθεια της μάσκας 
και του απολυμαντικού δεν κινδυνεύουμε. Τι γίνεται όμως, όταν κάτι 
πάει στραβά; Όταν είσαι σίγουρος ότι προφυλαγόσουν εσύ όπως και 
όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθες σε επαφή, αλλά τελικά κάτι 
συμβαίνει και αρχίζεις να έχεις τις αμφιβολίες σου;

Πριν λίγο καιρό, καθώς καθόμουν στο δωμάτιο μου, αναγνώρισα τα 
βήματα του μπαμπά μου να πλησιάζουν. Πράγματι, σε λίγο ήρθε και 
στεκόταν στην πόρτα του δωματίου γεμάτος ανησυχία. ∆εν πλησίαζε 
προς το μέρος μου, σα να με φοβόταν. Μου ανακοίνωσε ότι ένα από 
τα άτομα με τα οποία είχα βρεθεί το προηγούμενο Σάββατο, ήταν 
επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού, αν και δεν γνώριζε ποιο 
ακριβώς ήταν το άτομο αυτό. Εκείνη τη στιγμή δεν άκουγα τίποτα, 
επαναλάμβανα τις προτάσεις που μου είχε μόλις πει από μέσα μου 
ξανά και ξανά, μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι δεν υπήρχε περίπτωση 
να είχε μπερδέψει αυτός τα λόγια του ή να μην έχω ακούσει εγώ 
καλά. Με βάση αυτά που μου έλεγε ο μπαμπάς μου, ήμουν «στενή 
επαφή κρούσματος» και πιθανότατα ένα ακόμα κρούσμα κορωνοϊού 
στη Θεσσαλονίκη! 

Οι επόμενες δύο μέρες ήταν οι πιο αγχώδεις μέρες της ζωής μου. Αν 
και στο σπίτι κυκλοφορούσαμε όλοι με μάσκα, ήμουν σίγουρη ότι ήταν 
πλέον αργά, καθώς, αν ήμουν θετική, θα τους είχα μεταδώσει τον ιό 
τις προηγούμενες μέρες. Τα συναισθήματα που με κατέκλυζαν ήταν η 
λύπη και ο φόβος, καθώς κάθε φορά που με συναντούσε ένα μέλος 
της οικογένειάς μου, απομακρυνόταν μακριά μου γρήγορα ή δεν 
πλησίαζε καν στα τρία μέτρα. Αυτό με έκανε να νιώθω ανεπιθύμητη. 
Βέβαια, και εγώ φοβόμουν για τα μέλη της οικογένειάς μου και 
καταλάβαινα την αγωνία που περνούσαν.

Η επόμενη μέρα ήταν μια μέρα ανακούφισης κι ελπίδας, καθώς 
μάθαμε ότι το επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν ήταν στη συνάντηση που 
είχα βρεθεί και εγώ, αλλά ήταν συγγενής ενός από τα άτομα με τα 
οποία βρέθηκα. Αυτό σήμαινε ότι δεν ήμουν «στενή επαφή» με κάποιο 
θετικό κρούσμα! Όμως, όση αισιοδοξία και να είχαμε όλοι μας, δεν 
μπορούσαμε να ήμασταν σίγουροι για τίποτα. Ο μόνος τρόπος να 
σιγουρευόμασταν για το ότι είμαι αρνητική, ήταν το τεστ.

Έτσι το πρωί του επομένου Σαββάτου, μια εβδομάδα μετά την 
υποτιθέμενη «στενή επαφή με κρούσμα», έκανα το τεστ κορωνοϊού 
που ήλπιζα ότι θα έβγαινε αρνητικό. Οι ώρες που περιμέναμε για να 
βγουν τα αποτελέσματα μου φάνηκαν αιώνες. Όμως το απόγευμα της 
ίδιας μέρας, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και ήταν αρνητικά, η χαρά 
και η ανακούφισή μου είχαν περάσει τα όρια της ευτυχίας.

Όλη η αγωνία μου είχε πλέον σβήσει. Αναθυμόμουν τις δύσκολες 
στιγμές εκείνης της εβδομάδας, το άγχος που είχα και την περιέργειά 
μου να μάθω ποιου ατόμου ήμουν «στενή επαφή». Η περιέργεια αυτή 
τη φορά δεν... σκότωσε τη γάτα και πλέον ήμουν έτοιμη να επιστρέψω 
στην καθημερινότητα μου, με μάσκα, αντισηπτικό και πολύ πιο 
προσεκτική!

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.
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Οι περισσότεροι από μας είμαστε σίγουροι ότι, αν προφυλαγόμαστε 
σωστά, θα είμαστε ασφαλείς από τον ιό που εμφανίστηκε εδώ και 
αρκετούς μήνες στη ζωή μας και έχει γίνει πλέον συνήθεια η 
προφύλαξη μας από αυτόν. Θεωρούμε ότι με τη βοήθεια της μάσκας 
και του απολυμαντικού δεν κινδυνεύουμε. Τι γίνεται όμως, όταν κάτι 
πάει στραβά; Όταν είσαι σίγουρος ότι προφυλαγόσουν εσύ όπως και 
όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθες σε επαφή, αλλά τελικά κάτι 
συμβαίνει και αρχίζεις να έχεις τις αμφιβολίες σου;

Πριν λίγο καιρό, καθώς καθόμουν στο δωμάτιο μου, αναγνώρισα τα 
βήματα του μπαμπά μου να πλησιάζουν. Πράγματι, σε λίγο ήρθε και 
στεκόταν στην πόρτα του δωματίου γεμάτος ανησυχία. ∆εν πλησίαζε 
προς το μέρος μου, σα να με φοβόταν. Μου ανακοίνωσε ότι ένα από 
τα άτομα με τα οποία είχα βρεθεί το προηγούμενο Σάββατο, ήταν 
επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού, αν και δεν γνώριζε ποιο 
ακριβώς ήταν το άτομο αυτό. Εκείνη τη στιγμή δεν άκουγα τίποτα, 
επαναλάμβανα τις προτάσεις που μου είχε μόλις πει από μέσα μου 
ξανά και ξανά, μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι δεν υπήρχε περίπτωση 
να είχε μπερδέψει αυτός τα λόγια του ή να μην έχω ακούσει εγώ 
καλά. Με βάση αυτά που μου έλεγε ο μπαμπάς μου, ήμουν «στενή 
επαφή κρούσματος» και πιθανότατα ένα ακόμα κρούσμα κορωνοϊού 
στη Θεσσαλονίκη! 

Οι επόμενες δύο μέρες ήταν οι πιο αγχώδεις μέρες της ζωής μου. Αν 
και στο σπίτι κυκλοφορούσαμε όλοι με μάσκα, ήμουν σίγουρη ότι ήταν 
πλέον αργά, καθώς, αν ήμουν θετική, θα τους είχα μεταδώσει τον ιό 
τις προηγούμενες μέρες. Τα συναισθήματα που με κατέκλυζαν ήταν η 
λύπη και ο φόβος, καθώς κάθε φορά που με συναντούσε ένα μέλος 
της οικογένειάς μου, απομακρυνόταν μακριά μου γρήγορα ή δεν 
πλησίαζε καν στα τρία μέτρα. Αυτό με έκανε να νιώθω ανεπιθύμητη. 
Βέβαια, και εγώ φοβόμουν για τα μέλη της οικογένειάς μου και 
καταλάβαινα την αγωνία που περνούσαν.

Η επόμενη μέρα ήταν μια μέρα ανακούφισης κι ελπίδας, καθώς 
μάθαμε ότι το επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν ήταν στη συνάντηση που 
είχα βρεθεί και εγώ, αλλά ήταν συγγενής ενός από τα άτομα με τα 
οποία βρέθηκα. Αυτό σήμαινε ότι δεν ήμουν «στενή επαφή» με κάποιο 
θετικό κρούσμα! Όμως, όση αισιοδοξία και να είχαμε όλοι μας, δεν 
μπορούσαμε να ήμασταν σίγουροι για τίποτα. Ο μόνος τρόπος να 
σιγουρευόμασταν για το ότι είμαι αρνητική, ήταν το τεστ.

Έτσι το πρωί του επομένου Σαββάτου, μια εβδομάδα μετά την 
υποτιθέμενη «στενή επαφή με κρούσμα», έκανα το τεστ κορωνοϊού 
που ήλπιζα ότι θα έβγαινε αρνητικό. Οι ώρες που περιμέναμε για να 
βγουν τα αποτελέσματα μου φάνηκαν αιώνες. Όμως το απόγευμα της 
ίδιας μέρας, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα και ήταν αρνητικά, η χαρά 
και η ανακούφισή μου είχαν περάσει τα όρια της ευτυχίας.

Όλη η αγωνία μου είχε πλέον σβήσει. Αναθυμόμουν τις δύσκολες 
στιγμές εκείνης της εβδομάδας, το άγχος που είχα και την περιέργειά 
μου να μάθω ποιου ατόμου ήμουν «στενή επαφή». Η περιέργεια αυτή 
τη φορά δεν... σκότωσε τη γάτα και πλέον ήμουν έτοιμη να επιστρέψω 
στην καθημερινότητα μου, με μάσκα, αντισηπτικό και πολύ πιο 
προσεκτική!

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.
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Η πανδημία κι εμείς
Αθανασία Μπαλάση (Β2)

1, 2, 5, 10. Μετρούσαμε τα κρούσματα και ήμασταν καλά. Έτσι λέγαμε τουλάχιστον. Πού να 
ξέραμε όμως; Ήταν αρχές Μαρτίου και άρχιζε ο καιρός των διαγωνισμάτων. Άγχος, πολύ 
άγχος. «Την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα γράψετε διαγώνισμα Βιολογίας». Τρίτη βράδυ, μια 
τελευταία επανάληψη. Βγαίνοντας από το δωμάτιο, η πληροφορία είχε ήδη διαδοθεί. Τόσο 
γρήγορα και εύκολα, όπως και ο ίδιος ο ιός αργότερα. Πού να ξέραμε όμως; 

Το πρώτο συναίσθημα που γέμισε την ψυχή μου ήταν η ανακούφιση. Όλοι σκεφτήκαμε: «∆εν 
θα γράψουμε διαγώνισμα! Αρχίζει ο εγκλεισμός, άρα και η ξενοιασιά.». Πραγματικά οι πρώτες 
μέρες ήταν ευνοϊκές, σχεδόν για όλους. Όμως ο πρωτόγνωρος αυτός επισκέπτης, έχοντας 
ήδη επιλέξει ως κύριο προορισμό του την Ιταλία, άρχισε να εμφανίζεται και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Ξάφνου ανέβηκαν τα νούμερα και μπήκαμε στα βαθιά. Ως παιδιά όμως 
ήμασταν ήσυχα. Όχι απαραίτητα ήρεμα, αλλά σίγουρα όχι εκνευρισμένα.

20, 30, 50… Ο χρόνος φαινόταν να έχει σταματήσει και τα μόνα νούμερα που κινούνταν ήταν 
αυτά των θυμάτων. Οι μέρες μας μονότονες, κουραστικές. Κάθε μέρα σπίτι, με τις σχολικές 
τηλεδιασκέψεις, διάβασμα και αρκετή χαλάρωση. Ήταν χαλάρωση ή όχι; Αυτό ακόμη με 
προβληματίζει. Μπορεί να ήταν ξεκούραση, όμως, τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν μπορούμε 
με τίποτα να την χαρακτηρίσουμε χαλάρωση. Πάντα υπήρχε ένταση στην ατμόσφαιρα. Την 
ατμόσφαιρα του σπιτιού, της πόλης, της Ελλάδας, του κόσμου όλου. Αυτό ναι, πρέπει να το 
επισημάνω. Όλος ο κόσμος ήταν ένα. Μια γροθιά έναντι του θανατηφόρου, σκοτεινού ιού. Να 
πού φτάσαμε: να παλεύουμε με κάτι αόρατο. Κάπου εδώ είναι, που θα πρέπει να 
προβληματιστούμε. Μπορούμε άραγε να βασιζόμαστε στην τεχνολογία; Ναι μεν είναι 
σημαντική βοήθεια, αλλά μήπως το μέσο για να ξελασπωθούμε είμαστε εμείς οι ίδιοι οι 
άνθρωποι;

100, 150 και βάλε... Απρίλης πλέον. Ίδιες 
και απαράλαχτες οι συνθήκες στο μέτωπο του 
πολέμου. Το συναίσθημα του φόβου πήρε τη 
σκυτάλη. Φόβος μη χάσουμε τους 
ανθρώπους που αγαπάμε. Γιατί ο φόβος σε 
κυριεύει, όταν νιώθεις την απειλή κοντά σου 
και δεν ξέρεις πώς να αμυνθείς. Μιλούσα με 
τις φίλες μου και αφηγούμασταν τις στιγμές 
αγωνίας μας για τους σημαντικούς 
ανθρώπους της ζωής μας. Να πού φτάσαμε. 
Αντί να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε τα 
ανέμελα αυτά χρόνια, εμείς ζούσαμε μία 
διαρκή ανησυχία. Ωστόσο, ο καιρός κύλησε 
και τα νούμερα μειώθηκαν.

60, 30, 10. «Τελείωσε», σκεφτήκαμε. Πού να 
ξέραμε όμως; Μάιος και ξανάνοιξαν τα 
σχολεία. «Εκ περιτροπής»· ένας καινούργιος 
όρος στη ζωή μας. Κυριολεκτικά, οι δέκα 
καλύτερες σχολικές μέρες. Μας είχε λείψει 
το σχολείο, αυτή η καθημερινότητα. Το 
σχολείο ήταν το φυσικό μας περιβάλλον και 
είχαμε ανάγκη να επιστρέψουμε σε αυτό. 
Έστω και για λίγο, έστω και υπό αυτές τις 
συνθήκες.

Ήρθε και το καλοκαίρι. Χρειαζόμασταν να 
νιώσουμε επιτέλους λίγη πραγματική 
χαλάρωση· και την νιώσαμε. Όμως οι ίδιες 
μας οι αποφάσεις και οι ασυναρτησίες μάς 
πήγαν πίσω. Μια που είπαμε «∆όξα τω Θεώ!», 
βρεθήκαμε να λέμε πάλι «Βοήθα Παναγιά!», 
εξαιτίας των ίδιων μας των πράξεων. Το 
φθινόπωρο ήρθε το δεύτερο κύμα. Το 
δεύτερο κύμα ήταν χειρότερο από το πρώτο. 
Τα νούμερα πολλαπλά και η αύξηση των 
θυμάτων ραγδαία. Οι άνθρωποι όμως δεν 
φοβούνταν αυτή τη φορά, είχαν ξεθαρρέψει.

«Μένουμε σπίτι… και πάλι». Να ‘μαστε λοιπόν. 
Για άλλη μια φορά στο σημείο μηδέν, δίχως 
να ξέρουμε πότε θα τελειώσει οριστικά όλο 
αυτό. ∆ύο πράγματα όμως μπορούμε να 
κάνουμε. ∆ύο πράγματα που θα μας σώσουν: 
πειθαρχία και ελπίδα. Ελπίδα για ένα 
εμβόλιο, αλλά και για την ανάκτηση της 
καθημερινότητάς μας. Για την ανάκτηση της 
ζωής μας.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του 
μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Αλέξη Αλεξίου.
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1, 2, 5, 10. Μετρούσαμε τα κρούσματα και ήμασταν καλά. Έτσι λέγαμε τουλάχιστον. Πού να 
ξέραμε όμως; Ήταν αρχές Μαρτίου και άρχιζε ο καιρός των διαγωνισμάτων. Άγχος, πολύ 
άγχος. «Την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα γράψετε διαγώνισμα Βιολογίας». Τρίτη βράδυ, μια 
τελευταία επανάληψη. Βγαίνοντας από το δωμάτιο, η πληροφορία είχε ήδη διαδοθεί. Τόσο 
γρήγορα και εύκολα, όπως και ο ίδιος ο ιός αργότερα. Πού να ξέραμε όμως; 

Το πρώτο συναίσθημα που γέμισε την ψυχή μου ήταν η ανακούφιση. Όλοι σκεφτήκαμε: «∆εν 
θα γράψουμε διαγώνισμα! Αρχίζει ο εγκλεισμός, άρα και η ξενοιασιά.». Πραγματικά οι πρώτες 
μέρες ήταν ευνοϊκές, σχεδόν για όλους. Όμως ο πρωτόγνωρος αυτός επισκέπτης, έχοντας 
ήδη επιλέξει ως κύριο προορισμό του την Ιταλία, άρχισε να εμφανίζεται και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Ξάφνου ανέβηκαν τα νούμερα και μπήκαμε στα βαθιά. Ως παιδιά όμως 
ήμασταν ήσυχα. Όχι απαραίτητα ήρεμα, αλλά σίγουρα όχι εκνευρισμένα.

20, 30, 50… Ο χρόνος φαινόταν να έχει σταματήσει και τα μόνα νούμερα που κινούνταν ήταν 
αυτά των θυμάτων. Οι μέρες μας μονότονες, κουραστικές. Κάθε μέρα σπίτι, με τις σχολικές 
τηλεδιασκέψεις, διάβασμα και αρκετή χαλάρωση. Ήταν χαλάρωση ή όχι; Αυτό ακόμη με 
προβληματίζει. Μπορεί να ήταν ξεκούραση, όμως, τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν μπορούμε 
με τίποτα να την χαρακτηρίσουμε χαλάρωση. Πάντα υπήρχε ένταση στην ατμόσφαιρα. Την 
ατμόσφαιρα του σπιτιού, της πόλης, της Ελλάδας, του κόσμου όλου. Αυτό ναι, πρέπει να το 
επισημάνω. Όλος ο κόσμος ήταν ένα. Μια γροθιά έναντι του θανατηφόρου, σκοτεινού ιού. Να 
πού φτάσαμε: να παλεύουμε με κάτι αόρατο. Κάπου εδώ είναι, που θα πρέπει να 
προβληματιστούμε. Μπορούμε άραγε να βασιζόμαστε στην τεχνολογία; Ναι μεν είναι 
σημαντική βοήθεια, αλλά μήπως το μέσο για να ξελασπωθούμε είμαστε εμείς οι ίδιοι οι 
άνθρωποι;

100, 150 και βάλε... Απρίλης πλέον. Ίδιες 
και απαράλαχτες οι συνθήκες στο μέτωπο του 
πολέμου. Το συναίσθημα του φόβου πήρε τη 
σκυτάλη. Φόβος μη χάσουμε τους 
ανθρώπους που αγαπάμε. Γιατί ο φόβος σε 
κυριεύει, όταν νιώθεις την απειλή κοντά σου 
και δεν ξέρεις πώς να αμυνθείς. Μιλούσα με 
τις φίλες μου και αφηγούμασταν τις στιγμές 
αγωνίας μας για τους σημαντικούς 
ανθρώπους της ζωής μας. Να πού φτάσαμε. 
Αντί να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε τα 
ανέμελα αυτά χρόνια, εμείς ζούσαμε μία 
διαρκή ανησυχία. Ωστόσο, ο καιρός κύλησε 
και τα νούμερα μειώθηκαν.

60, 30, 10. «Τελείωσε», σκεφτήκαμε. Πού να 
ξέραμε όμως; Μάιος και ξανάνοιξαν τα 
σχολεία. «Εκ περιτροπής»· ένας καινούργιος 
όρος στη ζωή μας. Κυριολεκτικά, οι δέκα 
καλύτερες σχολικές μέρες. Μας είχε λείψει 
το σχολείο, αυτή η καθημερινότητα. Το 
σχολείο ήταν το φυσικό μας περιβάλλον και 
είχαμε ανάγκη να επιστρέψουμε σε αυτό. 
Έστω και για λίγο, έστω και υπό αυτές τις 
συνθήκες.

Ήρθε και το καλοκαίρι. Χρειαζόμασταν να 
νιώσουμε επιτέλους λίγη πραγματική 
χαλάρωση· και την νιώσαμε. Όμως οι ίδιες 
μας οι αποφάσεις και οι ασυναρτησίες μάς 
πήγαν πίσω. Μια που είπαμε «∆όξα τω Θεώ!», 
βρεθήκαμε να λέμε πάλι «Βοήθα Παναγιά!», 
εξαιτίας των ίδιων μας των πράξεων. Το 
φθινόπωρο ήρθε το δεύτερο κύμα. Το 
δεύτερο κύμα ήταν χειρότερο από το πρώτο. 
Τα νούμερα πολλαπλά και η αύξηση των 
θυμάτων ραγδαία. Οι άνθρωποι όμως δεν 
φοβούνταν αυτή τη φορά, είχαν ξεθαρρέψει.

«Μένουμε σπίτι… και πάλι». Να ‘μαστε λοιπόν. 
Για άλλη μια φορά στο σημείο μηδέν, δίχως 
να ξέρουμε πότε θα τελειώσει οριστικά όλο 
αυτό. ∆ύο πράγματα όμως μπορούμε να 
κάνουμε. ∆ύο πράγματα που θα μας σώσουν: 
πειθαρχία και ελπίδα. Ελπίδα για ένα 
εμβόλιο, αλλά και για την ανάκτηση της 
καθημερινότητάς μας. Για την ανάκτηση της 
ζωής μας.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του 
μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Αλέξη Αλεξίου.
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Τα λόγια της σιωπής
Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου (Γ1)

Ποιος θα το έλεγε; Ποιος ποτέ θα πίστευε πως κάποια μέρα όλα θα άλλαζαν; Ποιος ποτέ 
σκέφτηκε πως δεν θα μπορούσε να ξαναπλησιάσει τον διπλανό του;

Σεπτέμβρης πλέον κι η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Είπαν ότι στην αρχή θα πάμε με μάσκες κι 
έπειτα βλέπουμε. Τί κακό κι αυτό; Τουλάχιστον, θα πάμε και θα τους δω. Πώς και πώς περίμενα 
τούτη τη μέρα να ‘ρθει και ήρθε. Αλλά δεν ήταν καθόλου όπως την περίμενα…

Χαμός, σκοτάδι… Ο σχολικός χώρος είχε μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Τα αντισηπτικά 
σφαίρες και οι μάσκες χειροπέδες. Οι καθηγητές σε επιφυλακή, πρόσεχαν ώστε να τηρούνται 
οι αποστάσεις. ∆εν μπορούσες να πλησιάσεις κανέναν, παρά μόνο να του γνέψεις ένα «γεια» 
από μακριά, από απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου. ∆εν ήταν τίποτα άλλο από μια μάχη με 
στόχο τη συντριβή του ψυχικού κόσμου των ανθρώπων. 

Με στοίχειωσε εκείνη η μέρα κι ακόμη μέσα μου σκάβει να χωρέσει. Πόνεσα, όταν είδα όλους 
τους ανθρώπους μαζί με τους οποίους θα περνούσα κάθε μέρα, τη δεύτερη οικογένεια μου, να 
φορούν μάσκες στα πρόσωπά τους. Ήταν σοκαριστικό να βλέπω κομμάτια υφάσματος να 
καλύπτουν τα χαμόγελα όλων. ∆εν έβλεπες τα στόματα κι έτσι νόμιζες πως δεν άκουγες. Το 
μόνο που σε έσωζε ήταν τα μάτια. Το μόνο από το οποίο μπορούσες να πιαστείς... Κοιτώντας 
μέσα στον καθρέπτη της ψυχής, καταλάβαινες τα πάντα για τον άλλο. Όμως ακόμα κι αυτό, 
ήταν οδυνηρό και απαίσιο, γιατί δεν υπήρχε ζωντανό ον εκείνες τις κρύες μέρες του Σεπτέμβρη, 
το οποίο να ήταν χαρούμενο. 

Οι μέρες πέρασαν και με τον καιρό έπεισα τον εαυτό μου πως το συνήθισα όλο αυτό, όσο και 
να μου κακοφαινόταν. Κι εκεί που αρχίσαμε όλοι να επιστρέφουμε αγάλι-αγάλι στην παλιά μας 
καθημερινότητα, μας έκλεισαν ξανά στα σπίτια μας.

Η λέξη «ευτυχία», μαζί με την «ελευθερία», είχαν διαγραφεί τελείως από το λεξιλόγιο των 
ανθρώπων. Κανείς δεν μιλούσε για λιακάδα, όλοι περίμεναν την κακοκαιρία, για να 
φορτώσουν στα σύννεφα και τα δικά τους βαριά συναισθήματα, μπας και έφευγαν μακριά με 
τη βροχή. Μπας και η πικράδα χανόταν, ξεπλενόταν. 

Σαν βέλος μού τρύπησε το στήθος αυτή η είδηση. Έσπασα σε χίλια κομμάτια, έγινα θρύψαλα, 
όταν το συνειδητοποίησα. ∆εν μπορούσα πλέον να κάνω τίποτα, είχα απογοητευτεί πλήρως. 
Τόση σύγχυση και λύπη ταυτόχρονα δεν είχα ξανανιώσει. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να 
μείνω συγκεντρωμένη στα καθήκοντα μου για δύο μόνο λόγους. Ο ένας, από σεβασμό προς 
τους καθηγητές μου και ο δεύτερος, μήπως και κέρδιζα κάτι από όλη αυτήν την τρέλα. Τα λόγια 
ήταν –και ακόμη είναι– περιττά, για να μπορέσουν με ευστοχία να περιγράψουν τις καταστάσεις 
που βιώνω, τα συναισθήματα που με πλημυρίζουν. 

Ίσως εσύ, που τώρα διαβάζεις αυτές τις σειρές, να γελάς και να μη σε νοιάζει. Ίσως πιστεύεις 
πως υπερβάλλω, αλλά αν μπορούσες –έστω για μια στιγμή– να δεις τον κόσμο μέσα από τα 
δικά μου μάτια, ίσως τότε καταλάβαινες γιατί νιώθω τόσο δυστυχής. Ίσως δεν είμαι τίποτα το 

σπουδαίο, το ξεχωριστό, αλλά σκέψου, μοιάζω με εσένα, έχω κι εγώ, όπως φαντάζομαι κι εσύ, 
συναισθήματα και οφείλω να παραδεχτώ πως αυτή η πανδημία με βρήκε εντελώς 
απροετοίμαστη. 

Συνήθιζα να παίζω κιθάρα· ακόμη παίζω. Κατέβαινα κάτω στους παλιούς δρόμους της 
Θεσσαλονίκης, στα στενά των πιο φτωχών συνοικιών, όπου τη δεκαετία του ’60 οι δρόμοι 
γέμιζαν με παιδικές φωνές, και τα κλειδιά βρίσκονταν πάντοτε πάνω στην πόρτα. Λάτρευα να 
το κάνω αυτό, καθώς εκεί κανείς δεν με ακολουθούσε. Το σκηνικό εκεί δεν θύμιζε σε τίποτα το 
σήμερα. ∆εν υπήρχαν νεαρά παιδιά να στρίβουν τσιγάρα, ούτε τραπ μουσική. Κυριαρχούσε η 
γαλήνη, μια γαλήνη που έμοιαζε να αναβλύζει από το παρελθόν. Από τα μικρά ανοίγματα 
στους τοίχους των εγκαταλελειμμένων και μισογκρεμισμένων σπιτιών διέκρινα το 
ηλιοβασίλεμα και τα καραβάκια κάτω στο λιμάνι. Αν μου έκανε καρδιά, έγραφα και κανένα 
στίχο. Ήμουν εγώ και το σύμπαν. Το τίποτα και τα πάντα. 

Τώρα όμως, ούτε που θυμάμαι πώς είναι ο ήλιος. «Άλλη μία καραντίνα» είπανε, λες και οι 
σκέψεις μου δεν πρόσφεραν αρκετή απομόνωση για να με διαλύσουν. Μόνη μου συντροφιά η 
Σελήνη, αλλά κι αυτή καμιά φορά κρύβεται για να ξεκουραστεί.

Μετρώ αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Οι ημέρες λιγοστεύουν και ο χρόνος τρέχει πιο 
γρήγορα κι από τον ήχο. Θα δοκιμαστεί ξανά, γι’ ακόμα μία φορά, η αντοχή μου στη μοναξιά. 
Τι δεν καταλαβαίνουν; Μου τα έχουν πάρει όλα, έχω μείνει με άδειες τσέπες. «Για το καλό 
όλων είναι», λένε. Όχι, για το κακό όλων είναι! Ακούγεται εγωιστικό, αλλά αυτή είναι η δική 
μου άποψη και δεν την επιβάλλω σε κανέναν. Άλλοι έχασαν τη ζωή τους στα νοσοκομεία· μέσα 
σε μια νυχτιά πέθαναν. Άλλοι πεθαίνουμε σιγά-σιγά· μες στη σιωπή της απελπισίας και των 
προβλημάτων μας. Σωπαίνουμε, λιώνουμε σαν τα κεριά. Η φωτιά κατακαίει, τυλίγοντας τα 
φυτίλια μας, καταστρέφοντας τις μικρές, ασήμαντες ζωές μας. 

Πες μου. 

Παίρνεις κάθε μας ελευθερία, 

ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.

Μας ταΐζεις με όμορφα ψέματα.

Μας λες πως μας έκανες γυαλιά, 

για να μη σκουριάζουμε. 

Και, όταν σε εμπιστευτούμε, 

εσύ μας σπας.

Γιατί μας ραγίζεις; 

Πώς μας ζητάς να ζήσουμε έτσι;

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα θα πούμε ψηφιακά «αντίο» μέσα από τις κάμερες, πίσω από τις 
οθόνες. Ας ελπίσουμε πως, μετά από αυτές τις δύο εβδομάδες απόλυτης μοναχικότητας και 
καθαρού πόνου, θα ξυπνήσουμε από το τραγικό αυτό όνειρό μας και θα ξημερώνει μία νέα 
μέρα, με τον ήλιο να φωτίζει όλες τις γωνιές της ψυχής μας. Ο καθένας θα ξεκινήσει τη μέρα 
του και κανείς δεν θα κρύβεται από την αλήθεια. 

*  Η ημερολογιακή καταγραφή συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών 
με διδάσκουσα την καθηγήτρια Τίνα Πλατσή.
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Ποιος θα το έλεγε; Ποιος ποτέ θα πίστευε πως κάποια μέρα όλα θα άλλαζαν; Ποιος ποτέ 
σκέφτηκε πως δεν θα μπορούσε να ξαναπλησιάσει τον διπλανό του;

Σεπτέμβρης πλέον κι η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Είπαν ότι στην αρχή θα πάμε με μάσκες κι 
έπειτα βλέπουμε. Τί κακό κι αυτό; Τουλάχιστον, θα πάμε και θα τους δω. Πώς και πώς περίμενα 
τούτη τη μέρα να ‘ρθει και ήρθε. Αλλά δεν ήταν καθόλου όπως την περίμενα…

Χαμός, σκοτάδι… Ο σχολικός χώρος είχε μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Τα αντισηπτικά 
σφαίρες και οι μάσκες χειροπέδες. Οι καθηγητές σε επιφυλακή, πρόσεχαν ώστε να τηρούνται 
οι αποστάσεις. ∆εν μπορούσες να πλησιάσεις κανέναν, παρά μόνο να του γνέψεις ένα «γεια» 
από μακριά, από απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου. ∆εν ήταν τίποτα άλλο από μια μάχη με 
στόχο τη συντριβή του ψυχικού κόσμου των ανθρώπων. 

Με στοίχειωσε εκείνη η μέρα κι ακόμη μέσα μου σκάβει να χωρέσει. Πόνεσα, όταν είδα όλους 
τους ανθρώπους μαζί με τους οποίους θα περνούσα κάθε μέρα, τη δεύτερη οικογένεια μου, να 
φορούν μάσκες στα πρόσωπά τους. Ήταν σοκαριστικό να βλέπω κομμάτια υφάσματος να 
καλύπτουν τα χαμόγελα όλων. ∆εν έβλεπες τα στόματα κι έτσι νόμιζες πως δεν άκουγες. Το 
μόνο που σε έσωζε ήταν τα μάτια. Το μόνο από το οποίο μπορούσες να πιαστείς... Κοιτώντας 
μέσα στον καθρέπτη της ψυχής, καταλάβαινες τα πάντα για τον άλλο. Όμως ακόμα κι αυτό, 
ήταν οδυνηρό και απαίσιο, γιατί δεν υπήρχε ζωντανό ον εκείνες τις κρύες μέρες του Σεπτέμβρη, 
το οποίο να ήταν χαρούμενο. 

Οι μέρες πέρασαν και με τον καιρό έπεισα τον εαυτό μου πως το συνήθισα όλο αυτό, όσο και 
να μου κακοφαινόταν. Κι εκεί που αρχίσαμε όλοι να επιστρέφουμε αγάλι-αγάλι στην παλιά μας 
καθημερινότητα, μας έκλεισαν ξανά στα σπίτια μας.

Η λέξη «ευτυχία», μαζί με την «ελευθερία», είχαν διαγραφεί τελείως από το λεξιλόγιο των 
ανθρώπων. Κανείς δεν μιλούσε για λιακάδα, όλοι περίμεναν την κακοκαιρία, για να 
φορτώσουν στα σύννεφα και τα δικά τους βαριά συναισθήματα, μπας και έφευγαν μακριά με 
τη βροχή. Μπας και η πικράδα χανόταν, ξεπλενόταν. 

Σαν βέλος μού τρύπησε το στήθος αυτή η είδηση. Έσπασα σε χίλια κομμάτια, έγινα θρύψαλα, 
όταν το συνειδητοποίησα. ∆εν μπορούσα πλέον να κάνω τίποτα, είχα απογοητευτεί πλήρως. 
Τόση σύγχυση και λύπη ταυτόχρονα δεν είχα ξανανιώσει. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να 
μείνω συγκεντρωμένη στα καθήκοντα μου για δύο μόνο λόγους. Ο ένας, από σεβασμό προς 
τους καθηγητές μου και ο δεύτερος, μήπως και κέρδιζα κάτι από όλη αυτήν την τρέλα. Τα λόγια 
ήταν –και ακόμη είναι– περιττά, για να μπορέσουν με ευστοχία να περιγράψουν τις καταστάσεις 
που βιώνω, τα συναισθήματα που με πλημυρίζουν. 

Ίσως εσύ, που τώρα διαβάζεις αυτές τις σειρές, να γελάς και να μη σε νοιάζει. Ίσως πιστεύεις 
πως υπερβάλλω, αλλά αν μπορούσες –έστω για μια στιγμή– να δεις τον κόσμο μέσα από τα 
δικά μου μάτια, ίσως τότε καταλάβαινες γιατί νιώθω τόσο δυστυχής. Ίσως δεν είμαι τίποτα το 

σπουδαίο, το ξεχωριστό, αλλά σκέψου, μοιάζω με εσένα, έχω κι εγώ, όπως φαντάζομαι κι εσύ, 
συναισθήματα και οφείλω να παραδεχτώ πως αυτή η πανδημία με βρήκε εντελώς 
απροετοίμαστη. 

Συνήθιζα να παίζω κιθάρα· ακόμη παίζω. Κατέβαινα κάτω στους παλιούς δρόμους της 
Θεσσαλονίκης, στα στενά των πιο φτωχών συνοικιών, όπου τη δεκαετία του ’60 οι δρόμοι 
γέμιζαν με παιδικές φωνές, και τα κλειδιά βρίσκονταν πάντοτε πάνω στην πόρτα. Λάτρευα να 
το κάνω αυτό, καθώς εκεί κανείς δεν με ακολουθούσε. Το σκηνικό εκεί δεν θύμιζε σε τίποτα το 
σήμερα. ∆εν υπήρχαν νεαρά παιδιά να στρίβουν τσιγάρα, ούτε τραπ μουσική. Κυριαρχούσε η 
γαλήνη, μια γαλήνη που έμοιαζε να αναβλύζει από το παρελθόν. Από τα μικρά ανοίγματα 
στους τοίχους των εγκαταλελειμμένων και μισογκρεμισμένων σπιτιών διέκρινα το 
ηλιοβασίλεμα και τα καραβάκια κάτω στο λιμάνι. Αν μου έκανε καρδιά, έγραφα και κανένα 
στίχο. Ήμουν εγώ και το σύμπαν. Το τίποτα και τα πάντα. 

Τώρα όμως, ούτε που θυμάμαι πώς είναι ο ήλιος. «Άλλη μία καραντίνα» είπανε, λες και οι 
σκέψεις μου δεν πρόσφεραν αρκετή απομόνωση για να με διαλύσουν. Μόνη μου συντροφιά η 
Σελήνη, αλλά κι αυτή καμιά φορά κρύβεται για να ξεκουραστεί.

Μετρώ αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Οι ημέρες λιγοστεύουν και ο χρόνος τρέχει πιο 
γρήγορα κι από τον ήχο. Θα δοκιμαστεί ξανά, γι’ ακόμα μία φορά, η αντοχή μου στη μοναξιά. 
Τι δεν καταλαβαίνουν; Μου τα έχουν πάρει όλα, έχω μείνει με άδειες τσέπες. «Για το καλό 
όλων είναι», λένε. Όχι, για το κακό όλων είναι! Ακούγεται εγωιστικό, αλλά αυτή είναι η δική 
μου άποψη και δεν την επιβάλλω σε κανέναν. Άλλοι έχασαν τη ζωή τους στα νοσοκομεία· μέσα 
σε μια νυχτιά πέθαναν. Άλλοι πεθαίνουμε σιγά-σιγά· μες στη σιωπή της απελπισίας και των 
προβλημάτων μας. Σωπαίνουμε, λιώνουμε σαν τα κεριά. Η φωτιά κατακαίει, τυλίγοντας τα 
φυτίλια μας, καταστρέφοντας τις μικρές, ασήμαντες ζωές μας. 

Πες μου. 

Παίρνεις κάθε μας ελευθερία, 

ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.

Μας ταΐζεις με όμορφα ψέματα.

Μας λες πως μας έκανες γυαλιά, 

για να μη σκουριάζουμε. 

Και, όταν σε εμπιστευτούμε, 

εσύ μας σπας.

Γιατί μας ραγίζεις; 

Πώς μας ζητάς να ζήσουμε έτσι;

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα θα πούμε ψηφιακά «αντίο» μέσα από τις κάμερες, πίσω από τις 
οθόνες. Ας ελπίσουμε πως, μετά από αυτές τις δύο εβδομάδες απόλυτης μοναχικότητας και 
καθαρού πόνου, θα ξυπνήσουμε από το τραγικό αυτό όνειρό μας και θα ξημερώνει μία νέα 
μέρα, με τον ήλιο να φωτίζει όλες τις γωνιές της ψυχής μας. Ο καθένας θα ξεκινήσει τη μέρα 
του και κανείς δεν θα κρύβεται από την αλήθεια. 

*  Η ημερολογιακή καταγραφή συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών 
με διδάσκουσα την καθηγήτρια Τίνα Πλατσή.
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Τηλεκπαίδευση: 
μία νέα εκδοχή της καθημερινότητας

Απόστολος Βλάχος (Β1)

Ξυπνάω. Σειρά έχει η προσωπική περιποίηση. Τρώω γρήγορα 
ένα λιτό πρωινό και χωρίς μεγάλη καθυστέρηση ανοίγω το 
σχολικό πρόγραμμα στον υπολογιστή μου. Σε λίγα 
δευτερόλεπτα βρίσκομαι στην ψηφιακή αίθουσα αναμονής του 
μαθήματος. Το ρολόι δείχνει δέκα λεπτά μετά τις οχτώ. Μία 
ακόμη συνηθισμένη μέρα στη νέα καθημερινότητα της 
πανδημίας έχει αρχίσει.

∆εν είναι λίγες η φορές που αναπολώ, ως μαθητής, τις μέρες 
που όλα ήταν λίγο πιο απλά στη σχολική μου ζωή. Η εξέταση 
στο μάθημα της ημέρας ήταν ίσως λίγο πιο δύσκολη, αλλά οι 
σχέσεις με τους συμμαθητές μου αρκετά πιο άμεσες. Η 
αλήθεια είναι πως, όταν πρωτοάκουσα για την τηλεκπαίδευση, 
το κύριο πρόβλημα που περίμενα να αντιμετωπίσω ήταν 
διαδικτυακής φύσεως, ωστόσο τώρα, μερικούς μήνες μετά, 
βλέπω ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα, τις κακής ποιότητας 
προσωπικές σχέσεις. Αυτό το νέο πρόβλημα είναι αρκετά πιο 
σύνθετο. Με άλλα λόγια δεν διορθώνεται με ένα καινούργιο 
ρούτερ...

Αφού πληκτρολογήσω το όνομά μου και το μέιλ μου, μπορώ να 
εισέλθω στην τάξη. Μπορεί, όπως και παλιά, αν αργήσω να 
πάρω απουσία, όμως, πέρα από αυτό πολλά πράγματα είναι 
διαφορετικά. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως τα πάντα είναι 

χειρότερα. Για παράδειγμα, δεν επιβαρύνουμε το σώμα μας, 
κουβαλώντας καθημερινά τα βιβλία μας στο σχολείο και ακόμη 
έχουμε την άνεσή μας στο γραφείο μας. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος είναι αδύνατο να πούμε οτιδήποτε ή 
να δείξουμε κάτι σε κάποιον συμμαθητή μας, χωρίς να μας δει 
και να μας ακούσει όλη η υπόλοιπη τάξη.

Όσο και αν δεν το περίμενα, η καθημερινότητά μου δεν έχει 
γίνει ούτε πιο εύκολη ούτε πιο ωραία και, σίγουρα, είναι αρκετά 
ελλιπής σε καθημερινές συγκινήσεις. Το βέβαιο, όμως, είναι 
πως μπορώ να διατηρήσω την ελπίδα ότι κάποια μέρα τα 
πράγματα θα γίνουν όπως παλιά και οι μαθητές θα γυρίσουν 
εκεί που πρέπει να βρίσκονται: στα σχολεία. Οι αυλές δεν θα 
είναι πλέον άδειες, αλλά γεμάτες με παιδικές φωνές. Και, 
όταν θα ακούσουμε την πρώτη διαφωνία για κάποιον αγώνα 
ποδοσφαίρου, τότε θα ξέρουμε ότι παρά τα βασικά μέτρα 
προστασίας, τίποτα δεν έχει αλλάξει.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μάρθα 
Πετμεζάρη.
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Ξυπνάω. Σειρά έχει η προσωπική περιποίηση. Τρώω γρήγορα 
ένα λιτό πρωινό και χωρίς μεγάλη καθυστέρηση ανοίγω το 
σχολικό πρόγραμμα στον υπολογιστή μου. Σε λίγα 
δευτερόλεπτα βρίσκομαι στην ψηφιακή αίθουσα αναμονής του 
μαθήματος. Το ρολόι δείχνει δέκα λεπτά μετά τις οχτώ. Μία 
ακόμη συνηθισμένη μέρα στη νέα καθημερινότητα της 
πανδημίας έχει αρχίσει.

∆εν είναι λίγες η φορές που αναπολώ, ως μαθητής, τις μέρες 
που όλα ήταν λίγο πιο απλά στη σχολική μου ζωή. Η εξέταση 
στο μάθημα της ημέρας ήταν ίσως λίγο πιο δύσκολη, αλλά οι 
σχέσεις με τους συμμαθητές μου αρκετά πιο άμεσες. Η 
αλήθεια είναι πως, όταν πρωτοάκουσα για την τηλεκπαίδευση, 
το κύριο πρόβλημα που περίμενα να αντιμετωπίσω ήταν 
διαδικτυακής φύσεως, ωστόσο τώρα, μερικούς μήνες μετά, 
βλέπω ένα τελείως διαφορετικό πρόβλημα, τις κακής ποιότητας 
προσωπικές σχέσεις. Αυτό το νέο πρόβλημα είναι αρκετά πιο 
σύνθετο. Με άλλα λόγια δεν διορθώνεται με ένα καινούργιο 
ρούτερ...

Αφού πληκτρολογήσω το όνομά μου και το μέιλ μου, μπορώ να 
εισέλθω στην τάξη. Μπορεί, όπως και παλιά, αν αργήσω να 
πάρω απουσία, όμως, πέρα από αυτό πολλά πράγματα είναι 
διαφορετικά. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως τα πάντα είναι 

χειρότερα. Για παράδειγμα, δεν επιβαρύνουμε το σώμα μας, 
κουβαλώντας καθημερινά τα βιβλία μας στο σχολείο και ακόμη 
έχουμε την άνεσή μας στο γραφείο μας. Ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος είναι αδύνατο να πούμε οτιδήποτε ή 
να δείξουμε κάτι σε κάποιον συμμαθητή μας, χωρίς να μας δει 
και να μας ακούσει όλη η υπόλοιπη τάξη.

Όσο και αν δεν το περίμενα, η καθημερινότητά μου δεν έχει 
γίνει ούτε πιο εύκολη ούτε πιο ωραία και, σίγουρα, είναι αρκετά 
ελλιπής σε καθημερινές συγκινήσεις. Το βέβαιο, όμως, είναι 
πως μπορώ να διατηρήσω την ελπίδα ότι κάποια μέρα τα 
πράγματα θα γίνουν όπως παλιά και οι μαθητές θα γυρίσουν 
εκεί που πρέπει να βρίσκονται: στα σχολεία. Οι αυλές δεν θα 
είναι πλέον άδειες, αλλά γεμάτες με παιδικές φωνές. Και, 
όταν θα ακούσουμε την πρώτη διαφωνία για κάποιον αγώνα 
ποδοσφαίρου, τότε θα ξέρουμε ότι παρά τα βασικά μέτρα 
προστασίας, τίποτα δεν έχει αλλάξει.

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μάρθα 
Πετμεζάρη.
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Η χρονιά του κορωνοϊού 
και το πέρασμα 
από την άγνοια στην υπευθυνότητα
Βασίλης Μέρτζιος (Γ2)

Ήταν πρωί Σαββάτου, ∆εκέμβριος 2019. Ξύπνησα. Όλα έδειχναν ότι αυτή η μέρα θα ήταν 
καταπληκτική. Έφαγα πρωινό, διάβασα τα μαθήματά μου και σκέφτηκα να καθίσω να δω 
ειδήσεις. Άνοιξα την τηλεόραση, και η πρώτη είδηση που ακούω σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια 
είναι για έναν ιό, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε μια πόλη στην Κίνα.

_ «∆εν βαριέσαι», είπα, «σιγά μην είναι αλήθεια αυτό· και, εξάλλου, η Κίνα απέχει πολύ από την 
χώρα μας. Οι πιθανότητες να έρθει εδώ ο ιός είναι ελάχιστες», σκέφτηκα και άλλαξα κανάλι. 

Τρεις μήνες μετά, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, βλέπω σε όλα τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων και στα κανάλια πάλι για αυτόν τον ιό. Τον ονόμαζαν «κορωνοϊό», και αυτό γιατί 
στο μικροσκόπιο είχε σχήμα σαν κορώνα. Έλεγαν ότι εξαπλωνόταν με μεγάλη ταχύτητα σε 
όλον τον κόσμο, και μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Ξανά, εγώ δεν έδωσα 
σημασία. Την επόμενη ημέρα, όμως, ακούστηκε για τον πρώτο άνθρωπο στη χώρα μας που είχε 
μολυνθεί από αυτόν τον κορωνοϊό. Βγήκα έξω για να κάνω μια βόλτα. Έβλεπα κόσμο 
φοβισμένο, τρομοκρατημένο, να τρέχει στα μαγαζιά και στα σούπερ μάρκετ να πάρει τα 
«απολύτως απαραίτητα»! Εγώ δεν είχα ιδέα γιατί ήταν τόσο πανικόβλητοι. Σταμάτησα έναν 
τυχαίο περαστικό και τον ρώτησα: 

_ «Καλημέρα κύριε. Για ποιον λόγο εσείς και ο υπόλοιπος κόσμος τρέχετε πανικόβλητοι και 
φοβισμένοι;». Μου απάντησε γρήγορα και βιαστικά: 

_ «Πήγαινε σπίτι σου, δες τις ειδήσεις και θα καταλάβεις», και έφυγε τρέχοντας. 

Τι να κάνω και εγώ, γύρισα στο σπίτι μου για να δω γιατί αντιδρά έτσι 
όλος ο κόσμος. Είδα τις ειδήσεις και έπαθα σοκ! Όλοι έλεγαν ότι 
αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ότι θα πρέπει να 
προσέχουμε. Μετά, ακούστηκε ότι χρειάζεται αρκετές ημέρες για να 
εμφανίσει ένας άνθρωπος συμπτώματα του ιού, πράγμα πολύ 
επικίνδυνο για τους ανθρώπους γύρω του. Τέλος, αναφέρθηκε ότι 
πρέπει να φοράμε μάσκα, για να εμποδίσουμε τον ιό να μεταδοθεί 
στους φίλους και στους συγγενείς μας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να έχουμε πολλές επαφές με τους δικούς μας ανθρώπους. 
Στεναχωρήθηκα πολύ όταν το άκουσα αυτό και ένιωσα και εγώ φόβο 
και απελπισία. Μαζί με τους γονείς μου, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ 
να αγοράσουμε μάσκες προστασίας και αντισηπτικά για τα χέρια μας. 
Είχαν απομείνει ελάχιστα! Τότε κατάλαβα γιατί ο κόσμος ήταν τόσο 
βιαστικός και τρομοκρατημένος... Πήγαμε στο σπίτι μας και βλέπαμε 
τα τελευταία νέα για τον ιό, μακριά δυστυχώς από φίλους και 
συγγενείς μας. 

Με τον καιρό τα κρούσματα του κορωνοϊού όλο και αυξάνονταν πλέον 
και στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, 
εφαρμόστηκε το λοκντάουν (καραντίνα), δηλαδή το κλείσιμο 
μαγαζιών για ψώνια εκτός από τα σούπερ μάρκετ, το κλείσιμο 
αθλητικών κέντρων, γηπέδων, πάρκων κ.ά. Πλέον, ο μόνος λόγος για 
να βγει κάποιος έξω, ήταν για ψώνια στο σούπερ μάρκετ ή για 
προσωπική –και ποτέ ομαδική– άσκηση. Και αυτά ακόμα για να τα 
κάνουμε, έπρεπε να στείλουμε ένα ειδικό μήνυμα! Όλος ο κόσμος 
ήταν κλεισμένος μέσα στα σπίτια του. Είχα στεναχωρηθεί πολύ και 
ήμουν απελπισμένος και απογοητευμένος. Η χαρά, τα γέλια και η 
καλοπέραση του κόσμου είχαν κρυφτεί μέσα στα σπίτια φοβισμένα. 

Αυτή η καραντίνα κράτησε για αρκετό καιρό, μέχρι που σιγά-σιγά ο 
κόσμος έγινε πιο υπεύθυνος και υπάκουος και, παίρνοντας σωστά τα 
μέτρα, κατάφερε να μειώσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τον 
αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων. Σε λίγο καιρό, οι γιατροί, μετά 
από έναν πάρα πολύ σκληρό και επώδυνο αγώνα, θα καταφέρουν με 
επιτυχία να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο, που θα νικά και θα 
κατατροπώνει αυτόν τον ιό. 

Αυτή η περίεργη «χρονιά του κορωνοϊού» ήταν δύσκολη και 
επικίνδυνη, όμως μας έμαθε να παραμένουμε ψύχραιμοι και να 
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με υπευθυνότητα. Στο τέλος, με κάθε 
τρόπο θα βγούμε νικητές από αυτόν τον πόλεμο με αυτόν τον αόρατο 
εχθρό και θα επανέλθουμε και πάλι στην κανονικότητα, έχοντας 
επιτέλους τη δυνατότητα να συναντάμε συγγενείς και φίλους μας, 
περνώντας δημιουργικό χρόνο μαζί τους. 

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκοντα τον καθηγητή Λεωνίδα Κατσικαρίδη.
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Ήταν πρωί Σαββάτου, ∆εκέμβριος 2019. Ξύπνησα. Όλα έδειχναν ότι αυτή η μέρα θα ήταν 
καταπληκτική. Έφαγα πρωινό, διάβασα τα μαθήματά μου και σκέφτηκα να καθίσω να δω 
ειδήσεις. Άνοιξα την τηλεόραση, και η πρώτη είδηση που ακούω σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια 
είναι για έναν ιό, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε μια πόλη στην Κίνα.

_ «∆εν βαριέσαι», είπα, «σιγά μην είναι αλήθεια αυτό· και, εξάλλου, η Κίνα απέχει πολύ από την 
χώρα μας. Οι πιθανότητες να έρθει εδώ ο ιός είναι ελάχιστες», σκέφτηκα και άλλαξα κανάλι. 

Τρεις μήνες μετά, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, βλέπω σε όλα τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων και στα κανάλια πάλι για αυτόν τον ιό. Τον ονόμαζαν «κορωνοϊό», και αυτό γιατί 
στο μικροσκόπιο είχε σχήμα σαν κορώνα. Έλεγαν ότι εξαπλωνόταν με μεγάλη ταχύτητα σε 
όλον τον κόσμο, και μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και θάνατο. Ξανά, εγώ δεν έδωσα 
σημασία. Την επόμενη ημέρα, όμως, ακούστηκε για τον πρώτο άνθρωπο στη χώρα μας που είχε 
μολυνθεί από αυτόν τον κορωνοϊό. Βγήκα έξω για να κάνω μια βόλτα. Έβλεπα κόσμο 
φοβισμένο, τρομοκρατημένο, να τρέχει στα μαγαζιά και στα σούπερ μάρκετ να πάρει τα 
«απολύτως απαραίτητα»! Εγώ δεν είχα ιδέα γιατί ήταν τόσο πανικόβλητοι. Σταμάτησα έναν 
τυχαίο περαστικό και τον ρώτησα: 

_ «Καλημέρα κύριε. Για ποιον λόγο εσείς και ο υπόλοιπος κόσμος τρέχετε πανικόβλητοι και 
φοβισμένοι;». Μου απάντησε γρήγορα και βιαστικά: 

_ «Πήγαινε σπίτι σου, δες τις ειδήσεις και θα καταλάβεις», και έφυγε τρέχοντας. 

Τι να κάνω και εγώ, γύρισα στο σπίτι μου για να δω γιατί αντιδρά έτσι 
όλος ο κόσμος. Είδα τις ειδήσεις και έπαθα σοκ! Όλοι έλεγαν ότι 
αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ότι θα πρέπει να 
προσέχουμε. Μετά, ακούστηκε ότι χρειάζεται αρκετές ημέρες για να 
εμφανίσει ένας άνθρωπος συμπτώματα του ιού, πράγμα πολύ 
επικίνδυνο για τους ανθρώπους γύρω του. Τέλος, αναφέρθηκε ότι 
πρέπει να φοράμε μάσκα, για να εμποδίσουμε τον ιό να μεταδοθεί 
στους φίλους και στους συγγενείς μας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να έχουμε πολλές επαφές με τους δικούς μας ανθρώπους. 
Στεναχωρήθηκα πολύ όταν το άκουσα αυτό και ένιωσα και εγώ φόβο 
και απελπισία. Μαζί με τους γονείς μου, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ 
να αγοράσουμε μάσκες προστασίας και αντισηπτικά για τα χέρια μας. 
Είχαν απομείνει ελάχιστα! Τότε κατάλαβα γιατί ο κόσμος ήταν τόσο 
βιαστικός και τρομοκρατημένος... Πήγαμε στο σπίτι μας και βλέπαμε 
τα τελευταία νέα για τον ιό, μακριά δυστυχώς από φίλους και 
συγγενείς μας. 

Με τον καιρό τα κρούσματα του κορωνοϊού όλο και αυξάνονταν πλέον 
και στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, 
εφαρμόστηκε το λοκντάουν (καραντίνα), δηλαδή το κλείσιμο 
μαγαζιών για ψώνια εκτός από τα σούπερ μάρκετ, το κλείσιμο 
αθλητικών κέντρων, γηπέδων, πάρκων κ.ά. Πλέον, ο μόνος λόγος για 
να βγει κάποιος έξω, ήταν για ψώνια στο σούπερ μάρκετ ή για 
προσωπική –και ποτέ ομαδική– άσκηση. Και αυτά ακόμα για να τα 
κάνουμε, έπρεπε να στείλουμε ένα ειδικό μήνυμα! Όλος ο κόσμος 
ήταν κλεισμένος μέσα στα σπίτια του. Είχα στεναχωρηθεί πολύ και 
ήμουν απελπισμένος και απογοητευμένος. Η χαρά, τα γέλια και η 
καλοπέραση του κόσμου είχαν κρυφτεί μέσα στα σπίτια φοβισμένα. 

Αυτή η καραντίνα κράτησε για αρκετό καιρό, μέχρι που σιγά-σιγά ο 
κόσμος έγινε πιο υπεύθυνος και υπάκουος και, παίρνοντας σωστά τα 
μέτρα, κατάφερε να μειώσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τον 
αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων. Σε λίγο καιρό, οι γιατροί, μετά 
από έναν πάρα πολύ σκληρό και επώδυνο αγώνα, θα καταφέρουν με 
επιτυχία να δημιουργήσουν ένα εμβόλιο, που θα νικά και θα 
κατατροπώνει αυτόν τον ιό. 

Αυτή η περίεργη «χρονιά του κορωνοϊού» ήταν δύσκολη και 
επικίνδυνη, όμως μας έμαθε να παραμένουμε ψύχραιμοι και να 
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες με υπευθυνότητα. Στο τέλος, με κάθε 
τρόπο θα βγούμε νικητές από αυτόν τον πόλεμο με αυτόν τον αόρατο 
εχθρό και θα επανέλθουμε και πάλι στην κανονικότητα, έχοντας 
επιτέλους τη δυνατότητα να συναντάμε συγγενείς και φίλους μας, 
περνώντας δημιουργικό χρόνο μαζί τους. 

* Το ημερολόγιο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκοντα τον καθηγητή Λεωνίδα Κατσικαρίδη.
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Οι δύσκολες μέρες ενός γιατρού
Ευφροσύνη Καραπιπέρη (Β2)

Η ώρα του περνάει πολύ αργά στο νοσοκομείο. Η αναπνοή είναι 
δύσκολη μέσα στη στολή. Κρεβάτια δεν υπάρχουν να βάλει τους 
ασθενείς και πεθαίνει πολύς κόσμος. Μακάρι να είχε τη δυνατότητα 
να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που νοσούν. Άραγε πώς να 
νιώθουν χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους; Τις σκέψεις του 
διακόπτει ένα τηλεφώνημα. Κι άλλα κακά νέα. Η μητέρα του νοσεί και 
είναι σοβαρά. ∆εν πρόλαβε να επικοινωνήσει μαζί της. Ένα 
περιστατικό πολύ σοβαρό ήρθε και πρέπει να βρουν οπωσδήποτε 
κρεβάτι για να το βάλουν. Όμως δεν υπήρχε τίποτα και 
αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν σε άλλη πτέρυγα του 
νοσοκομείου. Το τηλέφωνο δεν σταματούσε να χτυπάει, αλλά πάντα 
το σήκωνε μήπως είχε νέα για τη μητέρα του. Τίποτα όμως. Μετά από 
πολλές ώρες δουλειάς, βρίσκει χρόνο να επικοινωνήσει με τους 
δικούς του. Η μητέρα του έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο 
νοσοκομείο. Πόσο ήθελε να τη δει, αλλά δεν μπορούσε. Στο 
νοσοκομείο που δούλευε, δεν υπήρχε χώρος να τη βάλουν και έτσι η 
μητέρα του πήγε σε άλλο νοσοκομείο. 

Το μόνο που του έφερε χαρά ήταν που άκουσε τη φωνή του γιού του 
και της κόρης του που τον περίμεναν στο σπίτι και του είχαν 
μαγειρέψει το αγαπημένο του φαγητό. Ακούγοντάς τους δάκρυσε. 
Περίμεναν με χαρά την επιστροφή του και, μόλις έφτασε σπίτι μετά 
από πολύ ώρα, έπεσαν πάνω του και τον αγκάλιαζαν. Το μαρτύριο 
όμως δεν τέλειωσε εκεί. Τον κάλεσαν πάλι στο νοσοκομείο, αλλά 
αυτή τη φορά έπρεπε να μείνει εκεί τη νύχτα. Ένας συνάδελφός του 
είχε αρρωστήσει και έπρεπε να τον αντικαταστήσει. Ετοίμασε τα 
πράγματά του και, αφού αποχαιρέτησε την οικογένειά του, έφυγε. 
Μέσα στη νύχτα έχασαν δύο συνανθρώπους τους. Λύπη μεγάλη που 
γινόταν μεγαλύτερη, όταν έπρεπε να ενημερώσουν τους δικούς τους. 
Το ένα κακό μετά το άλλο. Η θεία του είχε κολλήσει τον ιό και ήταν 
πολύ σοβαρά. Μάλλον έπρεπε να διασωληνωθεί... Πέρασαν από το 
μυαλό του όλες οι αναμνήσεις που είχε μαζί της στο χωριό, τα δώρα 
που του έφερνε, αλλά και εκείνα τα υπέροχα γλυκά του κουταλιού που 
έφτιαχνε και τα έτρωγε με μια κουταλιά. 

Ήταν δύο η ώρα, όταν κατάφερε να ξαπλώσει και να κλείσει τα μάτια 
του. Τον ξύπνησαν κατά τις τέσσερις για έναν ασθενή που χρειαζόταν 
βοήθεια και δεν βρήκε χρόνο να ξανακοιμηθεί. Μετά από λίγες ώρες 
βγήκε από το νοσοκομείο και πήγε στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Η 
μητέρα του καλυτέρευε και σε λίγες μέρες μπορεί να έβγαινε από το 
νοσοκομείο. Η θεία του όμως δεν ήταν καλά και, δυστυχώς, δεν 
μπορούσε να κάνει κάτι για αυτό. 

Οι μέρες στο νοσοκομείο περνούσαν αργά και δύσκολα, όμως οι θετικές σκέψεις τον 
βοήθησαν να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν, αλλά ταυτόχρονα 
αυξάνονταν τα κρούσματα. Πλέον ήταν πολύ δύσκολο να βρει χρόνο να περάσει με την 
οικογένειά του, παρόλο που το ήθελε πάρα πολύ. Όμως δεν θα καταφέρει να περάσει τα 
Χριστούγεννα με την οικογένειά του, καθώς έμαθε ότι εκείνη τη μέρα έπρεπε να την περάσει 
στο νοσοκομείο. Την Πρωτοχρονιά όμως την είχε ελεύθερη. Επιτέλους, έφτασε αυτή η μέρα! 
Όλοι ήταν χαρούμενοι και περίμεναν την αλλαγή του χρόνου. Ο χρόνος άρχισε να μετράει 
αντίστροφα για την αλλαγή, όταν ο ήχος του τηλεφώνου του ακούστηκε. Το κατάλαβε από τον 
ήχο ότι δεν θα ήταν για καλό. Σωστά κατάλαβε. Η θεία του, η πολυαγαπημένη του θεία, άφησε 
την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Ήταν η χειρότερη Πρωτοχρονιά που είχε 
περάσει. 

Τα θετικά νέα όμως δεν άργησαν να έρθουν: οι επιστήμονες παρασκεύασαν το εμβόλιο. 
Εγκρίθηκε και σε λίγο καιρό θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Επιτέλους, δεν θα χρειαζόταν να 
περνάει τόσο χρόνο στο νοσοκομείο. Επιτέλους, θα είχε χρόνο να βλέπει την οικογένειά του, 
χωρίς να προσέχει μην πλησιάσει πολύ και κολλήσει κάποιον. Θα επιστρέψουν όλα στην 
κανονική τους ζωή. Αρκεί να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες και να προσέχουν. Πόσοι άνθρωποι 
στον κόσμο το ονειρεύονται αυτό... Τι χαρά θα έδινε στους ανθρώπους το όνειρο αυτό: η ζωή 
να ξαναβρεί τον ρυθμό της!

* Η ημερολογιακή καταγραφή συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Αλέξη Αλεξίου.
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Η ώρα του περνάει πολύ αργά στο νοσοκομείο. Η αναπνοή είναι 
δύσκολη μέσα στη στολή. Κρεβάτια δεν υπάρχουν να βάλει τους 
ασθενείς και πεθαίνει πολύς κόσμος. Μακάρι να είχε τη δυνατότητα 
να σώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που νοσούν. Άραγε πώς να 
νιώθουν χωρίς τους δικούς τους ανθρώπους; Τις σκέψεις του 
διακόπτει ένα τηλεφώνημα. Κι άλλα κακά νέα. Η μητέρα του νοσεί και 
είναι σοβαρά. ∆εν πρόλαβε να επικοινωνήσει μαζί της. Ένα 
περιστατικό πολύ σοβαρό ήρθε και πρέπει να βρουν οπωσδήποτε 
κρεβάτι για να το βάλουν. Όμως δεν υπήρχε τίποτα και 
αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν σε άλλη πτέρυγα του 
νοσοκομείου. Το τηλέφωνο δεν σταματούσε να χτυπάει, αλλά πάντα 
το σήκωνε μήπως είχε νέα για τη μητέρα του. Τίποτα όμως. Μετά από 
πολλές ώρες δουλειάς, βρίσκει χρόνο να επικοινωνήσει με τους 
δικούς του. Η μητέρα του έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο 
νοσοκομείο. Πόσο ήθελε να τη δει, αλλά δεν μπορούσε. Στο 
νοσοκομείο που δούλευε, δεν υπήρχε χώρος να τη βάλουν και έτσι η 
μητέρα του πήγε σε άλλο νοσοκομείο. 

Το μόνο που του έφερε χαρά ήταν που άκουσε τη φωνή του γιού του 
και της κόρης του που τον περίμεναν στο σπίτι και του είχαν 
μαγειρέψει το αγαπημένο του φαγητό. Ακούγοντάς τους δάκρυσε. 
Περίμεναν με χαρά την επιστροφή του και, μόλις έφτασε σπίτι μετά 
από πολύ ώρα, έπεσαν πάνω του και τον αγκάλιαζαν. Το μαρτύριο 
όμως δεν τέλειωσε εκεί. Τον κάλεσαν πάλι στο νοσοκομείο, αλλά 
αυτή τη φορά έπρεπε να μείνει εκεί τη νύχτα. Ένας συνάδελφός του 
είχε αρρωστήσει και έπρεπε να τον αντικαταστήσει. Ετοίμασε τα 
πράγματά του και, αφού αποχαιρέτησε την οικογένειά του, έφυγε. 
Μέσα στη νύχτα έχασαν δύο συνανθρώπους τους. Λύπη μεγάλη που 
γινόταν μεγαλύτερη, όταν έπρεπε να ενημερώσουν τους δικούς τους. 
Το ένα κακό μετά το άλλο. Η θεία του είχε κολλήσει τον ιό και ήταν 
πολύ σοβαρά. Μάλλον έπρεπε να διασωληνωθεί... Πέρασαν από το 
μυαλό του όλες οι αναμνήσεις που είχε μαζί της στο χωριό, τα δώρα 
που του έφερνε, αλλά και εκείνα τα υπέροχα γλυκά του κουταλιού που 
έφτιαχνε και τα έτρωγε με μια κουταλιά. 

Ήταν δύο η ώρα, όταν κατάφερε να ξαπλώσει και να κλείσει τα μάτια 
του. Τον ξύπνησαν κατά τις τέσσερις για έναν ασθενή που χρειαζόταν 
βοήθεια και δεν βρήκε χρόνο να ξανακοιμηθεί. Μετά από λίγες ώρες 
βγήκε από το νοσοκομείο και πήγε στο σπίτι του να ξεκουραστεί. Η 
μητέρα του καλυτέρευε και σε λίγες μέρες μπορεί να έβγαινε από το 
νοσοκομείο. Η θεία του όμως δεν ήταν καλά και, δυστυχώς, δεν 
μπορούσε να κάνει κάτι για αυτό. 

Οι μέρες στο νοσοκομείο περνούσαν αργά και δύσκολα, όμως οι θετικές σκέψεις τον 
βοήθησαν να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν, αλλά ταυτόχρονα 
αυξάνονταν τα κρούσματα. Πλέον ήταν πολύ δύσκολο να βρει χρόνο να περάσει με την 
οικογένειά του, παρόλο που το ήθελε πάρα πολύ. Όμως δεν θα καταφέρει να περάσει τα 
Χριστούγεννα με την οικογένειά του, καθώς έμαθε ότι εκείνη τη μέρα έπρεπε να την περάσει 
στο νοσοκομείο. Την Πρωτοχρονιά όμως την είχε ελεύθερη. Επιτέλους, έφτασε αυτή η μέρα! 
Όλοι ήταν χαρούμενοι και περίμεναν την αλλαγή του χρόνου. Ο χρόνος άρχισε να μετράει 
αντίστροφα για την αλλαγή, όταν ο ήχος του τηλεφώνου του ακούστηκε. Το κατάλαβε από τον 
ήχο ότι δεν θα ήταν για καλό. Σωστά κατάλαβε. Η θεία του, η πολυαγαπημένη του θεία, άφησε 
την τελευταία της πνοή στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Ήταν η χειρότερη Πρωτοχρονιά που είχε 
περάσει. 

Τα θετικά νέα όμως δεν άργησαν να έρθουν: οι επιστήμονες παρασκεύασαν το εμβόλιο. 
Εγκρίθηκε και σε λίγο καιρό θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Επιτέλους, δεν θα χρειαζόταν να 
περνάει τόσο χρόνο στο νοσοκομείο. Επιτέλους, θα είχε χρόνο να βλέπει την οικογένειά του, 
χωρίς να προσέχει μην πλησιάσει πολύ και κολλήσει κάποιον. Θα επιστρέψουν όλα στην 
κανονική τους ζωή. Αρκεί να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες και να προσέχουν. Πόσοι άνθρωποι 
στον κόσμο το ονειρεύονται αυτό... Τι χαρά θα έδινε στους ανθρώπους το όνειρο αυτό: η ζωή 
να ξαναβρεί τον ρυθμό της!

* Η ημερολογιακή καταγραφή συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Αλέξη Αλεξίου.
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λογοτεχνικές αποτυπώσεις



Η φονική κατάρα
Αλέξανδρος Φραγκίδης (Α3)

Από παλιά υπήρχε ένας θρύλος που έλεγε ότι, αν κάποιος καταφέρει να 
κλέψει το τοτέμ από τον αρχαίο βωμό της Κίνας, μία κατάρα θα απλωθεί σε 
όλη την οικουμένη που θα προκαλέσει τον θάνατο πολλών ανθρώπων, αλλά 
και θα τους απομακρύνει τον έναν από τον άλλον.

Γνωρίζοντας αυτή τη μυθική διήγηση, ένας εξερευνητής θέλησε να κλέψει το 
τοτέμ, για να καταστρέψει την ανθρωπότητα και να γίνει κυρίαρχος του 
κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος υπέρμετρα φιλόδοξος που το μόνο που τον 
ένοιαζε ήταν να γίνει διάσημος. ∆εν τον ενδιέφεραν το ψυχικό κόστος, οι 
ανθρώπινες ζωές που θα χάνονταν, οι οικογένειες που δεν θα μπορούσαν 
να συναντηθούν. Το κύριο μέλημά του ήταν να μείνει το όνομά του στην 
ιστορία, έστω και με αυτό το τίμημα. 

Έψαχνε αρκετά χρόνια για να βρει την ακριβή τοποθεσία του πανάρχαιου 
βωμού της Κίνας, όπου φυλασσόταν το τοτέμ. Στην πορεία της αναζήτησής 
του, σκότωσε πολλά ζώα για να εξασφαλίσει την τροφή του, έκαψε δάση 
για να διευκολύνει το πέρασμά του, ώσπου μια μέρα αντίκρισε σε ένα 
ξέφωτο τον περίφημο βωμό. Στη μέση του, σε περίοπτη θέση, ξεχώριζε 
κανείς το τοτέμ, που αποτελούνταν από μία μικρή μπάλα με πολλές 
ολόχρυσες κορώνες επάνω της. Γεμάτος χαρά που πέτυχε τον στόχο του, 
άρπαξε το τοτέμ, το έβαλε προσεκτικά στον σάκο του και ξεκίνησε για το 
ταξίδι του γυρισμού. 

Ο δρόμος της επιστροφής ήταν τώρα πιο εύκολος και χωρίς εμπόδια. 
Ωστόσο, από όπου περνούσε, η γη άρχισε να μαραίνεται και οι άνθρωποι να 
αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν. Όταν έφτασε στην πόλη του, τοποθέτησε 
το τοτέμ στο πιο κεντρικό σημείο, για να το βλέπουν όλοι και να τον 
θαυμάζουν που απέκτησε ένα τόσο πολύτιμο αντικείμενο. Εντυπωσιασμένοι 
οι άνθρωποι από τη λάμψη του, συγκεντρώνονταν, για να το αγγίξουν και, 
χωρίς να το καταλάβουν, άρχισαν όλοι να πλήττονται από τη φονική κατάρα 
του τοτέμ. Υπήρχαν, όμως, και κάποιοι που είχαν πληροφορηθεί για τον 
θρύλο της ολέθριας κατάρας και επέλεξαν να μείνουν κλεισμένοι μέσα στα 
σπίτια τους. Έτσι, κατάφεραν και προφυλάχτηκαν από το κακό.

Μέσα σε λίγους μήνες η φήμη για τη λάμψη του τοτέμ είχε φτάσει σε όλο 
τον κόσμο και πλήθος ταξιδευτών από διάφορα μέρη της γης κατέφθανε 
στην πόλη του εξερευνητή, για να το περιεργαστεί από κοντά. Όμως, με τις 
αθρόες μετακινήσεις των επισκεπτών εξαπλώθηκε και η κατάρα σε όλα τα 
σημεία του πλανήτη και οι άνθρωποι αρρώσταιναν και πέθαιναν παντού, 
χωρίς διάκριση. 

Στην αρχή, όλοι πίστεψαν ότι η φονική κατάρα θα οδηγούσε στον 
ολοκληρωτικό αφανισμό της ανθρωπότητας, καθώς οι άνθρωποι ήταν 
αδύναμοι να αντιδράσουν και να κερδίσουν αυτή την άνιση μάχη ενάντια 
στην εξάπλωσή της. Οι σοφοί, όμως, του κόσμου δημιούργησαν τρία 
αποτελεσματικά όπλα και τα μοίρασαν απλόχερα σε όλους τους 
συνανθρώπους τους. Αυτά ήταν η «Απόσταση», η «Μάσκα» και η 
«Καθαριότητα». Όποιος τα χρησιμοποιούσε σωστά, γλίτωνε από την κατάρα. 
Όποιος, όμως, αδιαφορούσε και συνέχιζε να επισκέπτεται το τοτέμ, 
αρρώσταινε και αυτός και η οικογένειά του.

Η φήμη του εξερευνητή διαδόθηκε σύντομα σε όλο τον κόσμο και όλοι 
μιλούσαν για το κατόρθωμά του. Αν και έγινε γρήγορα διάσημος και 
πάμπλουτος, στη συνέχεια έμεινε εντελώς μόνος του! Οι συμπολίτες του τον 
φοβόντουσαν και ήθελαν να τον διώξουν από την πόλη μαζί με το τοτέμ, που 
συνέχιζε να λάμπει, μόνο που τώρα η λάμψη του, αντί για θαυμασμό, 
προκαλούσε τρόμο στους ανθρώπους. Στο τέλος, τον ανάγκασαν να 
επιστρέψει ο ίδιος το τοτέμ στον βωμό. 

Μετανιωμένος για την ασυνείδητη πράξη του και με αίσθημα ντροπής για τη 
σοβαρή καταστροφή που είχε προκαλέσει στον πλανήτη, ο εξερευνητής 
διέσχισε πάλι την ίδια διαδρομή. Όμως, αυτή τη φορά, όταν έφτασε στον 
βωμό, τοποθέτησε προσεκτικά το τοτέμ στη θέση του και σφράγισε ερμητικά 
την είσοδο, για να σιγουρευτεί ότι δεν θα το βρει ποτέ κάποιος άλλος στο 
μέλλον. ∆εν μπορούσε, όμως, να αντικρίσει ξανά τους ανθρώπους και από 
τότε χάθηκε και δεν τον είδε ποτέ κανείς ούτε έμαθε κάποιο νέο γι’ αυτόν.

Μετά από λίγο καιρό, η ζωή στον πλανήτη άρχισε να επιστρέφει στους 
προηγούμενους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Η γη πρασίνισε ξανά και οι 
άνθρωποι, αφού θωράκισαν την υγεία τους, άρχισαν δειλά-δειλά να 
βγαίνουν πάλι από τα σπίτια τους και να συναντιούνται με τις οικογένειες και 
τους φίλους τους. Αναμφίβολα, βίωσαν μια μεγάλη περιπέτεια που τους 
δίδαξε ότι δεν πρέπει να είναι περίεργοι, αλαζόνες και άπληστοι, αλλά καλό 
είναι να ακούν πάντα τα λόγια των σοφών και να εμπιστεύονται τις 
συμβουλές τους.

* Το διήγημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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Από παλιά υπήρχε ένας θρύλος που έλεγε ότι, αν κάποιος καταφέρει να 
κλέψει το τοτέμ από τον αρχαίο βωμό της Κίνας, μία κατάρα θα απλωθεί σε 
όλη την οικουμένη που θα προκαλέσει τον θάνατο πολλών ανθρώπων, αλλά 
και θα τους απομακρύνει τον έναν από τον άλλον.

Γνωρίζοντας αυτή τη μυθική διήγηση, ένας εξερευνητής θέλησε να κλέψει το 
τοτέμ, για να καταστρέψει την ανθρωπότητα και να γίνει κυρίαρχος του 
κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος υπέρμετρα φιλόδοξος που το μόνο που τον 
ένοιαζε ήταν να γίνει διάσημος. ∆εν τον ενδιέφεραν το ψυχικό κόστος, οι 
ανθρώπινες ζωές που θα χάνονταν, οι οικογένειες που δεν θα μπορούσαν 
να συναντηθούν. Το κύριο μέλημά του ήταν να μείνει το όνομά του στην 
ιστορία, έστω και με αυτό το τίμημα. 

Έψαχνε αρκετά χρόνια για να βρει την ακριβή τοποθεσία του πανάρχαιου 
βωμού της Κίνας, όπου φυλασσόταν το τοτέμ. Στην πορεία της αναζήτησής 
του, σκότωσε πολλά ζώα για να εξασφαλίσει την τροφή του, έκαψε δάση 
για να διευκολύνει το πέρασμά του, ώσπου μια μέρα αντίκρισε σε ένα 
ξέφωτο τον περίφημο βωμό. Στη μέση του, σε περίοπτη θέση, ξεχώριζε 
κανείς το τοτέμ, που αποτελούνταν από μία μικρή μπάλα με πολλές 
ολόχρυσες κορώνες επάνω της. Γεμάτος χαρά που πέτυχε τον στόχο του, 
άρπαξε το τοτέμ, το έβαλε προσεκτικά στον σάκο του και ξεκίνησε για το 
ταξίδι του γυρισμού. 

Ο δρόμος της επιστροφής ήταν τώρα πιο εύκολος και χωρίς εμπόδια. 
Ωστόσο, από όπου περνούσε, η γη άρχισε να μαραίνεται και οι άνθρωποι να 
αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν. Όταν έφτασε στην πόλη του, τοποθέτησε 
το τοτέμ στο πιο κεντρικό σημείο, για να το βλέπουν όλοι και να τον 
θαυμάζουν που απέκτησε ένα τόσο πολύτιμο αντικείμενο. Εντυπωσιασμένοι 
οι άνθρωποι από τη λάμψη του, συγκεντρώνονταν, για να το αγγίξουν και, 
χωρίς να το καταλάβουν, άρχισαν όλοι να πλήττονται από τη φονική κατάρα 
του τοτέμ. Υπήρχαν, όμως, και κάποιοι που είχαν πληροφορηθεί για τον 
θρύλο της ολέθριας κατάρας και επέλεξαν να μείνουν κλεισμένοι μέσα στα 
σπίτια τους. Έτσι, κατάφεραν και προφυλάχτηκαν από το κακό.

Μέσα σε λίγους μήνες η φήμη για τη λάμψη του τοτέμ είχε φτάσει σε όλο 
τον κόσμο και πλήθος ταξιδευτών από διάφορα μέρη της γης κατέφθανε 
στην πόλη του εξερευνητή, για να το περιεργαστεί από κοντά. Όμως, με τις 
αθρόες μετακινήσεις των επισκεπτών εξαπλώθηκε και η κατάρα σε όλα τα 
σημεία του πλανήτη και οι άνθρωποι αρρώσταιναν και πέθαιναν παντού, 
χωρίς διάκριση. 

Στην αρχή, όλοι πίστεψαν ότι η φονική κατάρα θα οδηγούσε στον 
ολοκληρωτικό αφανισμό της ανθρωπότητας, καθώς οι άνθρωποι ήταν 
αδύναμοι να αντιδράσουν και να κερδίσουν αυτή την άνιση μάχη ενάντια 
στην εξάπλωσή της. Οι σοφοί, όμως, του κόσμου δημιούργησαν τρία 
αποτελεσματικά όπλα και τα μοίρασαν απλόχερα σε όλους τους 
συνανθρώπους τους. Αυτά ήταν η «Απόσταση», η «Μάσκα» και η 
«Καθαριότητα». Όποιος τα χρησιμοποιούσε σωστά, γλίτωνε από την κατάρα. 
Όποιος, όμως, αδιαφορούσε και συνέχιζε να επισκέπτεται το τοτέμ, 
αρρώσταινε και αυτός και η οικογένειά του.

Η φήμη του εξερευνητή διαδόθηκε σύντομα σε όλο τον κόσμο και όλοι 
μιλούσαν για το κατόρθωμά του. Αν και έγινε γρήγορα διάσημος και 
πάμπλουτος, στη συνέχεια έμεινε εντελώς μόνος του! Οι συμπολίτες του τον 
φοβόντουσαν και ήθελαν να τον διώξουν από την πόλη μαζί με το τοτέμ, που 
συνέχιζε να λάμπει, μόνο που τώρα η λάμψη του, αντί για θαυμασμό, 
προκαλούσε τρόμο στους ανθρώπους. Στο τέλος, τον ανάγκασαν να 
επιστρέψει ο ίδιος το τοτέμ στον βωμό. 

Μετανιωμένος για την ασυνείδητη πράξη του και με αίσθημα ντροπής για τη 
σοβαρή καταστροφή που είχε προκαλέσει στον πλανήτη, ο εξερευνητής 
διέσχισε πάλι την ίδια διαδρομή. Όμως, αυτή τη φορά, όταν έφτασε στον 
βωμό, τοποθέτησε προσεκτικά το τοτέμ στη θέση του και σφράγισε ερμητικά 
την είσοδο, για να σιγουρευτεί ότι δεν θα το βρει ποτέ κάποιος άλλος στο 
μέλλον. ∆εν μπορούσε, όμως, να αντικρίσει ξανά τους ανθρώπους και από 
τότε χάθηκε και δεν τον είδε ποτέ κανείς ούτε έμαθε κάποιο νέο γι’ αυτόν.

Μετά από λίγο καιρό, η ζωή στον πλανήτη άρχισε να επιστρέφει στους 
προηγούμενους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Η γη πρασίνισε ξανά και οι 
άνθρωποι, αφού θωράκισαν την υγεία τους, άρχισαν δειλά-δειλά να 
βγαίνουν πάλι από τα σπίτια τους και να συναντιούνται με τις οικογένειες και 
τους φίλους τους. Αναμφίβολα, βίωσαν μια μεγάλη περιπέτεια που τους 
δίδαξε ότι δεν πρέπει να είναι περίεργοι, αλαζόνες και άπληστοι, αλλά καλό 
είναι να ακούν πάντα τα λόγια των σοφών και να εμπιστεύονται τις 
συμβουλές τους.

* Το διήγημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκουσα την καθηγήτρια Ελένη Κόντα.

30



Μέσα από τα μάτια του κορωνοϊού
Ελισάβετ Ζαχαροπούλου (Γ1)

Γεννήθηκα στα τέλη της χρονιάς 2019 των γήινων χρόνων. ∆εν μετρώ 
πολλές μέρες ύπαρξης και οι μόνοι ευφυείς οργανισμοί σ’ αυτόν τον 
πλανήτη με μισούν. Καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους λέω, μου 
έδωσαν εκείνοι όνομα. Με ονόμασαν «κορώνα», σαν αυτή που φορούσαν 
παλαιότερα στο κεφάλι τους οι κυρίαρχοι των περιοχών αυτού του πλανήτη.

Μου αρέσει αυτό το όνομα, με κάνει να νιώθω σημαντική. Πριν καταλάβουν 
ποια είμαι όμως, με ταύτιζαν με άλλους, παρόμοιας κατηγορίας, φίλους 
μου: τον Η1Ν1, τη γρίπη και το κρυολόγημα. Για να πω την αλήθεια, 
πληγώθηκα λίγο, οπότε αποφάσισα να τους δείξω πιο καθαρά τη δικιά μου 
προσωπικότητα και γι’ αυτό μεταλλάχθηκα –όχι πολύ, ίσα-ίσα για να με 
καταλάβουν. Το σχέδιό μου πέτυχε αμέσως. Αναγνωρίστηκα, ονοματίστηκα 
και έγινα σεβαστή. Ταυτοχρόνως, όμως, δέχθηκα συλλογική και 
απεριόριστη απέχθεια.

Αμέσως άρχισαν να με καταριούνται και να με βρίζουν. Ξεκίνησαν να 
φοράνε κάτι περίεργα υφάσματα στα πρόσωπά τους, «μάσκες» τα 
αποκαλούν, για να με εμποδίσουν να μπω στο σώμα τους. Όχι πως έχω 
πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάντα βρίσκω τον τρόπο, αλλά και πάλι είναι πολύ 
εκνευριστικό. Πού και πού κάποιος καλός κύριος ή κυρία θα φοράει τη 
μάσκα είτε κάτω από το σαγόνι του είτε ως βραχιόλι στο χέρι του είτε και 
καθόλου. Με αγαπάνε πολύ όλοι αυτοί, νιώθω πως εκτιμούν την πραγματική 
μου αξία. Γι’ αυτό κι εγώ τους το ανταποδίδω, μένοντας στη συντροφιά τους 
το λιγότερο για ένα δεκαπενθήμερο –τόσο γενναιόδωρη είμαι! Βέβαια μια 
μέρα, εκεί που είχα πολλές επιλογές, εξαφανίστηκαν όλοι! Πολύ ύποπτο το 
βρίσκω αυτό... Πάντως δεν πτοούμαι, έχω φτάσει σε σημείο να περιμένω με 
τις ώρες στο πόμολο της πόρτας ή στο κουμπί του ασανσέρ, μήπως και 
εμφανιστεί κάποιος, ώστε να εισβάλω μέσα του.

Έχω γίνει αποδέκτης μίσους, φόβου και των περισσότερων αποπειρών 
δολοφονίας από κάθε ζωντανό πλάσμα που έχει περάσει από αυτόν τον 
πλανήτη. Πραγματικά σπάω το κεφάλι μου να καταλάβω γιατί. Εγώ απλώς 
επιβιώνω, κάνοντας αυτό που θα έκανε στη θέση μου κάθε άλλος 
οργανισμός σαν κι εμένα. Αυτοπροσκαλούμαι στα σώματα των υπόλοιπων 
οργανισμών και χρησιμοποιώ τα δικά τους δομικά υλικά για να 
αναπαραχθώ, ώστε να συνεχίσω να υπάρχω. ∆ηλαδή, δεν καταλαβαίνω... 
θέλουν να μην υπάρχω; Τόσο σκληροί είναι; ∆εν μπορώ να κατανοήσω, 
γιατί να το θεωρούν αυτό τόσο κακό ή ακόμα και τρομακτικό. Για να μην 
σχολιάσω το γεγονός, ότι σε όλες τις φωτογραφίες που με έβγαλαν, ο 
φακός με κάνει να φαίνομαι χοντρή.

Τέλος πάντων, πού θα πάει; Κάποτε θα μου το εξηγήσουν. Κι αν όχι, εγώ μια 
φορά είμαι συμφιλιωμένη με τον εαυτό μου, ό, τι και αν λένε αυτοί.

* Το κείμενο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών 
με διδάσκουσα την καθηγήτρια Τίνα Πλατσή.
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οργανισμών και χρησιμοποιώ τα δικά τους δομικά υλικά για να 
αναπαραχθώ, ώστε να συνεχίσω να υπάρχω. ∆ηλαδή, δεν καταλαβαίνω... 
θέλουν να μην υπάρχω; Τόσο σκληροί είναι; ∆εν μπορώ να κατανοήσω, 
γιατί να το θεωρούν αυτό τόσο κακό ή ακόμα και τρομακτικό. Για να μην 
σχολιάσω το γεγονός, ότι σε όλες τις φωτογραφίες που με έβγαλαν, ο 
φακός με κάνει να φαίνομαι χοντρή.

Τέλος πάντων, πού θα πάει; Κάποτε θα μου το εξηγήσουν. Κι αν όχι, εγώ μια 
φορά είμαι συμφιλιωμένη με τον εαυτό μου, ό, τι και αν λένε αυτοί.
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Όσα φέρνει ο άνεμος
Βάλια Μπουζοπούλου (Γ2)

_ «Τί κοιτάς, νεαρέ;»

_ «Τη Γη», απάντησε χωρίς να κοιτάξει αυτόν που του μίλησε.

_ «Και τί το ενδιαφέρον βρίσκεις στη Γη;». Ο νεαρός ανασήκωσε τους 
ώμους και γέλασε κοφτά.

_ «Κοίτα τους πώς έχουν όλοι κλειστεί στα σπίτια τους. Πόλεις ολόκληρες 
μοιάζουν έρημες. Τα φανάρια αναβοσβήνουν άσκοπα στους δρόμους, δεν 
υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Απόλυτη σιωπή στον γαλαζοπράσινο πλανήτη, 
σαν έχει πατήσει κάποιος το κουμπί της παύσης και ο χρόνος σταμάτησε.».

Ο άγνωστος συνομιλητής πλησίασε και κάθισε δίπλα του στο αφράτο 
σύννεφο. Μόνο τότε κοίταξε ο νεαρός και αντίκρισε μια ξυπόλυτη κοπέλα 
με ξεθωριασμένο άσπρο φόρεμα που ερχόταν σε μια παράξενη αντίθεση με 
τα μακριά μαύρα μαλλιά της. Τα σχεδόν σκληρά χαρακτηριστικά του 
προσώπου της σου έδιναν την εντύπωση πως πρόκειται για μια δυναμική 
προσωπικότητα.

_ «Καλά λες», κούνησε το κεφάλι της συμφωνώντας. «Θα μπορούσε όμως 
να ήταν και χειρότερα. Εγώ είμαι το χειρότερο. Με λένε Πανούκλα», 
συστήθηκε περήφανα, καθώς έτεινε το χέρι της για χειραψία.

_ «Με λένε Covid», είπε ο νεαρός με τη σειρά του. «Είμαι 19».

_ «Χμ, σε έχω ακουστά. Καλά τα πας για πιτσιρικάς, όμως τίποτα δεν 
συγκρίνεται με τα χρόνια της δόξας μου. Αιώνες έκαναν να με 
ξεφορτωθούν οι άνθρωποι.». Ο Covid έγνεψε το κεφάλι του με σεβασμό.

_ «Τιμή μου που σε γνωρίζω.».

_ «Παρομοίως. ∆εν φαίνεσαι όμως τόσο επικίνδυνος όσο λένε...».

_ «Χα, αυτό θα το δούμε!», γέλασε αυτός. «Πάμε κάτω στη Γη, σε εκείνη την 
ασυμμόρφωτη πόλη», έδειξε με το δάχτυλο, «εντοπίζω... συνωστισμό!». 

Η Πανούκλα χαμογέλασε λοξά. Πήδηξαν μαζί στο κενό, ξεφεύγοντας από 
την ησυχία των σύννεφων. Βρέθηκαν σε ένα ζωηρό περιβάλλον με φασαρία 
και συνωστισμό. Ο Covid σηκώθηκε και τίναξε τα ρούχα του. Είχε 
προσγειωθεί σε ένα παγκάκι δίπλα από έναν ηλικιωμένο. Παρακολούθησε 
τον άντρα να ακουμπάει με τα χέρια του το μπράτσο από το παγκάκι για να 
σηκωθεί και έπειτα να ισιώνει το μουστάκι του με το ίδιο χέρι. O Covid 
χαμογέλασε με νόημα... 

_ «Αγνοούν την ύπαρξή μας, επειδή είμαστε μικροσκοπικοί και δεν μας 
βλέπουν. Έλα, πάμε να ανέβουμε σε εκείνο το λεωφορείο.».

_ «Μα, είναι μακριά και έτοιμο να φύγει», παραπονέθηκε η Πανούκλα.

_ «Μην ανησυχείς. Ταξιδεύω και στον αέρα.». 

Πιάνοντας την από το χέρι και με τον αέρα να τους μεταφέρει, μπήκαν 
αόρατοι μέσα στο λεωφορείο. Βολεύτηκαν πάνω σε μια χειρολαβή και 
άρχισαν να παρατηρούν τους επιβάτες. Οι περισσότεροι φαίνονταν να είναι 
εργαζόμενοι και μπορούσες να διακρίνεις τη σοβαρή τους έκφραση πίσω 
από τις μάσκες που φορούσαν. Κάποιες νεαρές κοπέλες στα πιο πίσω 

καθίσματα χασκογελούσαν και σπρώχνονταν, κερδίζοντας ενοχλημένα 
βλέμματα, ενώ δυο φίλοι μπροστά άκουγαν μουσική από τα ίδια ακουστικά. 
Μια γυναίκα χαμήλωσε τη μάσκα για να φάει στα κρυφά κάτι που έβγαλε 
από τη τσέπη της. 

Οι πόρτες του λεωφορείου ετοιμάζονταν να κλείσουν, όταν ένας 
αργοπορημένος μεσήλικας πήδηξε βιαστικά ανάμεσά τους. Έκοψε το 
εισιτήριό του στα γρήγορα κι αρπάχτηκε από τη χειρολαβή που κάθονταν ο 
Covid και η Πανούκλα. Το λεωφορείο ξεκίνησε.

Τα δυο μικρόβια βρίσκονταν ήδη πάνω στο χέρι του και χάζευαν έξω από το 
παράθυρο. Στη δεύτερη στάση ο μεσήλικας κατέβηκε από το λεωφορείο και 
σταμάτησε σε ένα περίπτερο πριν εξαφανιστεί μέσα σε ένα ψηλό κτήριο. 
Έχωσε το χέρι του μέσα στην τσέπη κι έδωσε στον άνθρωπο του περίπτερου 
ένα χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ για αυτό που πήρε. Τώρα ο Covid και η 
Πανούκλα βρίσκονταν πάνω στο χαρτονόμισμα, μέσα στο ταμείο. Όμως 
δεν έμειναν για πολύ. Σύντομα το χέρι του ανθρώπου στο περίπτερο 
ξαναέβγαλε το χαρτονόμισμα, για να δώσει ρέστα σε μια γυναίκα, που το 
πήρε χωρίς δεύτερη σκέψη και το έβαλε στο πορτοφόλι της. 

_ «Τσ, τσ, τσ... τί απρόσεχτοι άνθρωποι», έκανε η Πανούκλα.

_ «Πού λες να μας πηγαίνει τώρα αυτή η κυρία;». 

_ «∆εν θα αργήσουμε να μάθουμε», αποκρίθηκε.

Όντως, σε λίγη ώρα μπορούσαν να ακούσουν τη φασαρία και τη βαβούρα 
μιας λαϊκής αγοράς με πολύ κόσμο. Η γυναίκα έβγαλε το χαρτονόμισμα 
από το πορτοφόλι και πλήρωσε για ένα κιλό ντομάτες. Ο Covid 
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ρίξει μια ματιά στον χώρο. Ο δρόμος 
σχεδόν πλημμύριζε από ανθρώπους! Μερικοί φιλοτιμήθηκαν να φορέσουν 
μάσκα, ενώ άλλοι... όχι.  

Μια ηλικιωμένη κυρία πλησίασε τον πάγκο με τις ντομάτες και διάλεξε τις 
καλύτερες που της επέτρεπε η όρασή της να βρει. Ο μυώδης άντρας του 
πάγκου τής έδωσε ρέστα με το χαρτονόμισμα και οι μικροσκοπικοί φίλοι 
βρέθηκαν για ακόμη μια φορά σε ξένα χέρια. Μόνο που η κυρία φορούσε 
γάντια. Την άκουσαν κιόλας να κάνει παρατήρηση στον άνθρωπο του 
πάγκου, επειδή δεν φορούσε μάσκα.

_ «∆εν υπάρχει κορωνοϊός, κυρία μου· είναι ψευδείς ειδήσεις της 
τηλεόρασης», απάντησε ο άντρας. Ο Covid έσκασε στα γέλια.

_ «Άκουσες τι είπε αυτός;».

_ «Ακόμη καλύτερα για μας», είπε η Πανούκλα. «Έλα, ώρα για σερφ από... 
χέρι σε χέρι!».

Το χαρτονόμισμα πέρασε από πολλά χέρια μέσα στη λαϊκή αγορά και τα 
μικρόβια παρατηρούσαν κάθε φορά τους διάφορους ανθρώπους που το 
έπαιρναν ανυποψίαστοι και έπειτα το έδιναν κάπου αλλού. 

Αργότερα ο Covid και η Πανούκλα άλλαξαν μεταφορικό μέσο. Ανέβηκαν 
στη λαβή της σακούλας που αντάλλαξαν δυο φίλοι, στα κλειδιά του 

αυτοκινήτου που έπαιζε νευρικά στα χέρια του ένας άντρας, έπειτα στο 
καφάσι που μετέφερε ένας εργάτης, στο μολύβι που δανείστηκε η κυρία για 
να συμπληρώσει «δημητριακά» στη λίστα με τα ψώνια της, στις κονσέρβες 
του σουπερμάρκετ που ακουμπούσε ένα παιδάκι καθώς περνούσε, παντού!

_ «Πάμε σε εκείνον τον κύριο που είναι έτοιμος να πιάσει το χερούλι της 
πόρτας», είπε ο Covid.

Ο κύριος άπλωσε το χέρι του και τράβηξε το χερούλι για να βγει από το 
κατάστημα, συνεχίζοντας τη βόλτα των δυο φίλων. Περπάτησε μέσα στην 
πόλη, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στα στενάκια και τις απομακρυσμένες 
γειτονιές. Όταν σταμάτησε έξω από μια πόρτα και χτύπησε συνθηματικά, ο 
Covid και η Πανούκλα μπορούσαν ήδη να ακούσουν αμυδρούς ήχους γέλιου 
και μουσικής από το εσωτερικό. Μόλις η πόρτα άνοιξε οι υποψίες τους 
επιβεβαιώθηκαν. Ένα κρυφό πάρτι.

Φίλοι τον περίμεναν με... “μεταδοτική” χαρά και ενθουσιασμό. Μόλις μπήκε 
μέσα ο άντρας, πέταξε τη μάσκα στον αέρα παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και 
οι δικοί του τον χειροκρότησαν. Χειροκρότησαν ειρωνικά κι ο Covid και η 
Πανούκλα. Ο χορός, το γλέντι, η εκκωφαντική μουσική και το ποτό κράτησαν 
μέχρι αργά το βράδυ, όταν ο άνθρωπος πήγε μισοζαλισμένος στο σπίτι του.

Έπεσε φαρδύς πλατύς στον καναπέ και φτάνοντας το τηλεκοντρόλ με 
δυσκολία, άνοιξε την τηλεόραση. Οι εκφωνητές των καναλιών ενημέρωναν 
για την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων, όμως ο άντρας είχε ήδη 
αποκοιμηθεί, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Ο Covid είχε βολευτεί άνετα 
στο τηλεκοντρόλ.

_ «Βλέπεις;» είπε στην Πανούκλα, «όλα τα κανάλια για μένα μιλάνε. Κάλοι 
οι καιροί σου, δεν λέω, όμως είναι πια “περασμένα μεγαλεία”. Παραδέξου, 
λοιπόν, πως εγώ είμαι ο πιο επικίνδυνος υιός!”.

Η Πανούκλα μόρφασε, χωρίς να παραδέχεται την ήττα της.

_ “Για κοίτα όμως αυτό”, έδειξε την τηλεόραση, αποφεύγοντας να απαντήσει.

Ένα μικρό κοριτσάκι με καστανές πλεξούδες μιλούσε παθιασμένα στο 
μικρόφωνο που της είχε δοθεί και κρατούσε ένα χαρτόνι με ένα σύνθημα 
γραμμένο στα Σουηδικά: «Ο κορωνοϊός είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης της 
τεχνολογίας!», έλεγε. «Η τεχνολογία και η επιστήμη θα έπρεπε να 
συνεργάζονται για το καλό του πλανήτη και της ανθρωπότητας! Θα έπρεπε 
να τη χρησιμοποιούμε για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή και για να 
προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τα ζώα που κινδυνεύουν από 
υποσιτισμό. Ο κορωνοϊός είναι απλώς ένα παράδειγμα της απληστίας του 
ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα αυτός ο υιός!».

Ο Covid κοκκίνισε: «Κοίτα θράσος που έχει η μικρή!», είπε θυμωμένα και 
έκλεισε την τηλεόραση. «Αφήνουν την κάθε ακτιβίστρια να λέει ό,τι 
θέλει...».

_ «Μην ανησυχείς, είναι απλώς ένα παιδί· κανείς δεν θα την προσέξει», 
απάντησε η Πανούκλα. «Νομίζεις θα την ακούσουν;».

Την επόμενη μέρα, ο γλεντζές του χθεσινού πάρτι ετοιμάστηκε για τη 
δουλειά, με τον Covid και την Πανούκλα να τον ακολουθούν. Τους άφησε 
στο κουμπί του ασανσέρ, μέχρι που αργότερα μπήκε ένα ενοχλητικά 
προφυλαγμένο κοριτσάκι.

_ «Φοράει μάσκα και γάντια...», σχολίασε απογοητευμένη η Πανούκλα.

_ «Να δεις που δεν είναι τόσο προσεκτική όσο φαίνεται. Έλα. Θα της 
δείξουμε», είπε ο Covid και πήδηξε κάνω στη ροζ τσάντα του κοριτσιού. Η 
Πανούκλα ακολούθησε.

Το κοριτσάκι βγήκε στο δρόμο και προχώρησε προς το σχολείο. Στεκόταν 
πάντα πιο μακριά από τους άλλους ανθρώπους που περίμεναν το φανάρι και, 
όταν συναντήθηκε με τις φίλες της στο προαύλιο, συγκρατήθηκε ώστε να 
μην τις αγκαλιάσει.

_ «Γιατί να μην αγκαλιάσεις τις φίλες σου; Τι κακό έχει; Μήπως δεν τις 
συμπαθείς αρκετά;», είπε ο Covid κοντά στο αφτί της, μήπως και τον ακούσει. 
Όμως ήξερε πως ήταν αδύνατο.

Το κορίτσι συνέχισε τον δρόμο του προς την τάξη και κάθισε στη θέση του. 
Το μάθημα άρχισε.

_ «Να δεις πως τώρα θα αρχίσει να βαριέται και θα πετάξει κάποιο χαρτάκι 
στη φίλη της. Πού θα πάει, σε λίγο θα πειράξει τη μάσκα της», είπε η 
Πανούκλα περιμένοντας με αγωνία. Όμως το κορίτσι εξακολουθούσε να 
κρατάει τα «μέτρα προφύλαξης» που τους είχαν μάθει στο σχολείο. 

_ «Έχει αρχίσει να με εκνευρίζει αυτή», μουρμούρησε ο Covid, γιατί μέχρι 
το τέλος της ώρας δεν είχε υποκύψει σε καμία από τις δοκιμασίες που της 
έβαζαν.

_ «Γιατί δεν είναι σαν τους συμμαθητές της; Ας πούμε σαν εκείνον τον 
κοκκινομάλλη που βγάζει τη μάσκα του τώρα;», έδειξε η Πανούκλα.

Στα πίσω θρανία, ένα αγόρι είχε κατεβάσει τη μάσκα του και μιλούσε στον 
φίλο του που προσπαθούσε να διαβάσει τα χείλη του.

_ «Λεωνίδα!», φώναξε αυστηρά η καθηγήτρια μόλις τον πήρε χαμπάρι. 

Το αγόρι κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και ξαναφόρεσε τη μάσκα 
βαριεστημένα.

_ «Ξέρετε παιδιά, ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι η αρρώστια, 
αλλά η αμάθεια και η αδιαφορία...», αναστέναξε η καθηγήτρια. «Η γνώση και 
η πειθαρχία είναι το όπλο μας σε αυτόν τον αγώνα.».

Τότε η Πανούκλα χαμογέλασε και έδωσε μια φιλική αγκωνιά στον Covid. 

_ «Τελικά, δεν σε βλέπω να κάθεσαι για πολύ εδώ...». 

* Το διήγημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Λεωνίδα Κατσικαρίδη.
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_ «Τί κοιτάς, νεαρέ;»

_ «Τη Γη», απάντησε χωρίς να κοιτάξει αυτόν που του μίλησε.

_ «Και τί το ενδιαφέρον βρίσκεις στη Γη;». Ο νεαρός ανασήκωσε τους 
ώμους και γέλασε κοφτά.

_ «Κοίτα τους πώς έχουν όλοι κλειστεί στα σπίτια τους. Πόλεις ολόκληρες 
μοιάζουν έρημες. Τα φανάρια αναβοσβήνουν άσκοπα στους δρόμους, δεν 
υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Απόλυτη σιωπή στον γαλαζοπράσινο πλανήτη, 
σαν έχει πατήσει κάποιος το κουμπί της παύσης και ο χρόνος σταμάτησε.».

Ο άγνωστος συνομιλητής πλησίασε και κάθισε δίπλα του στο αφράτο 
σύννεφο. Μόνο τότε κοίταξε ο νεαρός και αντίκρισε μια ξυπόλυτη κοπέλα 
με ξεθωριασμένο άσπρο φόρεμα που ερχόταν σε μια παράξενη αντίθεση με 
τα μακριά μαύρα μαλλιά της. Τα σχεδόν σκληρά χαρακτηριστικά του 
προσώπου της σου έδιναν την εντύπωση πως πρόκειται για μια δυναμική 
προσωπικότητα.

_ «Καλά λες», κούνησε το κεφάλι της συμφωνώντας. «Θα μπορούσε όμως 
να ήταν και χειρότερα. Εγώ είμαι το χειρότερο. Με λένε Πανούκλα», 
συστήθηκε περήφανα, καθώς έτεινε το χέρι της για χειραψία.

_ «Με λένε Covid», είπε ο νεαρός με τη σειρά του. «Είμαι 19».

_ «Χμ, σε έχω ακουστά. Καλά τα πας για πιτσιρικάς, όμως τίποτα δεν 
συγκρίνεται με τα χρόνια της δόξας μου. Αιώνες έκαναν να με 
ξεφορτωθούν οι άνθρωποι.». Ο Covid έγνεψε το κεφάλι του με σεβασμό.

_ «Τιμή μου που σε γνωρίζω.».

_ «Παρομοίως. ∆εν φαίνεσαι όμως τόσο επικίνδυνος όσο λένε...».

_ «Χα, αυτό θα το δούμε!», γέλασε αυτός. «Πάμε κάτω στη Γη, σε εκείνη την 
ασυμμόρφωτη πόλη», έδειξε με το δάχτυλο, «εντοπίζω... συνωστισμό!». 

Η Πανούκλα χαμογέλασε λοξά. Πήδηξαν μαζί στο κενό, ξεφεύγοντας από 
την ησυχία των σύννεφων. Βρέθηκαν σε ένα ζωηρό περιβάλλον με φασαρία 
και συνωστισμό. Ο Covid σηκώθηκε και τίναξε τα ρούχα του. Είχε 
προσγειωθεί σε ένα παγκάκι δίπλα από έναν ηλικιωμένο. Παρακολούθησε 
τον άντρα να ακουμπάει με τα χέρια του το μπράτσο από το παγκάκι για να 
σηκωθεί και έπειτα να ισιώνει το μουστάκι του με το ίδιο χέρι. O Covid 
χαμογέλασε με νόημα... 

_ «Αγνοούν την ύπαρξή μας, επειδή είμαστε μικροσκοπικοί και δεν μας 
βλέπουν. Έλα, πάμε να ανέβουμε σε εκείνο το λεωφορείο.».

_ «Μα, είναι μακριά και έτοιμο να φύγει», παραπονέθηκε η Πανούκλα.

_ «Μην ανησυχείς. Ταξιδεύω και στον αέρα.». 

Πιάνοντας την από το χέρι και με τον αέρα να τους μεταφέρει, μπήκαν 
αόρατοι μέσα στο λεωφορείο. Βολεύτηκαν πάνω σε μια χειρολαβή και 
άρχισαν να παρατηρούν τους επιβάτες. Οι περισσότεροι φαίνονταν να είναι 
εργαζόμενοι και μπορούσες να διακρίνεις τη σοβαρή τους έκφραση πίσω 
από τις μάσκες που φορούσαν. Κάποιες νεαρές κοπέλες στα πιο πίσω 

καθίσματα χασκογελούσαν και σπρώχνονταν, κερδίζοντας ενοχλημένα 
βλέμματα, ενώ δυο φίλοι μπροστά άκουγαν μουσική από τα ίδια ακουστικά. 
Μια γυναίκα χαμήλωσε τη μάσκα για να φάει στα κρυφά κάτι που έβγαλε 
από τη τσέπη της. 

Οι πόρτες του λεωφορείου ετοιμάζονταν να κλείσουν, όταν ένας 
αργοπορημένος μεσήλικας πήδηξε βιαστικά ανάμεσά τους. Έκοψε το 
εισιτήριό του στα γρήγορα κι αρπάχτηκε από τη χειρολαβή που κάθονταν ο 
Covid και η Πανούκλα. Το λεωφορείο ξεκίνησε.

Τα δυο μικρόβια βρίσκονταν ήδη πάνω στο χέρι του και χάζευαν έξω από το 
παράθυρο. Στη δεύτερη στάση ο μεσήλικας κατέβηκε από το λεωφορείο και 
σταμάτησε σε ένα περίπτερο πριν εξαφανιστεί μέσα σε ένα ψηλό κτήριο. 
Έχωσε το χέρι του μέσα στην τσέπη κι έδωσε στον άνθρωπο του περίπτερου 
ένα χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ για αυτό που πήρε. Τώρα ο Covid και η 
Πανούκλα βρίσκονταν πάνω στο χαρτονόμισμα, μέσα στο ταμείο. Όμως 
δεν έμειναν για πολύ. Σύντομα το χέρι του ανθρώπου στο περίπτερο 
ξαναέβγαλε το χαρτονόμισμα, για να δώσει ρέστα σε μια γυναίκα, που το 
πήρε χωρίς δεύτερη σκέψη και το έβαλε στο πορτοφόλι της. 

_ «Τσ, τσ, τσ... τί απρόσεχτοι άνθρωποι», έκανε η Πανούκλα.

_ «Πού λες να μας πηγαίνει τώρα αυτή η κυρία;». 

_ «∆εν θα αργήσουμε να μάθουμε», αποκρίθηκε.

Όντως, σε λίγη ώρα μπορούσαν να ακούσουν τη φασαρία και τη βαβούρα 
μιας λαϊκής αγοράς με πολύ κόσμο. Η γυναίκα έβγαλε το χαρτονόμισμα 
από το πορτοφόλι και πλήρωσε για ένα κιλό ντομάτες. Ο Covid 
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ρίξει μια ματιά στον χώρο. Ο δρόμος 
σχεδόν πλημμύριζε από ανθρώπους! Μερικοί φιλοτιμήθηκαν να φορέσουν 
μάσκα, ενώ άλλοι... όχι.  

Μια ηλικιωμένη κυρία πλησίασε τον πάγκο με τις ντομάτες και διάλεξε τις 
καλύτερες που της επέτρεπε η όρασή της να βρει. Ο μυώδης άντρας του 
πάγκου τής έδωσε ρέστα με το χαρτονόμισμα και οι μικροσκοπικοί φίλοι 
βρέθηκαν για ακόμη μια φορά σε ξένα χέρια. Μόνο που η κυρία φορούσε 
γάντια. Την άκουσαν κιόλας να κάνει παρατήρηση στον άνθρωπο του 
πάγκου, επειδή δεν φορούσε μάσκα.

_ «∆εν υπάρχει κορωνοϊός, κυρία μου· είναι ψευδείς ειδήσεις της 
τηλεόρασης», απάντησε ο άντρας. Ο Covid έσκασε στα γέλια.

_ «Άκουσες τι είπε αυτός;».

_ «Ακόμη καλύτερα για μας», είπε η Πανούκλα. «Έλα, ώρα για σερφ από... 
χέρι σε χέρι!».

Το χαρτονόμισμα πέρασε από πολλά χέρια μέσα στη λαϊκή αγορά και τα 
μικρόβια παρατηρούσαν κάθε φορά τους διάφορους ανθρώπους που το 
έπαιρναν ανυποψίαστοι και έπειτα το έδιναν κάπου αλλού. 

Αργότερα ο Covid και η Πανούκλα άλλαξαν μεταφορικό μέσο. Ανέβηκαν 
στη λαβή της σακούλας που αντάλλαξαν δυο φίλοι, στα κλειδιά του 

αυτοκινήτου που έπαιζε νευρικά στα χέρια του ένας άντρας, έπειτα στο 
καφάσι που μετέφερε ένας εργάτης, στο μολύβι που δανείστηκε η κυρία για 
να συμπληρώσει «δημητριακά» στη λίστα με τα ψώνια της, στις κονσέρβες 
του σουπερμάρκετ που ακουμπούσε ένα παιδάκι καθώς περνούσε, παντού!

_ «Πάμε σε εκείνον τον κύριο που είναι έτοιμος να πιάσει το χερούλι της 
πόρτας», είπε ο Covid.

Ο κύριος άπλωσε το χέρι του και τράβηξε το χερούλι για να βγει από το 
κατάστημα, συνεχίζοντας τη βόλτα των δυο φίλων. Περπάτησε μέσα στην 
πόλη, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στα στενάκια και τις απομακρυσμένες 
γειτονιές. Όταν σταμάτησε έξω από μια πόρτα και χτύπησε συνθηματικά, ο 
Covid και η Πανούκλα μπορούσαν ήδη να ακούσουν αμυδρούς ήχους γέλιου 
και μουσικής από το εσωτερικό. Μόλις η πόρτα άνοιξε οι υποψίες τους 
επιβεβαιώθηκαν. Ένα κρυφό πάρτι.

Φίλοι τον περίμεναν με... “μεταδοτική” χαρά και ενθουσιασμό. Μόλις μπήκε 
μέσα ο άντρας, πέταξε τη μάσκα στον αέρα παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και 
οι δικοί του τον χειροκρότησαν. Χειροκρότησαν ειρωνικά κι ο Covid και η 
Πανούκλα. Ο χορός, το γλέντι, η εκκωφαντική μουσική και το ποτό κράτησαν 
μέχρι αργά το βράδυ, όταν ο άνθρωπος πήγε μισοζαλισμένος στο σπίτι του.

Έπεσε φαρδύς πλατύς στον καναπέ και φτάνοντας το τηλεκοντρόλ με 
δυσκολία, άνοιξε την τηλεόραση. Οι εκφωνητές των καναλιών ενημέρωναν 
για την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων, όμως ο άντρας είχε ήδη 
αποκοιμηθεί, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Ο Covid είχε βολευτεί άνετα 
στο τηλεκοντρόλ.

_ «Βλέπεις;» είπε στην Πανούκλα, «όλα τα κανάλια για μένα μιλάνε. Κάλοι 
οι καιροί σου, δεν λέω, όμως είναι πια “περασμένα μεγαλεία”. Παραδέξου, 
λοιπόν, πως εγώ είμαι ο πιο επικίνδυνος υιός!”.

Η Πανούκλα μόρφασε, χωρίς να παραδέχεται την ήττα της.

_ “Για κοίτα όμως αυτό”, έδειξε την τηλεόραση, αποφεύγοντας να απαντήσει.

Ένα μικρό κοριτσάκι με καστανές πλεξούδες μιλούσε παθιασμένα στο 
μικρόφωνο που της είχε δοθεί και κρατούσε ένα χαρτόνι με ένα σύνθημα 
γραμμένο στα Σουηδικά: «Ο κορωνοϊός είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης της 
τεχνολογίας!», έλεγε. «Η τεχνολογία και η επιστήμη θα έπρεπε να 
συνεργάζονται για το καλό του πλανήτη και της ανθρωπότητας! Θα έπρεπε 
να τη χρησιμοποιούμε για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή και για να 
προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τα ζώα που κινδυνεύουν από 
υποσιτισμό. Ο κορωνοϊός είναι απλώς ένα παράδειγμα της απληστίας του 
ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα αυτός ο υιός!».

Ο Covid κοκκίνισε: «Κοίτα θράσος που έχει η μικρή!», είπε θυμωμένα και 
έκλεισε την τηλεόραση. «Αφήνουν την κάθε ακτιβίστρια να λέει ό,τι 
θέλει...».

_ «Μην ανησυχείς, είναι απλώς ένα παιδί· κανείς δεν θα την προσέξει», 
απάντησε η Πανούκλα. «Νομίζεις θα την ακούσουν;».

Την επόμενη μέρα, ο γλεντζές του χθεσινού πάρτι ετοιμάστηκε για τη 
δουλειά, με τον Covid και την Πανούκλα να τον ακολουθούν. Τους άφησε 
στο κουμπί του ασανσέρ, μέχρι που αργότερα μπήκε ένα ενοχλητικά 
προφυλαγμένο κοριτσάκι.

_ «Φοράει μάσκα και γάντια...», σχολίασε απογοητευμένη η Πανούκλα.

_ «Να δεις που δεν είναι τόσο προσεκτική όσο φαίνεται. Έλα. Θα της 
δείξουμε», είπε ο Covid και πήδηξε κάνω στη ροζ τσάντα του κοριτσιού. Η 
Πανούκλα ακολούθησε.

Το κοριτσάκι βγήκε στο δρόμο και προχώρησε προς το σχολείο. Στεκόταν 
πάντα πιο μακριά από τους άλλους ανθρώπους που περίμεναν το φανάρι και, 
όταν συναντήθηκε με τις φίλες της στο προαύλιο, συγκρατήθηκε ώστε να 
μην τις αγκαλιάσει.

_ «Γιατί να μην αγκαλιάσεις τις φίλες σου; Τι κακό έχει; Μήπως δεν τις 
συμπαθείς αρκετά;», είπε ο Covid κοντά στο αφτί της, μήπως και τον ακούσει. 
Όμως ήξερε πως ήταν αδύνατο.

Το κορίτσι συνέχισε τον δρόμο του προς την τάξη και κάθισε στη θέση του. 
Το μάθημα άρχισε.

_ «Να δεις πως τώρα θα αρχίσει να βαριέται και θα πετάξει κάποιο χαρτάκι 
στη φίλη της. Πού θα πάει, σε λίγο θα πειράξει τη μάσκα της», είπε η 
Πανούκλα περιμένοντας με αγωνία. Όμως το κορίτσι εξακολουθούσε να 
κρατάει τα «μέτρα προφύλαξης» που τους είχαν μάθει στο σχολείο. 

_ «Έχει αρχίσει να με εκνευρίζει αυτή», μουρμούρησε ο Covid, γιατί μέχρι 
το τέλος της ώρας δεν είχε υποκύψει σε καμία από τις δοκιμασίες που της 
έβαζαν.

_ «Γιατί δεν είναι σαν τους συμμαθητές της; Ας πούμε σαν εκείνον τον 
κοκκινομάλλη που βγάζει τη μάσκα του τώρα;», έδειξε η Πανούκλα.

Στα πίσω θρανία, ένα αγόρι είχε κατεβάσει τη μάσκα του και μιλούσε στον 
φίλο του που προσπαθούσε να διαβάσει τα χείλη του.

_ «Λεωνίδα!», φώναξε αυστηρά η καθηγήτρια μόλις τον πήρε χαμπάρι. 

Το αγόρι κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και ξαναφόρεσε τη μάσκα 
βαριεστημένα.

_ «Ξέρετε παιδιά, ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι η αρρώστια, 
αλλά η αμάθεια και η αδιαφορία...», αναστέναξε η καθηγήτρια. «Η γνώση και 
η πειθαρχία είναι το όπλο μας σε αυτόν τον αγώνα.».

Τότε η Πανούκλα χαμογέλασε και έδωσε μια φιλική αγκωνιά στον Covid. 

_ «Τελικά, δεν σε βλέπω να κάθεσαι για πολύ εδώ...». 

* Το διήγημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Λεωνίδα Κατσικαρίδη.
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_ «Τί κοιτάς, νεαρέ;»

_ «Τη Γη», απάντησε χωρίς να κοιτάξει αυτόν που του μίλησε.

_ «Και τί το ενδιαφέρον βρίσκεις στη Γη;». Ο νεαρός ανασήκωσε τους 
ώμους και γέλασε κοφτά.

_ «Κοίτα τους πώς έχουν όλοι κλειστεί στα σπίτια τους. Πόλεις ολόκληρες 
μοιάζουν έρημες. Τα φανάρια αναβοσβήνουν άσκοπα στους δρόμους, δεν 
υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Απόλυτη σιωπή στον γαλαζοπράσινο πλανήτη, 
σαν έχει πατήσει κάποιος το κουμπί της παύσης και ο χρόνος σταμάτησε.».

Ο άγνωστος συνομιλητής πλησίασε και κάθισε δίπλα του στο αφράτο 
σύννεφο. Μόνο τότε κοίταξε ο νεαρός και αντίκρισε μια ξυπόλυτη κοπέλα 
με ξεθωριασμένο άσπρο φόρεμα που ερχόταν σε μια παράξενη αντίθεση με 
τα μακριά μαύρα μαλλιά της. Τα σχεδόν σκληρά χαρακτηριστικά του 
προσώπου της σου έδιναν την εντύπωση πως πρόκειται για μια δυναμική 
προσωπικότητα.

_ «Καλά λες», κούνησε το κεφάλι της συμφωνώντας. «Θα μπορούσε όμως 
να ήταν και χειρότερα. Εγώ είμαι το χειρότερο. Με λένε Πανούκλα», 
συστήθηκε περήφανα, καθώς έτεινε το χέρι της για χειραψία.

_ «Με λένε Covid», είπε ο νεαρός με τη σειρά του. «Είμαι 19».

_ «Χμ, σε έχω ακουστά. Καλά τα πας για πιτσιρικάς, όμως τίποτα δεν 
συγκρίνεται με τα χρόνια της δόξας μου. Αιώνες έκαναν να με 
ξεφορτωθούν οι άνθρωποι.». Ο Covid έγνεψε το κεφάλι του με σεβασμό.

_ «Τιμή μου που σε γνωρίζω.».

_ «Παρομοίως. ∆εν φαίνεσαι όμως τόσο επικίνδυνος όσο λένε...».

_ «Χα, αυτό θα το δούμε!», γέλασε αυτός. «Πάμε κάτω στη Γη, σε εκείνη την 
ασυμμόρφωτη πόλη», έδειξε με το δάχτυλο, «εντοπίζω... συνωστισμό!». 

Η Πανούκλα χαμογέλασε λοξά. Πήδηξαν μαζί στο κενό, ξεφεύγοντας από 
την ησυχία των σύννεφων. Βρέθηκαν σε ένα ζωηρό περιβάλλον με φασαρία 
και συνωστισμό. Ο Covid σηκώθηκε και τίναξε τα ρούχα του. Είχε 
προσγειωθεί σε ένα παγκάκι δίπλα από έναν ηλικιωμένο. Παρακολούθησε 
τον άντρα να ακουμπάει με τα χέρια του το μπράτσο από το παγκάκι για να 
σηκωθεί και έπειτα να ισιώνει το μουστάκι του με το ίδιο χέρι. O Covid 
χαμογέλασε με νόημα... 

_ «Αγνοούν την ύπαρξή μας, επειδή είμαστε μικροσκοπικοί και δεν μας 
βλέπουν. Έλα, πάμε να ανέβουμε σε εκείνο το λεωφορείο.».

_ «Μα, είναι μακριά και έτοιμο να φύγει», παραπονέθηκε η Πανούκλα.

_ «Μην ανησυχείς. Ταξιδεύω και στον αέρα.». 

Πιάνοντας την από το χέρι και με τον αέρα να τους μεταφέρει, μπήκαν 
αόρατοι μέσα στο λεωφορείο. Βολεύτηκαν πάνω σε μια χειρολαβή και 
άρχισαν να παρατηρούν τους επιβάτες. Οι περισσότεροι φαίνονταν να είναι 
εργαζόμενοι και μπορούσες να διακρίνεις τη σοβαρή τους έκφραση πίσω 
από τις μάσκες που φορούσαν. Κάποιες νεαρές κοπέλες στα πιο πίσω 

καθίσματα χασκογελούσαν και σπρώχνονταν, κερδίζοντας ενοχλημένα 
βλέμματα, ενώ δυο φίλοι μπροστά άκουγαν μουσική από τα ίδια ακουστικά. 
Μια γυναίκα χαμήλωσε τη μάσκα για να φάει στα κρυφά κάτι που έβγαλε 
από τη τσέπη της. 

Οι πόρτες του λεωφορείου ετοιμάζονταν να κλείσουν, όταν ένας 
αργοπορημένος μεσήλικας πήδηξε βιαστικά ανάμεσά τους. Έκοψε το 
εισιτήριό του στα γρήγορα κι αρπάχτηκε από τη χειρολαβή που κάθονταν ο 
Covid και η Πανούκλα. Το λεωφορείο ξεκίνησε.

Τα δυο μικρόβια βρίσκονταν ήδη πάνω στο χέρι του και χάζευαν έξω από το 
παράθυρο. Στη δεύτερη στάση ο μεσήλικας κατέβηκε από το λεωφορείο και 
σταμάτησε σε ένα περίπτερο πριν εξαφανιστεί μέσα σε ένα ψηλό κτήριο. 
Έχωσε το χέρι του μέσα στην τσέπη κι έδωσε στον άνθρωπο του περίπτερου 
ένα χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ για αυτό που πήρε. Τώρα ο Covid και η 
Πανούκλα βρίσκονταν πάνω στο χαρτονόμισμα, μέσα στο ταμείο. Όμως 
δεν έμειναν για πολύ. Σύντομα το χέρι του ανθρώπου στο περίπτερο 
ξαναέβγαλε το χαρτονόμισμα, για να δώσει ρέστα σε μια γυναίκα, που το 
πήρε χωρίς δεύτερη σκέψη και το έβαλε στο πορτοφόλι της. 

_ «Τσ, τσ, τσ... τί απρόσεχτοι άνθρωποι», έκανε η Πανούκλα.

_ «Πού λες να μας πηγαίνει τώρα αυτή η κυρία;». 

_ «∆εν θα αργήσουμε να μάθουμε», αποκρίθηκε.

Όντως, σε λίγη ώρα μπορούσαν να ακούσουν τη φασαρία και τη βαβούρα 
μιας λαϊκής αγοράς με πολύ κόσμο. Η γυναίκα έβγαλε το χαρτονόμισμα 
από το πορτοφόλι και πλήρωσε για ένα κιλό ντομάτες. Ο Covid 
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ρίξει μια ματιά στον χώρο. Ο δρόμος 
σχεδόν πλημμύριζε από ανθρώπους! Μερικοί φιλοτιμήθηκαν να φορέσουν 
μάσκα, ενώ άλλοι... όχι.  

Μια ηλικιωμένη κυρία πλησίασε τον πάγκο με τις ντομάτες και διάλεξε τις 
καλύτερες που της επέτρεπε η όρασή της να βρει. Ο μυώδης άντρας του 
πάγκου τής έδωσε ρέστα με το χαρτονόμισμα και οι μικροσκοπικοί φίλοι 
βρέθηκαν για ακόμη μια φορά σε ξένα χέρια. Μόνο που η κυρία φορούσε 
γάντια. Την άκουσαν κιόλας να κάνει παρατήρηση στον άνθρωπο του 
πάγκου, επειδή δεν φορούσε μάσκα.

_ «∆εν υπάρχει κορωνοϊός, κυρία μου· είναι ψευδείς ειδήσεις της 
τηλεόρασης», απάντησε ο άντρας. Ο Covid έσκασε στα γέλια.

_ «Άκουσες τι είπε αυτός;».

_ «Ακόμη καλύτερα για μας», είπε η Πανούκλα. «Έλα, ώρα για σερφ από... 
χέρι σε χέρι!».

Το χαρτονόμισμα πέρασε από πολλά χέρια μέσα στη λαϊκή αγορά και τα 
μικρόβια παρατηρούσαν κάθε φορά τους διάφορους ανθρώπους που το 
έπαιρναν ανυποψίαστοι και έπειτα το έδιναν κάπου αλλού. 

Αργότερα ο Covid και η Πανούκλα άλλαξαν μεταφορικό μέσο. Ανέβηκαν 
στη λαβή της σακούλας που αντάλλαξαν δυο φίλοι, στα κλειδιά του 

αυτοκινήτου που έπαιζε νευρικά στα χέρια του ένας άντρας, έπειτα στο 
καφάσι που μετέφερε ένας εργάτης, στο μολύβι που δανείστηκε η κυρία για 
να συμπληρώσει «δημητριακά» στη λίστα με τα ψώνια της, στις κονσέρβες 
του σουπερμάρκετ που ακουμπούσε ένα παιδάκι καθώς περνούσε, παντού!

_ «Πάμε σε εκείνον τον κύριο που είναι έτοιμος να πιάσει το χερούλι της 
πόρτας», είπε ο Covid.

Ο κύριος άπλωσε το χέρι του και τράβηξε το χερούλι για να βγει από το 
κατάστημα, συνεχίζοντας τη βόλτα των δυο φίλων. Περπάτησε μέσα στην 
πόλη, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στα στενάκια και τις απομακρυσμένες 
γειτονιές. Όταν σταμάτησε έξω από μια πόρτα και χτύπησε συνθηματικά, ο 
Covid και η Πανούκλα μπορούσαν ήδη να ακούσουν αμυδρούς ήχους γέλιου 
και μουσικής από το εσωτερικό. Μόλις η πόρτα άνοιξε οι υποψίες τους 
επιβεβαιώθηκαν. Ένα κρυφό πάρτι.

Φίλοι τον περίμεναν με... “μεταδοτική” χαρά και ενθουσιασμό. Μόλις μπήκε 
μέσα ο άντρας, πέταξε τη μάσκα στον αέρα παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και 
οι δικοί του τον χειροκρότησαν. Χειροκρότησαν ειρωνικά κι ο Covid και η 
Πανούκλα. Ο χορός, το γλέντι, η εκκωφαντική μουσική και το ποτό κράτησαν 
μέχρι αργά το βράδυ, όταν ο άνθρωπος πήγε μισοζαλισμένος στο σπίτι του.

Έπεσε φαρδύς πλατύς στον καναπέ και φτάνοντας το τηλεκοντρόλ με 
δυσκολία, άνοιξε την τηλεόραση. Οι εκφωνητές των καναλιών ενημέρωναν 
για την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων, όμως ο άντρας είχε ήδη 
αποκοιμηθεί, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Ο Covid είχε βολευτεί άνετα 
στο τηλεκοντρόλ.

_ «Βλέπεις;» είπε στην Πανούκλα, «όλα τα κανάλια για μένα μιλάνε. Κάλοι 
οι καιροί σου, δεν λέω, όμως είναι πια “περασμένα μεγαλεία”. Παραδέξου, 
λοιπόν, πως εγώ είμαι ο πιο επικίνδυνος υιός!”.

Η Πανούκλα μόρφασε, χωρίς να παραδέχεται την ήττα της.

_ “Για κοίτα όμως αυτό”, έδειξε την τηλεόραση, αποφεύγοντας να απαντήσει.

Ένα μικρό κοριτσάκι με καστανές πλεξούδες μιλούσε παθιασμένα στο 
μικρόφωνο που της είχε δοθεί και κρατούσε ένα χαρτόνι με ένα σύνθημα 
γραμμένο στα Σουηδικά: «Ο κορωνοϊός είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης της 
τεχνολογίας!», έλεγε. «Η τεχνολογία και η επιστήμη θα έπρεπε να 
συνεργάζονται για το καλό του πλανήτη και της ανθρωπότητας! Θα έπρεπε 
να τη χρησιμοποιούμε για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή και για να 
προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τα ζώα που κινδυνεύουν από 
υποσιτισμό. Ο κορωνοϊός είναι απλώς ένα παράδειγμα της απληστίας του 
ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα αυτός ο υιός!».

Ο Covid κοκκίνισε: «Κοίτα θράσος που έχει η μικρή!», είπε θυμωμένα και 
έκλεισε την τηλεόραση. «Αφήνουν την κάθε ακτιβίστρια να λέει ό,τι 
θέλει...».

_ «Μην ανησυχείς, είναι απλώς ένα παιδί· κανείς δεν θα την προσέξει», 
απάντησε η Πανούκλα. «Νομίζεις θα την ακούσουν;».

Την επόμενη μέρα, ο γλεντζές του χθεσινού πάρτι ετοιμάστηκε για τη 
δουλειά, με τον Covid και την Πανούκλα να τον ακολουθούν. Τους άφησε 
στο κουμπί του ασανσέρ, μέχρι που αργότερα μπήκε ένα ενοχλητικά 
προφυλαγμένο κοριτσάκι.

_ «Φοράει μάσκα και γάντια...», σχολίασε απογοητευμένη η Πανούκλα.

_ «Να δεις που δεν είναι τόσο προσεκτική όσο φαίνεται. Έλα. Θα της 
δείξουμε», είπε ο Covid και πήδηξε κάνω στη ροζ τσάντα του κοριτσιού. Η 
Πανούκλα ακολούθησε.

Το κοριτσάκι βγήκε στο δρόμο και προχώρησε προς το σχολείο. Στεκόταν 
πάντα πιο μακριά από τους άλλους ανθρώπους που περίμεναν το φανάρι και, 
όταν συναντήθηκε με τις φίλες της στο προαύλιο, συγκρατήθηκε ώστε να 
μην τις αγκαλιάσει.

_ «Γιατί να μην αγκαλιάσεις τις φίλες σου; Τι κακό έχει; Μήπως δεν τις 
συμπαθείς αρκετά;», είπε ο Covid κοντά στο αφτί της, μήπως και τον ακούσει. 
Όμως ήξερε πως ήταν αδύνατο.

Το κορίτσι συνέχισε τον δρόμο του προς την τάξη και κάθισε στη θέση του. 
Το μάθημα άρχισε.

_ «Να δεις πως τώρα θα αρχίσει να βαριέται και θα πετάξει κάποιο χαρτάκι 
στη φίλη της. Πού θα πάει, σε λίγο θα πειράξει τη μάσκα της», είπε η 
Πανούκλα περιμένοντας με αγωνία. Όμως το κορίτσι εξακολουθούσε να 
κρατάει τα «μέτρα προφύλαξης» που τους είχαν μάθει στο σχολείο. 

_ «Έχει αρχίσει να με εκνευρίζει αυτή», μουρμούρησε ο Covid, γιατί μέχρι 
το τέλος της ώρας δεν είχε υποκύψει σε καμία από τις δοκιμασίες που της 
έβαζαν.

_ «Γιατί δεν είναι σαν τους συμμαθητές της; Ας πούμε σαν εκείνον τον 
κοκκινομάλλη που βγάζει τη μάσκα του τώρα;», έδειξε η Πανούκλα.

Στα πίσω θρανία, ένα αγόρι είχε κατεβάσει τη μάσκα του και μιλούσε στον 
φίλο του που προσπαθούσε να διαβάσει τα χείλη του.

_ «Λεωνίδα!», φώναξε αυστηρά η καθηγήτρια μόλις τον πήρε χαμπάρι. 

Το αγόρι κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και ξαναφόρεσε τη μάσκα 
βαριεστημένα.

_ «Ξέρετε παιδιά, ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι η αρρώστια, 
αλλά η αμάθεια και η αδιαφορία...», αναστέναξε η καθηγήτρια. «Η γνώση και 
η πειθαρχία είναι το όπλο μας σε αυτόν τον αγώνα.».

Τότε η Πανούκλα χαμογέλασε και έδωσε μια φιλική αγκωνιά στον Covid. 

_ «Τελικά, δεν σε βλέπω να κάθεσαι για πολύ εδώ...». 

* Το διήγημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Λεωνίδα Κατσικαρίδη.
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_ «Τί κοιτάς, νεαρέ;»

_ «Τη Γη», απάντησε χωρίς να κοιτάξει αυτόν που του μίλησε.

_ «Και τί το ενδιαφέρον βρίσκεις στη Γη;». Ο νεαρός ανασήκωσε τους 
ώμους και γέλασε κοφτά.

_ «Κοίτα τους πώς έχουν όλοι κλειστεί στα σπίτια τους. Πόλεις ολόκληρες 
μοιάζουν έρημες. Τα φανάρια αναβοσβήνουν άσκοπα στους δρόμους, δεν 
υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο. Απόλυτη σιωπή στον γαλαζοπράσινο πλανήτη, 
σαν έχει πατήσει κάποιος το κουμπί της παύσης και ο χρόνος σταμάτησε.».

Ο άγνωστος συνομιλητής πλησίασε και κάθισε δίπλα του στο αφράτο 
σύννεφο. Μόνο τότε κοίταξε ο νεαρός και αντίκρισε μια ξυπόλυτη κοπέλα 
με ξεθωριασμένο άσπρο φόρεμα που ερχόταν σε μια παράξενη αντίθεση με 
τα μακριά μαύρα μαλλιά της. Τα σχεδόν σκληρά χαρακτηριστικά του 
προσώπου της σου έδιναν την εντύπωση πως πρόκειται για μια δυναμική 
προσωπικότητα.

_ «Καλά λες», κούνησε το κεφάλι της συμφωνώντας. «Θα μπορούσε όμως 
να ήταν και χειρότερα. Εγώ είμαι το χειρότερο. Με λένε Πανούκλα», 
συστήθηκε περήφανα, καθώς έτεινε το χέρι της για χειραψία.

_ «Με λένε Covid», είπε ο νεαρός με τη σειρά του. «Είμαι 19».

_ «Χμ, σε έχω ακουστά. Καλά τα πας για πιτσιρικάς, όμως τίποτα δεν 
συγκρίνεται με τα χρόνια της δόξας μου. Αιώνες έκαναν να με 
ξεφορτωθούν οι άνθρωποι.». Ο Covid έγνεψε το κεφάλι του με σεβασμό.

_ «Τιμή μου που σε γνωρίζω.».

_ «Παρομοίως. ∆εν φαίνεσαι όμως τόσο επικίνδυνος όσο λένε...».

_ «Χα, αυτό θα το δούμε!», γέλασε αυτός. «Πάμε κάτω στη Γη, σε εκείνη την 
ασυμμόρφωτη πόλη», έδειξε με το δάχτυλο, «εντοπίζω... συνωστισμό!». 

Η Πανούκλα χαμογέλασε λοξά. Πήδηξαν μαζί στο κενό, ξεφεύγοντας από 
την ησυχία των σύννεφων. Βρέθηκαν σε ένα ζωηρό περιβάλλον με φασαρία 
και συνωστισμό. Ο Covid σηκώθηκε και τίναξε τα ρούχα του. Είχε 
προσγειωθεί σε ένα παγκάκι δίπλα από έναν ηλικιωμένο. Παρακολούθησε 
τον άντρα να ακουμπάει με τα χέρια του το μπράτσο από το παγκάκι για να 
σηκωθεί και έπειτα να ισιώνει το μουστάκι του με το ίδιο χέρι. O Covid 
χαμογέλασε με νόημα... 

_ «Αγνοούν την ύπαρξή μας, επειδή είμαστε μικροσκοπικοί και δεν μας 
βλέπουν. Έλα, πάμε να ανέβουμε σε εκείνο το λεωφορείο.».

_ «Μα, είναι μακριά και έτοιμο να φύγει», παραπονέθηκε η Πανούκλα.

_ «Μην ανησυχείς. Ταξιδεύω και στον αέρα.». 

Πιάνοντας την από το χέρι και με τον αέρα να τους μεταφέρει, μπήκαν 
αόρατοι μέσα στο λεωφορείο. Βολεύτηκαν πάνω σε μια χειρολαβή και 
άρχισαν να παρατηρούν τους επιβάτες. Οι περισσότεροι φαίνονταν να είναι 
εργαζόμενοι και μπορούσες να διακρίνεις τη σοβαρή τους έκφραση πίσω 
από τις μάσκες που φορούσαν. Κάποιες νεαρές κοπέλες στα πιο πίσω 

καθίσματα χασκογελούσαν και σπρώχνονταν, κερδίζοντας ενοχλημένα 
βλέμματα, ενώ δυο φίλοι μπροστά άκουγαν μουσική από τα ίδια ακουστικά. 
Μια γυναίκα χαμήλωσε τη μάσκα για να φάει στα κρυφά κάτι που έβγαλε 
από τη τσέπη της. 

Οι πόρτες του λεωφορείου ετοιμάζονταν να κλείσουν, όταν ένας 
αργοπορημένος μεσήλικας πήδηξε βιαστικά ανάμεσά τους. Έκοψε το 
εισιτήριό του στα γρήγορα κι αρπάχτηκε από τη χειρολαβή που κάθονταν ο 
Covid και η Πανούκλα. Το λεωφορείο ξεκίνησε.

Τα δυο μικρόβια βρίσκονταν ήδη πάνω στο χέρι του και χάζευαν έξω από το 
παράθυρο. Στη δεύτερη στάση ο μεσήλικας κατέβηκε από το λεωφορείο και 
σταμάτησε σε ένα περίπτερο πριν εξαφανιστεί μέσα σε ένα ψηλό κτήριο. 
Έχωσε το χέρι του μέσα στην τσέπη κι έδωσε στον άνθρωπο του περίπτερου 
ένα χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ για αυτό που πήρε. Τώρα ο Covid και η 
Πανούκλα βρίσκονταν πάνω στο χαρτονόμισμα, μέσα στο ταμείο. Όμως 
δεν έμειναν για πολύ. Σύντομα το χέρι του ανθρώπου στο περίπτερο 
ξαναέβγαλε το χαρτονόμισμα, για να δώσει ρέστα σε μια γυναίκα, που το 
πήρε χωρίς δεύτερη σκέψη και το έβαλε στο πορτοφόλι της. 

_ «Τσ, τσ, τσ... τί απρόσεχτοι άνθρωποι», έκανε η Πανούκλα.

_ «Πού λες να μας πηγαίνει τώρα αυτή η κυρία;». 

_ «∆εν θα αργήσουμε να μάθουμε», αποκρίθηκε.

Όντως, σε λίγη ώρα μπορούσαν να ακούσουν τη φασαρία και τη βαβούρα 
μιας λαϊκής αγοράς με πολύ κόσμο. Η γυναίκα έβγαλε το χαρτονόμισμα 
από το πορτοφόλι και πλήρωσε για ένα κιλό ντομάτες. Ο Covid 
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ρίξει μια ματιά στον χώρο. Ο δρόμος 
σχεδόν πλημμύριζε από ανθρώπους! Μερικοί φιλοτιμήθηκαν να φορέσουν 
μάσκα, ενώ άλλοι... όχι.  

Μια ηλικιωμένη κυρία πλησίασε τον πάγκο με τις ντομάτες και διάλεξε τις 
καλύτερες που της επέτρεπε η όρασή της να βρει. Ο μυώδης άντρας του 
πάγκου τής έδωσε ρέστα με το χαρτονόμισμα και οι μικροσκοπικοί φίλοι 
βρέθηκαν για ακόμη μια φορά σε ξένα χέρια. Μόνο που η κυρία φορούσε 
γάντια. Την άκουσαν κιόλας να κάνει παρατήρηση στον άνθρωπο του 
πάγκου, επειδή δεν φορούσε μάσκα.

_ «∆εν υπάρχει κορωνοϊός, κυρία μου· είναι ψευδείς ειδήσεις της 
τηλεόρασης», απάντησε ο άντρας. Ο Covid έσκασε στα γέλια.

_ «Άκουσες τι είπε αυτός;».

_ «Ακόμη καλύτερα για μας», είπε η Πανούκλα. «Έλα, ώρα για σερφ από... 
χέρι σε χέρι!».

Το χαρτονόμισμα πέρασε από πολλά χέρια μέσα στη λαϊκή αγορά και τα 
μικρόβια παρατηρούσαν κάθε φορά τους διάφορους ανθρώπους που το 
έπαιρναν ανυποψίαστοι και έπειτα το έδιναν κάπου αλλού. 

Αργότερα ο Covid και η Πανούκλα άλλαξαν μεταφορικό μέσο. Ανέβηκαν 
στη λαβή της σακούλας που αντάλλαξαν δυο φίλοι, στα κλειδιά του 

αυτοκινήτου που έπαιζε νευρικά στα χέρια του ένας άντρας, έπειτα στο 
καφάσι που μετέφερε ένας εργάτης, στο μολύβι που δανείστηκε η κυρία για 
να συμπληρώσει «δημητριακά» στη λίστα με τα ψώνια της, στις κονσέρβες 
του σουπερμάρκετ που ακουμπούσε ένα παιδάκι καθώς περνούσε, παντού!

_ «Πάμε σε εκείνον τον κύριο που είναι έτοιμος να πιάσει το χερούλι της 
πόρτας», είπε ο Covid.

Ο κύριος άπλωσε το χέρι του και τράβηξε το χερούλι για να βγει από το 
κατάστημα, συνεχίζοντας τη βόλτα των δυο φίλων. Περπάτησε μέσα στην 
πόλη, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στα στενάκια και τις απομακρυσμένες 
γειτονιές. Όταν σταμάτησε έξω από μια πόρτα και χτύπησε συνθηματικά, ο 
Covid και η Πανούκλα μπορούσαν ήδη να ακούσουν αμυδρούς ήχους γέλιου 
και μουσικής από το εσωτερικό. Μόλις η πόρτα άνοιξε οι υποψίες τους 
επιβεβαιώθηκαν. Ένα κρυφό πάρτι.

Φίλοι τον περίμεναν με... “μεταδοτική” χαρά και ενθουσιασμό. Μόλις μπήκε 
μέσα ο άντρας, πέταξε τη μάσκα στον αέρα παίρνοντας μια βαθιά ανάσα και 
οι δικοί του τον χειροκρότησαν. Χειροκρότησαν ειρωνικά κι ο Covid και η 
Πανούκλα. Ο χορός, το γλέντι, η εκκωφαντική μουσική και το ποτό κράτησαν 
μέχρι αργά το βράδυ, όταν ο άνθρωπος πήγε μισοζαλισμένος στο σπίτι του.

Έπεσε φαρδύς πλατύς στον καναπέ και φτάνοντας το τηλεκοντρόλ με 
δυσκολία, άνοιξε την τηλεόραση. Οι εκφωνητές των καναλιών ενημέρωναν 
για την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων, όμως ο άντρας είχε ήδη 
αποκοιμηθεί, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο. Ο Covid είχε βολευτεί άνετα 
στο τηλεκοντρόλ.

_ «Βλέπεις;» είπε στην Πανούκλα, «όλα τα κανάλια για μένα μιλάνε. Κάλοι 
οι καιροί σου, δεν λέω, όμως είναι πια “περασμένα μεγαλεία”. Παραδέξου, 
λοιπόν, πως εγώ είμαι ο πιο επικίνδυνος υιός!”.

Η Πανούκλα μόρφασε, χωρίς να παραδέχεται την ήττα της.

_ “Για κοίτα όμως αυτό”, έδειξε την τηλεόραση, αποφεύγοντας να απαντήσει.

Ένα μικρό κοριτσάκι με καστανές πλεξούδες μιλούσε παθιασμένα στο 
μικρόφωνο που της είχε δοθεί και κρατούσε ένα χαρτόνι με ένα σύνθημα 
γραμμένο στα Σουηδικά: «Ο κορωνοϊός είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης της 
τεχνολογίας!», έλεγε. «Η τεχνολογία και η επιστήμη θα έπρεπε να 
συνεργάζονται για το καλό του πλανήτη και της ανθρωπότητας! Θα έπρεπε 
να τη χρησιμοποιούμε για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή και για να 
προστατεύσουμε τους ανθρώπους και τα ζώα που κινδυνεύουν από 
υποσιτισμό. Ο κορωνοϊός είναι απλώς ένα παράδειγμα της απληστίας του 
ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα αυτός ο υιός!».

Ο Covid κοκκίνισε: «Κοίτα θράσος που έχει η μικρή!», είπε θυμωμένα και 
έκλεισε την τηλεόραση. «Αφήνουν την κάθε ακτιβίστρια να λέει ό,τι 
θέλει...».

_ «Μην ανησυχείς, είναι απλώς ένα παιδί· κανείς δεν θα την προσέξει», 
απάντησε η Πανούκλα. «Νομίζεις θα την ακούσουν;».

Την επόμενη μέρα, ο γλεντζές του χθεσινού πάρτι ετοιμάστηκε για τη 
δουλειά, με τον Covid και την Πανούκλα να τον ακολουθούν. Τους άφησε 
στο κουμπί του ασανσέρ, μέχρι που αργότερα μπήκε ένα ενοχλητικά 
προφυλαγμένο κοριτσάκι.

_ «Φοράει μάσκα και γάντια...», σχολίασε απογοητευμένη η Πανούκλα.

_ «Να δεις που δεν είναι τόσο προσεκτική όσο φαίνεται. Έλα. Θα της 
δείξουμε», είπε ο Covid και πήδηξε κάνω στη ροζ τσάντα του κοριτσιού. Η 
Πανούκλα ακολούθησε.

Το κοριτσάκι βγήκε στο δρόμο και προχώρησε προς το σχολείο. Στεκόταν 
πάντα πιο μακριά από τους άλλους ανθρώπους που περίμεναν το φανάρι και, 
όταν συναντήθηκε με τις φίλες της στο προαύλιο, συγκρατήθηκε ώστε να 
μην τις αγκαλιάσει.

_ «Γιατί να μην αγκαλιάσεις τις φίλες σου; Τι κακό έχει; Μήπως δεν τις 
συμπαθείς αρκετά;», είπε ο Covid κοντά στο αφτί της, μήπως και τον ακούσει. 
Όμως ήξερε πως ήταν αδύνατο.

Το κορίτσι συνέχισε τον δρόμο του προς την τάξη και κάθισε στη θέση του. 
Το μάθημα άρχισε.

_ «Να δεις πως τώρα θα αρχίσει να βαριέται και θα πετάξει κάποιο χαρτάκι 
στη φίλη της. Πού θα πάει, σε λίγο θα πειράξει τη μάσκα της», είπε η 
Πανούκλα περιμένοντας με αγωνία. Όμως το κορίτσι εξακολουθούσε να 
κρατάει τα «μέτρα προφύλαξης» που τους είχαν μάθει στο σχολείο. 

_ «Έχει αρχίσει να με εκνευρίζει αυτή», μουρμούρησε ο Covid, γιατί μέχρι 
το τέλος της ώρας δεν είχε υποκύψει σε καμία από τις δοκιμασίες που της 
έβαζαν.

_ «Γιατί δεν είναι σαν τους συμμαθητές της; Ας πούμε σαν εκείνον τον 
κοκκινομάλλη που βγάζει τη μάσκα του τώρα;», έδειξε η Πανούκλα.

Στα πίσω θρανία, ένα αγόρι είχε κατεβάσει τη μάσκα του και μιλούσε στον 
φίλο του που προσπαθούσε να διαβάσει τα χείλη του.

_ «Λεωνίδα!», φώναξε αυστηρά η καθηγήτρια μόλις τον πήρε χαμπάρι. 

Το αγόρι κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και ξαναφόρεσε τη μάσκα 
βαριεστημένα.

_ «Ξέρετε παιδιά, ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι η αρρώστια, 
αλλά η αμάθεια και η αδιαφορία...», αναστέναξε η καθηγήτρια. «Η γνώση και 
η πειθαρχία είναι το όπλο μας σε αυτόν τον αγώνα.».

Τότε η Πανούκλα χαμογέλασε και έδωσε μια φιλική αγκωνιά στον Covid. 

_ «Τελικά, δεν σε βλέπω να κάθεσαι για πολύ εδώ...». 

* Το διήγημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Λεωνίδα Κατσικαρίδη.
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Τα κάλαντα της καραντίνας
Μίλτος ∆ημητρίου (Β1)

Να πω, δεν το περίμενα το δεύτερο lockdown,

το laptop μου “τα έπαιξε”, δεν κάνει πια shutdown.

Τους φίλους μου τους ξέχασα, πρόσωπα δεν θυμάμαι,

ξανά μαζί στο Λύκειο, έτσι όπως το πάμε.

Πάλι καλά που “λιώνουμε” και λίγο στο Fortnite,

δυο λόγια ανταλλάσσουμε πριν πούμε το Goodnight.

Το εξ αποστάσεως μάθημα ολίγον βαρετό...

Οκτάωρο με μάσκα; Χίλιες φορές αυτό!

Ο κύριος με ρώτησε πώς κλίνεται ένα ρήμα,

«Συγγνώμη, δεν σας άκουσα… διακόπηκε το σήμα!».

Γράφουμε διαγωνίσματα με ορθάνοιχτα βιβλία,

φέτος θα τα σαρώσουμε όλοι τα αριστεία.

Ολημερίς εσώκλειστος μέσα στο ίδιο σπίτι,

τα ρούχα δεν μου μπαίνουν πια, δεν τρώω σαν σπουργίτι!

Αν είχε το ψυγείο μας στόμα για να μιλήσει,

«Έλεος», θα μου φώναζε, «με έχεις γονατίσει!».

Και για τα ψώνια κάνουμε παραγγελιές online,

τα courier τα φέρνουνε, μα όλα εκτός deadline.

Το δέντρο το στολίσαμε στα μέσα του Νοέμβρη,

βλέπω να το μαζεύουμε του χρόνου τον Σεπτέμβρη.

Ξεχάστε φέτος κάλαντα, βόλτες, χαρές και ψώνια,

γιορτές θα ξανακάνουμε μετά από κάποια χρόνια...

Όμως, μην απελπίζεστε και κάνετε κουράγιο!

Και δώρο ας ζητήσουμε με κάλαντα απ΄ τον Άγιο.

Άγιε Βασίλη φέρε μας από την Καισαρεία

εμβόλιο και φάρμακα του Covid θεραπεία.

* Το ποίημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.
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Η ζωή αλλιώς
Ελίνας Τάμπου και Βασιλική Τζιτζή (Α3

Αυτό είναι ένα ποίημα

για την καραντίνα.

Αυτή είναι η λέξη

που μας έχει σημαδέψει.

Μάσκες φοράμε,

το «έξι» πατάμε,

βγαίνουμε για άθληση,

μην πάθουμε κατάθλιψη.

Σχολείο τέλος!

Τάξεις κλειστές!

Μέσα στα σπίτια μας

ώρες πολλές…

Τεστ, διαγωνίσματα,

ασκήσεις γραπτές,

όλα τα κάνουμε από υπολογιστές.

Μοναδική μας επιθυμία

να μας αφήσει η πανδημία

να ξαναβρούμε τη ζωή μας,

τη χαρά, την επαφή μας!

* Το ποίημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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Και τι να σημαίνει πανδημία;

Μ’ ακούς;

Ένας φόβος, μια απελπισία…

Μ’ ακούς;

Θάνατος εδώ και αλλού

–και εμείς αδιαφορία;

Μ’ ακούς;

Σου φωνάζω: πεθαίνουν άνθρωποι!

Μ’ ακούς;

Μην τρέχεις μακριά! Στάσου!

Ανάπνευσε! Βοήθα!

Μη φεύγεις! Μείνε εκεί που είσαι!

Σε χρειαζόμαστε πολύ!

* Το ποίημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκοντα τον 
καθηγητή Αλέξη Αλεξίου.
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Η κληρονομιά του κορωνοϊού
Κυριακή Τσαπακίδου (Β3)

Είμαι ο κορωνοϊός.

Κουράστηκα να σας βλέπω

να μαλώνετε,

να ζηλεύετε,

να μην ενδιαφέρεστε

για τον συνάνθρωπό σας, για τα ζώα, για τα φυτά, για τον πλανήτη.

Να είστε εγωιστές,

να προκαλείτε καταστροφές.

Ήρθα στη γη,

για να σας δείξω

ότι η ζωή είναι σημαντική.

Να καταλάβετε

ότι τα υλικά προϊόντα δεν έχουν

τη σημασία που έχουν οι άνθρωποι,

με τους οποίους ζεις

τη μία και μοναδική ζωή σου.

Να νιώσετε

την αξία

της αγάπης, της συντροφικότητας, της φιλίας, της ισότητας.

Κάποια στιγμή θα φύγω και δεν θα ξαναγυρίσω.

Αφοσιωθείτε στους ανθρώπους

που αγαπάτε!

Κάντε δραστηριότητες

που αγαπάτε!

Πετάξτε τις μάσκες

που μέσα σας φοράτε!

Βοηθήστε με μια αγκαλιά,

όσους ανθρώπους τη χρειάζονται!

Μην ξεχνάτε τι σας στέρησα!

* Το ποίημα γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Σωσσάνα Καρανάσιου.
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Ένας διαφορετικός χρόνος
Βασιλική Αποστολίδου, Μυρτώ ∆άκου, Ζωή ∆ημογιάννη, Θεανώ Ιωάννου, 

∆άφνη Καλογήρου και Ρωξάνη Κατσάνου  (Α1)

Το 2020 ήταν μία αναπάντεχη χρονιά. Τι να πρωτοθυμηθούμε από τα 
τόσα πρωτοφανή που ζήσαμε; Πρώτα απ’ όλα, η πανδημία του νέου 
κορωνοϊού που εμφανίστηκε τέλη του 2019 στην πόλη Ουχάν της 
Κίνας και εξαπλώθηκε σ’ όλον τον κόσμο. Το πρώτο κρούσμα στην 
Ελλάδα παρουσιάστηκε 26 Φεβρουαρίου 2020. Τον Μάρτιο 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη καραντίνα και τον Νοέμβριο η δεύτερη. 
Κοσμοϊστορικό γεγονός η πανδημία με τις μονότονες μέρες της, τα 
διαδικτυακά μαθήματα και την ελάχιστη σωματική άσκηση στα κοντινά 
πάρκα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλοί άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους ενώ άλλοι, ακόμα και τώρα, δίνουν τη μέγιστη μάχη, τη μάχη 
της ζωής τους, στα νοσοκομεία. 

Πάντως ο κορωνοϊός έπληττε τους ανθρώπους χωρίς να ξεχωρίζει 
χρώμα, εθνικότητα, θρησκεία ή ακόμα και φύλο. Αντιθέτως, στη 
μεγάλη χώρα των Η.Π.Α. ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού 
ξεχώριζε τους ανθρώπους με βάση το χρώμα τους. Αυτή η ρατσιστική 
διάκριση προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στις Η.Π.Α., με αποτέλεσμα 
πολλοί άνθρωποι να βγουν στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν και 
να προκληθούν μεγάλα επεισόδια. Το 2020 μας έφερε πολλά, 
ακόμα, προβλήματα όπως οι πολεμικές συγκρούσεις στο Ναγκόρνο 
Καραμπάχ και στη Λιβύη, οι σεισμοί στη Σάμο και τη Σμύρνη, η μεγάλη 
έκρηξη στη Βηρυτό και η εδώ και χρόνια αυξανόμενη κλιματική 
αλλαγή, τα οποία σημάδεψαν ζωές παγκοσμίως. Θεωρούμε, λοιπόν, 
πως όσοι αγωνίστηκαν και ξεπέρασαν τις παραπάνω δυσκολίες είναι 
οι ήρωες του 2020! 

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Σωσσάνα Καρανάσιου.
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Σκέψεις στον καιρό της πανδημίας
Μιχάλης Κουτσομήτρου, Ανδρέας Ναζλίδης, Ευάγγελος Νταόπουλος 
και ∆ημήτρης Παπαϊκονόμου (Β2)

11 Μαρτίου 2020. Τα σχολεία κλείνουν λόγω πανδημίας. Τα συναισθήματα 
είναι ανάμεικτα: από τη μία η χαρά και από την άλλη η περιέργεια για την 
εξέλιξη των πρωτόγνωρων αυτών γεγονότων. Η πρώτη ημέρα κύλησε αργά. Οι 
δρόμοι ήταν άδειοι, τα μαγαζιά με κατεβασμένα τα ρολά και η εικόνα της 
πόλης μονότονη. Η μόνη κίνηση στους δρόμους αποτελούνταν από ελάχιστους 
πολίτες και εργαζόμενους που πήγαιναν στους χώρους εργασίας τους. Οι 
μέρες περνούσαν με την ίδια μονότονη ησυχία και γαλήνη. Παρόλο που η 
ανησυχία και η αγωνία κυριαρχούσαν, ένα αίσθημα ελπίδας κρυβόταν ακόμη 
πίσω από τις σκέψεις μας. Ωστόσο, κανείς δεν γνώριζε πώς θα ήταν η 
επόμενη μέρα για τον πλανήτη όλο και επομένως για την καθημερινότητά μας… 
Αυθόρμητη και λογική η σκέψη: πότε θα επανέλθει άραγε η κανονικότητα στις 
ζωές μας; 

  Αυτό που ζούμε το 2020, στην αλλαγή της δεκαετίας, θυμίζει σενάριο 
ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Φαίνεται σα να προσπαθούμε να 
προστατευθούμε από έναν αόρατο εχθρό που απειλεί την πορεία μας. Μοιάζει 
σαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές να συμμετέχουν ως πρωταγωνιστές σε 
γυρίσματα πολύ επικίνδυνων αλλά και συναισθηματικά φορτισμένων σκηνών. 
Σχεδόν κάθε στιγμή διακινδυνεύουν τη ζωή τους για τη δική μας. Λόγω του 
φόβου της μετάδοσης, άρρωστοι άνθρωποι εγκαταλείφθηκαν στα νοσοκομεία 
από τους δικούς τους, να πεθάνουν εντελώς μόνοι. Αυτές είναι οι οδηγίες με 
βάση το πρωτόκολλο. Άγριες και πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Θα επανέλθει άραγε η κανονικότητα στις ζωές μας;

Νοέμβρης μήνας και αυτήν τη στιγμή φαίνεται τα πράγματα να είναι πιο 
πολύπλοκα και δύσκολα από τον Μάρτιο. ∆εύτερο κύμα και, μέρες τώρα, η 
πόλη μας βρίσκεται σε καραντίνα. Τα Μ.Μ.Ε. ολημερίς προβάλλουν και 
αναμεταδίδουν πως η Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται στη δίνη της πανδημίας. 
Ξαναζούμε σε replay το σκηνικό του Μαρτίου. Τα σχολεία έκλεισαν, 
απαγορεύτηκε η έξοδος από τις 9 μ.μ., οι δρόμοι άδειοι κι η πόλη μουντή. Οι 
άνθρωποι κλείστηκαν και πάλι στα σπίτια τους. Και πάλι κρύφτηκε η ζωή πίσω 
από την οθόνη της τεχνολογίας.

Θα επανέλθει άραγε η κανονικότητα στις ζωές μας;

Στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν καταγραφεί στο παρελθόν και άλλες 
κρίσεις και άλλες πανδημίες, αλλά κατάφερε η ανθρωπότητα να ορθοποδήσει 
και να κάνει την υπέρβαση, ανοίγοντας νέο κύκλο ζωής. Κάπως έτσι νιώθουμε 
τη σημερινή κατάσταση: ως μια κρίση που θα φέρει το νέο και το καινούργιο 
που θέλουμε, όλοι μας, να ελπίζουμε πως θα είναι καλύτερο για τον Άνθρωπο.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με 
διδάσκοντα τον καθηγητή Αλέξη Αλεξίου.
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Εμείς, οι μαθητές, και η πανδημία
Έλενα Μαντέλα (Α2)

Όλοι μας, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, διαβάζαμε παραμύθια 
και αναρωτιόμασταν «ποιος τα γράφει, πώς έχει τόση 
φαντασία;». Μερικά παιδιά πίστευαν ότι τα παραμύθια είναι 
αληθινά, επειδή ο συγγραφέας τα εξιστορούσε με τόση 
ακρίβεια. Αυτήν τη στιγμή τα παιδιά, από το νηπιαγωγείο μέχρι 
την τρίτη τάξη του λυκείου, γράφουν ιστορία. Μία ιστορία που 
θα διδάσκεται στα παιδιά μίας άλλης εποχής στο σχολείο, 
όπως εμείς τώρα διδασκόμαστε για την αρχαία Ελλάδα. Πώς 
είναι όμως, να ζει ένας μαθητής στα χρόνια του κορωνοϊού;

Η αλήθεια είναι πως το σχολείο ποτέ δεν ήταν εύκολο· ειδικά 
φέτος με την πανδημία. Αρχικά, εκτός από την αγωνία των 
γονιών για τους βαθμούς στα τεστ ή στα διαγωνίσματα, φέτος 
υπάρχουν κι άλλα πολλά θέματα συζήτησης στο μεσημεριανό 
τραπέζι, όπως: «έχετε κρούσμα στην τάξη;» ή «έλειπε 
κανένας;». Συχνά, αρκετά παιδιά από όλα τα τμήματα, λείπουν 
και αυτό ανησυχεί τους περισσότερους γονείς. Αυτοί με τη 
σειρά τους μεταφέρουν το άγχος στα παιδιά τους, 
προκαλώντας έναν βαθύ φόβο.

Υπάρχουν όμως κι άλλα προβλήματα στην καθημερινότητα των 
μαθητών αυτήν την εποχή, όπως οι μάσκες που πρέπει να τις 
φοράμε καθ’όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στο σχολείο, 
οι αποστάσεις που πρέπει να τις τηρούμε και που, όσο κι αν 
φαίνεται απλό, πριν την πανδημία ήταν σχεδόν μηδενικές. Όσο 
δύσκολο και να μας φαίνεται, θα συνηθίσουμε τη νέα πια 
πραγματικότητα με προσοχή και ελπίδα.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία Φωτίου.

45



Η πανδημία στην καθημερινότητά μας
Ανδρέας Μανωλόπουλος (Α2)

Η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά πρωτόγνωρη, γιατί ζήσαμε, ζούμε 
και θα ζούμε ένα γεγονός μοναδικό, την πανδημία του νέου 
κορωνοϊού. Η πανδημία αυτή έχει αναστατώσει ολόκληρο τον 
πλανήτη, γιατί ο ιός εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, χωρίς 
να υπάρχει ακόμη εμβόλιο ή θεραπεία, με αποτέλεσμα πολλές 
ανθρώπινες ζωές να χάνονται.

Για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, σε όλες τις χώρες του 
κόσμου, έχουν ληφθεί μέτρα που είναι μεν αναγκαία, αλλά 
ταυτόχρονα περιορίζουν πολλά από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
μας, τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα υπό φυσιολογικές συνθήκες 
και τώρα τα έχουμε χάσει. Για παράδειγμα, το δικαίωμα μας να 
κυκλοφορούμε έξω ελεύθερα, όποτε θέλαμε και για οποιονδήποτε 
λόγο, έχει χαθεί λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας 
που έχουν επιβληθεί και στη χώρα μας για την προστασία από τον 
κορωνοϊό. Επίσης, το να μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε ό,τι 
θέλουμε και όποια στιγμή της ημέρας επιθυμούμε δεν είναι σήμερα 
εφικτό, γιατί όλα τα καταστήματα, εκτός από αυτά που πουλούν είδη 
πρώτης ανάγκης, είναι κλειστά ή λειτουργούν με έναν πρωτόγνωρο 
τρόπο, που ονομάζεται «παράδοση εξ αποστάσεως» ή όπως τον 
αποκαλούν «click away».

Ειδικά για εμάς τα παιδιά η μεγαλύτερη αλλαγή στην καθημερινότητά 
μας, ήρθε με το κλείσιμο των σχολείων. Στην αρχή σίγουρα όλοι 
χαρήκαμε, γιατί και ποιος δεν θα ήθελε να χάσει λίγες μέρες 
μαθημάτων με αντάλλαγμα λίγη ξεκούραση! Στην πορεία όμως 
φάνηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, ούτε τόσο 
διασκεδαστικά όσο φάνταζαν στην αρχή. Τα διαδικτυακά μαθήματα 
από το σπίτι, μπορεί στην αρχή να φαίνονταν εύκολα, αλλά στην 
πορεία αποδείχθηκαν πολύ πιο δύσκολα, αφού αναγκαζόμαστε να 
περνάμε πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή προσπαθώντας να 
παρακολουθήσουμε το μάθημα. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι χάσαμε 
την προσωπική επαφή με τους συμμαθητές μας, τις πλάκες και το 
παιχνίδι στα διαλείμματα. Αυτά τα απλά πράγματα της 
καθημερινότητάς μας στο σχολείο, που όλοι τα θεωρούσαμε 
δεδομένα και ποτέ δεν είχαμε υπολογίσει σαν κάτι σημαντικό.

Θέλω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι σύντομα θα έρθει το 
εμβόλιο, το οποίο με αργό ρυθμό φτάνει και στη χώρα μας, για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού και όλοι θα γυρίσουμε πίσω στην παλιά 
γνωστή καθημερινότητά μας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι μέσα από αυτές 
τις δυσκολίες θα βγούμε όλοι αλλαγμένοι και καλύτεροι άνθρωποι, 
γνωρίζοντας πλέον ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία, ότι δεν 
πρέπει τίποτε να θεωρούμε δεδομένο και ότι πρέπει να 
απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. 

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία Φωτίου.
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στην ψυχολογία των έφηβων μαθητών
Βασιλική Τσιτσιλιάνου (Β3)

Τον τελευταίο χρόνο, η πανδημία έχει φέρει τα «πάνω κάτω» στις ζωές όλων μας· όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Με το κλείσιμο των σχολείων, τα παιδιά βρέθηκαν 
ξαφνικά σε μία κατάσταση ξένη για αυτά, αφού δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν πως 
μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα άλλαζε ριζικά η καθημερινότητά τους και θα 
έχαναν τους αγαπημένους τους φίλους αλλά και την τακτική επαφή τους με το πιο οικείο για 
αυτά περιβάλλον, αυτό του σχολείου. Ωστόσο, αυτός ο εγκλεισμός, λόγω της πανδημίας, 
επηρέασε με διαφορετικό τρόπο την ψυχολογία των νέων. 

Αρκετοί έφηβοι ένιωσαν πως οι περίοδοι της καραντίνας ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να 
τους συμβεί, αφού αποκόπηκαν βίαια από τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, τα μαθήματά 
τους, τις παρέες τους και τις καθημερινές τους συνήθειες. Παράλληλα, αναφέρουν πως η 
ψυχολογική τους διάθεση «έχει πέσει πολύ» και ανυπομονούν να γίνουν σύντομα όλα όπως 
πριν.

Φυσικά, όμως, υπάρχει και μια μερίδα μαθητών που ενισχύθηκε ψυχολογικά και μαθησιακά από 
τις περιόδους του εγκλεισμού. Το σχολείο, εκτός από χώρος μάθησης και κοινωνικοποίησης 
των νέων, συχνά λειτουργεί ως μια επιπρόσθετη πηγή άγχους για τους εφήβους, καθώς τα 
τεστ, τα διαγωνίσματα, οι εξετάσεις και οι απαιτήσεις των καθημερινών μαθημάτων συνιστούν 
στρεσογόνους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ψυχολογία και τη σχολική επίδοση 
των μαθητών. Από την άλλη, εκτός από τα προαναφερόμενα, οι διακυμάνσεις στις σχολικές 
σχέσεις και φιλίες απογοητεύουν συχνά τους εφήβους και τους πληγώνουν συναισθηματικά. 
Ακόμη, κάποιες φορές οι νέοι δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα κουτσομπολιά, 
τις εντάσεις και τους τσακωμούς που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον.

Έτσι, με το κλείσιμο των σχολείων και την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, πολλοί 
συμμαθητές μας δηλώνουν ανακουφισμένοι και αισθάνονται «καλύτερα από ποτέ!», αφού 
κατάφεραν να κάνουν ένα διάλειμμα από όλα όσα τους πιέζουν. Αν και αναφέρουν πως τους 
λείπει η γνώριμη μέχρι τώρα ζωή τους, είναι ευγνώμονες για τον χρόνο που τους δόθηκε να 
εστιάσουν στον εαυτό τους και δεν βλέπουν την ώρα να γυρίσουν πίσω στις σχολικές αίθουσες 
με ανανεωμένη διάθεση και αισιόδοξη οπτική. 

Ας ελπίσουμε, λοιπόν, πως θα ανακάμψουμε γρήγορα από αυτή τη δύσκολη συνθήκη της 
πανδημίας και πως όλα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον. Έτσι, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία 
άλλη μια πρόκληση στη ζωή μας, θα αισθανόμαστε περήφανοι που αναδειχθήκαμε νικητές. 

 

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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Το ψυχολογικό αποτύπωμα 
της πανδημίας στους εφήβους 

και σκέψεις για την ψυχική τους θωράκιση
Μαριλένα Σκανδύλα (Α3)

Η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία ξεκίνησε πριν έναν περίπου χρόνο, έχει επιβάλει σε όλους 
μας, μικρούς και μεγάλους, την κοινωνική αποστασιοποίηση, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται 
για την ψυχολογία μας στην καθημερινή μας ζωή. Πιο συγκεκριμένα, μας απαγορεύονται η 
αγκαλιά, το άγγιγμα, η χειραψία, η εγγύτητα, ακόμα και η συνύπαρξη με άλλους ανθρώπους σε 
μικρή απόσταση. 

Όσον αφορά εμάς τους εφήβους, η απαγόρευση όλων των παραπάνω μάς δημιουργεί 
αισθήματα φόβου, ανησυχίας, εσωστρέφειας, ανίας και μοναξιάς. Μάλιστα, σε κάποιες 
περιπτώσεις, η αποφυγή των κοινωνικών επαφών επηρεάζει εντονότερα την ψυχική κατάσταση 
ορισμένων συνομηλίκων μας. Κατά συνέπεια, δεν είναι λίγοι αυτοί που καταφεύγουν σε 
υπερκατανάλωση τροφών και μάλιστα ανθυγιεινών, βλάπτοντας έτσι τη σωματική τους υγεία. 
Επίσης, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της ανησυχητικής απομόνωσης των εφήβων, λόγω 
της υπερβολικής ενασχόλησής τους με τα ηλεκτρονικά μέσα ή τα ψηφιακά παιχνίδια. 

Γενικότερα, η πανδημία έχει αλλάξει την καθημερινή μας ρουτίνα και έχει ενισχύσει αρκετές 
κακές συνήθειες, με αποτέλεσμα να κοιμόμαστε λιγότερο, να τρώμε περισσότερο, να έχουμε 
αποκλείσει τη γυμναστική από το πρόγραμμά μας και να περνάμε όλο και λιγότερο ποιοτικό 
χρόνο με τα άτομα της οικογένειάς μας. 

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συζητάμε με τους γονείς μας πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την 
πρωτοφανή αυτή κατάσταση, που κάποια στιγμή θα αποτελεί για όλους μας παρελθόν. Εξίσου 
σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την επικοινωνία με τους φίλους μας, με οποιονδήποτε τρόπο, 
όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης του τηλεφώνου αλλά και των ηλεκτρονικών συσκευών. 
Μια όμορφη κουβέντα, ένα ζεστό χαμόγελο, μια αστεία γκριμάτσα με έναν φίλο ή μία φίλη 
σίγουρα θα μας δώσει δύναμη και αισιοδοξία. Μπορούμε, ακόμη, να βγούμε στο μπαλκόνι και 
να μιλήσουμε με κάποιο γείτονα ή με ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Ας δούμε την απομόνωση 
ως μία ευκαιρία να ασχοληθούμε περισσότερο με τον εαυτό μας, διαβάζοντας ένα ενδιαφέρον 
βιβλίο, ακούγοντας την αγαπημένη μας μουσική, βγάζοντας βόλτα το κατοικίδιό μας, 
τακτοποιώντας το δωμάτιό μας ή ακόμη παίζοντας επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια με τα 
αδέρφια μας και τους γονείς μας. 

Τέλος, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η πανδημία και ο αναγκαστικός εγκλεισμός που μας 
έχει επιβληθεί είναι μια παροδική συνθήκη και σταδιακά θα επανέλθουμε στους παλιούς μας, 
γνώριμους, καθημερινούς ρυθμούς. Μέχρι τότε, ίσως καταφέρουμε να εκτιμήσουμε ακόμη 
περισσότερο το πολύτιμο δώρο της ζωής.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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Κρίσεις και συγκρίσεις 
στις μέρες της καραντίνας
Λίζα Ντήτριχ (Α2)

Ο μπαμπάς μου κατάγεται από τη Γερμανία. ∆ύο μέρες πριν 
ξεκινήσει το πρώτο lockdown στην Ελλάδα, εξαιτίας της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, τον Μάρτιο του 2020, ταξίδεψε 
από τη χώρα μας στη Γερμανία. Στην αρχή πίστεψα ότι αυτή η 
απαγόρευση δεν θα κρατήσει πολύ. Καθώς, όμως, περνούσαν 
οι μέρες και οι εβδομάδες κατάλαβα ότι η κατάσταση ήταν 
σοβαρή. 

Πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει 
διαφορετικά προβλήματα σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά τόσο η 
Ελλάδα όσο και Γερμανία είχαν να αντιμετωπίσουν τα ίδια 
προβλήματα, αν εξαιρέσουμε τη διαφορά στον αριθμό 
κρουσμάτων. Εμείς είχαμε καραντίνα, το ίδιο συνέβαινε και στη 
Γερμανία. Εγώ δεν πήγαινα σχολείο, το ίδιο και τα ξαδέλφια 
μου στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του lockdown και στις δύο 
χώρες επικρατούσε πολύ ησυχία, εξαιτίας της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα κάποια άγρια ζώα να μην 
φοβηθούν να «ξεναγηθούν» στις πόλεις. Το πιο απίθανο, 
σύμφωνα με τις διηγήσεις του μπαμπά μου, ο οποίος πέρασε 
την καραντίνα στην Γερμανία, ήταν, όταν ένα ελάφι μπήκε στο 
κήπο του σπιτιού του. Κάτι ανάλογο συνέβη και εδώ. Στο 
μπαλκόνι του σπιτιού μας είδαμε πολλές σαβρίτσες να τρέχουν 
από εδώ και από εκεί, κάτι που δεν το είχα παρατηρήσει 
παλαιότερα. Επίσης, άλλο ένα πρωτοφανές γεγονός κατά την 
περίοδο της καραντίνας ήταν ότι πολλές φορές, ακόμη και την 
ημέρα του Πάσχα, τρώγαμε το μεσημέρι όλοι μαζί διαδικτυακά. 
Αν και οι μέρες τις καραντίνας δεν ήταν καθόλου ευχάριστες, 
είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω πολλές ομοιότητες μεταξύ 
των δύο χωρών, κάτι το οποίο ήταν ενδιαφέρον.

  Πριν από πολλά χρόνια δεν γινόταν πολλά ταξίδια, με 
αποτέλεσμα ό,τι «κακό» συνέβαινε σε μία χώρα να μην 
εξαπλωνόταν πολύ εύκολα. Σήμερα ο άνθρωπος μπορεί τη μία 
μέρα να βρίσκεται στην Ασία, την άλλη στην Ευρώπη και την 
άλλη στην Αμερική. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χωρών 
είναι συνεχείς. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο 
αυτήν τη στιγμή είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και 
περιμένουμε να τελειώσει αυτή η ατελείωτη καραντίνα. Όλοι 
περιμένουμε και όλοι ελπίζουμε σύντομα να επανέλθουμε στις 
παλιές, καθημερινές μας συνήθειες και να βρεθούμε με τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία Φωτίου.
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Να που ο  virus έχει κάτι θετικό
Κατερίνα Παπαδρόσου (Α2)

Όλοι έχουμε ακούσει για τον κορωνοϊό αμέτρητες φορές. Όλοι μας έχουμε βαρεθεί να 
ακούμε για τα κρούσματα, για τα εμβόλια που είναι άφαντα, για τα αντισηπτικά, για τις 
αποστάσεις και τις μάσκες, για τα lock down που κανείς μας δεν ήθελε ούτε και θέλει να τα 
ξαναζήσει. Όλοι μας φοβηθήκαμε, έστω για ένα λεπτό, για το τι θα μας συμβεί. Κάποιοι 
περισσότερο και κάποιοι λιγότερο. Τα συναισθήματά μας ανάμεικτα, οι σκέψεις μας 
μπερδεμένες.

Στην αρχή, όταν ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν τα σχολεία για δεκαπέντε μέρες, λόγω 
αύξησης των κρουσμάτων, όλοι ήμασταν χαρούμενοι που θα είχαμε δύο εβδομάδες 
ξεκούρασης. Όμως, όταν οι εβδομάδες περνούσαν και ξεκινήσαμε τα διαδικτυακά μαθήματα, 
όλα έγιναν βαρετά και καταθλιπτικά. Οι περισσότεροί από εμάς, για να αποφύγουν την 
κατάθλιψη, αποφάσισαν να περάσουν την ώρα τους δημιουργικά. Έτσι αρχίσαμε να αλλάζουμε 
διάθεση και συνήθειες. Για παράδειγμα, πολλοί από εμάς άρχισαν να ασχολούνται με τον κήπο 
τους ή με το σπίτι τους. Αρχίσαμε να περνάμε καλά και να διασκεδάζουμε με τα υπόλοιπα μέλη 
της οικογένειά μας. Το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι αρχίσαμε να περνάμε πολύ 
περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μας και ίσως τώρα πια να γνωριζόμαστε λίγο, έως και 
πολύ, καλύτερα. 

Ο κοινός οικογενειακός χρόνος, πριν την πανδημία, είχε μειωθεί δραματικά, καθώς όλοι 
έτρεχαν να προλάβουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Με την καραντίνα μάς δόθηκε η 
ευκαιρία να περάσουμε πολύ χρόνο με την οικογένεια μας, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι 
θα έπρεπε. Ήταν όμως αναγκαίο, για τους περισσότερους από μας, να μείνουμε μαζί με την 
οικογένειά μας, ακόμη και αν, στην αρχή τουλάχιστον, μαλώναμε συνέχεια. Αυτός ο χρόνος 
ήταν απαραίτητος, γιατί οι περισσότεροι από εμάς διαθέταμε περισσότερο χρόνο στο σχολείο, 
στους φίλους, στις δραστηριότητες και στους υπολογιστές μας και είχαμε παραμελήσει την ίδια 
μας την οικογένεια.

Όλοι πίστευαν πως το να περνάς χρόνο μαζί με τους γονείς και τα αδέρφια σου δεν είναι και 
τόσο σημαντικό. Τώρα, οι πιο πολλοί έχουν καταλάβει το λάθος τους και προσπαθούν να το 
διορθώσουν. Όμως, ο οικογενειακός χρόνος πρέπει να είναι και ποιοτικός, διότι με αυτή τη 
λογική μπορεί η οικογένεια να κάτσει σε ένα δωμάτιο και να μην ανταλλάξει κουβέντα. Αυτό, 
όμως, δεν είναι οικογενειακός χρόνος..!! Οικογενειακός χρόνος σημαίνει ότι η οικογένεια 
περνά χρόνο κάνοντας κάτι μαζί, δηλαδή επικοινωνώντας.

Τελικά, πιστεύω πως η καραντίνα δεν ήταν μόνο ο τρόπος για να μείνουμε ασφαλείς από τον 
κορωνοϊό, αλλά και για να ξαναδεθούμε με την οικογένεια μας.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Μαρία Φωτίου.
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Πανδημία και e-εκπαίδευση
Σταύρος Τοκμακίδης (Α3)

Η πανδημία, ως μια πρωτόγνωρη συνθήκη, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει άμεσα και την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η τηλεκπαίδευση αποτελεί πλέον την 
καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσπαθούν να ανταποκριθούν 
με επάρκεια στις απαιτήσεις των ψηφιακών μαθημάτων. Όμως, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα αυτού του νέου τρόπου διδασκαλίας;

Αρχικά, μου αρέσει που δεν χρειάζεται να σηκωθώ νωρίς το πρωί και να ετοιμαστώ, για να πάω 
στο σχολείο. Επίσης, για να παρακολουθήσω το μάθημα, αρκεί απλά να ανοίξω τον υπολογιστή 
μου και να συνδεθώ απευθείας στην ηλεκτρονική μου τάξη. Έτσι, εξοικονομώ χρόνο που μπορώ 
να τον διαθέσω, για να ασχοληθώ με άλλες δραστηριότητες. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν 
και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία στη φυσική τάξη, αποτελεί μια λύση 
ανάγκης, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η επαφή των παιδιών με τη μαθησιακή διαδικασία. 
Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της είναι οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις χρήσης των νέων τεχνολογιών.

∆υστυχώς, όμως, παρουσιάζονται αρκετές φορές τεχνικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την 
ομαλή διεξαγωγή του on-line μαθήματος. Πιο συχνά μας ταλαιπωρεί η κακή σύνδεση στο 
διαδίκτυο, που έχει ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον ήχο 
ή τις αποσυνδέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να έχουν 
κλειστές τις κάμερές τους, γεγονός, όμως, που κάνει ευκολότερη την αντιγραφή, κατά τη 
διάρκεια μιας εξέτασης ή ενός ψηφιακού τεστ. Το βασικότερο, κατά τη γνώμη μου, μειονέκτημα 
της τηλεκπαίδευσης είναι ότι έχει χαθεί η προσωπική επαφή με τους συμμαθητές και τους 
καθηγητές μου. Μου λείπει πολύ να είμαι μαζί με τους φίλους μου στο διάλειμμα και συχνά 
αισθάνομαι μοναξιά. Όμως, αν και προσπαθώ να επικοινωνώ με τους φίλους μου μέσω skype, 
viber ή άλλων εφαρμογών, τελικά καταλήγω να περνάω πολλές περισσότερες ώρες μπροστά 
στην οθόνη του υπολογιστή μου.

Προσωπικά βρίσκω τον καινούργιο τρόπο εκπαίδευσης πιο εύκολο και ξεκούραστο, αλλά 
υπάρχουν αρκετοί συμμαθητές μου που προτιμούν το μάθημα στη φυσική τάξη, γιατί με την 
παρουσία και την άμεση καθοδήγηση του καθηγητή κατανοούν καλύτερα τις πληροφορίες του 
μαθήματος. Παρόλα αυτά πρέπει να προσαρμοστούμε στη νέα ψηφιακή σχολική πραγματικότητα 
και ας ελπίσουμε ότι σύντομα η πανδημία θα είναι παρελθόν και θα επιστρέψουμε το 
συντομότερο δυνατό στις σχολικές αίθουσες.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών με διδάσκουσα την 
καθηγήτρια Ελένη Κόντα.
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Κορωνοϊός και περιβάλλον
Κατερίνα Αραμπατζή (Β1)

Στην περίοδο του κορωνοϊού δεν ακούμε και τόσο ευχάριστα νέα στις 
ειδήσεις. Κι όμως, τελικά ο κορωνοϊός έχει και μια θετική επίπτωση. 
Αυτή δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, παρά με το περιβάλλον. 
Ουσιαστικά, λόγω της καραντίνας, μειώθηκαν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό βοήθησε η καραντίνα, 
γιατί κάποια εργοστάσια έκλεισαν προσωρινά. Επιπλέον, μειώθηκε ο 
αριθμός των αεροπλάνων που πετούν στον ουρανό καθημερινά. Κάτι 
παρόμοιο συνέβη επίσης με τα αυτοκίνητα, αφού οι περισσότεροι 
άνθρωποι μένουν στο σπίτι. Για τον τελευταίο λόγο, δεν μειώθηκαν 
μόνο οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, αλλά βελτιώθηκε και η ποιότητα του αέρα στις πόλεις.

Παρόλα αυτά, αυτές είναι μόνο οι αρχικές επιπτώσεις, δηλαδή δεν 
είναι βέβαιο ποια θα είναι η συνολική επίπτωση στο περιβάλλον. Από 
ό,τι φαίνεται πάντως, λόγω κάποιων συνήθειών που αναπτυχθήκαν 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας, το αποτέλεσμα μάλλον θα είναι 
θετικό για το περιβάλλον. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι έμαθαν πώς να κάνουν τραπεζικές 
συναλλαγές μέσω του υπολογιστή. Έτσι, με το τέλος αυτής της 
περιόδου, ο κόσμος δεν θα χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να πάει 
μέχρι την τράπεζα, αφού θα ξέρει να κάνει συναλλαγές ηλεκτρονικά.

Όμως, δεν πρέπει αυτά να μας καθησυχάζουν απόλυτα, γιατί και σε 
αυτήν την περίοδο κάνουμε πράγματα που είναι αρνητικά για το 
περιβάλλον. Για παράδειγμα, μπορεί ο κόσμος να αγοράζει 
περισσότερα πλαστικά μιας χρήσης, όπως πλαστικά γάντια. Επίσης με 
τις παραδόσεις στο σπίτι, τα αντικείμενα μπορεί να φτάνουν σε 
πλαστικές σακούλες ή χαρτονένια κουτιά, τα οποία καταλήγουν στα 
σκουπίδια.

Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο κορωνοϊός 
έχει έναν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά δεν πρέπει να 
εφησυχάζουμε, αλλά να δρούμε.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.
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Η θετική πλευρά της καραντίνας
Νικόλας Ιωσηφίδης (Β1)

Η καραντίνα ήταν κάτι το οποίο εξόντωσε πολλούς ανθρώπους 
στην κοινωνία οικονομικά. Βέβαια, οι δεσμοί των οικογενειών 
έγιναν πολύ στενότεροι, καθώς ο χρόνος τον οποίο περνούσαν 
μαζί τα μέλη της οικογένειας ήταν πολύ περισσότερος.

Προσωπικά πιστεύω πως –από τη δική μου οπτική, που είμαι 
ακόμα παιδί– η καραντίνα ήταν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός! 
Πρώτον, μπορούσαμε εκτός από το να παίζουμε ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, να αξιοποιήσουμε όλον τον ελεύθερό μας χρόνο 
παίζοντας επιτραπέζια, κάνοντας κατασκευές, αλλά και 
διακοσμώντας το σπίτι μας. Επίσης, μάθαμε να αξιοποιούμε σε 
μεγαλύτερο βαθμό το διαδίκτυο, βλέποντας ταινίες, διαφόρους 
ιστότοπους μουσείων, αλλά και κάνοντας –προφανώς!– 
διαδικτυακά μαθήματα. Τέλος, εγώ αξιοποίησα την καραντίνα, 
εκτιμώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τη ζωή μου και το σπίτι μου.

Συμπερασματικά, η καραντίνα από τα μάτια τα δικά μου ήταν ένα 
αρκετά ευχάριστο γεγονός, το οποίο θα με βοηθήσει πολύ στη 
ζωή μου.

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μάρθα Πετμεζάρη.
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Η ζωή μετά τον κορωνοϊό
Κωνσταντίνος Μπόρος, Α2

Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν θα το είχατε σκεφτεί, αλλά, μόλις 
είδατε τον τίτλο, σάς μπήκαν ιδέες για το τι θα κάνετε όταν 
τελειώσει όλο αυτό που ζούμε εξαιτίας του κορωνοϊού. Πιθανόν θα 
σκεφτήκατε να πάτε να αγοράσετε ρούχα, παπούτσια και διαφορά 
προσωπικά αντικείμενα. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε να φάνε 
στην αγαπημένη τους καντίνα ή σε κάποιο εστιατόριο. Σε άλλους 
μπορεί να έχει λείψει η ατμόσφαιρα του γηπέδου. Αλλά τι πιστεύετε 
ότι θα ήταν πιο σημαντικό;

Την επόμενη μέρα που θα έχει τελειώσει όλο αυτό με την πανδημία, 
θα θέλουμε να συναντήσουμε τους φίλους μας από κοντά, για να 
τους μιλήσουμε και να μπορούμε να τους χαιρετήσουμε, όπως παλιά, 
χωρίς αποστάσεις ασφαλείας. Είμαι σίγουρος ότι όλοι, μικροί και 
μεγάλοι, θα τρέξουμε να αγκαλιάσουμε τους συγγενείς μας, τις 
γιαγιάδες και τους παππούδες, που τόσο καιρό προσπαθούσαμε να 
τους κρατήσουμε ασφαλείς. Ποιος περίμενε ότι θα περνούσαμε 
γιορτές μακριά από τους συγγενείς μας, χωρίς τα γέλια και τη 
φασαρία που κάναμε όλοι μαζί...

Τελικά, θα νιώθουμε ασφαλείς; Θα νιώθουμε ότι τέλειωσε όλο αυτό 
που ζήσαμε ή θα περιμένουμε την επόμενη πανδημία;

* Το άρθρο γράφτηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 
Ελληνικών με διδάσκουσα την καθηγήτρια Μαρία Φωτίου. 
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συνεντεύξεις



Νεογράφημα: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Covid-19 και 
στους κορωνοϊούς που εμφανίστηκαν στο παρελθόν; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ο Sars δεν ήταν τόσο μεταδοτικός, το ίδιο και ο 
Mers, αν και ήταν φονικότατος. Η θνησιμότητά του έφθανε τον έναν στους 
τέσσερις που προσβάλλονταν από τον ιό. Ο Covid-19 ξεκίνησε από 
νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο με ενδιάμεσο ξενιστή τον παγκολίνο, 
ένα εξωτικό ζώο της Κίνας. Ο Mers ξεκίνησε από τις καμήλες της αραβικής 
χερσονήσου.

Νεογράφημα: Τι συμβαίνει και εμφανίζεται ένας κορωνοϊός; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί υπάρχουν και στους ανθρώπους και 
στα ζώα, όπως είπαμε, και συνήθως προκαλούν μικρά και ακίνδυνα 
κρυολογήματα. Αν τώρα συνυπάρξουν οι άνθρωποι και τα ζώα σε συνθήκες 
που ευνοούν τη μετάδοση, είναι δυνατή η μετάλλαξη των ιών και η μετάδοσή 
τους από τα ζώα στους ανθρώπους και το αντίστροφο. Αυτό φαίνεται ότι 
έγινε στη Γιουχάν της Κίνας, σε μεγάλες υπαίθριες λαϊκές αγορές τροφίμων 
στις οποίες πωλούνται πολλά ζωντανά ζώα. Ένας ιός από τις νυχτερίδες, 
που δεν απειλούσε τον άνθρωπο, πέρασε μάλλον σε παγκολίνο, ο οποίος 
είχε προσβληθεί από κάποιον ανθρώπινο κορωνοϊό. Εκεί έγινε, μάλλον, η 
μετάλλαξη και μετά μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε πως 
στην αρχή ελπίζαμε να είναι μια ζωοανθρωπονόσος· να μεταδίδεται, 
δηλαδή, μόνο από ζώα στους ανθρώπους και όχι μεταξύ των ανθρώπων. 
Αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Συνέντευξη με τον Γενικό Αρχιάτρο 
∆ημήτριο Καραπιπέρη: 
«Θα επιστρέψουμε 
σε μια καινούργια κανονικότητα»
Χριστίνα Καπίταλη (Β2), Ευφροσύνη Καραπιπέρη (Β2), 
∆ημήτρης Μπόσκου (Β2) και Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2)

Νεογράφημα: Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, να υποβληθούμε σε τεστ 
πριν την επιστροφή μας στο σχολείο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πράγματι θα βοηθούσε ο έλεγχος των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν την επιστροφή στα σχολεία. Ιδίως με τα 
rapid tests, που είναι πιο εύχρηστα και φθηνά από τα τεστ μοριακού ελέγχου 
PCR και τα εφαρμόζουμε σε μεγάλη κλίμακα και στον στρατό, όταν 
υποδεχόμαστε σειρά νεοσυλλέκτων ή όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες από 
άδεια. ∆εν είναι πανάκεια τα τεστ, αλλά είναι μια καλή πρακτική. Πιο 
σημαντικά είναι τα υπόλοιπα μέτρα που πρέπει να τηρούνται με μεγάλη 
προσοχή.

Νεογράφημα: Τελικά, γιατρέ, πότε βλέπετε να επιστρέφουμε στην 
κανονικότητά μας;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια 
κανονικότητα. Πότε; Μετά από πολλούς μήνες· ίσως χρειαστεί και 
παραπάνω από χρόνο. Το 2021, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα 
προστατευτικά μέτρα για τον κορωνοϊό. Η μάσκα θα παραμείνει για πολύ 
καιρό. Βλέπουμε τους Ασιάτες να φοράνε μάσκα στα αεροδρόμια συνέχεια, 
εξαιτίας των επιδημιών που έχουν περάσει. Είπαμε πως ο λοιμός είναι ένας 
πόλεμος και όλοι οι πόλεμοι αφήνουν το αποτύπωμά τους και τα ίχνη τους 
στην κοινωνία. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Να μας μείνει η συνήθεια της 
υγιεινής των χεριών. Να είμαστε πιο απαιτητικοί με τους επαγγελματίες της 
εστίασης και της υγείας. Να ζητάμε, παραδείγματος χάριν, από τους 
σερβιτόρους να μην μιλούν πάνω από το φαγητό που μεταφέρουν. Να 
γίνουν όλα αυτά αυτονόητα για την κοινωνία μας. 

Νεογράφημα: Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και φέτος δεν θα πάμε 
κάποια πολυήμερη εκδρομή, όπως δεν πήγαμε και πέρσι. Νομίζετε πως 
του χρόνου την άνοιξη, όταν θα είμαστε στη Γ΄ Γυμνασίου, θα 
μπορέσουμε να πάμε; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ε, ναι! Του χρόνου την άνοιξη ελπίζω να πάτε και 
να χαρείτε την εκδρομή σας! 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ!

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως το εμβόλιο είναι αξιόπιστο και ασφαλές, 
παρά τον περιορισμένο χρόνο κλινικών δοκιμών;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα μέσα για την αντιμετώπιση του λοιμού είναι η 
προστασία της δημόσιας υγείας και η ανοσία της αγέλης. Όσοι πιο πολλοί 
ανοσοποιηθούν, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Η φυσική ανοσία έχει 
μεγάλο κόστος σε ζωές. Η τεχνητή ανοσία (με τον εμβολιασμό) έχει σώσει 
εκατομμύρια ζωές από πολλές νόσους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εκατό ετών. Τα εμβόλια είναι το δεύτερο πράγμα που έσωσε τόσες ζωές 
στον εικοστό αιώνα, μετά την εξασφάλιση καθαρού νερού. Το εμβόλιο της 
Pfizer που έχουμε αυτήν τη στιγμή είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και 
ασφαλές, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ας μην παραβλέπουμε 
πως ο λοιμός είναι μια άλλη μορφή πολέμου· ζούμε σε εμπόλεμη 
κατάσταση. Γι’ αυτό έτρεξαν οι ερευνητικές ομάδες τις διάφορες φάσεις 
παρασκευής του εμβολίου. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά είχαμε τόσους 
πολλούς εθελοντές και τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση από κρατικούς 
προϋπολογισμούς και από τον Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι bioinformatics 
που χρησιμοποιήσαν διάφορα μοντέλα, κι έτσι είχαμε πολύ γρήγορα 
αποτελέσματα. Βεβαίως, ποτέ δεν σταματά η παρατήρηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου. Επίσης για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκε η μέθοδος του mRNA σε εμβόλιο.

Νεογράφημα: Είναι εφικτή, κατά τη γνώμη σας, η επιστροφή μας στα 
σχολεία αυτήν την περίοδο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ναι, υπό προϋποθέσεις είναι εφικτή. Πρέπει τα 
μέτρα ατομικής υγιεινής να τηρούνται ευλαβικά. Πάντως, η λειτουργία των 
σχολείων είναι απαραίτητη για την ωρίμανση και την ανάπτυξη των παιδιών. 
Επίσης, από τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύουν περισσότερο οι 
καθηγητές και οι οικογένειες των παιδιών, παρά τα ίδια. ∆εν αποκλείω και 
περιοδικά lockdown, που θα περιλαμβάνουν και τα σχολεία, αν η πανδημία 
αναζωπυρωθεί. 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε από πέρσι τον Μάρτιο 
–αντιμετωπίζοντας έναν αόρατο εχθρό, τον νέο κορωνοϊό Covid-19, 
πολλές φορές μόνοι μας, κλεισμένοι με την οικογένειά μας σε συνθήκες 
καραντίνας και απαγορευτικού, μακριά από τον φυσικό μας χώρο, το 
σχολείο και την κοινωνία του– η έγκυρη και νηφάλια φωνή της επιστήμης 
είναι σαν φάρος στο σκοτάδι και ασφαλής οδοδείχτης. Γι’ αυτό το λόγο 
απευθυνθήκαμε στον ιατρό ∆ημήτριο Καραπιπέρη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο 
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 με τον βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, και 
πατέρα των συμμαθητριών μας Ευφροσύνης (Β2) και Αναστασίας (Γ1). Ο 
∆ημήτριος Καραπιπέρης έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του κορωνοϊού στο 
στράτευμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η εμπειρία και οι γνώσεις του στο 
θέμα διεύρυναν τους γνωστικούς μας ορίζοντες και μας γέμισαν 
αισιοδοξία για την τελική έκβαση της μάχης με τον ιό. Η συνέντευξη 
διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2020.

Νεογράφημα: Πότε πρωτοεμφανίστηκαν οι κορωνοϊοί στον κόσμο; Πότε 
εκδηλώθηκε η πρώτη επιδημία κορωνοϊού και σε ποια χώρα;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί αναγνωρίστηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν σε ζώα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στον άνθρωπο 
τεκμηριώθηκαν στη δεκαετία του 1960 από Βρετανούς επιστήμονες. Από 
τότε έχουμε τρεις γνωστές επιδημίες: Το 2002-2003 την επιδημία του 
πρώτου Sars σε Κίνα και Χογκ-Κογκ (την επιδημία αυτή εντόπισε πρώτος 
ένας Ιταλός γιατρός, ο οποίος και κατέληξε από τον ιό). Το 2012 την 
επιδημία του Mers στην αραβική χερσόνησο, που μέχρι τότε ήταν και ο πιο 
φονικός κορωνοϊός. Και φυσικά την τρέχουσα πανδημία που είναι και η 
φονικότερη όλων, καθώς προσέβαλε πάρα πολλούς. Πάντως, πρόγονοι των 
κορωνοϊών έχουν ανακαλυφθεί και στο γονιδίωμα απολιθωμάτων ηλικίας 
οκτώ χιλιάδων ετών. Πρέπει να το αντιληφθούμε πως κυριολεκτικά ζούμε 
μαζί τους.

Νεογράφημα: Ο κορωνοϊός προσβάλλει μόνο το ανώτερο αναπνευστικό;

 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Κυρίως προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό 
(μέχρι τον λάρυγγα). Τότε εμφανίζονται τα λεγόμενα ήπια συμπτώματα 
(δέκατα και βήχας). Το κατώτερο (τους πνεύμονες) το προσβάλλει λιγότερο 
συχνά, αλλά όταν το προσβάλει, η νόσος είναι σοβαρή. Ο νέος, όμως, 
κορωνοϊός πάει όπου πάει το αίμα: Μπορεί να χτυπήσει το συκώτι, το έντερο, 
τους νεφρούς, τον εγκέφαλο. Είναι πολυσυστηματική νόσος.

Νεογράφημα: Αυτοί που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε 
επειδή είναι ασθενείς είτε λόγω κάποιου αυτοάνοσου, είναι πιο 
ευάλωτοι στον κορωνοϊό; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όσοι έχουν ευάλωτο αμυντικό σύστημα (είτε 
λόγω νοσήματος είτε λόγω θεραπείας, π.χ. χημειοθεραπείας), νοσούν πιο 
εύκολα και πιο βαριά από τον κορωνοϊό. Γι’ αυτό και πρέπει να προσέχουν πιο 
πολύ και οι ίδιοι και το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακαλύψαμε πως κάποια ρευματολογικά φάρμακα, που 
δίνονται σε χρονίως πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα, μπορούν να 
ωφελήσουν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Νεογράφημα: Οι πλαστικές ασπίδες προσώπου μάς προστατεύουν το 
ίδιο αποτελεσματικά με τις μάσκες; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πλέον μας έχουν γίνει βίωμα τα μέτρα ατομικής 
προστασίας· μόνο αυτά έχουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό, 
μέχρι να εμβολιαστούμε. Η πλαστική ασπίδα προσώπου μάς προστατεύει, 
όταν τα σταγονίδια που δεχόμαστε δεν εκπέμπονται μακριά. Γνωρίζετε πως 
ο κορωνοϊός μεταδίδεται με σταγονίδια που φεύγουν από το στόμα μας, 
όταν μιλάμε, γελάμε, τραγουδάμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε. Ο βήχας και το 
φτέρνισμα είναι οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις. Από αυτές δεν μας 
προστατεύει η ασπίδα. Μόνο η μάσκα μάς προστατεύει από αυτά, με την 
προϋπόθεση να εφαρμόζει καλά γύρω από τη μύτη και το στόμα. Η ασπίδα 
μάς προστατεύει από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από την ομιλία. Η 
ασπίδα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά, κυρίως για τα μάτια. Το 
καλοκαίρι είχαν κυκλοφορήσει –κυρίως στους εργαζόμενους στην εστίαση– 
κάποιες «μισές ασπίδες» που επικεντρώνονταν στο πηγούνι. Αυτές ήταν 
τελείως άχρηστες! Επίσης, οι χειροποίητες υφασμάτινες μάσκες είναι 
αποτελεσματικές. Μπορούν να κρατήσουν μακριά μας μέχρι και το 95% των 
σταγονιδίων. Και είναι ευκολότερα ανεκτές για πολλή ώρα. Βλέπω αρκετούς 
νέους να τις ζωγραφίζουν και αυτό είναι πολύ ωραίο· βοηθά πολύ στην 
ψυχολογία μας να βάζουμε τον προσωπικό μας χαρακτήρα στη μάσκα μας!

Νεογράφημα: Ένας άνθρωπος που έχει αναρρώσει από τον κορωνοϊό, 
μπορεί να ξανανοσήσει;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ακόμη η ιατρική ψάχνει την απάντηση στην 
ερώτησή σας. Πόσο εύκολο είναι να ξανανοσήσει; Πόσο διαρκεί η ανοσία 
του; Μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 31 αναμολύνσεις στον κόσμο! Όσο πιο 
βαριά νοσεί κάποιος, τόσο πιο πολλά και καλά αντισώματα παράγει ο 
οργανισμός του. Η προστασία, με βάση όσα ξέρουμε σήμερα, διαρκεί 
τουλάχιστον τρεις μήνες, πιθανώς να φθάνει και τους έξι. Πάντως και οι 31 
αναμολύνσεις πέρασαν πολύ ήπια νόσο. Περιμένουμε και θα δούμε… 
Παλιές έρευνες έδιναν φυσική ανοσία, μετά από μόλυνση με άλλους 
κορωνοϊούς, ένα με δύο χρόνια.

Νεογράφημα: Ένα παιδί που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες διατρέχει τον 
ίδιο κίνδυνο με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκει και αυτός σε 
ευπαθή ομάδα; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά στην προεφηβική 
ηλικία δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, δεν κολλούν τον κορωνοϊό τόσο εύκολα, 
δεν νοσούν τόσο βαριά. Αλλά, αν έχει υποκείμενο νόσημα που επιφέρει 
πτώση της άμυνας του οργανισμού, κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα 
άλλα παιδιά· όχι, όμως, τόσο όσο οι ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα. Τα 
παιδιά κινδυνεύουν κυρίως από τους γονείς και τους δασκάλους τους, στους 
οποίους εκτίθενται για πολλή ώρα. 

Νεογράφημα: Τι γνωρίζουμε για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που 
εμφανίστηκαν τελευταία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νότιο Αφρική και 
στη Βραζιλία;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα περιμέναμε. Οι ιοί μεταλλάσσονται συχνά 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη Βρετανία διαπιστώθηκε η πρώτη μετάλλαξη 
του ιού πέρσι τον Σεπτέμβριο· μια μετάλλαξη που έκανε τον ιό να 
μεταδίδεται πιο εύκολα. Στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε ήδη 
διψήφιο αριθμό λοιμώξεων από το μεταλλαγμένο στέλεχος 26. Ευτυχώς το 
εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιάνει και τα νέα μεταλλαγμένα 
στελέχη. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα δούμε και νέες μεταλλάξεις του 
ιού. Και μεταλλάξεις προς το καλύτερο, δηλαδή, λιγότερο μεταδοτικές, 
λιγότερο θανατηφόρες. 
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Νεογράφημα: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Covid-19 και 
στους κορωνοϊούς που εμφανίστηκαν στο παρελθόν; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ο Sars δεν ήταν τόσο μεταδοτικός, το ίδιο και ο 
Mers, αν και ήταν φονικότατος. Η θνησιμότητά του έφθανε τον έναν στους 
τέσσερις που προσβάλλονταν από τον ιό. Ο Covid-19 ξεκίνησε από 
νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο με ενδιάμεσο ξενιστή τον παγκολίνο, 
ένα εξωτικό ζώο της Κίνας. Ο Mers ξεκίνησε από τις καμήλες της αραβικής 
χερσονήσου.

Νεογράφημα: Τι συμβαίνει και εμφανίζεται ένας κορωνοϊός; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί υπάρχουν και στους ανθρώπους και 
στα ζώα, όπως είπαμε, και συνήθως προκαλούν μικρά και ακίνδυνα 
κρυολογήματα. Αν τώρα συνυπάρξουν οι άνθρωποι και τα ζώα σε συνθήκες 
που ευνοούν τη μετάδοση, είναι δυνατή η μετάλλαξη των ιών και η μετάδοσή 
τους από τα ζώα στους ανθρώπους και το αντίστροφο. Αυτό φαίνεται ότι 
έγινε στη Γιουχάν της Κίνας, σε μεγάλες υπαίθριες λαϊκές αγορές τροφίμων 
στις οποίες πωλούνται πολλά ζωντανά ζώα. Ένας ιός από τις νυχτερίδες, 
που δεν απειλούσε τον άνθρωπο, πέρασε μάλλον σε παγκολίνο, ο οποίος 
είχε προσβληθεί από κάποιον ανθρώπινο κορωνοϊό. Εκεί έγινε, μάλλον, η 
μετάλλαξη και μετά μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε πως 
στην αρχή ελπίζαμε να είναι μια ζωοανθρωπονόσος· να μεταδίδεται, 
δηλαδή, μόνο από ζώα στους ανθρώπους και όχι μεταξύ των ανθρώπων. 
Αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Νεογράφημα: Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, να υποβληθούμε σε τεστ 
πριν την επιστροφή μας στο σχολείο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πράγματι θα βοηθούσε ο έλεγχος των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν την επιστροφή στα σχολεία. Ιδίως με τα 
rapid tests, που είναι πιο εύχρηστα και φθηνά από τα τεστ μοριακού ελέγχου 
PCR και τα εφαρμόζουμε σε μεγάλη κλίμακα και στον στρατό, όταν 
υποδεχόμαστε σειρά νεοσυλλέκτων ή όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες από 
άδεια. ∆εν είναι πανάκεια τα τεστ, αλλά είναι μια καλή πρακτική. Πιο 
σημαντικά είναι τα υπόλοιπα μέτρα που πρέπει να τηρούνται με μεγάλη 
προσοχή.

Νεογράφημα: Τελικά, γιατρέ, πότε βλέπετε να επιστρέφουμε στην 
κανονικότητά μας;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια 
κανονικότητα. Πότε; Μετά από πολλούς μήνες· ίσως χρειαστεί και 
παραπάνω από χρόνο. Το 2021, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα 
προστατευτικά μέτρα για τον κορωνοϊό. Η μάσκα θα παραμείνει για πολύ 
καιρό. Βλέπουμε τους Ασιάτες να φοράνε μάσκα στα αεροδρόμια συνέχεια, 
εξαιτίας των επιδημιών που έχουν περάσει. Είπαμε πως ο λοιμός είναι ένας 
πόλεμος και όλοι οι πόλεμοι αφήνουν το αποτύπωμά τους και τα ίχνη τους 
στην κοινωνία. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Να μας μείνει η συνήθεια της 
υγιεινής των χεριών. Να είμαστε πιο απαιτητικοί με τους επαγγελματίες της 
εστίασης και της υγείας. Να ζητάμε, παραδείγματος χάριν, από τους 
σερβιτόρους να μην μιλούν πάνω από το φαγητό που μεταφέρουν. Να 
γίνουν όλα αυτά αυτονόητα για την κοινωνία μας. 

Νεογράφημα: Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και φέτος δεν θα πάμε 
κάποια πολυήμερη εκδρομή, όπως δεν πήγαμε και πέρσι. Νομίζετε πως 
του χρόνου την άνοιξη, όταν θα είμαστε στη Γ΄ Γυμνασίου, θα 
μπορέσουμε να πάμε; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ε, ναι! Του χρόνου την άνοιξη ελπίζω να πάτε και 
να χαρείτε την εκδρομή σας! 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ!

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως το εμβόλιο είναι αξιόπιστο και ασφαλές, 
παρά τον περιορισμένο χρόνο κλινικών δοκιμών;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα μέσα για την αντιμετώπιση του λοιμού είναι η 
προστασία της δημόσιας υγείας και η ανοσία της αγέλης. Όσοι πιο πολλοί 
ανοσοποιηθούν, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Η φυσική ανοσία έχει 
μεγάλο κόστος σε ζωές. Η τεχνητή ανοσία (με τον εμβολιασμό) έχει σώσει 
εκατομμύρια ζωές από πολλές νόσους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εκατό ετών. Τα εμβόλια είναι το δεύτερο πράγμα που έσωσε τόσες ζωές 
στον εικοστό αιώνα, μετά την εξασφάλιση καθαρού νερού. Το εμβόλιο της 
Pfizer που έχουμε αυτήν τη στιγμή είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και 
ασφαλές, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ας μην παραβλέπουμε 
πως ο λοιμός είναι μια άλλη μορφή πολέμου· ζούμε σε εμπόλεμη 
κατάσταση. Γι’ αυτό έτρεξαν οι ερευνητικές ομάδες τις διάφορες φάσεις 
παρασκευής του εμβολίου. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά είχαμε τόσους 
πολλούς εθελοντές και τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση από κρατικούς 
προϋπολογισμούς και από τον Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι bioinformatics 
που χρησιμοποιήσαν διάφορα μοντέλα, κι έτσι είχαμε πολύ γρήγορα 
αποτελέσματα. Βεβαίως, ποτέ δεν σταματά η παρατήρηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου. Επίσης για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκε η μέθοδος του mRNA σε εμβόλιο.

Νεογράφημα: Είναι εφικτή, κατά τη γνώμη σας, η επιστροφή μας στα 
σχολεία αυτήν την περίοδο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ναι, υπό προϋποθέσεις είναι εφικτή. Πρέπει τα 
μέτρα ατομικής υγιεινής να τηρούνται ευλαβικά. Πάντως, η λειτουργία των 
σχολείων είναι απαραίτητη για την ωρίμανση και την ανάπτυξη των παιδιών. 
Επίσης, από τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύουν περισσότερο οι 
καθηγητές και οι οικογένειες των παιδιών, παρά τα ίδια. ∆εν αποκλείω και 
περιοδικά lockdown, που θα περιλαμβάνουν και τα σχολεία, αν η πανδημία 
αναζωπυρωθεί. 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε από πέρσι τον Μάρτιο 
–αντιμετωπίζοντας έναν αόρατο εχθρό, τον νέο κορωνοϊό Covid-19, 
πολλές φορές μόνοι μας, κλεισμένοι με την οικογένειά μας σε συνθήκες 
καραντίνας και απαγορευτικού, μακριά από τον φυσικό μας χώρο, το 
σχολείο και την κοινωνία του– η έγκυρη και νηφάλια φωνή της επιστήμης 
είναι σαν φάρος στο σκοτάδι και ασφαλής οδοδείχτης. Γι’ αυτό το λόγο 
απευθυνθήκαμε στον ιατρό ∆ημήτριο Καραπιπέρη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο 
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 με τον βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, και 
πατέρα των συμμαθητριών μας Ευφροσύνης (Β2) και Αναστασίας (Γ1). Ο 
∆ημήτριος Καραπιπέρης έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του κορωνοϊού στο 
στράτευμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η εμπειρία και οι γνώσεις του στο 
θέμα διεύρυναν τους γνωστικούς μας ορίζοντες και μας γέμισαν 
αισιοδοξία για την τελική έκβαση της μάχης με τον ιό. Η συνέντευξη 
διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2020.

Νεογράφημα: Πότε πρωτοεμφανίστηκαν οι κορωνοϊοί στον κόσμο; Πότε 
εκδηλώθηκε η πρώτη επιδημία κορωνοϊού και σε ποια χώρα;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί αναγνωρίστηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν σε ζώα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στον άνθρωπο 
τεκμηριώθηκαν στη δεκαετία του 1960 από Βρετανούς επιστήμονες. Από 
τότε έχουμε τρεις γνωστές επιδημίες: Το 2002-2003 την επιδημία του 
πρώτου Sars σε Κίνα και Χογκ-Κογκ (την επιδημία αυτή εντόπισε πρώτος 
ένας Ιταλός γιατρός, ο οποίος και κατέληξε από τον ιό). Το 2012 την 
επιδημία του Mers στην αραβική χερσόνησο, που μέχρι τότε ήταν και ο πιο 
φονικός κορωνοϊός. Και φυσικά την τρέχουσα πανδημία που είναι και η 
φονικότερη όλων, καθώς προσέβαλε πάρα πολλούς. Πάντως, πρόγονοι των 
κορωνοϊών έχουν ανακαλυφθεί και στο γονιδίωμα απολιθωμάτων ηλικίας 
οκτώ χιλιάδων ετών. Πρέπει να το αντιληφθούμε πως κυριολεκτικά ζούμε 
μαζί τους.

Νεογράφημα: Ο κορωνοϊός προσβάλλει μόνο το ανώτερο αναπνευστικό;

 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Κυρίως προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό 
(μέχρι τον λάρυγγα). Τότε εμφανίζονται τα λεγόμενα ήπια συμπτώματα 
(δέκατα και βήχας). Το κατώτερο (τους πνεύμονες) το προσβάλλει λιγότερο 
συχνά, αλλά όταν το προσβάλει, η νόσος είναι σοβαρή. Ο νέος, όμως, 
κορωνοϊός πάει όπου πάει το αίμα: Μπορεί να χτυπήσει το συκώτι, το έντερο, 
τους νεφρούς, τον εγκέφαλο. Είναι πολυσυστηματική νόσος.

Νεογράφημα: Αυτοί που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε 
επειδή είναι ασθενείς είτε λόγω κάποιου αυτοάνοσου, είναι πιο 
ευάλωτοι στον κορωνοϊό; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όσοι έχουν ευάλωτο αμυντικό σύστημα (είτε 
λόγω νοσήματος είτε λόγω θεραπείας, π.χ. χημειοθεραπείας), νοσούν πιο 
εύκολα και πιο βαριά από τον κορωνοϊό. Γι’ αυτό και πρέπει να προσέχουν πιο 
πολύ και οι ίδιοι και το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακαλύψαμε πως κάποια ρευματολογικά φάρμακα, που 
δίνονται σε χρονίως πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα, μπορούν να 
ωφελήσουν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Νεογράφημα: Οι πλαστικές ασπίδες προσώπου μάς προστατεύουν το 
ίδιο αποτελεσματικά με τις μάσκες; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πλέον μας έχουν γίνει βίωμα τα μέτρα ατομικής 
προστασίας· μόνο αυτά έχουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό, 
μέχρι να εμβολιαστούμε. Η πλαστική ασπίδα προσώπου μάς προστατεύει, 
όταν τα σταγονίδια που δεχόμαστε δεν εκπέμπονται μακριά. Γνωρίζετε πως 
ο κορωνοϊός μεταδίδεται με σταγονίδια που φεύγουν από το στόμα μας, 
όταν μιλάμε, γελάμε, τραγουδάμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε. Ο βήχας και το 
φτέρνισμα είναι οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις. Από αυτές δεν μας 
προστατεύει η ασπίδα. Μόνο η μάσκα μάς προστατεύει από αυτά, με την 
προϋπόθεση να εφαρμόζει καλά γύρω από τη μύτη και το στόμα. Η ασπίδα 
μάς προστατεύει από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από την ομιλία. Η 
ασπίδα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά, κυρίως για τα μάτια. Το 
καλοκαίρι είχαν κυκλοφορήσει –κυρίως στους εργαζόμενους στην εστίαση– 
κάποιες «μισές ασπίδες» που επικεντρώνονταν στο πηγούνι. Αυτές ήταν 
τελείως άχρηστες! Επίσης, οι χειροποίητες υφασμάτινες μάσκες είναι 
αποτελεσματικές. Μπορούν να κρατήσουν μακριά μας μέχρι και το 95% των 
σταγονιδίων. Και είναι ευκολότερα ανεκτές για πολλή ώρα. Βλέπω αρκετούς 
νέους να τις ζωγραφίζουν και αυτό είναι πολύ ωραίο· βοηθά πολύ στην 
ψυχολογία μας να βάζουμε τον προσωπικό μας χαρακτήρα στη μάσκα μας!

Νεογράφημα: Ένας άνθρωπος που έχει αναρρώσει από τον κορωνοϊό, 
μπορεί να ξανανοσήσει;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ακόμη η ιατρική ψάχνει την απάντηση στην 
ερώτησή σας. Πόσο εύκολο είναι να ξανανοσήσει; Πόσο διαρκεί η ανοσία 
του; Μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 31 αναμολύνσεις στον κόσμο! Όσο πιο 
βαριά νοσεί κάποιος, τόσο πιο πολλά και καλά αντισώματα παράγει ο 
οργανισμός του. Η προστασία, με βάση όσα ξέρουμε σήμερα, διαρκεί 
τουλάχιστον τρεις μήνες, πιθανώς να φθάνει και τους έξι. Πάντως και οι 31 
αναμολύνσεις πέρασαν πολύ ήπια νόσο. Περιμένουμε και θα δούμε… 
Παλιές έρευνες έδιναν φυσική ανοσία, μετά από μόλυνση με άλλους 
κορωνοϊούς, ένα με δύο χρόνια.

Νεογράφημα: Ένα παιδί που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες διατρέχει τον 
ίδιο κίνδυνο με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκει και αυτός σε 
ευπαθή ομάδα; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά στην προεφηβική 
ηλικία δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, δεν κολλούν τον κορωνοϊό τόσο εύκολα, 
δεν νοσούν τόσο βαριά. Αλλά, αν έχει υποκείμενο νόσημα που επιφέρει 
πτώση της άμυνας του οργανισμού, κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα 
άλλα παιδιά· όχι, όμως, τόσο όσο οι ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα. Τα 
παιδιά κινδυνεύουν κυρίως από τους γονείς και τους δασκάλους τους, στους 
οποίους εκτίθενται για πολλή ώρα. 

Νεογράφημα: Τι γνωρίζουμε για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που 
εμφανίστηκαν τελευταία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νότιο Αφρική και 
στη Βραζιλία;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα περιμέναμε. Οι ιοί μεταλλάσσονται συχνά 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη Βρετανία διαπιστώθηκε η πρώτη μετάλλαξη 
του ιού πέρσι τον Σεπτέμβριο· μια μετάλλαξη που έκανε τον ιό να 
μεταδίδεται πιο εύκολα. Στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε ήδη 
διψήφιο αριθμό λοιμώξεων από το μεταλλαγμένο στέλεχος 26. Ευτυχώς το 
εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιάνει και τα νέα μεταλλαγμένα 
στελέχη. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα δούμε και νέες μεταλλάξεις του 
ιού. Και μεταλλάξεις προς το καλύτερο, δηλαδή, λιγότερο μεταδοτικές, 
λιγότερο θανατηφόρες. 
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Νεογράφημα: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Covid-19 και 
στους κορωνοϊούς που εμφανίστηκαν στο παρελθόν; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ο Sars δεν ήταν τόσο μεταδοτικός, το ίδιο και ο 
Mers, αν και ήταν φονικότατος. Η θνησιμότητά του έφθανε τον έναν στους 
τέσσερις που προσβάλλονταν από τον ιό. Ο Covid-19 ξεκίνησε από 
νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο με ενδιάμεσο ξενιστή τον παγκολίνο, 
ένα εξωτικό ζώο της Κίνας. Ο Mers ξεκίνησε από τις καμήλες της αραβικής 
χερσονήσου.

Νεογράφημα: Τι συμβαίνει και εμφανίζεται ένας κορωνοϊός; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί υπάρχουν και στους ανθρώπους και 
στα ζώα, όπως είπαμε, και συνήθως προκαλούν μικρά και ακίνδυνα 
κρυολογήματα. Αν τώρα συνυπάρξουν οι άνθρωποι και τα ζώα σε συνθήκες 
που ευνοούν τη μετάδοση, είναι δυνατή η μετάλλαξη των ιών και η μετάδοσή 
τους από τα ζώα στους ανθρώπους και το αντίστροφο. Αυτό φαίνεται ότι 
έγινε στη Γιουχάν της Κίνας, σε μεγάλες υπαίθριες λαϊκές αγορές τροφίμων 
στις οποίες πωλούνται πολλά ζωντανά ζώα. Ένας ιός από τις νυχτερίδες, 
που δεν απειλούσε τον άνθρωπο, πέρασε μάλλον σε παγκολίνο, ο οποίος 
είχε προσβληθεί από κάποιον ανθρώπινο κορωνοϊό. Εκεί έγινε, μάλλον, η 
μετάλλαξη και μετά μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε πως 
στην αρχή ελπίζαμε να είναι μια ζωοανθρωπονόσος· να μεταδίδεται, 
δηλαδή, μόνο από ζώα στους ανθρώπους και όχι μεταξύ των ανθρώπων. 
Αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Νεογράφημα: Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, να υποβληθούμε σε τεστ 
πριν την επιστροφή μας στο σχολείο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πράγματι θα βοηθούσε ο έλεγχος των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν την επιστροφή στα σχολεία. Ιδίως με τα 
rapid tests, που είναι πιο εύχρηστα και φθηνά από τα τεστ μοριακού ελέγχου 
PCR και τα εφαρμόζουμε σε μεγάλη κλίμακα και στον στρατό, όταν 
υποδεχόμαστε σειρά νεοσυλλέκτων ή όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες από 
άδεια. ∆εν είναι πανάκεια τα τεστ, αλλά είναι μια καλή πρακτική. Πιο 
σημαντικά είναι τα υπόλοιπα μέτρα που πρέπει να τηρούνται με μεγάλη 
προσοχή.

Νεογράφημα: Τελικά, γιατρέ, πότε βλέπετε να επιστρέφουμε στην 
κανονικότητά μας;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια 
κανονικότητα. Πότε; Μετά από πολλούς μήνες· ίσως χρειαστεί και 
παραπάνω από χρόνο. Το 2021, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα 
προστατευτικά μέτρα για τον κορωνοϊό. Η μάσκα θα παραμείνει για πολύ 
καιρό. Βλέπουμε τους Ασιάτες να φοράνε μάσκα στα αεροδρόμια συνέχεια, 
εξαιτίας των επιδημιών που έχουν περάσει. Είπαμε πως ο λοιμός είναι ένας 
πόλεμος και όλοι οι πόλεμοι αφήνουν το αποτύπωμά τους και τα ίχνη τους 
στην κοινωνία. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Να μας μείνει η συνήθεια της 
υγιεινής των χεριών. Να είμαστε πιο απαιτητικοί με τους επαγγελματίες της 
εστίασης και της υγείας. Να ζητάμε, παραδείγματος χάριν, από τους 
σερβιτόρους να μην μιλούν πάνω από το φαγητό που μεταφέρουν. Να 
γίνουν όλα αυτά αυτονόητα για την κοινωνία μας. 

Νεογράφημα: Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και φέτος δεν θα πάμε 
κάποια πολυήμερη εκδρομή, όπως δεν πήγαμε και πέρσι. Νομίζετε πως 
του χρόνου την άνοιξη, όταν θα είμαστε στη Γ΄ Γυμνασίου, θα 
μπορέσουμε να πάμε; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ε, ναι! Του χρόνου την άνοιξη ελπίζω να πάτε και 
να χαρείτε την εκδρομή σας! 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ!

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως το εμβόλιο είναι αξιόπιστο και ασφαλές, 
παρά τον περιορισμένο χρόνο κλινικών δοκιμών;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα μέσα για την αντιμετώπιση του λοιμού είναι η 
προστασία της δημόσιας υγείας και η ανοσία της αγέλης. Όσοι πιο πολλοί 
ανοσοποιηθούν, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Η φυσική ανοσία έχει 
μεγάλο κόστος σε ζωές. Η τεχνητή ανοσία (με τον εμβολιασμό) έχει σώσει 
εκατομμύρια ζωές από πολλές νόσους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εκατό ετών. Τα εμβόλια είναι το δεύτερο πράγμα που έσωσε τόσες ζωές 
στον εικοστό αιώνα, μετά την εξασφάλιση καθαρού νερού. Το εμβόλιο της 
Pfizer που έχουμε αυτήν τη στιγμή είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και 
ασφαλές, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ας μην παραβλέπουμε 
πως ο λοιμός είναι μια άλλη μορφή πολέμου· ζούμε σε εμπόλεμη 
κατάσταση. Γι’ αυτό έτρεξαν οι ερευνητικές ομάδες τις διάφορες φάσεις 
παρασκευής του εμβολίου. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά είχαμε τόσους 
πολλούς εθελοντές και τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση από κρατικούς 
προϋπολογισμούς και από τον Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι bioinformatics 
που χρησιμοποιήσαν διάφορα μοντέλα, κι έτσι είχαμε πολύ γρήγορα 
αποτελέσματα. Βεβαίως, ποτέ δεν σταματά η παρατήρηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου. Επίσης για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκε η μέθοδος του mRNA σε εμβόλιο.

Νεογράφημα: Είναι εφικτή, κατά τη γνώμη σας, η επιστροφή μας στα 
σχολεία αυτήν την περίοδο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ναι, υπό προϋποθέσεις είναι εφικτή. Πρέπει τα 
μέτρα ατομικής υγιεινής να τηρούνται ευλαβικά. Πάντως, η λειτουργία των 
σχολείων είναι απαραίτητη για την ωρίμανση και την ανάπτυξη των παιδιών. 
Επίσης, από τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύουν περισσότερο οι 
καθηγητές και οι οικογένειες των παιδιών, παρά τα ίδια. ∆εν αποκλείω και 
περιοδικά lockdown, που θα περιλαμβάνουν και τα σχολεία, αν η πανδημία 
αναζωπυρωθεί. 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε από πέρσι τον Μάρτιο 
–αντιμετωπίζοντας έναν αόρατο εχθρό, τον νέο κορωνοϊό Covid-19, 
πολλές φορές μόνοι μας, κλεισμένοι με την οικογένειά μας σε συνθήκες 
καραντίνας και απαγορευτικού, μακριά από τον φυσικό μας χώρο, το 
σχολείο και την κοινωνία του– η έγκυρη και νηφάλια φωνή της επιστήμης 
είναι σαν φάρος στο σκοτάδι και ασφαλής οδοδείχτης. Γι’ αυτό το λόγο 
απευθυνθήκαμε στον ιατρό ∆ημήτριο Καραπιπέρη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο 
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 με τον βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, και 
πατέρα των συμμαθητριών μας Ευφροσύνης (Β2) και Αναστασίας (Γ1). Ο 
∆ημήτριος Καραπιπέρης έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του κορωνοϊού στο 
στράτευμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η εμπειρία και οι γνώσεις του στο 
θέμα διεύρυναν τους γνωστικούς μας ορίζοντες και μας γέμισαν 
αισιοδοξία για την τελική έκβαση της μάχης με τον ιό. Η συνέντευξη 
διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2020.

Νεογράφημα: Πότε πρωτοεμφανίστηκαν οι κορωνοϊοί στον κόσμο; Πότε 
εκδηλώθηκε η πρώτη επιδημία κορωνοϊού και σε ποια χώρα;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί αναγνωρίστηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν σε ζώα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στον άνθρωπο 
τεκμηριώθηκαν στη δεκαετία του 1960 από Βρετανούς επιστήμονες. Από 
τότε έχουμε τρεις γνωστές επιδημίες: Το 2002-2003 την επιδημία του 
πρώτου Sars σε Κίνα και Χογκ-Κογκ (την επιδημία αυτή εντόπισε πρώτος 
ένας Ιταλός γιατρός, ο οποίος και κατέληξε από τον ιό). Το 2012 την 
επιδημία του Mers στην αραβική χερσόνησο, που μέχρι τότε ήταν και ο πιο 
φονικός κορωνοϊός. Και φυσικά την τρέχουσα πανδημία που είναι και η 
φονικότερη όλων, καθώς προσέβαλε πάρα πολλούς. Πάντως, πρόγονοι των 
κορωνοϊών έχουν ανακαλυφθεί και στο γονιδίωμα απολιθωμάτων ηλικίας 
οκτώ χιλιάδων ετών. Πρέπει να το αντιληφθούμε πως κυριολεκτικά ζούμε 
μαζί τους.

Νεογράφημα: Ο κορωνοϊός προσβάλλει μόνο το ανώτερο αναπνευστικό;

 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Κυρίως προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό 
(μέχρι τον λάρυγγα). Τότε εμφανίζονται τα λεγόμενα ήπια συμπτώματα 
(δέκατα και βήχας). Το κατώτερο (τους πνεύμονες) το προσβάλλει λιγότερο 
συχνά, αλλά όταν το προσβάλει, η νόσος είναι σοβαρή. Ο νέος, όμως, 
κορωνοϊός πάει όπου πάει το αίμα: Μπορεί να χτυπήσει το συκώτι, το έντερο, 
τους νεφρούς, τον εγκέφαλο. Είναι πολυσυστηματική νόσος.

Νεογράφημα: Αυτοί που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε 
επειδή είναι ασθενείς είτε λόγω κάποιου αυτοάνοσου, είναι πιο 
ευάλωτοι στον κορωνοϊό; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όσοι έχουν ευάλωτο αμυντικό σύστημα (είτε 
λόγω νοσήματος είτε λόγω θεραπείας, π.χ. χημειοθεραπείας), νοσούν πιο 
εύκολα και πιο βαριά από τον κορωνοϊό. Γι’ αυτό και πρέπει να προσέχουν πιο 
πολύ και οι ίδιοι και το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακαλύψαμε πως κάποια ρευματολογικά φάρμακα, που 
δίνονται σε χρονίως πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα, μπορούν να 
ωφελήσουν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Νεογράφημα: Οι πλαστικές ασπίδες προσώπου μάς προστατεύουν το 
ίδιο αποτελεσματικά με τις μάσκες; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πλέον μας έχουν γίνει βίωμα τα μέτρα ατομικής 
προστασίας· μόνο αυτά έχουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό, 
μέχρι να εμβολιαστούμε. Η πλαστική ασπίδα προσώπου μάς προστατεύει, 
όταν τα σταγονίδια που δεχόμαστε δεν εκπέμπονται μακριά. Γνωρίζετε πως 
ο κορωνοϊός μεταδίδεται με σταγονίδια που φεύγουν από το στόμα μας, 
όταν μιλάμε, γελάμε, τραγουδάμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε. Ο βήχας και το 
φτέρνισμα είναι οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις. Από αυτές δεν μας 
προστατεύει η ασπίδα. Μόνο η μάσκα μάς προστατεύει από αυτά, με την 
προϋπόθεση να εφαρμόζει καλά γύρω από τη μύτη και το στόμα. Η ασπίδα 
μάς προστατεύει από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από την ομιλία. Η 
ασπίδα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά, κυρίως για τα μάτια. Το 
καλοκαίρι είχαν κυκλοφορήσει –κυρίως στους εργαζόμενους στην εστίαση– 
κάποιες «μισές ασπίδες» που επικεντρώνονταν στο πηγούνι. Αυτές ήταν 
τελείως άχρηστες! Επίσης, οι χειροποίητες υφασμάτινες μάσκες είναι 
αποτελεσματικές. Μπορούν να κρατήσουν μακριά μας μέχρι και το 95% των 
σταγονιδίων. Και είναι ευκολότερα ανεκτές για πολλή ώρα. Βλέπω αρκετούς 
νέους να τις ζωγραφίζουν και αυτό είναι πολύ ωραίο· βοηθά πολύ στην 
ψυχολογία μας να βάζουμε τον προσωπικό μας χαρακτήρα στη μάσκα μας!

Νεογράφημα: Ένας άνθρωπος που έχει αναρρώσει από τον κορωνοϊό, 
μπορεί να ξανανοσήσει;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ακόμη η ιατρική ψάχνει την απάντηση στην 
ερώτησή σας. Πόσο εύκολο είναι να ξανανοσήσει; Πόσο διαρκεί η ανοσία 
του; Μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 31 αναμολύνσεις στον κόσμο! Όσο πιο 
βαριά νοσεί κάποιος, τόσο πιο πολλά και καλά αντισώματα παράγει ο 
οργανισμός του. Η προστασία, με βάση όσα ξέρουμε σήμερα, διαρκεί 
τουλάχιστον τρεις μήνες, πιθανώς να φθάνει και τους έξι. Πάντως και οι 31 
αναμολύνσεις πέρασαν πολύ ήπια νόσο. Περιμένουμε και θα δούμε… 
Παλιές έρευνες έδιναν φυσική ανοσία, μετά από μόλυνση με άλλους 
κορωνοϊούς, ένα με δύο χρόνια.

Νεογράφημα: Ένα παιδί που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες διατρέχει τον 
ίδιο κίνδυνο με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκει και αυτός σε 
ευπαθή ομάδα; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά στην προεφηβική 
ηλικία δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, δεν κολλούν τον κορωνοϊό τόσο εύκολα, 
δεν νοσούν τόσο βαριά. Αλλά, αν έχει υποκείμενο νόσημα που επιφέρει 
πτώση της άμυνας του οργανισμού, κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα 
άλλα παιδιά· όχι, όμως, τόσο όσο οι ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα. Τα 
παιδιά κινδυνεύουν κυρίως από τους γονείς και τους δασκάλους τους, στους 
οποίους εκτίθενται για πολλή ώρα. 

Νεογράφημα: Τι γνωρίζουμε για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που 
εμφανίστηκαν τελευταία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νότιο Αφρική και 
στη Βραζιλία;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα περιμέναμε. Οι ιοί μεταλλάσσονται συχνά 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη Βρετανία διαπιστώθηκε η πρώτη μετάλλαξη 
του ιού πέρσι τον Σεπτέμβριο· μια μετάλλαξη που έκανε τον ιό να 
μεταδίδεται πιο εύκολα. Στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε ήδη 
διψήφιο αριθμό λοιμώξεων από το μεταλλαγμένο στέλεχος 26. Ευτυχώς το 
εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιάνει και τα νέα μεταλλαγμένα 
στελέχη. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα δούμε και νέες μεταλλάξεις του 
ιού. Και μεταλλάξεις προς το καλύτερο, δηλαδή, λιγότερο μεταδοτικές, 
λιγότερο θανατηφόρες. 
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Νεογράφημα: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Covid-19 και 
στους κορωνοϊούς που εμφανίστηκαν στο παρελθόν; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ο Sars δεν ήταν τόσο μεταδοτικός, το ίδιο και ο 
Mers, αν και ήταν φονικότατος. Η θνησιμότητά του έφθανε τον έναν στους 
τέσσερις που προσβάλλονταν από τον ιό. Ο Covid-19 ξεκίνησε από 
νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο με ενδιάμεσο ξενιστή τον παγκολίνο, 
ένα εξωτικό ζώο της Κίνας. Ο Mers ξεκίνησε από τις καμήλες της αραβικής 
χερσονήσου.

Νεογράφημα: Τι συμβαίνει και εμφανίζεται ένας κορωνοϊός; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί υπάρχουν και στους ανθρώπους και 
στα ζώα, όπως είπαμε, και συνήθως προκαλούν μικρά και ακίνδυνα 
κρυολογήματα. Αν τώρα συνυπάρξουν οι άνθρωποι και τα ζώα σε συνθήκες 
που ευνοούν τη μετάδοση, είναι δυνατή η μετάλλαξη των ιών και η μετάδοσή 
τους από τα ζώα στους ανθρώπους και το αντίστροφο. Αυτό φαίνεται ότι 
έγινε στη Γιουχάν της Κίνας, σε μεγάλες υπαίθριες λαϊκές αγορές τροφίμων 
στις οποίες πωλούνται πολλά ζωντανά ζώα. Ένας ιός από τις νυχτερίδες, 
που δεν απειλούσε τον άνθρωπο, πέρασε μάλλον σε παγκολίνο, ο οποίος 
είχε προσβληθεί από κάποιον ανθρώπινο κορωνοϊό. Εκεί έγινε, μάλλον, η 
μετάλλαξη και μετά μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε πως 
στην αρχή ελπίζαμε να είναι μια ζωοανθρωπονόσος· να μεταδίδεται, 
δηλαδή, μόνο από ζώα στους ανθρώπους και όχι μεταξύ των ανθρώπων. 
Αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Νεογράφημα: Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, να υποβληθούμε σε τεστ 
πριν την επιστροφή μας στο σχολείο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πράγματι θα βοηθούσε ο έλεγχος των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν την επιστροφή στα σχολεία. Ιδίως με τα 
rapid tests, που είναι πιο εύχρηστα και φθηνά από τα τεστ μοριακού ελέγχου 
PCR και τα εφαρμόζουμε σε μεγάλη κλίμακα και στον στρατό, όταν 
υποδεχόμαστε σειρά νεοσυλλέκτων ή όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες από 
άδεια. ∆εν είναι πανάκεια τα τεστ, αλλά είναι μια καλή πρακτική. Πιο 
σημαντικά είναι τα υπόλοιπα μέτρα που πρέπει να τηρούνται με μεγάλη 
προσοχή.

Νεογράφημα: Τελικά, γιατρέ, πότε βλέπετε να επιστρέφουμε στην 
κανονικότητά μας;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια 
κανονικότητα. Πότε; Μετά από πολλούς μήνες· ίσως χρειαστεί και 
παραπάνω από χρόνο. Το 2021, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα 
προστατευτικά μέτρα για τον κορωνοϊό. Η μάσκα θα παραμείνει για πολύ 
καιρό. Βλέπουμε τους Ασιάτες να φοράνε μάσκα στα αεροδρόμια συνέχεια, 
εξαιτίας των επιδημιών που έχουν περάσει. Είπαμε πως ο λοιμός είναι ένας 
πόλεμος και όλοι οι πόλεμοι αφήνουν το αποτύπωμά τους και τα ίχνη τους 
στην κοινωνία. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Να μας μείνει η συνήθεια της 
υγιεινής των χεριών. Να είμαστε πιο απαιτητικοί με τους επαγγελματίες της 
εστίασης και της υγείας. Να ζητάμε, παραδείγματος χάριν, από τους 
σερβιτόρους να μην μιλούν πάνω από το φαγητό που μεταφέρουν. Να 
γίνουν όλα αυτά αυτονόητα για την κοινωνία μας. 

Νεογράφημα: Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και φέτος δεν θα πάμε 
κάποια πολυήμερη εκδρομή, όπως δεν πήγαμε και πέρσι. Νομίζετε πως 
του χρόνου την άνοιξη, όταν θα είμαστε στη Γ΄ Γυμνασίου, θα 
μπορέσουμε να πάμε; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ε, ναι! Του χρόνου την άνοιξη ελπίζω να πάτε και 
να χαρείτε την εκδρομή σας! 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ!

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως το εμβόλιο είναι αξιόπιστο και ασφαλές, 
παρά τον περιορισμένο χρόνο κλινικών δοκιμών;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα μέσα για την αντιμετώπιση του λοιμού είναι η 
προστασία της δημόσιας υγείας και η ανοσία της αγέλης. Όσοι πιο πολλοί 
ανοσοποιηθούν, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Η φυσική ανοσία έχει 
μεγάλο κόστος σε ζωές. Η τεχνητή ανοσία (με τον εμβολιασμό) έχει σώσει 
εκατομμύρια ζωές από πολλές νόσους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εκατό ετών. Τα εμβόλια είναι το δεύτερο πράγμα που έσωσε τόσες ζωές 
στον εικοστό αιώνα, μετά την εξασφάλιση καθαρού νερού. Το εμβόλιο της 
Pfizer που έχουμε αυτήν τη στιγμή είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και 
ασφαλές, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ας μην παραβλέπουμε 
πως ο λοιμός είναι μια άλλη μορφή πολέμου· ζούμε σε εμπόλεμη 
κατάσταση. Γι’ αυτό έτρεξαν οι ερευνητικές ομάδες τις διάφορες φάσεις 
παρασκευής του εμβολίου. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά είχαμε τόσους 
πολλούς εθελοντές και τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση από κρατικούς 
προϋπολογισμούς και από τον Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι bioinformatics 
που χρησιμοποιήσαν διάφορα μοντέλα, κι έτσι είχαμε πολύ γρήγορα 
αποτελέσματα. Βεβαίως, ποτέ δεν σταματά η παρατήρηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου. Επίσης για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκε η μέθοδος του mRNA σε εμβόλιο.

Νεογράφημα: Είναι εφικτή, κατά τη γνώμη σας, η επιστροφή μας στα 
σχολεία αυτήν την περίοδο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ναι, υπό προϋποθέσεις είναι εφικτή. Πρέπει τα 
μέτρα ατομικής υγιεινής να τηρούνται ευλαβικά. Πάντως, η λειτουργία των 
σχολείων είναι απαραίτητη για την ωρίμανση και την ανάπτυξη των παιδιών. 
Επίσης, από τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύουν περισσότερο οι 
καθηγητές και οι οικογένειες των παιδιών, παρά τα ίδια. ∆εν αποκλείω και 
περιοδικά lockdown, που θα περιλαμβάνουν και τα σχολεία, αν η πανδημία 
αναζωπυρωθεί. 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε από πέρσι τον Μάρτιο 
–αντιμετωπίζοντας έναν αόρατο εχθρό, τον νέο κορωνοϊό Covid-19, 
πολλές φορές μόνοι μας, κλεισμένοι με την οικογένειά μας σε συνθήκες 
καραντίνας και απαγορευτικού, μακριά από τον φυσικό μας χώρο, το 
σχολείο και την κοινωνία του– η έγκυρη και νηφάλια φωνή της επιστήμης 
είναι σαν φάρος στο σκοτάδι και ασφαλής οδοδείχτης. Γι’ αυτό το λόγο 
απευθυνθήκαμε στον ιατρό ∆ημήτριο Καραπιπέρη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο 
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 με τον βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, και 
πατέρα των συμμαθητριών μας Ευφροσύνης (Β2) και Αναστασίας (Γ1). Ο 
∆ημήτριος Καραπιπέρης έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του κορωνοϊού στο 
στράτευμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η εμπειρία και οι γνώσεις του στο 
θέμα διεύρυναν τους γνωστικούς μας ορίζοντες και μας γέμισαν 
αισιοδοξία για την τελική έκβαση της μάχης με τον ιό. Η συνέντευξη 
διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2020.

Νεογράφημα: Πότε πρωτοεμφανίστηκαν οι κορωνοϊοί στον κόσμο; Πότε 
εκδηλώθηκε η πρώτη επιδημία κορωνοϊού και σε ποια χώρα;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί αναγνωρίστηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν σε ζώα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στον άνθρωπο 
τεκμηριώθηκαν στη δεκαετία του 1960 από Βρετανούς επιστήμονες. Από 
τότε έχουμε τρεις γνωστές επιδημίες: Το 2002-2003 την επιδημία του 
πρώτου Sars σε Κίνα και Χογκ-Κογκ (την επιδημία αυτή εντόπισε πρώτος 
ένας Ιταλός γιατρός, ο οποίος και κατέληξε από τον ιό). Το 2012 την 
επιδημία του Mers στην αραβική χερσόνησο, που μέχρι τότε ήταν και ο πιο 
φονικός κορωνοϊός. Και φυσικά την τρέχουσα πανδημία που είναι και η 
φονικότερη όλων, καθώς προσέβαλε πάρα πολλούς. Πάντως, πρόγονοι των 
κορωνοϊών έχουν ανακαλυφθεί και στο γονιδίωμα απολιθωμάτων ηλικίας 
οκτώ χιλιάδων ετών. Πρέπει να το αντιληφθούμε πως κυριολεκτικά ζούμε 
μαζί τους.

Νεογράφημα: Ο κορωνοϊός προσβάλλει μόνο το ανώτερο αναπνευστικό;

 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Κυρίως προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό 
(μέχρι τον λάρυγγα). Τότε εμφανίζονται τα λεγόμενα ήπια συμπτώματα 
(δέκατα και βήχας). Το κατώτερο (τους πνεύμονες) το προσβάλλει λιγότερο 
συχνά, αλλά όταν το προσβάλει, η νόσος είναι σοβαρή. Ο νέος, όμως, 
κορωνοϊός πάει όπου πάει το αίμα: Μπορεί να χτυπήσει το συκώτι, το έντερο, 
τους νεφρούς, τον εγκέφαλο. Είναι πολυσυστηματική νόσος.

Νεογράφημα: Αυτοί που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε 
επειδή είναι ασθενείς είτε λόγω κάποιου αυτοάνοσου, είναι πιο 
ευάλωτοι στον κορωνοϊό; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όσοι έχουν ευάλωτο αμυντικό σύστημα (είτε 
λόγω νοσήματος είτε λόγω θεραπείας, π.χ. χημειοθεραπείας), νοσούν πιο 
εύκολα και πιο βαριά από τον κορωνοϊό. Γι’ αυτό και πρέπει να προσέχουν πιο 
πολύ και οι ίδιοι και το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακαλύψαμε πως κάποια ρευματολογικά φάρμακα, που 
δίνονται σε χρονίως πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα, μπορούν να 
ωφελήσουν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Νεογράφημα: Οι πλαστικές ασπίδες προσώπου μάς προστατεύουν το 
ίδιο αποτελεσματικά με τις μάσκες; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πλέον μας έχουν γίνει βίωμα τα μέτρα ατομικής 
προστασίας· μόνο αυτά έχουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό, 
μέχρι να εμβολιαστούμε. Η πλαστική ασπίδα προσώπου μάς προστατεύει, 
όταν τα σταγονίδια που δεχόμαστε δεν εκπέμπονται μακριά. Γνωρίζετε πως 
ο κορωνοϊός μεταδίδεται με σταγονίδια που φεύγουν από το στόμα μας, 
όταν μιλάμε, γελάμε, τραγουδάμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε. Ο βήχας και το 
φτέρνισμα είναι οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις. Από αυτές δεν μας 
προστατεύει η ασπίδα. Μόνο η μάσκα μάς προστατεύει από αυτά, με την 
προϋπόθεση να εφαρμόζει καλά γύρω από τη μύτη και το στόμα. Η ασπίδα 
μάς προστατεύει από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από την ομιλία. Η 
ασπίδα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά, κυρίως για τα μάτια. Το 
καλοκαίρι είχαν κυκλοφορήσει –κυρίως στους εργαζόμενους στην εστίαση– 
κάποιες «μισές ασπίδες» που επικεντρώνονταν στο πηγούνι. Αυτές ήταν 
τελείως άχρηστες! Επίσης, οι χειροποίητες υφασμάτινες μάσκες είναι 
αποτελεσματικές. Μπορούν να κρατήσουν μακριά μας μέχρι και το 95% των 
σταγονιδίων. Και είναι ευκολότερα ανεκτές για πολλή ώρα. Βλέπω αρκετούς 
νέους να τις ζωγραφίζουν και αυτό είναι πολύ ωραίο· βοηθά πολύ στην 
ψυχολογία μας να βάζουμε τον προσωπικό μας χαρακτήρα στη μάσκα μας!

Νεογράφημα: Ένας άνθρωπος που έχει αναρρώσει από τον κορωνοϊό, 
μπορεί να ξανανοσήσει;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ακόμη η ιατρική ψάχνει την απάντηση στην 
ερώτησή σας. Πόσο εύκολο είναι να ξανανοσήσει; Πόσο διαρκεί η ανοσία 
του; Μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 31 αναμολύνσεις στον κόσμο! Όσο πιο 
βαριά νοσεί κάποιος, τόσο πιο πολλά και καλά αντισώματα παράγει ο 
οργανισμός του. Η προστασία, με βάση όσα ξέρουμε σήμερα, διαρκεί 
τουλάχιστον τρεις μήνες, πιθανώς να φθάνει και τους έξι. Πάντως και οι 31 
αναμολύνσεις πέρασαν πολύ ήπια νόσο. Περιμένουμε και θα δούμε… 
Παλιές έρευνες έδιναν φυσική ανοσία, μετά από μόλυνση με άλλους 
κορωνοϊούς, ένα με δύο χρόνια.

Νεογράφημα: Ένα παιδί που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες διατρέχει τον 
ίδιο κίνδυνο με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκει και αυτός σε 
ευπαθή ομάδα; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά στην προεφηβική 
ηλικία δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, δεν κολλούν τον κορωνοϊό τόσο εύκολα, 
δεν νοσούν τόσο βαριά. Αλλά, αν έχει υποκείμενο νόσημα που επιφέρει 
πτώση της άμυνας του οργανισμού, κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα 
άλλα παιδιά· όχι, όμως, τόσο όσο οι ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα. Τα 
παιδιά κινδυνεύουν κυρίως από τους γονείς και τους δασκάλους τους, στους 
οποίους εκτίθενται για πολλή ώρα. 

Νεογράφημα: Τι γνωρίζουμε για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που 
εμφανίστηκαν τελευταία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νότιο Αφρική και 
στη Βραζιλία;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα περιμέναμε. Οι ιοί μεταλλάσσονται συχνά 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη Βρετανία διαπιστώθηκε η πρώτη μετάλλαξη 
του ιού πέρσι τον Σεπτέμβριο· μια μετάλλαξη που έκανε τον ιό να 
μεταδίδεται πιο εύκολα. Στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε ήδη 
διψήφιο αριθμό λοιμώξεων από το μεταλλαγμένο στέλεχος 26. Ευτυχώς το 
εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιάνει και τα νέα μεταλλαγμένα 
στελέχη. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα δούμε και νέες μεταλλάξεις του 
ιού. Και μεταλλάξεις προς το καλύτερο, δηλαδή, λιγότερο μεταδοτικές, 
λιγότερο θανατηφόρες. 
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Νεογράφημα: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Covid-19 και 
στους κορωνοϊούς που εμφανίστηκαν στο παρελθόν; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ο Sars δεν ήταν τόσο μεταδοτικός, το ίδιο και ο 
Mers, αν και ήταν φονικότατος. Η θνησιμότητά του έφθανε τον έναν στους 
τέσσερις που προσβάλλονταν από τον ιό. Ο Covid-19 ξεκίνησε από 
νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο με ενδιάμεσο ξενιστή τον παγκολίνο, 
ένα εξωτικό ζώο της Κίνας. Ο Mers ξεκίνησε από τις καμήλες της αραβικής 
χερσονήσου.

Νεογράφημα: Τι συμβαίνει και εμφανίζεται ένας κορωνοϊός; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί υπάρχουν και στους ανθρώπους και 
στα ζώα, όπως είπαμε, και συνήθως προκαλούν μικρά και ακίνδυνα 
κρυολογήματα. Αν τώρα συνυπάρξουν οι άνθρωποι και τα ζώα σε συνθήκες 
που ευνοούν τη μετάδοση, είναι δυνατή η μετάλλαξη των ιών και η μετάδοσή 
τους από τα ζώα στους ανθρώπους και το αντίστροφο. Αυτό φαίνεται ότι 
έγινε στη Γιουχάν της Κίνας, σε μεγάλες υπαίθριες λαϊκές αγορές τροφίμων 
στις οποίες πωλούνται πολλά ζωντανά ζώα. Ένας ιός από τις νυχτερίδες, 
που δεν απειλούσε τον άνθρωπο, πέρασε μάλλον σε παγκολίνο, ο οποίος 
είχε προσβληθεί από κάποιον ανθρώπινο κορωνοϊό. Εκεί έγινε, μάλλον, η 
μετάλλαξη και μετά μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε πως 
στην αρχή ελπίζαμε να είναι μια ζωοανθρωπονόσος· να μεταδίδεται, 
δηλαδή, μόνο από ζώα στους ανθρώπους και όχι μεταξύ των ανθρώπων. 
Αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Νεογράφημα: Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, να υποβληθούμε σε τεστ 
πριν την επιστροφή μας στο σχολείο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πράγματι θα βοηθούσε ο έλεγχος των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν την επιστροφή στα σχολεία. Ιδίως με τα 
rapid tests, που είναι πιο εύχρηστα και φθηνά από τα τεστ μοριακού ελέγχου 
PCR και τα εφαρμόζουμε σε μεγάλη κλίμακα και στον στρατό, όταν 
υποδεχόμαστε σειρά νεοσυλλέκτων ή όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες από 
άδεια. ∆εν είναι πανάκεια τα τεστ, αλλά είναι μια καλή πρακτική. Πιο 
σημαντικά είναι τα υπόλοιπα μέτρα που πρέπει να τηρούνται με μεγάλη 
προσοχή.

Νεογράφημα: Τελικά, γιατρέ, πότε βλέπετε να επιστρέφουμε στην 
κανονικότητά μας;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια 
κανονικότητα. Πότε; Μετά από πολλούς μήνες· ίσως χρειαστεί και 
παραπάνω από χρόνο. Το 2021, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα 
προστατευτικά μέτρα για τον κορωνοϊό. Η μάσκα θα παραμείνει για πολύ 
καιρό. Βλέπουμε τους Ασιάτες να φοράνε μάσκα στα αεροδρόμια συνέχεια, 
εξαιτίας των επιδημιών που έχουν περάσει. Είπαμε πως ο λοιμός είναι ένας 
πόλεμος και όλοι οι πόλεμοι αφήνουν το αποτύπωμά τους και τα ίχνη τους 
στην κοινωνία. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Να μας μείνει η συνήθεια της 
υγιεινής των χεριών. Να είμαστε πιο απαιτητικοί με τους επαγγελματίες της 
εστίασης και της υγείας. Να ζητάμε, παραδείγματος χάριν, από τους 
σερβιτόρους να μην μιλούν πάνω από το φαγητό που μεταφέρουν. Να 
γίνουν όλα αυτά αυτονόητα για την κοινωνία μας. 

Νεογράφημα: Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και φέτος δεν θα πάμε 
κάποια πολυήμερη εκδρομή, όπως δεν πήγαμε και πέρσι. Νομίζετε πως 
του χρόνου την άνοιξη, όταν θα είμαστε στη Γ΄ Γυμνασίου, θα 
μπορέσουμε να πάμε; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ε, ναι! Του χρόνου την άνοιξη ελπίζω να πάτε και 
να χαρείτε την εκδρομή σας! 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ!

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως το εμβόλιο είναι αξιόπιστο και ασφαλές, 
παρά τον περιορισμένο χρόνο κλινικών δοκιμών;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα μέσα για την αντιμετώπιση του λοιμού είναι η 
προστασία της δημόσιας υγείας και η ανοσία της αγέλης. Όσοι πιο πολλοί 
ανοσοποιηθούν, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Η φυσική ανοσία έχει 
μεγάλο κόστος σε ζωές. Η τεχνητή ανοσία (με τον εμβολιασμό) έχει σώσει 
εκατομμύρια ζωές από πολλές νόσους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εκατό ετών. Τα εμβόλια είναι το δεύτερο πράγμα που έσωσε τόσες ζωές 
στον εικοστό αιώνα, μετά την εξασφάλιση καθαρού νερού. Το εμβόλιο της 
Pfizer που έχουμε αυτήν τη στιγμή είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και 
ασφαλές, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ας μην παραβλέπουμε 
πως ο λοιμός είναι μια άλλη μορφή πολέμου· ζούμε σε εμπόλεμη 
κατάσταση. Γι’ αυτό έτρεξαν οι ερευνητικές ομάδες τις διάφορες φάσεις 
παρασκευής του εμβολίου. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά είχαμε τόσους 
πολλούς εθελοντές και τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση από κρατικούς 
προϋπολογισμούς και από τον Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι bioinformatics 
που χρησιμοποιήσαν διάφορα μοντέλα, κι έτσι είχαμε πολύ γρήγορα 
αποτελέσματα. Βεβαίως, ποτέ δεν σταματά η παρατήρηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου. Επίσης για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκε η μέθοδος του mRNA σε εμβόλιο.

Νεογράφημα: Είναι εφικτή, κατά τη γνώμη σας, η επιστροφή μας στα 
σχολεία αυτήν την περίοδο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ναι, υπό προϋποθέσεις είναι εφικτή. Πρέπει τα 
μέτρα ατομικής υγιεινής να τηρούνται ευλαβικά. Πάντως, η λειτουργία των 
σχολείων είναι απαραίτητη για την ωρίμανση και την ανάπτυξη των παιδιών. 
Επίσης, από τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύουν περισσότερο οι 
καθηγητές και οι οικογένειες των παιδιών, παρά τα ίδια. ∆εν αποκλείω και 
περιοδικά lockdown, που θα περιλαμβάνουν και τα σχολεία, αν η πανδημία 
αναζωπυρωθεί. 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε από πέρσι τον Μάρτιο 
–αντιμετωπίζοντας έναν αόρατο εχθρό, τον νέο κορωνοϊό Covid-19, 
πολλές φορές μόνοι μας, κλεισμένοι με την οικογένειά μας σε συνθήκες 
καραντίνας και απαγορευτικού, μακριά από τον φυσικό μας χώρο, το 
σχολείο και την κοινωνία του– η έγκυρη και νηφάλια φωνή της επιστήμης 
είναι σαν φάρος στο σκοτάδι και ασφαλής οδοδείχτης. Γι’ αυτό το λόγο 
απευθυνθήκαμε στον ιατρό ∆ημήτριο Καραπιπέρη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο 
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 με τον βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, και 
πατέρα των συμμαθητριών μας Ευφροσύνης (Β2) και Αναστασίας (Γ1). Ο 
∆ημήτριος Καραπιπέρης έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του κορωνοϊού στο 
στράτευμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η εμπειρία και οι γνώσεις του στο 
θέμα διεύρυναν τους γνωστικούς μας ορίζοντες και μας γέμισαν 
αισιοδοξία για την τελική έκβαση της μάχης με τον ιό. Η συνέντευξη 
διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2020.

Νεογράφημα: Πότε πρωτοεμφανίστηκαν οι κορωνοϊοί στον κόσμο; Πότε 
εκδηλώθηκε η πρώτη επιδημία κορωνοϊού και σε ποια χώρα;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί αναγνωρίστηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν σε ζώα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στον άνθρωπο 
τεκμηριώθηκαν στη δεκαετία του 1960 από Βρετανούς επιστήμονες. Από 
τότε έχουμε τρεις γνωστές επιδημίες: Το 2002-2003 την επιδημία του 
πρώτου Sars σε Κίνα και Χογκ-Κογκ (την επιδημία αυτή εντόπισε πρώτος 
ένας Ιταλός γιατρός, ο οποίος και κατέληξε από τον ιό). Το 2012 την 
επιδημία του Mers στην αραβική χερσόνησο, που μέχρι τότε ήταν και ο πιο 
φονικός κορωνοϊός. Και φυσικά την τρέχουσα πανδημία που είναι και η 
φονικότερη όλων, καθώς προσέβαλε πάρα πολλούς. Πάντως, πρόγονοι των 
κορωνοϊών έχουν ανακαλυφθεί και στο γονιδίωμα απολιθωμάτων ηλικίας 
οκτώ χιλιάδων ετών. Πρέπει να το αντιληφθούμε πως κυριολεκτικά ζούμε 
μαζί τους.

Νεογράφημα: Ο κορωνοϊός προσβάλλει μόνο το ανώτερο αναπνευστικό;

 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Κυρίως προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό 
(μέχρι τον λάρυγγα). Τότε εμφανίζονται τα λεγόμενα ήπια συμπτώματα 
(δέκατα και βήχας). Το κατώτερο (τους πνεύμονες) το προσβάλλει λιγότερο 
συχνά, αλλά όταν το προσβάλει, η νόσος είναι σοβαρή. Ο νέος, όμως, 
κορωνοϊός πάει όπου πάει το αίμα: Μπορεί να χτυπήσει το συκώτι, το έντερο, 
τους νεφρούς, τον εγκέφαλο. Είναι πολυσυστηματική νόσος.

Νεογράφημα: Αυτοί που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε 
επειδή είναι ασθενείς είτε λόγω κάποιου αυτοάνοσου, είναι πιο 
ευάλωτοι στον κορωνοϊό; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όσοι έχουν ευάλωτο αμυντικό σύστημα (είτε 
λόγω νοσήματος είτε λόγω θεραπείας, π.χ. χημειοθεραπείας), νοσούν πιο 
εύκολα και πιο βαριά από τον κορωνοϊό. Γι’ αυτό και πρέπει να προσέχουν πιο 
πολύ και οι ίδιοι και το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακαλύψαμε πως κάποια ρευματολογικά φάρμακα, που 
δίνονται σε χρονίως πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα, μπορούν να 
ωφελήσουν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Νεογράφημα: Οι πλαστικές ασπίδες προσώπου μάς προστατεύουν το 
ίδιο αποτελεσματικά με τις μάσκες; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πλέον μας έχουν γίνει βίωμα τα μέτρα ατομικής 
προστασίας· μόνο αυτά έχουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό, 
μέχρι να εμβολιαστούμε. Η πλαστική ασπίδα προσώπου μάς προστατεύει, 
όταν τα σταγονίδια που δεχόμαστε δεν εκπέμπονται μακριά. Γνωρίζετε πως 
ο κορωνοϊός μεταδίδεται με σταγονίδια που φεύγουν από το στόμα μας, 
όταν μιλάμε, γελάμε, τραγουδάμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε. Ο βήχας και το 
φτέρνισμα είναι οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις. Από αυτές δεν μας 
προστατεύει η ασπίδα. Μόνο η μάσκα μάς προστατεύει από αυτά, με την 
προϋπόθεση να εφαρμόζει καλά γύρω από τη μύτη και το στόμα. Η ασπίδα 
μάς προστατεύει από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από την ομιλία. Η 
ασπίδα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά, κυρίως για τα μάτια. Το 
καλοκαίρι είχαν κυκλοφορήσει –κυρίως στους εργαζόμενους στην εστίαση– 
κάποιες «μισές ασπίδες» που επικεντρώνονταν στο πηγούνι. Αυτές ήταν 
τελείως άχρηστες! Επίσης, οι χειροποίητες υφασμάτινες μάσκες είναι 
αποτελεσματικές. Μπορούν να κρατήσουν μακριά μας μέχρι και το 95% των 
σταγονιδίων. Και είναι ευκολότερα ανεκτές για πολλή ώρα. Βλέπω αρκετούς 
νέους να τις ζωγραφίζουν και αυτό είναι πολύ ωραίο· βοηθά πολύ στην 
ψυχολογία μας να βάζουμε τον προσωπικό μας χαρακτήρα στη μάσκα μας!

Νεογράφημα: Ένας άνθρωπος που έχει αναρρώσει από τον κορωνοϊό, 
μπορεί να ξανανοσήσει;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ακόμη η ιατρική ψάχνει την απάντηση στην 
ερώτησή σας. Πόσο εύκολο είναι να ξανανοσήσει; Πόσο διαρκεί η ανοσία 
του; Μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 31 αναμολύνσεις στον κόσμο! Όσο πιο 
βαριά νοσεί κάποιος, τόσο πιο πολλά και καλά αντισώματα παράγει ο 
οργανισμός του. Η προστασία, με βάση όσα ξέρουμε σήμερα, διαρκεί 
τουλάχιστον τρεις μήνες, πιθανώς να φθάνει και τους έξι. Πάντως και οι 31 
αναμολύνσεις πέρασαν πολύ ήπια νόσο. Περιμένουμε και θα δούμε… 
Παλιές έρευνες έδιναν φυσική ανοσία, μετά από μόλυνση με άλλους 
κορωνοϊούς, ένα με δύο χρόνια.

Νεογράφημα: Ένα παιδί που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες διατρέχει τον 
ίδιο κίνδυνο με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκει και αυτός σε 
ευπαθή ομάδα; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά στην προεφηβική 
ηλικία δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, δεν κολλούν τον κορωνοϊό τόσο εύκολα, 
δεν νοσούν τόσο βαριά. Αλλά, αν έχει υποκείμενο νόσημα που επιφέρει 
πτώση της άμυνας του οργανισμού, κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα 
άλλα παιδιά· όχι, όμως, τόσο όσο οι ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα. Τα 
παιδιά κινδυνεύουν κυρίως από τους γονείς και τους δασκάλους τους, στους 
οποίους εκτίθενται για πολλή ώρα. 

Νεογράφημα: Τι γνωρίζουμε για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που 
εμφανίστηκαν τελευταία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νότιο Αφρική και 
στη Βραζιλία;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα περιμέναμε. Οι ιοί μεταλλάσσονται συχνά 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη Βρετανία διαπιστώθηκε η πρώτη μετάλλαξη 
του ιού πέρσι τον Σεπτέμβριο· μια μετάλλαξη που έκανε τον ιό να 
μεταδίδεται πιο εύκολα. Στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε ήδη 
διψήφιο αριθμό λοιμώξεων από το μεταλλαγμένο στέλεχος 26. Ευτυχώς το 
εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιάνει και τα νέα μεταλλαγμένα 
στελέχη. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα δούμε και νέες μεταλλάξεις του 
ιού. Και μεταλλάξεις προς το καλύτερο, δηλαδή, λιγότερο μεταδοτικές, 
λιγότερο θανατηφόρες. 
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Νεογράφημα: Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Covid-19 και 
στους κορωνοϊούς που εμφανίστηκαν στο παρελθόν; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ο Sars δεν ήταν τόσο μεταδοτικός, το ίδιο και ο 
Mers, αν και ήταν φονικότατος. Η θνησιμότητά του έφθανε τον έναν στους 
τέσσερις που προσβάλλονταν από τον ιό. Ο Covid-19 ξεκίνησε από 
νυχτερίδες και πέρασε στον άνθρωπο με ενδιάμεσο ξενιστή τον παγκολίνο, 
ένα εξωτικό ζώο της Κίνας. Ο Mers ξεκίνησε από τις καμήλες της αραβικής 
χερσονήσου.

Νεογράφημα: Τι συμβαίνει και εμφανίζεται ένας κορωνοϊός; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί υπάρχουν και στους ανθρώπους και 
στα ζώα, όπως είπαμε, και συνήθως προκαλούν μικρά και ακίνδυνα 
κρυολογήματα. Αν τώρα συνυπάρξουν οι άνθρωποι και τα ζώα σε συνθήκες 
που ευνοούν τη μετάδοση, είναι δυνατή η μετάλλαξη των ιών και η μετάδοσή 
τους από τα ζώα στους ανθρώπους και το αντίστροφο. Αυτό φαίνεται ότι 
έγινε στη Γιουχάν της Κίνας, σε μεγάλες υπαίθριες λαϊκές αγορές τροφίμων 
στις οποίες πωλούνται πολλά ζωντανά ζώα. Ένας ιός από τις νυχτερίδες, 
που δεν απειλούσε τον άνθρωπο, πέρασε μάλλον σε παγκολίνο, ο οποίος 
είχε προσβληθεί από κάποιον ανθρώπινο κορωνοϊό. Εκεί έγινε, μάλλον, η 
μετάλλαξη και μετά μεταδόθηκε στους ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε πως 
στην αρχή ελπίζαμε να είναι μια ζωοανθρωπονόσος· να μεταδίδεται, 
δηλαδή, μόνο από ζώα στους ανθρώπους και όχι μεταξύ των ανθρώπων. 
Αλλά, δυστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο. 

Νεογράφημα: Χρειάζεται, κατά τη γνώμη σας, να υποβληθούμε σε τεστ 
πριν την επιστροφή μας στο σχολείο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πράγματι θα βοηθούσε ο έλεγχος των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας πριν την επιστροφή στα σχολεία. Ιδίως με τα 
rapid tests, που είναι πιο εύχρηστα και φθηνά από τα τεστ μοριακού ελέγχου 
PCR και τα εφαρμόζουμε σε μεγάλη κλίμακα και στον στρατό, όταν 
υποδεχόμαστε σειρά νεοσυλλέκτων ή όταν επιστρέφουν οι στρατιώτες από 
άδεια. ∆εν είναι πανάκεια τα τεστ, αλλά είναι μια καλή πρακτική. Πιο 
σημαντικά είναι τα υπόλοιπα μέτρα που πρέπει να τηρούνται με μεγάλη 
προσοχή.

Νεογράφημα: Τελικά, γιατρέ, πότε βλέπετε να επιστρέφουμε στην 
κανονικότητά μας;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια 
κανονικότητα. Πότε; Μετά από πολλούς μήνες· ίσως χρειαστεί και 
παραπάνω από χρόνο. Το 2021, πάντως, θα πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα 
προστατευτικά μέτρα για τον κορωνοϊό. Η μάσκα θα παραμείνει για πολύ 
καιρό. Βλέπουμε τους Ασιάτες να φοράνε μάσκα στα αεροδρόμια συνέχεια, 
εξαιτίας των επιδημιών που έχουν περάσει. Είπαμε πως ο λοιμός είναι ένας 
πόλεμος και όλοι οι πόλεμοι αφήνουν το αποτύπωμά τους και τα ίχνη τους 
στην κοινωνία. Και αυτό δεν είναι αρνητικό. Να μας μείνει η συνήθεια της 
υγιεινής των χεριών. Να είμαστε πιο απαιτητικοί με τους επαγγελματίες της 
εστίασης και της υγείας. Να ζητάμε, παραδείγματος χάριν, από τους 
σερβιτόρους να μην μιλούν πάνω από το φαγητό που μεταφέρουν. Να 
γίνουν όλα αυτά αυτονόητα για την κοινωνία μας. 

Νεογράφημα: Είμαστε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και φέτος δεν θα πάμε 
κάποια πολυήμερη εκδρομή, όπως δεν πήγαμε και πέρσι. Νομίζετε πως 
του χρόνου την άνοιξη, όταν θα είμαστε στη Γ΄ Γυμνασίου, θα 
μπορέσουμε να πάμε; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ε, ναι! Του χρόνου την άνοιξη ελπίζω να πάτε και 
να χαρείτε την εκδρομή σας! 

Νεογράφημα: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ!

Νεογράφημα: Θεωρείτε πως το εμβόλιο είναι αξιόπιστο και ασφαλές, 
παρά τον περιορισμένο χρόνο κλινικών δοκιμών;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα μέσα για την αντιμετώπιση του λοιμού είναι η 
προστασία της δημόσιας υγείας και η ανοσία της αγέλης. Όσοι πιο πολλοί 
ανοσοποιηθούν, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Η φυσική ανοσία έχει 
μεγάλο κόστος σε ζωές. Η τεχνητή ανοσία (με τον εμβολιασμό) έχει σώσει 
εκατομμύρια ζωές από πολλές νόσους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
εκατό ετών. Τα εμβόλια είναι το δεύτερο πράγμα που έσωσε τόσες ζωές 
στον εικοστό αιώνα, μετά την εξασφάλιση καθαρού νερού. Το εμβόλιο της 
Pfizer που έχουμε αυτήν τη στιγμή είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και 
ασφαλές, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ας μην παραβλέπουμε 
πως ο λοιμός είναι μια άλλη μορφή πολέμου· ζούμε σε εμπόλεμη 
κατάσταση. Γι’ αυτό έτρεξαν οι ερευνητικές ομάδες τις διάφορες φάσεις 
παρασκευής του εμβολίου. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά είχαμε τόσους 
πολλούς εθελοντές και τέτοια μεγάλη χρηματοδότηση από κρατικούς 
προϋπολογισμούς και από τον Π.Ο.Υ. Εφαρμόστηκαν μέθοδοι bioinformatics 
που χρησιμοποιήσαν διάφορα μοντέλα, κι έτσι είχαμε πολύ γρήγορα 
αποτελέσματα. Βεβαίως, ποτέ δεν σταματά η παρατήρηση της 
αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του εμβολίου. Επίσης για πρώτη 
φορά εφαρμόστηκε η μέθοδος του mRNA σε εμβόλιο.

Νεογράφημα: Είναι εφικτή, κατά τη γνώμη σας, η επιστροφή μας στα 
σχολεία αυτήν την περίοδο; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ναι, υπό προϋποθέσεις είναι εφικτή. Πρέπει τα 
μέτρα ατομικής υγιεινής να τηρούνται ευλαβικά. Πάντως, η λειτουργία των 
σχολείων είναι απαραίτητη για την ωρίμανση και την ανάπτυξη των παιδιών. 
Επίσης, από τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύουν περισσότερο οι 
καθηγητές και οι οικογένειες των παιδιών, παρά τα ίδια. ∆εν αποκλείω και 
περιοδικά lockdown, που θα περιλαμβάνουν και τα σχολεία, αν η πανδημία 
αναζωπυρωθεί. 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες που ζούμε από πέρσι τον Μάρτιο 
–αντιμετωπίζοντας έναν αόρατο εχθρό, τον νέο κορωνοϊό Covid-19, 
πολλές φορές μόνοι μας, κλεισμένοι με την οικογένειά μας σε συνθήκες 
καραντίνας και απαγορευτικού, μακριά από τον φυσικό μας χώρο, το 
σχολείο και την κοινωνία του– η έγκυρη και νηφάλια φωνή της επιστήμης 
είναι σαν φάρος στο σκοτάδι και ασφαλής οδοδείχτης. Γι’ αυτό το λόγο 
απευθυνθήκαμε στον ιατρό ∆ημήτριο Καραπιπέρη, παθολόγο-λοιμωξιολόγο 
στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 με τον βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου, και 
πατέρα των συμμαθητριών μας Ευφροσύνης (Β2) και Αναστασίας (Γ1). Ο 
∆ημήτριος Καραπιπέρης έχει την ευθύνη αντιμετώπισης του κορωνοϊού στο 
στράτευμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η εμπειρία και οι γνώσεις του στο 
θέμα διεύρυναν τους γνωστικούς μας ορίζοντες και μας γέμισαν 
αισιοδοξία για την τελική έκβαση της μάχης με τον ιό. Η συνέντευξη 
διεξήχθη διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2020.

Νεογράφημα: Πότε πρωτοεμφανίστηκαν οι κορωνοϊοί στον κόσμο; Πότε 
εκδηλώθηκε η πρώτη επιδημία κορωνοϊού και σε ποια χώρα;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Οι κορωνοϊοί αναγνωρίστηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν σε ζώα στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Στον άνθρωπο 
τεκμηριώθηκαν στη δεκαετία του 1960 από Βρετανούς επιστήμονες. Από 
τότε έχουμε τρεις γνωστές επιδημίες: Το 2002-2003 την επιδημία του 
πρώτου Sars σε Κίνα και Χογκ-Κογκ (την επιδημία αυτή εντόπισε πρώτος 
ένας Ιταλός γιατρός, ο οποίος και κατέληξε από τον ιό). Το 2012 την 
επιδημία του Mers στην αραβική χερσόνησο, που μέχρι τότε ήταν και ο πιο 
φονικός κορωνοϊός. Και φυσικά την τρέχουσα πανδημία που είναι και η 
φονικότερη όλων, καθώς προσέβαλε πάρα πολλούς. Πάντως, πρόγονοι των 
κορωνοϊών έχουν ανακαλυφθεί και στο γονιδίωμα απολιθωμάτων ηλικίας 
οκτώ χιλιάδων ετών. Πρέπει να το αντιληφθούμε πως κυριολεκτικά ζούμε 
μαζί τους.

Νεογράφημα: Ο κορωνοϊός προσβάλλει μόνο το ανώτερο αναπνευστικό;

 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Κυρίως προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό 
(μέχρι τον λάρυγγα). Τότε εμφανίζονται τα λεγόμενα ήπια συμπτώματα 
(δέκατα και βήχας). Το κατώτερο (τους πνεύμονες) το προσβάλλει λιγότερο 
συχνά, αλλά όταν το προσβάλει, η νόσος είναι σοβαρή. Ο νέος, όμως, 
κορωνοϊός πάει όπου πάει το αίμα: Μπορεί να χτυπήσει το συκώτι, το έντερο, 
τους νεφρούς, τον εγκέφαλο. Είναι πολυσυστηματική νόσος.

Νεογράφημα: Αυτοί που έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, είτε 
επειδή είναι ασθενείς είτε λόγω κάποιου αυτοάνοσου, είναι πιο 
ευάλωτοι στον κορωνοϊό; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όσοι έχουν ευάλωτο αμυντικό σύστημα (είτε 
λόγω νοσήματος είτε λόγω θεραπείας, π.χ. χημειοθεραπείας), νοσούν πιο 
εύκολα και πιο βαριά από τον κορωνοϊό. Γι’ αυτό και πρέπει να προσέχουν πιο 
πολύ και οι ίδιοι και το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Πρόσφατα, πάντως, ανακαλύψαμε πως κάποια ρευματολογικά φάρμακα, που 
δίνονται σε χρονίως πάσχοντες από ρευματικά νοσήματα, μπορούν να 
ωφελήσουν στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Νεογράφημα: Οι πλαστικές ασπίδες προσώπου μάς προστατεύουν το 
ίδιο αποτελεσματικά με τις μάσκες; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Πλέον μας έχουν γίνει βίωμα τα μέτρα ατομικής 
προστασίας· μόνο αυτά έχουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό, 
μέχρι να εμβολιαστούμε. Η πλαστική ασπίδα προσώπου μάς προστατεύει, 
όταν τα σταγονίδια που δεχόμαστε δεν εκπέμπονται μακριά. Γνωρίζετε πως 
ο κορωνοϊός μεταδίδεται με σταγονίδια που φεύγουν από το στόμα μας, 
όταν μιλάμε, γελάμε, τραγουδάμε, βήχουμε, φτερνιζόμαστε. Ο βήχας και το 
φτέρνισμα είναι οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις. Από αυτές δεν μας 
προστατεύει η ασπίδα. Μόνο η μάσκα μάς προστατεύει από αυτά, με την 
προϋπόθεση να εφαρμόζει καλά γύρω από τη μύτη και το στόμα. Η ασπίδα 
μάς προστατεύει από τα σταγονίδια που εκτοξεύονται από την ομιλία. Η 
ασπίδα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά, κυρίως για τα μάτια. Το 
καλοκαίρι είχαν κυκλοφορήσει –κυρίως στους εργαζόμενους στην εστίαση– 
κάποιες «μισές ασπίδες» που επικεντρώνονταν στο πηγούνι. Αυτές ήταν 
τελείως άχρηστες! Επίσης, οι χειροποίητες υφασμάτινες μάσκες είναι 
αποτελεσματικές. Μπορούν να κρατήσουν μακριά μας μέχρι και το 95% των 
σταγονιδίων. Και είναι ευκολότερα ανεκτές για πολλή ώρα. Βλέπω αρκετούς 
νέους να τις ζωγραφίζουν και αυτό είναι πολύ ωραίο· βοηθά πολύ στην 
ψυχολογία μας να βάζουμε τον προσωπικό μας χαρακτήρα στη μάσκα μας!

Νεογράφημα: Ένας άνθρωπος που έχει αναρρώσει από τον κορωνοϊό, 
μπορεί να ξανανοσήσει;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Ακόμη η ιατρική ψάχνει την απάντηση στην 
ερώτησή σας. Πόσο εύκολο είναι να ξανανοσήσει; Πόσο διαρκεί η ανοσία 
του; Μέχρι σήμερα έχουμε μόλις 31 αναμολύνσεις στον κόσμο! Όσο πιο 
βαριά νοσεί κάποιος, τόσο πιο πολλά και καλά αντισώματα παράγει ο 
οργανισμός του. Η προστασία, με βάση όσα ξέρουμε σήμερα, διαρκεί 
τουλάχιστον τρεις μήνες, πιθανώς να φθάνει και τους έξι. Πάντως και οι 31 
αναμολύνσεις πέρασαν πολύ ήπια νόσο. Περιμένουμε και θα δούμε… 
Παλιές έρευνες έδιναν φυσική ανοσία, μετά από μόλυνση με άλλους 
κορωνοϊούς, ένα με δύο χρόνια.

Νεογράφημα: Ένα παιδί που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες διατρέχει τον 
ίδιο κίνδυνο με κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκει και αυτός σε 
ευπαθή ομάδα; 

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Όπως γνωρίζουμε, τα παιδιά στην προεφηβική 
ηλικία δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, δεν κολλούν τον κορωνοϊό τόσο εύκολα, 
δεν νοσούν τόσο βαριά. Αλλά, αν έχει υποκείμενο νόσημα που επιφέρει 
πτώση της άμυνας του οργανισμού, κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τα 
άλλα παιδιά· όχι, όμως, τόσο όσο οι ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα. Τα 
παιδιά κινδυνεύουν κυρίως από τους γονείς και τους δασκάλους τους, στους 
οποίους εκτίθενται για πολλή ώρα. 

Νεογράφημα: Τι γνωρίζουμε για τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού που 
εμφανίστηκαν τελευταία στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νότιο Αφρική και 
στη Βραζιλία;

∆ημήτριος Καραπιπέρης: Τα περιμέναμε. Οι ιοί μεταλλάσσονται συχνά 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη Βρετανία διαπιστώθηκε η πρώτη μετάλλαξη 
του ιού πέρσι τον Σεπτέμβριο· μια μετάλλαξη που έκανε τον ιό να 
μεταδίδεται πιο εύκολα. Στην Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε ήδη 
διψήφιο αριθμό λοιμώξεων από το μεταλλαγμένο στέλεχος 26. Ευτυχώς το 
εμβόλιο που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιάνει και τα νέα μεταλλαγμένα 
στελέχη. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα δούμε και νέες μεταλλάξεις του 
ιού. Και μεταλλάξεις προς το καλύτερο, δηλαδή, λιγότερο μεταδοτικές, 
λιγότερο θανατηφόρες. 
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Συνέντευξη με τον τραγουδιστή Νίκο Βέρτη
«Να συνειδητοποιήσουμε 
πόσο ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλο»
Ευτυχία Τολίδη (Β3)

Στη Θεσσαλονίκη ο τραγουδιστής Νίκος Βέρτης ήταν από τους λίγους στον 
χώρο του, που δεν το έβαλε κάτω. Ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του σε 
κέντρο διασκέδασης που, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της πανδημίας, 
τήρησε όλες τις προδιαγραφές του ΕΟ∆Υ χωρίς κανένα δυσάρεστο 
περιστατικό. Επικοινωνήσαμε με τον δημοφιλή τραγουδιστή μέσω face time 
και να τι μας δήλωσε:

Νίκο, σε καλωσορίζουμε στο μαθητικό μας περιοδικό «Νεογράφημα» του 
Αρσάκειου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη λένε ότι 
“νίκησες” τον κορωνοϊό. Σε μια εποχή, που όλοι διστάζουν να ανέβουν 
στη σκηνή να τραγουδήσουν, εσύ έκανες την υπέρβαση. Πες μας, τι σε 
έκανε να πάρεις αυτήν την απόφαση;

Νίκος Βέρτης: Πήρα αυτήν την απόφαση, καθώς πρώτον ο χώρος αυτός 
απασχολεί πάνω από 130 οικογένειες και είναι σημαντικό σε τέτοιες 
δύσκολες συγκυρίες να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους αλλά και την 
πατρίδα. Το δεύτερο είναι ότι θέλαμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να 
διασκεδάσουμε, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, αφού άλλωστε είναι 
προσωρινά θέλω να πιστεύω. Και τα καταφέραμε με τη σοβαρή δουλειά που 
έκανε το προσωπικό, αλλά και με την καλή διάθεση του κόσμου.

Πώς πέρασες την εποχή της καραντίνας; Ήταν τελικά η πανδημία μια 
αναγκαστική ευκαιρία ξεκούρασης για σένα;

Νίκος Βέρτης: Η πανδημία, αν και μόνο αρνητικές συνέπειες έχει, είχε και 
μια θετική. Κάναμε πράγματα απλά, που η πίεση της καθημερινότητας δεν 
μας αφήνει να κάνουμε. Έτσι ηρεμήσαμε αρκετά. Κάναμε όλοι ένα δώρο 
στον εαυτό μας, πιστεύω, και, πέρα απ’ όλα τα αρνητικά, όταν περάσει θα 
θυμόμαστε αυτή την ξεκούραστη περίοδο.

Ξεκίνησες την επαγγελματική σου καριέρα παίζοντας το εθνικό μας 
όργανο, το μπουζούκι, και πέτυχες τόσα πολλά. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε 
να διδάσκεται περισσότερο το μάθημα της Μουσικής στα ελληνικά 
σχολεία;

Νίκος Βέρτης: Οπωσδήποτε, αφού η μουσική είναι η βέλτιστη επιλογή 
διεξόδου σε οτιδήποτε απασχολεί αρνητικά έναν έφηβο. Όταν θυμώνεις 
έχεις παρέα το μουσικό σου όργανο, όταν στεναχωριέσαι επίσης και, όταν 
είσαι χαρούμενος, πάλι με αυτό θα περάσεις όμορφες στιγμές. Άρα πρέπει 
να είναι βασικό μάθημα, όχι με πίεση, αλλά να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε 
παιδί να «σκαλίζει», έστω για δέκα λεπτά την ημέρα, το μουσικό όργανο που 
αυτό θα επιλέξει.

Κλείνοντας, και αφού σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανες να 
απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, θα σου ζητήσω να κάνεις μια ευχή για 
την πανδημία που πλήττει τον πλανήτη μας.

Νίκος Βέρτης: ∆εν θα κάνω ευχή για την πανδημία, αλλά για τους 
ανθρώπους: Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να συνειδητοποιήσουμε πόσο 
ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλο. Μια χειραψία, μια αγκαλιά, να μπει πλέον 
πιο έντονα στη ζωή μας, μόλις με το καλό πετάξουμε αυτές τις «έρμες» τις 
μάσκες. Μέχρι τότε, όμως, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και όχι εγωιστές, ας 
τηρούμε τα μέτρα για να περάσει πιο γρήγορα όλο αυτό.
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Στη Θεσσαλονίκη ο τραγουδιστής Νίκος Βέρτης ήταν από τους λίγους στον 
χώρο του, που δεν το έβαλε κάτω. Ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις του σε 
κέντρο διασκέδασης που, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της πανδημίας, 
τήρησε όλες τις προδιαγραφές του ΕΟ∆Υ χωρίς κανένα δυσάρεστο 
περιστατικό. Επικοινωνήσαμε με τον δημοφιλή τραγουδιστή μέσω face time 
και να τι μας δήλωσε:

Νίκο, σε καλωσορίζουμε στο μαθητικό μας περιοδικό «Νεογράφημα» του 
Αρσάκειου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη λένε ότι 
“νίκησες” τον κορωνοϊό. Σε μια εποχή, που όλοι διστάζουν να ανέβουν 
στη σκηνή να τραγουδήσουν, εσύ έκανες την υπέρβαση. Πες μας, τι σε 
έκανε να πάρεις αυτήν την απόφαση;

Νίκος Βέρτης: Πήρα αυτήν την απόφαση, καθώς πρώτον ο χώρος αυτός 
απασχολεί πάνω από 130 οικογένειες και είναι σημαντικό σε τέτοιες 
δύσκολες συγκυρίες να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους αλλά και την 
πατρίδα. Το δεύτερο είναι ότι θέλαμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να 
διασκεδάσουμε, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, αφού άλλωστε είναι 
προσωρινά θέλω να πιστεύω. Και τα καταφέραμε με τη σοβαρή δουλειά που 
έκανε το προσωπικό, αλλά και με την καλή διάθεση του κόσμου.

Πώς πέρασες την εποχή της καραντίνας; Ήταν τελικά η πανδημία μια 
αναγκαστική ευκαιρία ξεκούρασης για σένα;

Νίκος Βέρτης: Η πανδημία, αν και μόνο αρνητικές συνέπειες έχει, είχε και 
μια θετική. Κάναμε πράγματα απλά, που η πίεση της καθημερινότητας δεν 
μας αφήνει να κάνουμε. Έτσι ηρεμήσαμε αρκετά. Κάναμε όλοι ένα δώρο 
στον εαυτό μας, πιστεύω, και, πέρα απ’ όλα τα αρνητικά, όταν περάσει θα 
θυμόμαστε αυτή την ξεκούραστη περίοδο.

Ξεκίνησες την επαγγελματική σου καριέρα παίζοντας το εθνικό μας 
όργανο, το μπουζούκι, και πέτυχες τόσα πολλά. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε 
να διδάσκεται περισσότερο το μάθημα της Μουσικής στα ελληνικά 
σχολεία;

Νίκος Βέρτης: Οπωσδήποτε, αφού η μουσική είναι η βέλτιστη επιλογή 
διεξόδου σε οτιδήποτε απασχολεί αρνητικά έναν έφηβο. Όταν θυμώνεις 
έχεις παρέα το μουσικό σου όργανο, όταν στεναχωριέσαι επίσης και, όταν 
είσαι χαρούμενος, πάλι με αυτό θα περάσεις όμορφες στιγμές. Άρα πρέπει 
να είναι βασικό μάθημα, όχι με πίεση, αλλά να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε 
παιδί να «σκαλίζει», έστω για δέκα λεπτά την ημέρα, το μουσικό όργανο που 
αυτό θα επιλέξει.

Κλείνοντας, και αφού σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας έκανες να 
απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, θα σου ζητήσω να κάνεις μια ευχή για 
την πανδημία που πλήττει τον πλανήτη μας.

Νίκος Βέρτης: ∆εν θα κάνω ευχή για την πανδημία, αλλά για τους 
ανθρώπους: Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να συνειδητοποιήσουμε πόσο 
ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλο. Μια χειραψία, μια αγκαλιά, να μπει πλέον 
πιο έντονα στη ζωή μας, μόλις με το καλό πετάξουμε αυτές τις «έρμες» τις 
μάσκες. Μέχρι τότε, όμως, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και όχι εγωιστές, ας 
τηρούμε τα μέτρα για να περάσει πιο γρήγορα όλο αυτό.
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Λόγοι προτρεπτικοί κι επίκαιροι
Ελίζα Κάλτσου, Στυλιανός Λίταινας, Σταμάτης Συμεωνίδης, 
Αθανασία Μπαλάση, Ανδρέας Ναζλίδης και Ευάγγελος Νταόπουλος  

Στο πλαίσιο της Αγωγής Προφορικού Λόγου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των τριών τμημάτωντης Β΄ τάξης κλήθηκαν από τον 
καθηγητή τους Αλέξη Αλεξίου, τον Νοέμβριο του 2020, να λάβουν 
θέση και να διαπραγματευθούν με τη μορφή του προτρεπτικού λόγου 
δύο θέματα σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Το πρώτο 
ήταν: «Οι νέοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της διάδοσης του κορωνοϊού» 
και το δεύτερο: «Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι ισότιμο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη». Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την 
επιλογή να υποστηρίξουν το θέμα ή τον αντίλογο του. Ο πρώτος από 
τους προτρεπτικούς λόγους που ακολουθούν αναφέρεται στο πρώτο 
θέμα, ενώ οι άλλοι πέντε στο δεύτερο.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
ισότιμο με το μάθημα στη φυσική τάξη /  

Στυλιανός Λίταινας (Β2)

Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι,

βρίσκομαι μπροστά σας, ως ομιλητής του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω πως 
η διδασκαλία στη φυσική τάξη και η τηλεκπαίδευση είναι ισάξιες!

 Αρχικά να παρατηρήσω πως το κοινό ανάμεσα στη διδασκαλία στη φυσική τάξη και στην 
τηλεκπαίδευση είναι ότι και οι δύο επιδιώκουν να μάθουν στους μαθητές να σκέφτονται, να 

ερευνούν, να κρίνουν, να απορρίπτουν, να αμφισβητούν και να προσλαμβάνουν την καινούργια 
γνώση. Και τα δύο είδη εκπαίδευσης επιδιώκουν την προσωπική και τη συλλογική ανάπτυξη των 
μαθητών. 

 Από τη μια μεριά, η διδασκαλία στη φυσική τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συναναστραφούν τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τους καθηγητές τους και να μπορούν 
έτσι να κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν διατυπώνουν άμεσα 
τις απορίες τους όσες φορές θέλουν και οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. 

 Από την άλλη, όμως, στην τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 
και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, τόσο για την παρουσίαση του μαθήματος όσο και για 
να επιτευχθούν ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η συνύπαρξη καθηγητών και μαθητών στον ίδιο χρόνο και χώρο και 
μπορούν οι μαθητές να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό όποτε επιθυμούν.

 Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πως η τηλεκπαίδευση έχει εξίσου πλεονεκτήματα με την 
εκπαίδευση στη φυσική τάξη, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Οι νέοι δεν είναι οι κύριοι υπεύθυνοι 
της διάδοσης του κορωνοϊού / Ελίζα Κάλτσου (Β1)

Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,

βρίσκομαι στο βήμα του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω 
πως όχι, δεν ευθύνονται μόνο οι νέοι για τη διασπορά του ιού, όπως 
τους κατηγορούν τα Μ.Μ.Ε. Κατά τη γνώμη μου, αγαπημένοι μου 
συμμαθητές, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πολίτων σε ό,τι αφορά τη στάση 
μας έναντι του νέου κορωνοϊού:

Πρώτη κατηγορία αποτελούν οι λεγόμενοι αρνητές του ιού. Σ’ αυτήν ανήκουν και 
όσοι βλέπουν επιφανειακά το πρόβλημα και αψηφούν τον κίνδυνο. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα, αλλά όχι συστηματικά. Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και όσοι νέοι 
τοποθετούν τη διασκέδαση και την προσωπική απόλαυση υψηλότερα από την υγεία, τη δική τους 
και των συνανθρώπων τους. 

Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι συμπολίτες μας που τηρούν συνειδητά και σχολαστικά τα μέτρα 
καταπολέμησης του ιού και αποφυγής διασποράς του.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν χώρισα τις κατηγορίες αυτές με ηλικιακά κριτήρια, μια και δεν το 
θεωρώ σωστό και εύστοχο να ομαδοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα και να υποτιμούμε, άτομα με 
βάση τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά. Το κριτήριο που εφάρμοσα είναι η τήρηση των μέτρων 
εναντίον του κορωνοϊού, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας παραβαίνουν τα μέτρα· απλά τυχαίνει τα μυστικά κορωνοπάρτι, όπως 
πολλοί τα αποκαλούν, να είναι πιο «πιασάρικα», πιο εντυπωσιακά από δημοσιογραφική άποψη. 
Ο κορωνοϊός μπορεί να διαδοθεί πολύ εύκολα και από μια παρέα ηλικιωμένων συμπολιτών μας 
που θα παίξουν σκάκι ή τάβλι· δεν θα κερδίσει, όμως, αυτή η περίπτωση τη δημοσιογραφική 
προτίμηση.

Όλοι μας, ως πολίτες και μέλη της ίδιας κοινωνίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως οι 
συνθήκες είναι ιδιαίτερες και πως βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να 

θυσιάσουμε την προσωπική μας ικανοποίηση στον βωμό της δημόσιας υγείας. 
Πρέπει να λειτουργήσουμε ως συνάνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα 

απαλλαγούμε μια μέρα από τον εφιάλτη του κορωνοϊού.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
αποτελεσματικότερο από το μάθημα στη φυσική τάξη / 

Σταμάτης Συμεωνίδης (Β3)

Καλημέρα σας,

βρίσκομαι εδώ σήμερα για να για να επιχειρηματολογήσω και να σας πείσω πως το μάθημα 
στην ψηφιακή τάξη είναι αποτελεσματικότερο.

  Πρώτα από όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι ο 
κάθε μαθητής ή καθηγητής μπορεί να βρίσκεται όπου θέλει και, κυρίως, στο σπίτι του. Και πού 
αλλού μπορεί να νιώθει κάποιος πιο άνετα, παρά στο σπίτι του; Έτσι μπορεί να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο μάθημα.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει καταγραφή του μαθήματος και οι απόντες 
μπορούν να το παρακολουθήσουν, έστω και σε μη ζωντανή ροή. Οι παρόντες, επίσης, μπορούν 
να το ξαναδούν και να διευκρινίσουν τις απορίες τους. Όταν λέμε «καταγραφή του 
μαθήματος» εννοούμε, είτε καταγραφή της φωνής του καθηγητή με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 
ηχητικό αρχείο, είτε αποτύπωση της οθόνης που διαμοιράζεται ο καθηγητής. Φυσικά και τα δύο 
μπορούν να γίνουν μόνο με τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων, καθηγητών και μαθητών. 

Επιπρόσθετα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής μπορεί να κάνει 
μεταφορά αρχείων και διαμοιρασμό οθόνης. Αυτό επιτρέπει στον διδάσκοντα, σε συνδυασμό 
με την απεριόριστη πρόσβαση που έχει στο ψηφιακό υλικό του διαδικτύου, να διδάξει 
καλύτερα την ύλη με ένα μόνο κλικ. Αυτό θα ήταν δύσκολο στη φυσική τάξη.

Οπότε το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι το μάθημα στην ψηφιακή τάξη όχι 
μόνο συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά και την εμπλουτίζει. 
Μας δίνει ανεξαρτησία από την απόσταση και τον χρόνο, αφού και τα 
δύο μεγέθη δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην ψηφιακή 
διδασκαλία. Έτσι, λοιπόν, καταργώντας γεωγραφικά σύνορα 
και φυσικά εμπόδια, διευκολύνεται η διάδοση της 
γνώσης.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ελπίζω 
να σας άρεσε η ομιλία μου και να σας 
έπεισε η επιχειρηματολογία μου.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη / Αθανασία Μπαλάση (Β2)

Χαίρετε αγαπημένοι μου συμμαθητές και αγαπημένες μου συμμαθήτριες,

βιώνουμε εδώ και δέκα μήνες, με κάποια διαλείμματα, την ιδιαίτερη 
εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ή, σωστότερα, την εκπαίδευση σε ψηφιακές 
τάξεις. Είναι πολλοί αυτοί οι δέκα μήνες από τότε που ο βίαιος νέος ιός 
διέκοψε τη διδασκαλία στη φυσική τάξη και μας ανάγκασε να βασιστούμε 
αποκλειστικά στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Εξ αρχής θέλω να δηλώσω 
κατηγορηματικά πως, με βάση την εμπειρία μου ως μαθήτρια, οι δύο τύποι αυτοί 
διδασκαλίας δεν είναι ισάξιοι. Και τι σημαίνει ισάξιοι; Ότι προσφέρουν την ίδια 
εκπαιδευτική εμπειρία, ότι παρέχουν τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες.

 Κατ’ αρχάς, για να περάσω στα επιχειρήματά μου, στη φυσική τάξη η επαφή με 
τον καθηγητή είναι άμεση. Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθυνθούν αμέσως και 
γρήγορα και με τον ίδιο τρόπο να δοθούν και οι απαντήσεις. Ενώ στην ψηφιακή 
τάξη υπάρχει ολόκληρη διαδικασία υποβολής ερώτησης.

 Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα υπέρ της φυσικής τάξης είναι η δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης που σου ανοίγεται. Εντάσσεσαι σε ένα εμφανές και απτό σύνολο 
συμμαθητών και συμμαθητριών, που τους βλέπεις και τους ακουμπάς. Στην ψηφιακή 
τάξη αυτή η ανθρώπινη επαφή χάνεται εντελώς. Η απομόνωση είναι αναπόφευκτη και 
επώδυνη για όλους μας…

 Επίσης, στη φυσική τάξη ο καθηγητής ελέγχει και καθοδηγεί τους μαθητές 
ευκολότερα. Στην ψηφιακή τάξη είναι πολύ εύκολο για έναν μαθητή να επινοήσει 
δικαιολογίες, για να αποφύγει μια ερώτηση, μια εξέταση ή και το μάθημα ακόμη. Το 
έργο των καθηγητών, γενικά, είναι νομίζω δυσκολότερο στην ψηφιακή τάξη. Οι μαθητές 
είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσουν το φυσικό μάθημα. Στην ψηφιακή τάξη οι 
δυνατότητες απόσπασης προσοχής είναι αμέτρητες, αφού βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον 
προσωπικό και «φορτωμένο» με άπειρες αφορμές ονειροπόλησης.

 Κι αν περάσουμε τώρα στο θέμα της υγείας, σωματικής και ψυχικής, θα διαπιστώσουμε 
–πολύ φοβάμαι– πως η λύση μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα! Τα μάτια και ο 
εγκέφαλος υποφέρουν από την ακτινοβολία τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Και η 
ψυχική μας υγεία τίθεται και αυτή σε κίνδυνο. 

 Να προσθέσουμε και τα προβλήματα σύνδεσης και τεχνολογικής υποστήριξης, που κάνουν 
σε πολλά παιδιά την παρακολούθηση δύσκολη ή και αδύνατη. 

 Με όλα αυτά που ανέφερα, πιστεύω πως σας έπεισα πως δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε 
ισάξιες την εκπαίδευση στη φυσική και στην ψηφιακή τάξη. Ελπίζω η επιστροφή μας, με 
όρους ασφαλείας, στη φυσική μας τάξη να μην αργήσει. Σας ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας!

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη 
μειονεκτεί σε σχέση με το μάθημα στη 
φυσική τάξη / Ανδρέας Ναζλίδης (Γ2)

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω πως τάσσομαι εναντίον του θέματος. Πιστεύω πως 
υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μειονεκτεί η τηλεκπαίδευση έναντι της φυσικής 
διδασκαλίας.

Αρχικά να παρατηρήσω πως, καθώς η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές 
αλλά και τους συμμαθητές τους, και δεδομένου πως ο μαθητής έχει τον πλήρη έλεγχο της 
ηλεκτρονικής του συσκευής, άρα και της παρουσίας του στο μάθημα, η συμπεριφορά του δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από τον καθηγητή. Αντίθετα, σε συνθήκες μιας φυσικής τάξης ο 
καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ησυχία και την ηρεμία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

Επιπλέον, λόγω της μακράς διάρκειας παρακολούθησης των μαθημάτων μπροστά στην οθόνη 
της συσκευής, ο μαθητής κινδυνεύει να προσβληθεί από ασθένειες που αφορούν την όραση 
καθώς και το νευρικό του σύστημα. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου απαιτεί την ύπαρξη του απαραίτητου 
εξοπλισμού, που αποτελείται από μία σταθερή σύνδεση δικτύου, έναν υπολογιστή ή μία ψηφιακή 
συσκευή που παρέχει στον μαθητή πρόσβαση στο δίκτυο, και ένα ζευγάρι ακουστικών και 
μικροφώνου, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον καθηγητή. Πολλές φορές, ο 
εξοπλισμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος στον κάθε μαθητή, γεγονός που απαγορεύει σε 
κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν στο μάθημα.

 Ένας παράγοντας που καθιστά μειονεκτικό τον τρόπο διδασκαλίας στην τηλεκπαίδευση, 
σε σχέση με την φυσική εκπαίδευση, είναι και τα τεχνικά προβλήματα. Τέτοιου 
είδους δυσκολίες προκύπτουν καθημερινά, λόγω της υπερφόρτωσης του 
δικτύου καθώς και της εμφάνισης προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Συμπερασματικά, η φυσική διδασκαλία και η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως δεν είναι ισάξιες. Στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής 
δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθητών· συχνά προκύπτουν 
προβλήματα τεχνικής φύσεως λόγω της έλλειψης 
εξοπλισμού καθώς και προβλήματα υγείας. Η 
διδασκαλία και η διεξαγωγή του μαθήματος 
στη φυσική τάξη συμβάλλουν στην 
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!

ορίζονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

αλλά παίρνει μαθήματα ζωής κάθε στιγμή από 
τις σχέσεις που χτίζει, τόσο με τους συμμαθητές του 

όσο και με τους δασκάλους του. Βιώνει την προσωπική του 
εξέλιξη ως προσωπικότητα μέσα από μοναδικές και ανεπανάληπτες 

στιγμές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες όμως αποτελούν και τις βάσεις 
του. Αυτό θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό και, δυστυχώς, η τηλεκπαίδευση 
σχεδόν το μηδενίζει.

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται, 
εκτός από το χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για να προσαρμόσει μια 
διαφορετική προετοιμασία του μαθήματος, για τη δημιουργία επιπλέον του ψηφιακού υλικού, 
καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές του.

Είναι, ακόμη, απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες και, επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, δημιουργείται η ανάγκη για τη συμβολή 
ενός τεχνικού (π.χ. του καθηγητή Πληροφορικής), που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να 
φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Επιπρόσθετα, εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του 
εξοπλισμού όσο και για τη συντήρησή του είναι αρκετά υψηλό. Μερικές φορές υπάρχουν και 
διακοπές ρεύματος που εμποδίζουν την παρακολούθηση και διεξαγωγή του μαθήματος. Μην 
ξεχνάμε, όμως, και τα παιδιά που αδυνατούν οικονομικά να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία 
και, επομένως, νιώθουν να παραμερίζονται.

Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω κάποια σημαντικά σημεία της ομιλίας μου: Επεσήμανα ότι η 
τηλεκπαίδευση δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία και ότι ο καθηγητής υποχρεώνεται, εκτός 
από τον χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία 
του μαθήματος. Έκανα λόγο για το υψηλό κόστος και για τη διακοπή ρεύματος που εμποδίζει 
τους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα. Και το πιο σημαντικό που επισήμανα είναι ότι η 
τηλεκπαίδευση περιορίζει την ανθρώπινη επικοινωνία σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω τα επιχειρήματά μου να σας έπεισαν.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το μάθημα στη φυσική τάξη /      
Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2)

Αγαπητό κοινό, 

ανέβηκα στο βήμα, ως ομιλητής του Προτρεπτικού Λόγου, για να σας πείσω πως η φυσική 
διδασκαλία και η τηλεκπαίδευση δεν είναι ισάξιες.

Αρχικά να αναφέρω πως με την τηλεκπαίδευση μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία 
και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντος. Ακόμα και στη σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία 
του καθηγητή στην αίθουσα. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό 
είναι μεγαλύτερο, καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών 
μηνυμάτων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, επειδή το σχολείο είναι, κατά τη γνώμη μου, μια 
μικρογραφία της κοινωνίας, ο μαθητής δεν 

μαθαίνει μόνο από τα μαθήματα που 
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Στο πλαίσιο της Αγωγής Προφορικού Λόγου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των τριών τμημάτωντης Β΄ τάξης κλήθηκαν από τον 
καθηγητή τους Αλέξη Αλεξίου, τον Νοέμβριο του 2020, να λάβουν 
θέση και να διαπραγματευθούν με τη μορφή του προτρεπτικού λόγου 
δύο θέματα σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Το πρώτο 
ήταν: «Οι νέοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της διάδοσης του κορωνοϊού» 
και το δεύτερο: «Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι ισότιμο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη». Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την 
επιλογή να υποστηρίξουν το θέμα ή τον αντίλογο του. Ο πρώτος από 
τους προτρεπτικούς λόγους που ακολουθούν αναφέρεται στο πρώτο 
θέμα, ενώ οι άλλοι πέντε στο δεύτερο.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
ισότιμο με το μάθημα στη φυσική τάξη /  

Στυλιανός Λίταινας (Β2)

Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι,

βρίσκομαι μπροστά σας, ως ομιλητής του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω πως 
η διδασκαλία στη φυσική τάξη και η τηλεκπαίδευση είναι ισάξιες!

 Αρχικά να παρατηρήσω πως το κοινό ανάμεσα στη διδασκαλία στη φυσική τάξη και στην 
τηλεκπαίδευση είναι ότι και οι δύο επιδιώκουν να μάθουν στους μαθητές να σκέφτονται, να 

ερευνούν, να κρίνουν, να απορρίπτουν, να αμφισβητούν και να προσλαμβάνουν την καινούργια 
γνώση. Και τα δύο είδη εκπαίδευσης επιδιώκουν την προσωπική και τη συλλογική ανάπτυξη των 
μαθητών. 

 Από τη μια μεριά, η διδασκαλία στη φυσική τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συναναστραφούν τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τους καθηγητές τους και να μπορούν 
έτσι να κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν διατυπώνουν άμεσα 
τις απορίες τους όσες φορές θέλουν και οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. 

 Από την άλλη, όμως, στην τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 
και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, τόσο για την παρουσίαση του μαθήματος όσο και για 
να επιτευχθούν ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η συνύπαρξη καθηγητών και μαθητών στον ίδιο χρόνο και χώρο και 
μπορούν οι μαθητές να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό όποτε επιθυμούν.

 Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πως η τηλεκπαίδευση έχει εξίσου πλεονεκτήματα με την 
εκπαίδευση στη φυσική τάξη, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Οι νέοι δεν είναι οι κύριοι υπεύθυνοι 
της διάδοσης του κορωνοϊού / Ελίζα Κάλτσου (Β1)

Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,

βρίσκομαι στο βήμα του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω 
πως όχι, δεν ευθύνονται μόνο οι νέοι για τη διασπορά του ιού, όπως 
τους κατηγορούν τα Μ.Μ.Ε. Κατά τη γνώμη μου, αγαπημένοι μου 
συμμαθητές, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πολίτων σε ό,τι αφορά τη στάση 
μας έναντι του νέου κορωνοϊού:

Πρώτη κατηγορία αποτελούν οι λεγόμενοι αρνητές του ιού. Σ’ αυτήν ανήκουν και 
όσοι βλέπουν επιφανειακά το πρόβλημα και αψηφούν τον κίνδυνο. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα, αλλά όχι συστηματικά. Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και όσοι νέοι 
τοποθετούν τη διασκέδαση και την προσωπική απόλαυση υψηλότερα από την υγεία, τη δική τους 
και των συνανθρώπων τους. 

Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι συμπολίτες μας που τηρούν συνειδητά και σχολαστικά τα μέτρα 
καταπολέμησης του ιού και αποφυγής διασποράς του.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν χώρισα τις κατηγορίες αυτές με ηλικιακά κριτήρια, μια και δεν το 
θεωρώ σωστό και εύστοχο να ομαδοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα και να υποτιμούμε, άτομα με 
βάση τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά. Το κριτήριο που εφάρμοσα είναι η τήρηση των μέτρων 
εναντίον του κορωνοϊού, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας παραβαίνουν τα μέτρα· απλά τυχαίνει τα μυστικά κορωνοπάρτι, όπως 
πολλοί τα αποκαλούν, να είναι πιο «πιασάρικα», πιο εντυπωσιακά από δημοσιογραφική άποψη. 
Ο κορωνοϊός μπορεί να διαδοθεί πολύ εύκολα και από μια παρέα ηλικιωμένων συμπολιτών μας 
που θα παίξουν σκάκι ή τάβλι· δεν θα κερδίσει, όμως, αυτή η περίπτωση τη δημοσιογραφική 
προτίμηση.

Όλοι μας, ως πολίτες και μέλη της ίδιας κοινωνίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως οι 
συνθήκες είναι ιδιαίτερες και πως βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να 

θυσιάσουμε την προσωπική μας ικανοποίηση στον βωμό της δημόσιας υγείας. 
Πρέπει να λειτουργήσουμε ως συνάνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα 

απαλλαγούμε μια μέρα από τον εφιάλτη του κορωνοϊού.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
αποτελεσματικότερο από το μάθημα στη φυσική τάξη / 

Σταμάτης Συμεωνίδης (Β3)

Καλημέρα σας,

βρίσκομαι εδώ σήμερα για να για να επιχειρηματολογήσω και να σας πείσω πως το μάθημα 
στην ψηφιακή τάξη είναι αποτελεσματικότερο.

  Πρώτα από όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι ο 
κάθε μαθητής ή καθηγητής μπορεί να βρίσκεται όπου θέλει και, κυρίως, στο σπίτι του. Και πού 
αλλού μπορεί να νιώθει κάποιος πιο άνετα, παρά στο σπίτι του; Έτσι μπορεί να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο μάθημα.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει καταγραφή του μαθήματος και οι απόντες 
μπορούν να το παρακολουθήσουν, έστω και σε μη ζωντανή ροή. Οι παρόντες, επίσης, μπορούν 
να το ξαναδούν και να διευκρινίσουν τις απορίες τους. Όταν λέμε «καταγραφή του 
μαθήματος» εννοούμε, είτε καταγραφή της φωνής του καθηγητή με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 
ηχητικό αρχείο, είτε αποτύπωση της οθόνης που διαμοιράζεται ο καθηγητής. Φυσικά και τα δύο 
μπορούν να γίνουν μόνο με τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων, καθηγητών και μαθητών. 

Επιπρόσθετα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής μπορεί να κάνει 
μεταφορά αρχείων και διαμοιρασμό οθόνης. Αυτό επιτρέπει στον διδάσκοντα, σε συνδυασμό 
με την απεριόριστη πρόσβαση που έχει στο ψηφιακό υλικό του διαδικτύου, να διδάξει 
καλύτερα την ύλη με ένα μόνο κλικ. Αυτό θα ήταν δύσκολο στη φυσική τάξη.

Οπότε το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι το μάθημα στην ψηφιακή τάξη όχι 
μόνο συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά και την εμπλουτίζει. 
Μας δίνει ανεξαρτησία από την απόσταση και τον χρόνο, αφού και τα 
δύο μεγέθη δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην ψηφιακή 
διδασκαλία. Έτσι, λοιπόν, καταργώντας γεωγραφικά σύνορα 
και φυσικά εμπόδια, διευκολύνεται η διάδοση της 
γνώσης.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ελπίζω 
να σας άρεσε η ομιλία μου και να σας 
έπεισε η επιχειρηματολογία μου.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη / Αθανασία Μπαλάση (Β2)

Χαίρετε αγαπημένοι μου συμμαθητές και αγαπημένες μου συμμαθήτριες,

βιώνουμε εδώ και δέκα μήνες, με κάποια διαλείμματα, την ιδιαίτερη 
εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ή, σωστότερα, την εκπαίδευση σε ψηφιακές 
τάξεις. Είναι πολλοί αυτοί οι δέκα μήνες από τότε που ο βίαιος νέος ιός 
διέκοψε τη διδασκαλία στη φυσική τάξη και μας ανάγκασε να βασιστούμε 
αποκλειστικά στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Εξ αρχής θέλω να δηλώσω 
κατηγορηματικά πως, με βάση την εμπειρία μου ως μαθήτρια, οι δύο τύποι αυτοί 
διδασκαλίας δεν είναι ισάξιοι. Και τι σημαίνει ισάξιοι; Ότι προσφέρουν την ίδια 
εκπαιδευτική εμπειρία, ότι παρέχουν τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες.

 Κατ’ αρχάς, για να περάσω στα επιχειρήματά μου, στη φυσική τάξη η επαφή με 
τον καθηγητή είναι άμεση. Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθυνθούν αμέσως και 
γρήγορα και με τον ίδιο τρόπο να δοθούν και οι απαντήσεις. Ενώ στην ψηφιακή 
τάξη υπάρχει ολόκληρη διαδικασία υποβολής ερώτησης.

 Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα υπέρ της φυσικής τάξης είναι η δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης που σου ανοίγεται. Εντάσσεσαι σε ένα εμφανές και απτό σύνολο 
συμμαθητών και συμμαθητριών, που τους βλέπεις και τους ακουμπάς. Στην ψηφιακή 
τάξη αυτή η ανθρώπινη επαφή χάνεται εντελώς. Η απομόνωση είναι αναπόφευκτη και 
επώδυνη για όλους μας…

 Επίσης, στη φυσική τάξη ο καθηγητής ελέγχει και καθοδηγεί τους μαθητές 
ευκολότερα. Στην ψηφιακή τάξη είναι πολύ εύκολο για έναν μαθητή να επινοήσει 
δικαιολογίες, για να αποφύγει μια ερώτηση, μια εξέταση ή και το μάθημα ακόμη. Το 
έργο των καθηγητών, γενικά, είναι νομίζω δυσκολότερο στην ψηφιακή τάξη. Οι μαθητές 
είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσουν το φυσικό μάθημα. Στην ψηφιακή τάξη οι 
δυνατότητες απόσπασης προσοχής είναι αμέτρητες, αφού βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον 
προσωπικό και «φορτωμένο» με άπειρες αφορμές ονειροπόλησης.

 Κι αν περάσουμε τώρα στο θέμα της υγείας, σωματικής και ψυχικής, θα διαπιστώσουμε 
–πολύ φοβάμαι– πως η λύση μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα! Τα μάτια και ο 
εγκέφαλος υποφέρουν από την ακτινοβολία τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Και η 
ψυχική μας υγεία τίθεται και αυτή σε κίνδυνο. 

 Να προσθέσουμε και τα προβλήματα σύνδεσης και τεχνολογικής υποστήριξης, που κάνουν 
σε πολλά παιδιά την παρακολούθηση δύσκολη ή και αδύνατη. 

 Με όλα αυτά που ανέφερα, πιστεύω πως σας έπεισα πως δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε 
ισάξιες την εκπαίδευση στη φυσική και στην ψηφιακή τάξη. Ελπίζω η επιστροφή μας, με 
όρους ασφαλείας, στη φυσική μας τάξη να μην αργήσει. Σας ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας!

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη 
μειονεκτεί σε σχέση με το μάθημα στη 
φυσική τάξη / Ανδρέας Ναζλίδης (Γ2)

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω πως τάσσομαι εναντίον του θέματος. Πιστεύω πως 
υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μειονεκτεί η τηλεκπαίδευση έναντι της φυσικής 
διδασκαλίας.

Αρχικά να παρατηρήσω πως, καθώς η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές 
αλλά και τους συμμαθητές τους, και δεδομένου πως ο μαθητής έχει τον πλήρη έλεγχο της 
ηλεκτρονικής του συσκευής, άρα και της παρουσίας του στο μάθημα, η συμπεριφορά του δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από τον καθηγητή. Αντίθετα, σε συνθήκες μιας φυσικής τάξης ο 
καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ησυχία και την ηρεμία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

Επιπλέον, λόγω της μακράς διάρκειας παρακολούθησης των μαθημάτων μπροστά στην οθόνη 
της συσκευής, ο μαθητής κινδυνεύει να προσβληθεί από ασθένειες που αφορούν την όραση 
καθώς και το νευρικό του σύστημα. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου απαιτεί την ύπαρξη του απαραίτητου 
εξοπλισμού, που αποτελείται από μία σταθερή σύνδεση δικτύου, έναν υπολογιστή ή μία ψηφιακή 
συσκευή που παρέχει στον μαθητή πρόσβαση στο δίκτυο, και ένα ζευγάρι ακουστικών και 
μικροφώνου, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον καθηγητή. Πολλές φορές, ο 
εξοπλισμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος στον κάθε μαθητή, γεγονός που απαγορεύει σε 
κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν στο μάθημα.

 Ένας παράγοντας που καθιστά μειονεκτικό τον τρόπο διδασκαλίας στην τηλεκπαίδευση, 
σε σχέση με την φυσική εκπαίδευση, είναι και τα τεχνικά προβλήματα. Τέτοιου 
είδους δυσκολίες προκύπτουν καθημερινά, λόγω της υπερφόρτωσης του 
δικτύου καθώς και της εμφάνισης προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Συμπερασματικά, η φυσική διδασκαλία και η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως δεν είναι ισάξιες. Στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής 
δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθητών· συχνά προκύπτουν 
προβλήματα τεχνικής φύσεως λόγω της έλλειψης 
εξοπλισμού καθώς και προβλήματα υγείας. Η 
διδασκαλία και η διεξαγωγή του μαθήματος 
στη φυσική τάξη συμβάλλουν στην 
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!

ορίζονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

αλλά παίρνει μαθήματα ζωής κάθε στιγμή από 
τις σχέσεις που χτίζει, τόσο με τους συμμαθητές του 

όσο και με τους δασκάλους του. Βιώνει την προσωπική του 
εξέλιξη ως προσωπικότητα μέσα από μοναδικές και ανεπανάληπτες 

στιγμές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες όμως αποτελούν και τις βάσεις 
του. Αυτό θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό και, δυστυχώς, η τηλεκπαίδευση 
σχεδόν το μηδενίζει.

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται, 
εκτός από το χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για να προσαρμόσει μια 
διαφορετική προετοιμασία του μαθήματος, για τη δημιουργία επιπλέον του ψηφιακού υλικού, 
καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές του.

Είναι, ακόμη, απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες και, επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, δημιουργείται η ανάγκη για τη συμβολή 
ενός τεχνικού (π.χ. του καθηγητή Πληροφορικής), που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να 
φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Επιπρόσθετα, εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του 
εξοπλισμού όσο και για τη συντήρησή του είναι αρκετά υψηλό. Μερικές φορές υπάρχουν και 
διακοπές ρεύματος που εμποδίζουν την παρακολούθηση και διεξαγωγή του μαθήματος. Μην 
ξεχνάμε, όμως, και τα παιδιά που αδυνατούν οικονομικά να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία 
και, επομένως, νιώθουν να παραμερίζονται.

Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω κάποια σημαντικά σημεία της ομιλίας μου: Επεσήμανα ότι η 
τηλεκπαίδευση δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία και ότι ο καθηγητής υποχρεώνεται, εκτός 
από τον χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία 
του μαθήματος. Έκανα λόγο για το υψηλό κόστος και για τη διακοπή ρεύματος που εμποδίζει 
τους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα. Και το πιο σημαντικό που επισήμανα είναι ότι η 
τηλεκπαίδευση περιορίζει την ανθρώπινη επικοινωνία σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω τα επιχειρήματά μου να σας έπεισαν.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το μάθημα στη φυσική τάξη /      
Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2)

Αγαπητό κοινό, 

ανέβηκα στο βήμα, ως ομιλητής του Προτρεπτικού Λόγου, για να σας πείσω πως η φυσική 
διδασκαλία και η τηλεκπαίδευση δεν είναι ισάξιες.

Αρχικά να αναφέρω πως με την τηλεκπαίδευση μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία 
και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντος. Ακόμα και στη σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία 
του καθηγητή στην αίθουσα. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό 
είναι μεγαλύτερο, καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών 
μηνυμάτων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, επειδή το σχολείο είναι, κατά τη γνώμη μου, μια 
μικρογραφία της κοινωνίας, ο μαθητής δεν 

μαθαίνει μόνο από τα μαθήματα που 
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Στο πλαίσιο της Αγωγής Προφορικού Λόγου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των τριών τμημάτωντης Β΄ τάξης κλήθηκαν από τον 
καθηγητή τους Αλέξη Αλεξίου, τον Νοέμβριο του 2020, να λάβουν 
θέση και να διαπραγματευθούν με τη μορφή του προτρεπτικού λόγου 
δύο θέματα σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Το πρώτο 
ήταν: «Οι νέοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της διάδοσης του κορωνοϊού» 
και το δεύτερο: «Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι ισότιμο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη». Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την 
επιλογή να υποστηρίξουν το θέμα ή τον αντίλογο του. Ο πρώτος από 
τους προτρεπτικούς λόγους που ακολουθούν αναφέρεται στο πρώτο 
θέμα, ενώ οι άλλοι πέντε στο δεύτερο.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
ισότιμο με το μάθημα στη φυσική τάξη /  

Στυλιανός Λίταινας (Β2)

Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι,

βρίσκομαι μπροστά σας, ως ομιλητής του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω πως 
η διδασκαλία στη φυσική τάξη και η τηλεκπαίδευση είναι ισάξιες!

 Αρχικά να παρατηρήσω πως το κοινό ανάμεσα στη διδασκαλία στη φυσική τάξη και στην 
τηλεκπαίδευση είναι ότι και οι δύο επιδιώκουν να μάθουν στους μαθητές να σκέφτονται, να 

ερευνούν, να κρίνουν, να απορρίπτουν, να αμφισβητούν και να προσλαμβάνουν την καινούργια 
γνώση. Και τα δύο είδη εκπαίδευσης επιδιώκουν την προσωπική και τη συλλογική ανάπτυξη των 
μαθητών. 

 Από τη μια μεριά, η διδασκαλία στη φυσική τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συναναστραφούν τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τους καθηγητές τους και να μπορούν 
έτσι να κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν διατυπώνουν άμεσα 
τις απορίες τους όσες φορές θέλουν και οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. 

 Από την άλλη, όμως, στην τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 
και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, τόσο για την παρουσίαση του μαθήματος όσο και για 
να επιτευχθούν ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η συνύπαρξη καθηγητών και μαθητών στον ίδιο χρόνο και χώρο και 
μπορούν οι μαθητές να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό όποτε επιθυμούν.

 Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πως η τηλεκπαίδευση έχει εξίσου πλεονεκτήματα με την 
εκπαίδευση στη φυσική τάξη, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Οι νέοι δεν είναι οι κύριοι υπεύθυνοι 
της διάδοσης του κορωνοϊού / Ελίζα Κάλτσου (Β1)

Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,

βρίσκομαι στο βήμα του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω 
πως όχι, δεν ευθύνονται μόνο οι νέοι για τη διασπορά του ιού, όπως 
τους κατηγορούν τα Μ.Μ.Ε. Κατά τη γνώμη μου, αγαπημένοι μου 
συμμαθητές, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πολίτων σε ό,τι αφορά τη στάση 
μας έναντι του νέου κορωνοϊού:

Πρώτη κατηγορία αποτελούν οι λεγόμενοι αρνητές του ιού. Σ’ αυτήν ανήκουν και 
όσοι βλέπουν επιφανειακά το πρόβλημα και αψηφούν τον κίνδυνο. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα, αλλά όχι συστηματικά. Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και όσοι νέοι 
τοποθετούν τη διασκέδαση και την προσωπική απόλαυση υψηλότερα από την υγεία, τη δική τους 
και των συνανθρώπων τους. 

Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι συμπολίτες μας που τηρούν συνειδητά και σχολαστικά τα μέτρα 
καταπολέμησης του ιού και αποφυγής διασποράς του.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν χώρισα τις κατηγορίες αυτές με ηλικιακά κριτήρια, μια και δεν το 
θεωρώ σωστό και εύστοχο να ομαδοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα και να υποτιμούμε, άτομα με 
βάση τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά. Το κριτήριο που εφάρμοσα είναι η τήρηση των μέτρων 
εναντίον του κορωνοϊού, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας παραβαίνουν τα μέτρα· απλά τυχαίνει τα μυστικά κορωνοπάρτι, όπως 
πολλοί τα αποκαλούν, να είναι πιο «πιασάρικα», πιο εντυπωσιακά από δημοσιογραφική άποψη. 
Ο κορωνοϊός μπορεί να διαδοθεί πολύ εύκολα και από μια παρέα ηλικιωμένων συμπολιτών μας 
που θα παίξουν σκάκι ή τάβλι· δεν θα κερδίσει, όμως, αυτή η περίπτωση τη δημοσιογραφική 
προτίμηση.

Όλοι μας, ως πολίτες και μέλη της ίδιας κοινωνίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως οι 
συνθήκες είναι ιδιαίτερες και πως βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να 

θυσιάσουμε την προσωπική μας ικανοποίηση στον βωμό της δημόσιας υγείας. 
Πρέπει να λειτουργήσουμε ως συνάνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα 

απαλλαγούμε μια μέρα από τον εφιάλτη του κορωνοϊού.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
αποτελεσματικότερο από το μάθημα στη φυσική τάξη / 

Σταμάτης Συμεωνίδης (Β3)

Καλημέρα σας,

βρίσκομαι εδώ σήμερα για να για να επιχειρηματολογήσω και να σας πείσω πως το μάθημα 
στην ψηφιακή τάξη είναι αποτελεσματικότερο.

  Πρώτα από όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι ο 
κάθε μαθητής ή καθηγητής μπορεί να βρίσκεται όπου θέλει και, κυρίως, στο σπίτι του. Και πού 
αλλού μπορεί να νιώθει κάποιος πιο άνετα, παρά στο σπίτι του; Έτσι μπορεί να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο μάθημα.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει καταγραφή του μαθήματος και οι απόντες 
μπορούν να το παρακολουθήσουν, έστω και σε μη ζωντανή ροή. Οι παρόντες, επίσης, μπορούν 
να το ξαναδούν και να διευκρινίσουν τις απορίες τους. Όταν λέμε «καταγραφή του 
μαθήματος» εννοούμε, είτε καταγραφή της φωνής του καθηγητή με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 
ηχητικό αρχείο, είτε αποτύπωση της οθόνης που διαμοιράζεται ο καθηγητής. Φυσικά και τα δύο 
μπορούν να γίνουν μόνο με τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων, καθηγητών και μαθητών. 

Επιπρόσθετα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής μπορεί να κάνει 
μεταφορά αρχείων και διαμοιρασμό οθόνης. Αυτό επιτρέπει στον διδάσκοντα, σε συνδυασμό 
με την απεριόριστη πρόσβαση που έχει στο ψηφιακό υλικό του διαδικτύου, να διδάξει 
καλύτερα την ύλη με ένα μόνο κλικ. Αυτό θα ήταν δύσκολο στη φυσική τάξη.

Οπότε το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι το μάθημα στην ψηφιακή τάξη όχι 
μόνο συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά και την εμπλουτίζει. 
Μας δίνει ανεξαρτησία από την απόσταση και τον χρόνο, αφού και τα 
δύο μεγέθη δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην ψηφιακή 
διδασκαλία. Έτσι, λοιπόν, καταργώντας γεωγραφικά σύνορα 
και φυσικά εμπόδια, διευκολύνεται η διάδοση της 
γνώσης.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ελπίζω 
να σας άρεσε η ομιλία μου και να σας 
έπεισε η επιχειρηματολογία μου.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη / Αθανασία Μπαλάση (Β2)

Χαίρετε αγαπημένοι μου συμμαθητές και αγαπημένες μου συμμαθήτριες,

βιώνουμε εδώ και δέκα μήνες, με κάποια διαλείμματα, την ιδιαίτερη 
εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ή, σωστότερα, την εκπαίδευση σε ψηφιακές 
τάξεις. Είναι πολλοί αυτοί οι δέκα μήνες από τότε που ο βίαιος νέος ιός 
διέκοψε τη διδασκαλία στη φυσική τάξη και μας ανάγκασε να βασιστούμε 
αποκλειστικά στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Εξ αρχής θέλω να δηλώσω 
κατηγορηματικά πως, με βάση την εμπειρία μου ως μαθήτρια, οι δύο τύποι αυτοί 
διδασκαλίας δεν είναι ισάξιοι. Και τι σημαίνει ισάξιοι; Ότι προσφέρουν την ίδια 
εκπαιδευτική εμπειρία, ότι παρέχουν τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες.

 Κατ’ αρχάς, για να περάσω στα επιχειρήματά μου, στη φυσική τάξη η επαφή με 
τον καθηγητή είναι άμεση. Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθυνθούν αμέσως και 
γρήγορα και με τον ίδιο τρόπο να δοθούν και οι απαντήσεις. Ενώ στην ψηφιακή 
τάξη υπάρχει ολόκληρη διαδικασία υποβολής ερώτησης.

 Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα υπέρ της φυσικής τάξης είναι η δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης που σου ανοίγεται. Εντάσσεσαι σε ένα εμφανές και απτό σύνολο 
συμμαθητών και συμμαθητριών, που τους βλέπεις και τους ακουμπάς. Στην ψηφιακή 
τάξη αυτή η ανθρώπινη επαφή χάνεται εντελώς. Η απομόνωση είναι αναπόφευκτη και 
επώδυνη για όλους μας…

 Επίσης, στη φυσική τάξη ο καθηγητής ελέγχει και καθοδηγεί τους μαθητές 
ευκολότερα. Στην ψηφιακή τάξη είναι πολύ εύκολο για έναν μαθητή να επινοήσει 
δικαιολογίες, για να αποφύγει μια ερώτηση, μια εξέταση ή και το μάθημα ακόμη. Το 
έργο των καθηγητών, γενικά, είναι νομίζω δυσκολότερο στην ψηφιακή τάξη. Οι μαθητές 
είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσουν το φυσικό μάθημα. Στην ψηφιακή τάξη οι 
δυνατότητες απόσπασης προσοχής είναι αμέτρητες, αφού βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον 
προσωπικό και «φορτωμένο» με άπειρες αφορμές ονειροπόλησης.

 Κι αν περάσουμε τώρα στο θέμα της υγείας, σωματικής και ψυχικής, θα διαπιστώσουμε 
–πολύ φοβάμαι– πως η λύση μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα! Τα μάτια και ο 
εγκέφαλος υποφέρουν από την ακτινοβολία τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Και η 
ψυχική μας υγεία τίθεται και αυτή σε κίνδυνο. 

 Να προσθέσουμε και τα προβλήματα σύνδεσης και τεχνολογικής υποστήριξης, που κάνουν 
σε πολλά παιδιά την παρακολούθηση δύσκολη ή και αδύνατη. 

 Με όλα αυτά που ανέφερα, πιστεύω πως σας έπεισα πως δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε 
ισάξιες την εκπαίδευση στη φυσική και στην ψηφιακή τάξη. Ελπίζω η επιστροφή μας, με 
όρους ασφαλείας, στη φυσική μας τάξη να μην αργήσει. Σας ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας!

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη 
μειονεκτεί σε σχέση με το μάθημα στη 
φυσική τάξη / Ανδρέας Ναζλίδης (Γ2)

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω πως τάσσομαι εναντίον του θέματος. Πιστεύω πως 
υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μειονεκτεί η τηλεκπαίδευση έναντι της φυσικής 
διδασκαλίας.

Αρχικά να παρατηρήσω πως, καθώς η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές 
αλλά και τους συμμαθητές τους, και δεδομένου πως ο μαθητής έχει τον πλήρη έλεγχο της 
ηλεκτρονικής του συσκευής, άρα και της παρουσίας του στο μάθημα, η συμπεριφορά του δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από τον καθηγητή. Αντίθετα, σε συνθήκες μιας φυσικής τάξης ο 
καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ησυχία και την ηρεμία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

Επιπλέον, λόγω της μακράς διάρκειας παρακολούθησης των μαθημάτων μπροστά στην οθόνη 
της συσκευής, ο μαθητής κινδυνεύει να προσβληθεί από ασθένειες που αφορούν την όραση 
καθώς και το νευρικό του σύστημα. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου απαιτεί την ύπαρξη του απαραίτητου 
εξοπλισμού, που αποτελείται από μία σταθερή σύνδεση δικτύου, έναν υπολογιστή ή μία ψηφιακή 
συσκευή που παρέχει στον μαθητή πρόσβαση στο δίκτυο, και ένα ζευγάρι ακουστικών και 
μικροφώνου, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον καθηγητή. Πολλές φορές, ο 
εξοπλισμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος στον κάθε μαθητή, γεγονός που απαγορεύει σε 
κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν στο μάθημα.

 Ένας παράγοντας που καθιστά μειονεκτικό τον τρόπο διδασκαλίας στην τηλεκπαίδευση, 
σε σχέση με την φυσική εκπαίδευση, είναι και τα τεχνικά προβλήματα. Τέτοιου 
είδους δυσκολίες προκύπτουν καθημερινά, λόγω της υπερφόρτωσης του 
δικτύου καθώς και της εμφάνισης προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Συμπερασματικά, η φυσική διδασκαλία και η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως δεν είναι ισάξιες. Στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής 
δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθητών· συχνά προκύπτουν 
προβλήματα τεχνικής φύσεως λόγω της έλλειψης 
εξοπλισμού καθώς και προβλήματα υγείας. Η 
διδασκαλία και η διεξαγωγή του μαθήματος 
στη φυσική τάξη συμβάλλουν στην 
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!

ορίζονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

αλλά παίρνει μαθήματα ζωής κάθε στιγμή από 
τις σχέσεις που χτίζει, τόσο με τους συμμαθητές του 

όσο και με τους δασκάλους του. Βιώνει την προσωπική του 
εξέλιξη ως προσωπικότητα μέσα από μοναδικές και ανεπανάληπτες 

στιγμές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες όμως αποτελούν και τις βάσεις 
του. Αυτό θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό και, δυστυχώς, η τηλεκπαίδευση 
σχεδόν το μηδενίζει.

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται, 
εκτός από το χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για να προσαρμόσει μια 
διαφορετική προετοιμασία του μαθήματος, για τη δημιουργία επιπλέον του ψηφιακού υλικού, 
καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές του.

Είναι, ακόμη, απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες και, επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, δημιουργείται η ανάγκη για τη συμβολή 
ενός τεχνικού (π.χ. του καθηγητή Πληροφορικής), που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να 
φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Επιπρόσθετα, εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του 
εξοπλισμού όσο και για τη συντήρησή του είναι αρκετά υψηλό. Μερικές φορές υπάρχουν και 
διακοπές ρεύματος που εμποδίζουν την παρακολούθηση και διεξαγωγή του μαθήματος. Μην 
ξεχνάμε, όμως, και τα παιδιά που αδυνατούν οικονομικά να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία 
και, επομένως, νιώθουν να παραμερίζονται.

Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω κάποια σημαντικά σημεία της ομιλίας μου: Επεσήμανα ότι η 
τηλεκπαίδευση δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία και ότι ο καθηγητής υποχρεώνεται, εκτός 
από τον χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία 
του μαθήματος. Έκανα λόγο για το υψηλό κόστος και για τη διακοπή ρεύματος που εμποδίζει 
τους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα. Και το πιο σημαντικό που επισήμανα είναι ότι η 
τηλεκπαίδευση περιορίζει την ανθρώπινη επικοινωνία σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω τα επιχειρήματά μου να σας έπεισαν.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το μάθημα στη φυσική τάξη /      
Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2)

Αγαπητό κοινό, 

ανέβηκα στο βήμα, ως ομιλητής του Προτρεπτικού Λόγου, για να σας πείσω πως η φυσική 
διδασκαλία και η τηλεκπαίδευση δεν είναι ισάξιες.

Αρχικά να αναφέρω πως με την τηλεκπαίδευση μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία 
και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντος. Ακόμα και στη σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία 
του καθηγητή στην αίθουσα. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό 
είναι μεγαλύτερο, καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών 
μηνυμάτων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, επειδή το σχολείο είναι, κατά τη γνώμη μου, μια 
μικρογραφία της κοινωνίας, ο μαθητής δεν 

μαθαίνει μόνο από τα μαθήματα που 
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Στο πλαίσιο της Αγωγής Προφορικού Λόγου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των τριών τμημάτωντης Β΄ τάξης κλήθηκαν από τον 
καθηγητή τους Αλέξη Αλεξίου, τον Νοέμβριο του 2020, να λάβουν 
θέση και να διαπραγματευθούν με τη μορφή του προτρεπτικού λόγου 
δύο θέματα σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Το πρώτο 
ήταν: «Οι νέοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της διάδοσης του κορωνοϊού» 
και το δεύτερο: «Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι ισότιμο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη». Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την 
επιλογή να υποστηρίξουν το θέμα ή τον αντίλογο του. Ο πρώτος από 
τους προτρεπτικούς λόγους που ακολουθούν αναφέρεται στο πρώτο 
θέμα, ενώ οι άλλοι πέντε στο δεύτερο.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
ισότιμο με το μάθημα στη φυσική τάξη /  

Στυλιανός Λίταινας (Β2)

Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι,

βρίσκομαι μπροστά σας, ως ομιλητής του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω πως 
η διδασκαλία στη φυσική τάξη και η τηλεκπαίδευση είναι ισάξιες!

 Αρχικά να παρατηρήσω πως το κοινό ανάμεσα στη διδασκαλία στη φυσική τάξη και στην 
τηλεκπαίδευση είναι ότι και οι δύο επιδιώκουν να μάθουν στους μαθητές να σκέφτονται, να 

ερευνούν, να κρίνουν, να απορρίπτουν, να αμφισβητούν και να προσλαμβάνουν την καινούργια 
γνώση. Και τα δύο είδη εκπαίδευσης επιδιώκουν την προσωπική και τη συλλογική ανάπτυξη των 
μαθητών. 

 Από τη μια μεριά, η διδασκαλία στη φυσική τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συναναστραφούν τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τους καθηγητές τους και να μπορούν 
έτσι να κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν διατυπώνουν άμεσα 
τις απορίες τους όσες φορές θέλουν και οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. 

 Από την άλλη, όμως, στην τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 
και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, τόσο για την παρουσίαση του μαθήματος όσο και για 
να επιτευχθούν ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η συνύπαρξη καθηγητών και μαθητών στον ίδιο χρόνο και χώρο και 
μπορούν οι μαθητές να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό όποτε επιθυμούν.

 Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πως η τηλεκπαίδευση έχει εξίσου πλεονεκτήματα με την 
εκπαίδευση στη φυσική τάξη, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Οι νέοι δεν είναι οι κύριοι υπεύθυνοι 
της διάδοσης του κορωνοϊού / Ελίζα Κάλτσου (Β1)

Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,

βρίσκομαι στο βήμα του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω 
πως όχι, δεν ευθύνονται μόνο οι νέοι για τη διασπορά του ιού, όπως 
τους κατηγορούν τα Μ.Μ.Ε. Κατά τη γνώμη μου, αγαπημένοι μου 
συμμαθητές, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πολίτων σε ό,τι αφορά τη στάση 
μας έναντι του νέου κορωνοϊού:

Πρώτη κατηγορία αποτελούν οι λεγόμενοι αρνητές του ιού. Σ’ αυτήν ανήκουν και 
όσοι βλέπουν επιφανειακά το πρόβλημα και αψηφούν τον κίνδυνο. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα, αλλά όχι συστηματικά. Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και όσοι νέοι 
τοποθετούν τη διασκέδαση και την προσωπική απόλαυση υψηλότερα από την υγεία, τη δική τους 
και των συνανθρώπων τους. 

Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι συμπολίτες μας που τηρούν συνειδητά και σχολαστικά τα μέτρα 
καταπολέμησης του ιού και αποφυγής διασποράς του.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν χώρισα τις κατηγορίες αυτές με ηλικιακά κριτήρια, μια και δεν το 
θεωρώ σωστό και εύστοχο να ομαδοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα και να υποτιμούμε, άτομα με 
βάση τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά. Το κριτήριο που εφάρμοσα είναι η τήρηση των μέτρων 
εναντίον του κορωνοϊού, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας παραβαίνουν τα μέτρα· απλά τυχαίνει τα μυστικά κορωνοπάρτι, όπως 
πολλοί τα αποκαλούν, να είναι πιο «πιασάρικα», πιο εντυπωσιακά από δημοσιογραφική άποψη. 
Ο κορωνοϊός μπορεί να διαδοθεί πολύ εύκολα και από μια παρέα ηλικιωμένων συμπολιτών μας 
που θα παίξουν σκάκι ή τάβλι· δεν θα κερδίσει, όμως, αυτή η περίπτωση τη δημοσιογραφική 
προτίμηση.

Όλοι μας, ως πολίτες και μέλη της ίδιας κοινωνίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως οι 
συνθήκες είναι ιδιαίτερες και πως βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να 

θυσιάσουμε την προσωπική μας ικανοποίηση στον βωμό της δημόσιας υγείας. 
Πρέπει να λειτουργήσουμε ως συνάνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα 

απαλλαγούμε μια μέρα από τον εφιάλτη του κορωνοϊού.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
αποτελεσματικότερο από το μάθημα στη φυσική τάξη / 

Σταμάτης Συμεωνίδης (Β3)

Καλημέρα σας,

βρίσκομαι εδώ σήμερα για να για να επιχειρηματολογήσω και να σας πείσω πως το μάθημα 
στην ψηφιακή τάξη είναι αποτελεσματικότερο.

  Πρώτα από όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι ο 
κάθε μαθητής ή καθηγητής μπορεί να βρίσκεται όπου θέλει και, κυρίως, στο σπίτι του. Και πού 
αλλού μπορεί να νιώθει κάποιος πιο άνετα, παρά στο σπίτι του; Έτσι μπορεί να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο μάθημα.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει καταγραφή του μαθήματος και οι απόντες 
μπορούν να το παρακολουθήσουν, έστω και σε μη ζωντανή ροή. Οι παρόντες, επίσης, μπορούν 
να το ξαναδούν και να διευκρινίσουν τις απορίες τους. Όταν λέμε «καταγραφή του 
μαθήματος» εννοούμε, είτε καταγραφή της φωνής του καθηγητή με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 
ηχητικό αρχείο, είτε αποτύπωση της οθόνης που διαμοιράζεται ο καθηγητής. Φυσικά και τα δύο 
μπορούν να γίνουν μόνο με τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων, καθηγητών και μαθητών. 

Επιπρόσθετα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής μπορεί να κάνει 
μεταφορά αρχείων και διαμοιρασμό οθόνης. Αυτό επιτρέπει στον διδάσκοντα, σε συνδυασμό 
με την απεριόριστη πρόσβαση που έχει στο ψηφιακό υλικό του διαδικτύου, να διδάξει 
καλύτερα την ύλη με ένα μόνο κλικ. Αυτό θα ήταν δύσκολο στη φυσική τάξη.

Οπότε το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι το μάθημα στην ψηφιακή τάξη όχι 
μόνο συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά και την εμπλουτίζει. 
Μας δίνει ανεξαρτησία από την απόσταση και τον χρόνο, αφού και τα 
δύο μεγέθη δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην ψηφιακή 
διδασκαλία. Έτσι, λοιπόν, καταργώντας γεωγραφικά σύνορα 
και φυσικά εμπόδια, διευκολύνεται η διάδοση της 
γνώσης.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ελπίζω 
να σας άρεσε η ομιλία μου και να σας 
έπεισε η επιχειρηματολογία μου.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη / Αθανασία Μπαλάση (Β2)

Χαίρετε αγαπημένοι μου συμμαθητές και αγαπημένες μου συμμαθήτριες,

βιώνουμε εδώ και δέκα μήνες, με κάποια διαλείμματα, την ιδιαίτερη 
εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ή, σωστότερα, την εκπαίδευση σε ψηφιακές 
τάξεις. Είναι πολλοί αυτοί οι δέκα μήνες από τότε που ο βίαιος νέος ιός 
διέκοψε τη διδασκαλία στη φυσική τάξη και μας ανάγκασε να βασιστούμε 
αποκλειστικά στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Εξ αρχής θέλω να δηλώσω 
κατηγορηματικά πως, με βάση την εμπειρία μου ως μαθήτρια, οι δύο τύποι αυτοί 
διδασκαλίας δεν είναι ισάξιοι. Και τι σημαίνει ισάξιοι; Ότι προσφέρουν την ίδια 
εκπαιδευτική εμπειρία, ότι παρέχουν τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες.

 Κατ’ αρχάς, για να περάσω στα επιχειρήματά μου, στη φυσική τάξη η επαφή με 
τον καθηγητή είναι άμεση. Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθυνθούν αμέσως και 
γρήγορα και με τον ίδιο τρόπο να δοθούν και οι απαντήσεις. Ενώ στην ψηφιακή 
τάξη υπάρχει ολόκληρη διαδικασία υποβολής ερώτησης.

 Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα υπέρ της φυσικής τάξης είναι η δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης που σου ανοίγεται. Εντάσσεσαι σε ένα εμφανές και απτό σύνολο 
συμμαθητών και συμμαθητριών, που τους βλέπεις και τους ακουμπάς. Στην ψηφιακή 
τάξη αυτή η ανθρώπινη επαφή χάνεται εντελώς. Η απομόνωση είναι αναπόφευκτη και 
επώδυνη για όλους μας…

 Επίσης, στη φυσική τάξη ο καθηγητής ελέγχει και καθοδηγεί τους μαθητές 
ευκολότερα. Στην ψηφιακή τάξη είναι πολύ εύκολο για έναν μαθητή να επινοήσει 
δικαιολογίες, για να αποφύγει μια ερώτηση, μια εξέταση ή και το μάθημα ακόμη. Το 
έργο των καθηγητών, γενικά, είναι νομίζω δυσκολότερο στην ψηφιακή τάξη. Οι μαθητές 
είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσουν το φυσικό μάθημα. Στην ψηφιακή τάξη οι 
δυνατότητες απόσπασης προσοχής είναι αμέτρητες, αφού βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον 
προσωπικό και «φορτωμένο» με άπειρες αφορμές ονειροπόλησης.

 Κι αν περάσουμε τώρα στο θέμα της υγείας, σωματικής και ψυχικής, θα διαπιστώσουμε 
–πολύ φοβάμαι– πως η λύση μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα! Τα μάτια και ο 
εγκέφαλος υποφέρουν από την ακτινοβολία τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Και η 
ψυχική μας υγεία τίθεται και αυτή σε κίνδυνο. 

 Να προσθέσουμε και τα προβλήματα σύνδεσης και τεχνολογικής υποστήριξης, που κάνουν 
σε πολλά παιδιά την παρακολούθηση δύσκολη ή και αδύνατη. 

 Με όλα αυτά που ανέφερα, πιστεύω πως σας έπεισα πως δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε 
ισάξιες την εκπαίδευση στη φυσική και στην ψηφιακή τάξη. Ελπίζω η επιστροφή μας, με 
όρους ασφαλείας, στη φυσική μας τάξη να μην αργήσει. Σας ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας!

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη 
μειονεκτεί σε σχέση με το μάθημα στη 
φυσική τάξη / Ανδρέας Ναζλίδης (Γ2)

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω πως τάσσομαι εναντίον του θέματος. Πιστεύω πως 
υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μειονεκτεί η τηλεκπαίδευση έναντι της φυσικής 
διδασκαλίας.

Αρχικά να παρατηρήσω πως, καθώς η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές 
αλλά και τους συμμαθητές τους, και δεδομένου πως ο μαθητής έχει τον πλήρη έλεγχο της 
ηλεκτρονικής του συσκευής, άρα και της παρουσίας του στο μάθημα, η συμπεριφορά του δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από τον καθηγητή. Αντίθετα, σε συνθήκες μιας φυσικής τάξης ο 
καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ησυχία και την ηρεμία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

Επιπλέον, λόγω της μακράς διάρκειας παρακολούθησης των μαθημάτων μπροστά στην οθόνη 
της συσκευής, ο μαθητής κινδυνεύει να προσβληθεί από ασθένειες που αφορούν την όραση 
καθώς και το νευρικό του σύστημα. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου απαιτεί την ύπαρξη του απαραίτητου 
εξοπλισμού, που αποτελείται από μία σταθερή σύνδεση δικτύου, έναν υπολογιστή ή μία ψηφιακή 
συσκευή που παρέχει στον μαθητή πρόσβαση στο δίκτυο, και ένα ζευγάρι ακουστικών και 
μικροφώνου, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον καθηγητή. Πολλές φορές, ο 
εξοπλισμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος στον κάθε μαθητή, γεγονός που απαγορεύει σε 
κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν στο μάθημα.

 Ένας παράγοντας που καθιστά μειονεκτικό τον τρόπο διδασκαλίας στην τηλεκπαίδευση, 
σε σχέση με την φυσική εκπαίδευση, είναι και τα τεχνικά προβλήματα. Τέτοιου 
είδους δυσκολίες προκύπτουν καθημερινά, λόγω της υπερφόρτωσης του 
δικτύου καθώς και της εμφάνισης προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Συμπερασματικά, η φυσική διδασκαλία και η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως δεν είναι ισάξιες. Στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής 
δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθητών· συχνά προκύπτουν 
προβλήματα τεχνικής φύσεως λόγω της έλλειψης 
εξοπλισμού καθώς και προβλήματα υγείας. Η 
διδασκαλία και η διεξαγωγή του μαθήματος 
στη φυσική τάξη συμβάλλουν στην 
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!

ορίζονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

αλλά παίρνει μαθήματα ζωής κάθε στιγμή από 
τις σχέσεις που χτίζει, τόσο με τους συμμαθητές του 

όσο και με τους δασκάλους του. Βιώνει την προσωπική του 
εξέλιξη ως προσωπικότητα μέσα από μοναδικές και ανεπανάληπτες 

στιγμές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες όμως αποτελούν και τις βάσεις 
του. Αυτό θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό και, δυστυχώς, η τηλεκπαίδευση 
σχεδόν το μηδενίζει.

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται, 
εκτός από το χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για να προσαρμόσει μια 
διαφορετική προετοιμασία του μαθήματος, για τη δημιουργία επιπλέον του ψηφιακού υλικού, 
καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές του.

Είναι, ακόμη, απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες και, επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, δημιουργείται η ανάγκη για τη συμβολή 
ενός τεχνικού (π.χ. του καθηγητή Πληροφορικής), που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να 
φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Επιπρόσθετα, εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του 
εξοπλισμού όσο και για τη συντήρησή του είναι αρκετά υψηλό. Μερικές φορές υπάρχουν και 
διακοπές ρεύματος που εμποδίζουν την παρακολούθηση και διεξαγωγή του μαθήματος. Μην 
ξεχνάμε, όμως, και τα παιδιά που αδυνατούν οικονομικά να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία 
και, επομένως, νιώθουν να παραμερίζονται.

Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω κάποια σημαντικά σημεία της ομιλίας μου: Επεσήμανα ότι η 
τηλεκπαίδευση δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία και ότι ο καθηγητής υποχρεώνεται, εκτός 
από τον χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία 
του μαθήματος. Έκανα λόγο για το υψηλό κόστος και για τη διακοπή ρεύματος που εμποδίζει 
τους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα. Και το πιο σημαντικό που επισήμανα είναι ότι η 
τηλεκπαίδευση περιορίζει την ανθρώπινη επικοινωνία σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω τα επιχειρήματά μου να σας έπεισαν.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το μάθημα στη φυσική τάξη /      
Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2)

Αγαπητό κοινό, 

ανέβηκα στο βήμα, ως ομιλητής του Προτρεπτικού Λόγου, για να σας πείσω πως η φυσική 
διδασκαλία και η τηλεκπαίδευση δεν είναι ισάξιες.

Αρχικά να αναφέρω πως με την τηλεκπαίδευση μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία 
και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντος. Ακόμα και στη σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία 
του καθηγητή στην αίθουσα. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό 
είναι μεγαλύτερο, καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών 
μηνυμάτων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, επειδή το σχολείο είναι, κατά τη γνώμη μου, μια 
μικρογραφία της κοινωνίας, ο μαθητής δεν 

μαθαίνει μόνο από τα μαθήματα που 
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Στο πλαίσιο της Αγωγής Προφορικού Λόγου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των τριών τμημάτωντης Β΄ τάξης κλήθηκαν από τον 
καθηγητή τους Αλέξη Αλεξίου, τον Νοέμβριο του 2020, να λάβουν 
θέση και να διαπραγματευθούν με τη μορφή του προτρεπτικού λόγου 
δύο θέματα σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Το πρώτο 
ήταν: «Οι νέοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της διάδοσης του κορωνοϊού» 
και το δεύτερο: «Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι ισότιμο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη». Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την 
επιλογή να υποστηρίξουν το θέμα ή τον αντίλογο του. Ο πρώτος από 
τους προτρεπτικούς λόγους που ακολουθούν αναφέρεται στο πρώτο 
θέμα, ενώ οι άλλοι πέντε στο δεύτερο.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
ισότιμο με το μάθημα στη φυσική τάξη /  

Στυλιανός Λίταινας (Β2)

Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι,

βρίσκομαι μπροστά σας, ως ομιλητής του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω πως 
η διδασκαλία στη φυσική τάξη και η τηλεκπαίδευση είναι ισάξιες!

 Αρχικά να παρατηρήσω πως το κοινό ανάμεσα στη διδασκαλία στη φυσική τάξη και στην 
τηλεκπαίδευση είναι ότι και οι δύο επιδιώκουν να μάθουν στους μαθητές να σκέφτονται, να 

ερευνούν, να κρίνουν, να απορρίπτουν, να αμφισβητούν και να προσλαμβάνουν την καινούργια 
γνώση. Και τα δύο είδη εκπαίδευσης επιδιώκουν την προσωπική και τη συλλογική ανάπτυξη των 
μαθητών. 

 Από τη μια μεριά, η διδασκαλία στη φυσική τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συναναστραφούν τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τους καθηγητές τους και να μπορούν 
έτσι να κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν διατυπώνουν άμεσα 
τις απορίες τους όσες φορές θέλουν και οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. 

 Από την άλλη, όμως, στην τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 
και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, τόσο για την παρουσίαση του μαθήματος όσο και για 
να επιτευχθούν ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η συνύπαρξη καθηγητών και μαθητών στον ίδιο χρόνο και χώρο και 
μπορούν οι μαθητές να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό όποτε επιθυμούν.

 Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πως η τηλεκπαίδευση έχει εξίσου πλεονεκτήματα με την 
εκπαίδευση στη φυσική τάξη, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Οι νέοι δεν είναι οι κύριοι υπεύθυνοι 
της διάδοσης του κορωνοϊού / Ελίζα Κάλτσου (Β1)

Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,

βρίσκομαι στο βήμα του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω 
πως όχι, δεν ευθύνονται μόνο οι νέοι για τη διασπορά του ιού, όπως 
τους κατηγορούν τα Μ.Μ.Ε. Κατά τη γνώμη μου, αγαπημένοι μου 
συμμαθητές, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πολίτων σε ό,τι αφορά τη στάση 
μας έναντι του νέου κορωνοϊού:

Πρώτη κατηγορία αποτελούν οι λεγόμενοι αρνητές του ιού. Σ’ αυτήν ανήκουν και 
όσοι βλέπουν επιφανειακά το πρόβλημα και αψηφούν τον κίνδυνο. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα, αλλά όχι συστηματικά. Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και όσοι νέοι 
τοποθετούν τη διασκέδαση και την προσωπική απόλαυση υψηλότερα από την υγεία, τη δική τους 
και των συνανθρώπων τους. 

Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι συμπολίτες μας που τηρούν συνειδητά και σχολαστικά τα μέτρα 
καταπολέμησης του ιού και αποφυγής διασποράς του.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν χώρισα τις κατηγορίες αυτές με ηλικιακά κριτήρια, μια και δεν το 
θεωρώ σωστό και εύστοχο να ομαδοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα και να υποτιμούμε, άτομα με 
βάση τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά. Το κριτήριο που εφάρμοσα είναι η τήρηση των μέτρων 
εναντίον του κορωνοϊού, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας παραβαίνουν τα μέτρα· απλά τυχαίνει τα μυστικά κορωνοπάρτι, όπως 
πολλοί τα αποκαλούν, να είναι πιο «πιασάρικα», πιο εντυπωσιακά από δημοσιογραφική άποψη. 
Ο κορωνοϊός μπορεί να διαδοθεί πολύ εύκολα και από μια παρέα ηλικιωμένων συμπολιτών μας 
που θα παίξουν σκάκι ή τάβλι· δεν θα κερδίσει, όμως, αυτή η περίπτωση τη δημοσιογραφική 
προτίμηση.

Όλοι μας, ως πολίτες και μέλη της ίδιας κοινωνίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως οι 
συνθήκες είναι ιδιαίτερες και πως βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να 

θυσιάσουμε την προσωπική μας ικανοποίηση στον βωμό της δημόσιας υγείας. 
Πρέπει να λειτουργήσουμε ως συνάνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα 

απαλλαγούμε μια μέρα από τον εφιάλτη του κορωνοϊού.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
αποτελεσματικότερο από το μάθημα στη φυσική τάξη / 

Σταμάτης Συμεωνίδης (Β3)

Καλημέρα σας,

βρίσκομαι εδώ σήμερα για να για να επιχειρηματολογήσω και να σας πείσω πως το μάθημα 
στην ψηφιακή τάξη είναι αποτελεσματικότερο.

  Πρώτα από όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι ο 
κάθε μαθητής ή καθηγητής μπορεί να βρίσκεται όπου θέλει και, κυρίως, στο σπίτι του. Και πού 
αλλού μπορεί να νιώθει κάποιος πιο άνετα, παρά στο σπίτι του; Έτσι μπορεί να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο μάθημα.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει καταγραφή του μαθήματος και οι απόντες 
μπορούν να το παρακολουθήσουν, έστω και σε μη ζωντανή ροή. Οι παρόντες, επίσης, μπορούν 
να το ξαναδούν και να διευκρινίσουν τις απορίες τους. Όταν λέμε «καταγραφή του 
μαθήματος» εννοούμε, είτε καταγραφή της φωνής του καθηγητή με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 
ηχητικό αρχείο, είτε αποτύπωση της οθόνης που διαμοιράζεται ο καθηγητής. Φυσικά και τα δύο 
μπορούν να γίνουν μόνο με τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων, καθηγητών και μαθητών. 

Επιπρόσθετα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής μπορεί να κάνει 
μεταφορά αρχείων και διαμοιρασμό οθόνης. Αυτό επιτρέπει στον διδάσκοντα, σε συνδυασμό 
με την απεριόριστη πρόσβαση που έχει στο ψηφιακό υλικό του διαδικτύου, να διδάξει 
καλύτερα την ύλη με ένα μόνο κλικ. Αυτό θα ήταν δύσκολο στη φυσική τάξη.

Οπότε το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι το μάθημα στην ψηφιακή τάξη όχι 
μόνο συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά και την εμπλουτίζει. 
Μας δίνει ανεξαρτησία από την απόσταση και τον χρόνο, αφού και τα 
δύο μεγέθη δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην ψηφιακή 
διδασκαλία. Έτσι, λοιπόν, καταργώντας γεωγραφικά σύνορα 
και φυσικά εμπόδια, διευκολύνεται η διάδοση της 
γνώσης.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ελπίζω 
να σας άρεσε η ομιλία μου και να σας 
έπεισε η επιχειρηματολογία μου.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη / Αθανασία Μπαλάση (Β2)

Χαίρετε αγαπημένοι μου συμμαθητές και αγαπημένες μου συμμαθήτριες,

βιώνουμε εδώ και δέκα μήνες, με κάποια διαλείμματα, την ιδιαίτερη 
εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ή, σωστότερα, την εκπαίδευση σε ψηφιακές 
τάξεις. Είναι πολλοί αυτοί οι δέκα μήνες από τότε που ο βίαιος νέος ιός 
διέκοψε τη διδασκαλία στη φυσική τάξη και μας ανάγκασε να βασιστούμε 
αποκλειστικά στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Εξ αρχής θέλω να δηλώσω 
κατηγορηματικά πως, με βάση την εμπειρία μου ως μαθήτρια, οι δύο τύποι αυτοί 
διδασκαλίας δεν είναι ισάξιοι. Και τι σημαίνει ισάξιοι; Ότι προσφέρουν την ίδια 
εκπαιδευτική εμπειρία, ότι παρέχουν τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες.

 Κατ’ αρχάς, για να περάσω στα επιχειρήματά μου, στη φυσική τάξη η επαφή με 
τον καθηγητή είναι άμεση. Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθυνθούν αμέσως και 
γρήγορα και με τον ίδιο τρόπο να δοθούν και οι απαντήσεις. Ενώ στην ψηφιακή 
τάξη υπάρχει ολόκληρη διαδικασία υποβολής ερώτησης.

 Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα υπέρ της φυσικής τάξης είναι η δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης που σου ανοίγεται. Εντάσσεσαι σε ένα εμφανές και απτό σύνολο 
συμμαθητών και συμμαθητριών, που τους βλέπεις και τους ακουμπάς. Στην ψηφιακή 
τάξη αυτή η ανθρώπινη επαφή χάνεται εντελώς. Η απομόνωση είναι αναπόφευκτη και 
επώδυνη για όλους μας…

 Επίσης, στη φυσική τάξη ο καθηγητής ελέγχει και καθοδηγεί τους μαθητές 
ευκολότερα. Στην ψηφιακή τάξη είναι πολύ εύκολο για έναν μαθητή να επινοήσει 
δικαιολογίες, για να αποφύγει μια ερώτηση, μια εξέταση ή και το μάθημα ακόμη. Το 
έργο των καθηγητών, γενικά, είναι νομίζω δυσκολότερο στην ψηφιακή τάξη. Οι μαθητές 
είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσουν το φυσικό μάθημα. Στην ψηφιακή τάξη οι 
δυνατότητες απόσπασης προσοχής είναι αμέτρητες, αφού βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον 
προσωπικό και «φορτωμένο» με άπειρες αφορμές ονειροπόλησης.

 Κι αν περάσουμε τώρα στο θέμα της υγείας, σωματικής και ψυχικής, θα διαπιστώσουμε 
–πολύ φοβάμαι– πως η λύση μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα! Τα μάτια και ο 
εγκέφαλος υποφέρουν από την ακτινοβολία τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Και η 
ψυχική μας υγεία τίθεται και αυτή σε κίνδυνο. 

 Να προσθέσουμε και τα προβλήματα σύνδεσης και τεχνολογικής υποστήριξης, που κάνουν 
σε πολλά παιδιά την παρακολούθηση δύσκολη ή και αδύνατη. 

 Με όλα αυτά που ανέφερα, πιστεύω πως σας έπεισα πως δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε 
ισάξιες την εκπαίδευση στη φυσική και στην ψηφιακή τάξη. Ελπίζω η επιστροφή μας, με 
όρους ασφαλείας, στη φυσική μας τάξη να μην αργήσει. Σας ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας!

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη 
μειονεκτεί σε σχέση με το μάθημα στη 
φυσική τάξη / Ανδρέας Ναζλίδης (Γ2)

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω πως τάσσομαι εναντίον του θέματος. Πιστεύω πως 
υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μειονεκτεί η τηλεκπαίδευση έναντι της φυσικής 
διδασκαλίας.

Αρχικά να παρατηρήσω πως, καθώς η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές 
αλλά και τους συμμαθητές τους, και δεδομένου πως ο μαθητής έχει τον πλήρη έλεγχο της 
ηλεκτρονικής του συσκευής, άρα και της παρουσίας του στο μάθημα, η συμπεριφορά του δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από τον καθηγητή. Αντίθετα, σε συνθήκες μιας φυσικής τάξης ο 
καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ησυχία και την ηρεμία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

Επιπλέον, λόγω της μακράς διάρκειας παρακολούθησης των μαθημάτων μπροστά στην οθόνη 
της συσκευής, ο μαθητής κινδυνεύει να προσβληθεί από ασθένειες που αφορούν την όραση 
καθώς και το νευρικό του σύστημα. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου απαιτεί την ύπαρξη του απαραίτητου 
εξοπλισμού, που αποτελείται από μία σταθερή σύνδεση δικτύου, έναν υπολογιστή ή μία ψηφιακή 
συσκευή που παρέχει στον μαθητή πρόσβαση στο δίκτυο, και ένα ζευγάρι ακουστικών και 
μικροφώνου, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον καθηγητή. Πολλές φορές, ο 
εξοπλισμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος στον κάθε μαθητή, γεγονός που απαγορεύει σε 
κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν στο μάθημα.

 Ένας παράγοντας που καθιστά μειονεκτικό τον τρόπο διδασκαλίας στην τηλεκπαίδευση, 
σε σχέση με την φυσική εκπαίδευση, είναι και τα τεχνικά προβλήματα. Τέτοιου 
είδους δυσκολίες προκύπτουν καθημερινά, λόγω της υπερφόρτωσης του 
δικτύου καθώς και της εμφάνισης προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Συμπερασματικά, η φυσική διδασκαλία και η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως δεν είναι ισάξιες. Στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής 
δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθητών· συχνά προκύπτουν 
προβλήματα τεχνικής φύσεως λόγω της έλλειψης 
εξοπλισμού καθώς και προβλήματα υγείας. Η 
διδασκαλία και η διεξαγωγή του μαθήματος 
στη φυσική τάξη συμβάλλουν στην 
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!

ορίζονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

αλλά παίρνει μαθήματα ζωής κάθε στιγμή από 
τις σχέσεις που χτίζει, τόσο με τους συμμαθητές του 

όσο και με τους δασκάλους του. Βιώνει την προσωπική του 
εξέλιξη ως προσωπικότητα μέσα από μοναδικές και ανεπανάληπτες 

στιγμές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες όμως αποτελούν και τις βάσεις 
του. Αυτό θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό και, δυστυχώς, η τηλεκπαίδευση 
σχεδόν το μηδενίζει.

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται, 
εκτός από το χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για να προσαρμόσει μια 
διαφορετική προετοιμασία του μαθήματος, για τη δημιουργία επιπλέον του ψηφιακού υλικού, 
καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές του.

Είναι, ακόμη, απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες και, επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, δημιουργείται η ανάγκη για τη συμβολή 
ενός τεχνικού (π.χ. του καθηγητή Πληροφορικής), που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να 
φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Επιπρόσθετα, εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του 
εξοπλισμού όσο και για τη συντήρησή του είναι αρκετά υψηλό. Μερικές φορές υπάρχουν και 
διακοπές ρεύματος που εμποδίζουν την παρακολούθηση και διεξαγωγή του μαθήματος. Μην 
ξεχνάμε, όμως, και τα παιδιά που αδυνατούν οικονομικά να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία 
και, επομένως, νιώθουν να παραμερίζονται.

Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω κάποια σημαντικά σημεία της ομιλίας μου: Επεσήμανα ότι η 
τηλεκπαίδευση δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία και ότι ο καθηγητής υποχρεώνεται, εκτός 
από τον χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία 
του μαθήματος. Έκανα λόγο για το υψηλό κόστος και για τη διακοπή ρεύματος που εμποδίζει 
τους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα. Και το πιο σημαντικό που επισήμανα είναι ότι η 
τηλεκπαίδευση περιορίζει την ανθρώπινη επικοινωνία σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω τα επιχειρήματά μου να σας έπεισαν.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το μάθημα στη φυσική τάξη /      
Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2)

Αγαπητό κοινό, 

ανέβηκα στο βήμα, ως ομιλητής του Προτρεπτικού Λόγου, για να σας πείσω πως η φυσική 
διδασκαλία και η τηλεκπαίδευση δεν είναι ισάξιες.

Αρχικά να αναφέρω πως με την τηλεκπαίδευση μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία 
και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντος. Ακόμα και στη σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία 
του καθηγητή στην αίθουσα. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό 
είναι μεγαλύτερο, καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών 
μηνυμάτων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, επειδή το σχολείο είναι, κατά τη γνώμη μου, μια 
μικρογραφία της κοινωνίας, ο μαθητής δεν 

μαθαίνει μόνο από τα μαθήματα που 
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Στο πλαίσιο της Αγωγής Προφορικού Λόγου οι μαθητές και οι 
μαθήτριες των τριών τμημάτωντης Β΄ τάξης κλήθηκαν από τον 
καθηγητή τους Αλέξη Αλεξίου, τον Νοέμβριο του 2020, να λάβουν 
θέση και να διαπραγματευθούν με τη μορφή του προτρεπτικού λόγου 
δύο θέματα σχετικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Το πρώτο 
ήταν: «Οι νέοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της διάδοσης του κορωνοϊού» 
και το δεύτερο: «Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι ισότιμο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη». Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την 
επιλογή να υποστηρίξουν το θέμα ή τον αντίλογο του. Ο πρώτος από 
τους προτρεπτικούς λόγους που ακολουθούν αναφέρεται στο πρώτο 
θέμα, ενώ οι άλλοι πέντε στο δεύτερο.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
ισότιμο με το μάθημα στη φυσική τάξη /  

Στυλιανός Λίταινας (Β2)

Αγαπητές μου φίλες και αγαπητοί μου φίλοι,

βρίσκομαι μπροστά σας, ως ομιλητής του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω πως 
η διδασκαλία στη φυσική τάξη και η τηλεκπαίδευση είναι ισάξιες!

 Αρχικά να παρατηρήσω πως το κοινό ανάμεσα στη διδασκαλία στη φυσική τάξη και στην 
τηλεκπαίδευση είναι ότι και οι δύο επιδιώκουν να μάθουν στους μαθητές να σκέφτονται, να 

ερευνούν, να κρίνουν, να απορρίπτουν, να αμφισβητούν και να προσλαμβάνουν την καινούργια 
γνώση. Και τα δύο είδη εκπαίδευσης επιδιώκουν την προσωπική και τη συλλογική ανάπτυξη των 
μαθητών. 

 Από τη μια μεριά, η διδασκαλία στη φυσική τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 
συναναστραφούν τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τους καθηγητές τους και να μπορούν 
έτσι να κοινωνικοποιούνται πιο εύκολα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν διατυπώνουν άμεσα 
τις απορίες τους όσες φορές θέλουν και οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας. 

 Από την άλλη, όμως, στην τηλεκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 
και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, τόσο για την παρουσίαση του μαθήματος όσο και για 
να επιτευχθούν ορισμένες μορφές επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 

Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η συνύπαρξη καθηγητών και μαθητών στον ίδιο χρόνο και χώρο και 
μπορούν οι μαθητές να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό όποτε επιθυμούν.

 Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πως η τηλεκπαίδευση έχει εξίσου πλεονεκτήματα με την 
εκπαίδευση στη φυσική τάξη, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία. Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας!

Οι νέοι δεν είναι οι κύριοι υπεύθυνοι 
της διάδοσης του κορωνοϊού / Ελίζα Κάλτσου (Β1)

Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες,

βρίσκομαι στο βήμα του προτρεπτικού λόγου, για να υποστηρίξω 
πως όχι, δεν ευθύνονται μόνο οι νέοι για τη διασπορά του ιού, όπως 
τους κατηγορούν τα Μ.Μ.Ε. Κατά τη γνώμη μου, αγαπημένοι μου 
συμμαθητές, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πολίτων σε ό,τι αφορά τη στάση 
μας έναντι του νέου κορωνοϊού:

Πρώτη κατηγορία αποτελούν οι λεγόμενοι αρνητές του ιού. Σ’ αυτήν ανήκουν και 
όσοι βλέπουν επιφανειακά το πρόβλημα και αψηφούν τον κίνδυνο. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όσοι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να 
εφαρμόσουν τα μέτρα, αλλά όχι συστηματικά. Σ’ αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και όσοι νέοι 
τοποθετούν τη διασκέδαση και την προσωπική απόλαυση υψηλότερα από την υγεία, τη δική τους 
και των συνανθρώπων τους. 

Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι συμπολίτες μας που τηρούν συνειδητά και σχολαστικά τα μέτρα 
καταπολέμησης του ιού και αποφυγής διασποράς του.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν χώρισα τις κατηγορίες αυτές με ηλικιακά κριτήρια, μια και δεν το 
θεωρώ σωστό και εύστοχο να ομαδοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα και να υποτιμούμε, άτομα με 
βάση τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά. Το κριτήριο που εφάρμοσα είναι η τήρηση των μέτρων 
εναντίον του κορωνοϊού, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας. 

Άνθρωποι κάθε ηλικίας παραβαίνουν τα μέτρα· απλά τυχαίνει τα μυστικά κορωνοπάρτι, όπως 
πολλοί τα αποκαλούν, να είναι πιο «πιασάρικα», πιο εντυπωσιακά από δημοσιογραφική άποψη. 
Ο κορωνοϊός μπορεί να διαδοθεί πολύ εύκολα και από μια παρέα ηλικιωμένων συμπολιτών μας 
που θα παίξουν σκάκι ή τάβλι· δεν θα κερδίσει, όμως, αυτή η περίπτωση τη δημοσιογραφική 
προτίμηση.

Όλοι μας, ως πολίτες και μέλη της ίδιας κοινωνίας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως οι 
συνθήκες είναι ιδιαίτερες και πως βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να 

θυσιάσουμε την προσωπική μας ικανοποίηση στον βωμό της δημόσιας υγείας. 
Πρέπει να λειτουργήσουμε ως συνάνθρωποι, γιατί μόνο έτσι θα 

απαλλαγούμε μια μέρα από τον εφιάλτη του κορωνοϊού.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη είναι 
αποτελεσματικότερο από το μάθημα στη φυσική τάξη / 

Σταμάτης Συμεωνίδης (Β3)

Καλημέρα σας,

βρίσκομαι εδώ σήμερα για να για να επιχειρηματολογήσω και να σας πείσω πως το μάθημα 
στην ψηφιακή τάξη είναι αποτελεσματικότερο.

  Πρώτα από όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ότι ο 
κάθε μαθητής ή καθηγητής μπορεί να βρίσκεται όπου θέλει και, κυρίως, στο σπίτι του. Και πού 
αλλού μπορεί να νιώθει κάποιος πιο άνετα, παρά στο σπίτι του; Έτσι μπορεί να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο μάθημα.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορεί να γίνει καταγραφή του μαθήματος και οι απόντες 
μπορούν να το παρακολουθήσουν, έστω και σε μη ζωντανή ροή. Οι παρόντες, επίσης, μπορούν 
να το ξαναδούν και να διευκρινίσουν τις απορίες τους. Όταν λέμε «καταγραφή του 
μαθήματος» εννοούμε, είτε καταγραφή της φωνής του καθηγητή με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 
ηχητικό αρχείο, είτε αποτύπωση της οθόνης που διαμοιράζεται ο καθηγητής. Φυσικά και τα δύο 
μπορούν να γίνουν μόνο με τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων, καθηγητών και μαθητών. 

Επιπρόσθετα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής μπορεί να κάνει 
μεταφορά αρχείων και διαμοιρασμό οθόνης. Αυτό επιτρέπει στον διδάσκοντα, σε συνδυασμό 
με την απεριόριστη πρόσβαση που έχει στο ψηφιακό υλικό του διαδικτύου, να διδάξει 
καλύτερα την ύλη με ένα μόνο κλικ. Αυτό θα ήταν δύσκολο στη φυσική τάξη.

Οπότε το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι το μάθημα στην ψηφιακή τάξη όχι 
μόνο συμπληρώνει την παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά και την εμπλουτίζει. 
Μας δίνει ανεξαρτησία από την απόσταση και τον χρόνο, αφού και τα 
δύο μεγέθη δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο στην ψηφιακή 
διδασκαλία. Έτσι, λοιπόν, καταργώντας γεωγραφικά σύνορα 
και φυσικά εμπόδια, διευκολύνεται η διάδοση της 
γνώσης.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ελπίζω 
να σας άρεσε η ομιλία μου και να σας 
έπεισε η επιχειρηματολογία μου.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το 
μάθημα στη φυσική τάξη / Αθανασία Μπαλάση (Β2)

Χαίρετε αγαπημένοι μου συμμαθητές και αγαπημένες μου συμμαθήτριες,

βιώνουμε εδώ και δέκα μήνες, με κάποια διαλείμματα, την ιδιαίτερη 
εμπειρία της τηλεκπαίδευσης ή, σωστότερα, την εκπαίδευση σε ψηφιακές 
τάξεις. Είναι πολλοί αυτοί οι δέκα μήνες από τότε που ο βίαιος νέος ιός 
διέκοψε τη διδασκαλία στη φυσική τάξη και μας ανάγκασε να βασιστούμε 
αποκλειστικά στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Εξ αρχής θέλω να δηλώσω 
κατηγορηματικά πως, με βάση την εμπειρία μου ως μαθήτρια, οι δύο τύποι αυτοί 
διδασκαλίας δεν είναι ισάξιοι. Και τι σημαίνει ισάξιοι; Ότι προσφέρουν την ίδια 
εκπαιδευτική εμπειρία, ότι παρέχουν τις ίδιες μαθησιακές δυνατότητες.

 Κατ’ αρχάς, για να περάσω στα επιχειρήματά μου, στη φυσική τάξη η επαφή με 
τον καθηγητή είναι άμεση. Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθυνθούν αμέσως και 
γρήγορα και με τον ίδιο τρόπο να δοθούν και οι απαντήσεις. Ενώ στην ψηφιακή 
τάξη υπάρχει ολόκληρη διαδικασία υποβολής ερώτησης.

 Το σημαντικότερο όμως επιχείρημα υπέρ της φυσικής τάξης είναι η δυνατότητα 
κοινωνικοποίησης που σου ανοίγεται. Εντάσσεσαι σε ένα εμφανές και απτό σύνολο 
συμμαθητών και συμμαθητριών, που τους βλέπεις και τους ακουμπάς. Στην ψηφιακή 
τάξη αυτή η ανθρώπινη επαφή χάνεται εντελώς. Η απομόνωση είναι αναπόφευκτη και 
επώδυνη για όλους μας…

 Επίσης, στη φυσική τάξη ο καθηγητής ελέγχει και καθοδηγεί τους μαθητές 
ευκολότερα. Στην ψηφιακή τάξη είναι πολύ εύκολο για έναν μαθητή να επινοήσει 
δικαιολογίες, για να αποφύγει μια ερώτηση, μια εξέταση ή και το μάθημα ακόμη. Το 
έργο των καθηγητών, γενικά, είναι νομίζω δυσκολότερο στην ψηφιακή τάξη. Οι μαθητές 
είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσουν το φυσικό μάθημα. Στην ψηφιακή τάξη οι 
δυνατότητες απόσπασης προσοχής είναι αμέτρητες, αφού βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον 
προσωπικό και «φορτωμένο» με άπειρες αφορμές ονειροπόλησης.

 Κι αν περάσουμε τώρα στο θέμα της υγείας, σωματικής και ψυχικής, θα διαπιστώσουμε 
–πολύ φοβάμαι– πως η λύση μπορεί να είναι χειρότερη από το πρόβλημα! Τα μάτια και ο 
εγκέφαλος υποφέρουν από την ακτινοβολία τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Και η 
ψυχική μας υγεία τίθεται και αυτή σε κίνδυνο. 

 Να προσθέσουμε και τα προβλήματα σύνδεσης και τεχνολογικής υποστήριξης, που κάνουν 
σε πολλά παιδιά την παρακολούθηση δύσκολη ή και αδύνατη. 

 Με όλα αυτά που ανέφερα, πιστεύω πως σας έπεισα πως δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε 
ισάξιες την εκπαίδευση στη φυσική και στην ψηφιακή τάξη. Ελπίζω η επιστροφή μας, με 
όρους ασφαλείας, στη φυσική μας τάξη να μην αργήσει. Σας ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας!

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη 
μειονεκτεί σε σχέση με το μάθημα στη 
φυσική τάξη / Ανδρέας Ναζλίδης (Γ2)

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσω πως τάσσομαι εναντίον του θέματος. Πιστεύω πως 
υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μειονεκτεί η τηλεκπαίδευση έναντι της φυσικής 
διδασκαλίας.

Αρχικά να παρατηρήσω πως, καθώς η τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας 
ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους καθηγητές 
αλλά και τους συμμαθητές τους, και δεδομένου πως ο μαθητής έχει τον πλήρη έλεγχο της 
ηλεκτρονικής του συσκευής, άρα και της παρουσίας του στο μάθημα, η συμπεριφορά του δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από τον καθηγητή. Αντίθετα, σε συνθήκες μιας φυσικής τάξης ο 
καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την ησυχία και την ηρεμία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

Επιπλέον, λόγω της μακράς διάρκειας παρακολούθησης των μαθημάτων μπροστά στην οθόνη 
της συσκευής, ο μαθητής κινδυνεύει να προσβληθεί από ασθένειες που αφορούν την όραση 
καθώς και το νευρικό του σύστημα. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου απαιτεί την ύπαρξη του απαραίτητου 
εξοπλισμού, που αποτελείται από μία σταθερή σύνδεση δικτύου, έναν υπολογιστή ή μία ψηφιακή 
συσκευή που παρέχει στον μαθητή πρόσβαση στο δίκτυο, και ένα ζευγάρι ακουστικών και 
μικροφώνου, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον καθηγητή. Πολλές φορές, ο 
εξοπλισμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος στον κάθε μαθητή, γεγονός που απαγορεύει σε 
κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν στο μάθημα.

 Ένας παράγοντας που καθιστά μειονεκτικό τον τρόπο διδασκαλίας στην τηλεκπαίδευση, 
σε σχέση με την φυσική εκπαίδευση, είναι και τα τεχνικά προβλήματα. Τέτοιου 
είδους δυσκολίες προκύπτουν καθημερινά, λόγω της υπερφόρτωσης του 
δικτύου καθώς και της εμφάνισης προβλημάτων στην πλατφόρμα.

Συμπερασματικά, η φυσική διδασκαλία και η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως δεν είναι ισάξιες. Στην ψηφιακή τάξη ο καθηγητής 
δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των μαθητών· συχνά προκύπτουν 
προβλήματα τεχνικής φύσεως λόγω της έλλειψης 
εξοπλισμού καθώς και προβλήματα υγείας. Η 
διδασκαλία και η διεξαγωγή του μαθήματος 
στη φυσική τάξη συμβάλλουν στην 
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη 
εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!

ορίζονται από το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, 

αλλά παίρνει μαθήματα ζωής κάθε στιγμή από 
τις σχέσεις που χτίζει, τόσο με τους συμμαθητές του 

όσο και με τους δασκάλους του. Βιώνει την προσωπική του 
εξέλιξη ως προσωπικότητα μέσα από μοναδικές και ανεπανάληπτες 

στιγμές, θετικές και αρνητικές, οι οποίες όμως αποτελούν και τις βάσεις 
του. Αυτό θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό και, δυστυχώς, η τηλεκπαίδευση 
σχεδόν το μηδενίζει.

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Ο καθηγητής υποχρεώνεται, 
εκτός από το χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για να προσαρμόσει μια 
διαφορετική προετοιμασία του μαθήματος, για τη δημιουργία επιπλέον του ψηφιακού υλικού, 
καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές του.

Είναι, ακόμη, απαραίτητη η εξοικείωση τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών με τις νέες 
τεχνολογίες και, επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, δημιουργείται η ανάγκη για τη συμβολή 
ενός τεχνικού (π.χ. του καθηγητή Πληροφορικής), που να επιλύει διάφορα προβλήματα και να 
φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Επιπρόσθετα, εκτός από την απαραίτητη ύπαρξή τεχνικού, το κόστος τόσο για την προμήθεια του 
εξοπλισμού όσο και για τη συντήρησή του είναι αρκετά υψηλό. Μερικές φορές υπάρχουν και 
διακοπές ρεύματος που εμποδίζουν την παρακολούθηση και διεξαγωγή του μαθήματος. Μην 
ξεχνάμε, όμως, και τα παιδιά που αδυνατούν οικονομικά να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία 
και, επομένως, νιώθουν να παραμερίζονται.

Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω κάποια σημαντικά σημεία της ομιλίας μου: Επεσήμανα ότι η 
τηλεκπαίδευση δεν αντικαθιστά τη φυσική παρουσία και ότι ο καθηγητής υποχρεώνεται, εκτός 
από τον χρόνο του μαθήματος, να αφιερώνει και άλλο χρόνο για τη σωστότερη προετοιμασία 
του μαθήματος. Έκανα λόγο για το υψηλό κόστος και για τη διακοπή ρεύματος που εμποδίζει 
τους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα. Και το πιο σημαντικό που επισήμανα είναι ότι η 
τηλεκπαίδευση περιορίζει την ανθρώπινη επικοινωνία σε πραγματικές συνθήκες ζωής.

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ελπίζω τα επιχειρήματά μου να σας έπεισαν.

Το μάθημα στην ψηφιακή τάξη δεν είναι ισάξιο με το μάθημα στη φυσική τάξη /      
Ευάγγελος Νταόπουλος (Β2)

Αγαπητό κοινό, 

ανέβηκα στο βήμα, ως ομιλητής του Προτρεπτικού Λόγου, για να σας πείσω πως η φυσική 
διδασκαλία και η τηλεκπαίδευση δεν είναι ισάξιες.

Αρχικά να αναφέρω πως με την τηλεκπαίδευση μειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία 
και επαφή μεταξύ του μαθητή και του διδάσκοντος. Ακόμα και στη σύγχρονη 
τηλεκπαίδευση η οθόνη είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία 
του καθηγητή στην αίθουσα. Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση το πρόβλημα αυτό 
είναι μεγαλύτερο, καθώς η μόνη επικοινωνία γίνεται μέσω γραπτών 
μηνυμάτων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, επειδή το σχολείο είναι, κατά τη γνώμη μου, μια 
μικρογραφία της κοινωνίας, ο μαθητής δεν 

μαθαίνει μόνο από τα μαθήματα που 
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10 +1 Λόγοι για να είσαι ευγνώμων κάθε μέρα

Οι μαθητές των περσινών τάξεων του 
Γυμνασίου, κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού, 

εργάστηκαν στο μάθημα της Τεχνολογίας με την καθοδήγηση τής 
καθηγήτριάς τους Αποστολίας ∆εμερτζή, στην κατασκευή ψηφιακών 

συνθέσεων (κολάζ) με θέμα «10 +1 λόγοι για να είσαι ευγνώμων κάθε 
μέρα». Ακολουθεί η εκφώνηση της εργασίας και ενδεικτικές δημιουργίες 

των παιδιών.

«Κάποτε νόμιζα πως η ευγνωμοσύνη ήταν βαρύ φορτίο. Τώρα ξέρω πως δίνει φτερά 
στην καρδιά. Νομίζω πως οι αχάριστοι έχουν καρδιά και πόδια βαριά σαν μολύβι. Μα, 
όταν δεις και νιώσεις, έστω λίγο, έστω μόνο για μια στιγμή, πόσο ωραίο πράγμα είναι 

η ευγνωμοσύνη, τα πόδια σου δεν βουλιάζουν πια στην άμμο της θαλάσσης και μια 
άγνωστη μέχρι τότε χαρά σού αποκαλύπτεται: η χαρά να μετράς και να βρίσκεις 

πολλά˙ όχι όσα κατέχεις, αλλά όσα οφείλεις.»

Oscar Wilde, «Μια ζωή επιστολές», μτφ. Γιώργος Μπλάνας, 
Ηλέκτρα, Αθήνα 2005. Το απόσπασμα από επιστολή στον 

Μαξ Μπήρμπομ στις 28-5-1897.

Τι σε κάνει να χαμογελάς κάθε πρωί; Τι ακούς και τρέχεις 
χαρούμενος να βρεθείς κοντά του; Ποιες αγκαλιές 

ζεσταίνουν την καρδιά σου; Το άγγιγμα ποιων ανθρώπων 
σε ηρεμεί; Ποιες λέξεις σού δημιουργούν αισθήματα 

ελπίδας, αισιοδοξίας και πληρότητας; Για ποια πράγματα είσαι 
σήμερα και θα είσαι για πάντα, ίσως, ευγνώμων;

Σκέψου προσεκτικά και ξεκίνα να τα αναζητάς. Κάνε μια βόλτα 
στο σπίτι σου, βγες στο μπαλκόνι, κοίταξε τριγύρω και ψηλά... Τι 

βλέπεις; Τι ακούς; Τι αγγίζεις; Πώς οι άνθρωποι, η φύση και 
κάποια πράγματα που σου έχουν χαριστεί απλόχερα, χωρίς εσύ 

να κοπιάσεις γι’ αυτά, επιδρούν θετικά στην ψυχολογία σου; 
Επίτρεψε στον εαυτό σου για λίγο να “βυθιστεί” στα συναισθήματα 

που όλα αυτά γεννούν. Αφουγκράσου τον παλμό και τις ποιότητές 
τους. 

Μήπως τώρα είσαι έτοιμος να τα ονομaτίσεις; Κι αν δεν μπορείς σε 
όλα όνομα να δώσεις, περίγραψέ τα, φωτογράφισέ τα, σχεδιάσέ τα 

και φτιάξε ένα όμορφο κολάζ με όλα αυτά.

Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιήσεις τις σκέψεις και τα αισθήματά σου. 
Και οι σκέψεις σου θα γίνουν λέξεις, εικόνες με πολλά χρώματα, 

ευωδιές και μελωδίες... Κι ένας ολόκληρος κόσμος θα δημιουργηθεί. 
Θα είναι ο κόσμος σου, για τον οποίο είσαι καθημερινά ευγνώμων. 

Αυτόν τον κόσμο θα τον αναπαραστήσεις σε ένα ψηφιακό κολάζ, με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας. 

Αναρωτιέσαι τι θα κερδίσεις... «Κέρδος για σένα ό,τι ζητάς!». Και αν 
την ευτυχία αναζητάς, μπορείς να γίνεις ευτυχισμένος με τα πιο 

απλά, τα πιο μικρά πράγματα. Πλούσιος θα γίνεις κι ο πλούτος 
σου θα είναι οι αγκαλιές, οι ευωδιές, οι μουσικές κι οι λέξεις 

της αγάπης. Συνειδητοποιώντας πως όλα όσα χρειάζεσαι τα 
έχεις δίπλα σου και μέσα σου και μπροστά σου, θα 

αντιμετωπίσεις με θάρρος, δύναμη κι ελπίδα ό,τι 
εμφανιστεί στον δρόμο σου.
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Μήπως τώρα είσαι έτοιμος να τα ονομaτίσεις; Κι αν δεν μπορείς σε 
όλα όνομα να δώσεις, περίγραψέ τα, φωτογράφισέ τα, σχεδιάσέ τα 

και φτιάξε ένα όμορφο κολάζ με όλα αυτά.

Ως πρώτη ύλη θα χρησιμοποιήσεις τις σκέψεις και τα αισθήματά σου. 
Και οι σκέψεις σου θα γίνουν λέξεις, εικόνες με πολλά χρώματα, 

ευωδιές και μελωδίες... Κι ένας ολόκληρος κόσμος θα δημιουργηθεί. 
Θα είναι ο κόσμος σου, για τον οποίο είσαι καθημερινά ευγνώμων. 

Αυτόν τον κόσμο θα τον αναπαραστήσεις σε ένα ψηφιακό κολάζ, με τη 
βοήθεια της τεχνολογίας. 

Αναρωτιέσαι τι θα κερδίσεις... «Κέρδος για σένα ό,τι ζητάς!». Και αν 
την ευτυχία αναζητάς, μπορείς να γίνεις ευτυχισμένος με τα πιο 

απλά, τα πιο μικρά πράγματα. Πλούσιος θα γίνεις κι ο πλούτος 
σου θα είναι οι αγκαλιές, οι ευωδιές, οι μουσικές κι οι λέξεις 

της αγάπης. Συνειδητοποιώντας πως όλα όσα χρειάζεσαι τα 
έχεις δίπλα σου και μέσα σου και μπροστά σου, θα 

αντιμετωπίσεις με θάρρος, δύναμη κι ελπίδα ό,τι 
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Οι μαθητές του τμήματος Αγγλικών της περσινής Α’ 
τάξης, με την παρακίνηση τής καθηγήτριάς τους Άννας 

Οικονόμου, συμμετείχαν στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισμό 
Έκθεσης Ιδεών για Νέους με τίτλο «A Letter from 
Myself in 2030 / Ένα Γράμμα από τον Εαυτό μου, 
σταλμένο το 2030», που οργανώθηκε από το 
Ιαπωνικό Ίδρυμα για την Ειρήνη «Goi» [Goi Peace 
Foundation]. Σε αυτές τις αναστοχαστικές επιστολές 
που γράφτηκαν στη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού 
λόγω COVID, τα παιδιά αποτύπωσαν το πώς 
οραματίζονται τον κόσμο, τον τρόπο ζωής και την 
προσωπική θέση τους στην κοινωνία ως ενήλικες. 

Απολαύστε τις ανταποκρίσεις από το… μέλλον μέσα 
από τις μύχιες σκέψεις και τα εξομολογητικά 

μηνύματά τους. 

A letter from myself in 2030
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Dear young Dimitra,

I am writing this letter to give you a rough idea of what the world 
is like in 2030.

As far as I am concerned, I have already finished university and I am glad to 
tell you that I have become a successful actress/director and a sort of an author 

since I have only written one children’s book which is called “The Great 
Realization”. It is all about life before, while and after COVID-19. Specifically, it 
is about how many kids used to waste their time in front of a screen neglecting 
family, friends or homework and how the whole planet used to suffer more than ever 
before. Why? Because the levels of pollution were getting higher and higher and 
people were getting greedier and greedier. 

But, in 2020, as you already know, a virus named SARS-CoV-2 made its unexpected 
appearance. The virus spread all over the world and started taking innocent people’s 
lives. And that is why businesses kept closing down and so did many factories. It was like 
everything paused for a while. That is when the earth finally took a break from all the 
ongoing pollution. The positive side is that many families started talking to each other 
again. People started calling up their parents checking up on them and, most importantly, we 
remembered how to smile and say “thank you” for simple things. Some others left their 
devices and started running, walking, singing, baking and even learning a different language 
on their own!  Almost one year later, at the end of 2021, the cure was found. So, after 
COVID-19, we realized that we preferred the “new world”. A world that had let us learn from 
our mistakes in the past and had helped us realize that unless we made some serious changes 

in the way we lived and the way we treated our environment, then there wouldn’t be any 
future to look forward to. 
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That is why after COVID-19 people continued 
visiting their parents; that is how families got back together. 

People started using their bicycles more than cars. We also 
stopped throwing garbage in the seas and, interestingly, scientists 

invented a new kind of plastic which can actually dissolve in the 
water. Cures for fatal diseases such as cancer were found. Vaccination, 

clean water and enough food for everybody were provided to poor 
countries. World governments decided to protect areas such as the 

Amazon from deforestation and fires, and decided to use more ecofriendly 
energy sources. Finally, children were taught the importance of solidarity and 

cooperation.

Now, young Dimitra, you may ask why did it have to take a virus to bring people 
back together? Well, sometimes you have to get sick before you start feeling better. 

You might not understand what that means now but, trust me on this… you will one 
day when you grow up. And, always remember: every cloud has a silver lining!

ENJOY THE LITTLE THINGS AND MOMENTS!!!

Yours truly, Dimitra C.
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Dear 13-year-old me,

I am writing to let you know how much the world has changed for… the worse, I 
am afraid. I would also like to advise you to enjoy the much better world in which 

you have the chance to live for as long as you can.

My world has almost no advantages compared to your world a decade ago. The only 
thing that has evolved and has helped people is medicine. After the new wave of an 

advanced form of coronavirus, which killed almost half the world’s population, scientists 
did their best. After a two-year quarantine, they managed to discover a vaccine that 

created antibodies in humans with a view to preventing the virus from being transmitted 
easily. This vaccine saved the world and thanks to it we managed to slowly re-enter what 

seemed like our old daily routine.

But nothing was the same as before the pandemic and the lockdown. The world 
changed radically. Since then, people have been overwhelmed by a feeling 

of fear and so now everyone avoids contact with others. They are 
all distant and wary. Distance learning and working from 

home have become acceptable in order to avoid 
physical contact. 
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Moreover, expansive areas, such as football pitches or stadiums, no longer exist. 
Nobody is watching sports these days! Teams can no longer cope with their 

financial obligations since they no longer have the income from the spectators’ 
tickets and so they disbanded, leaving thousands of people without work. Cinemas, 

theatres and museums no longer exist because there is a great risk that the virus will 
spread quickly in cultural venues too. These restrictions make people’s leisure more 

boring. It is sad to see a deserted city after 5 o’clock every day!

Children don’t play sports or board games. They are addicted to video games, TV and other 
ultra-modern gadgets. They hardly leave their apartments to get some fresh air or take 

physical exercise. Technology has come a long way but it has also sadly made kids miss out on 
the essence of childhood, which is unquestionably playing physical games with friends or siblings 
outdoors instead of staying in and being addicted to digital ones.

Life is a precious present and you must fully enjoy it by spending your time doing things which 
make you happy. Enjoy your life while you can because in my world there is no life anymore.

Konstantinos Chiropedis 
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Dear Past Me,

I hope you are having a good time during your first quarantine in 2020! It is 10 years 
later and I would recommend you enjoy it as much as possible. 

Now, everything has changed more than anyone could imagine. After pandemics, 
massive destructions, wars and other miserable incidents, humanity has finally realized 

its horrible impact on this planet. Thus, everyone started to change their lifestyle. It is 
truly unbelievable how billions of people have decided to build a better future and 

the results are more than astonishing!

The atmosphere and oceans have become clear again since factories were 
forced to stop emitting greenhouse gases and plastic consumption was 

reduced. There are nο endangered species and deforestation belongs to the 
past as well. Technology, however, has not stopped developing since then. 

Flying and electric cars, transparent phones and screens and every other 
dream of past generations are now fulfilled. 

Even so, humanity is still trying very hard to keep the balance between 
man and nature. We are using solar energy to wipe out greenhouse 

gases. We also protect forests, oceans and nature because we do 
not want animal habitats to be destroyed. We have finally 

learned a lot from our past mistakes and do not repeat them. 
Every difficulty we have been through as a species has united 

us and made us stronger and wiser too. 
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I –you– am now working as an inspector in factories and 
other industries, making sure that all sustainability rules are 
obeyed such as proper filtering of gases, before these are released 
in the atmosphere. Although m y job is pretty common nowadays it is not 
very easy. Luckily, most industrialists are extremely cooperative and hardly ever 
break the law. In my free time, I usually listen to music or spend time with my friends. 
As you can tell, life is more normal than people thought it would be. I think the world now 
is a world with fewer flaws compared to 2020. 

Before I finish this letter, I would like to remind you to never stop fighting for a better future. I am 
sure that from your standpoint, you cannot imagine a world that. But you have to! Others did and 
succeeded. And now, nothing is like it used to be. Do not forget that according to the lyrics of a 
song “the hard times are golden, because they all lead to better days”. You just have to believe 
it and break your neck to accomplish your own goals. 

        Yours truly,

Your Future Self
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Dear Me from the past,

While I’m writing you this letter I’m 
staring at the view of Jupiter as humanity as 

a whole has abandoned the Earth and moved to 
Mars. Ha, ha, ha! Just kidding! Many things have 

changed during those ten years but not THAT much.  I’m 
going to describe them all!

First of all, I would like to inform you about your current situation 
with the corona virus. Thankfully, scientists have found the medicine 
for the virus and this will lead us to the next topic I want you to hear 
about. As you already know, we were forced to stay at home to 
reduce the number of daily corona virus cases. During the 
quarantine, people had plenty of time to spend on… themselves, 
which helped them realize that connecting to their inner self and 
taking care of their body, nutrition and mental health was the 
answer to many problems. Humanity learned to care about 
the significant other. Humans ended up caring for nature and 
the Earth became a very nice place to live in. 

As a result, most of the strongest and wealthiest 
countries started financially supporting the poorer 
countries which have debts and poverty in Africa has 
now been eradicated. In addition, another thing that 
I would like to inform you about is that there is now 
one and unique currency used all around the 
globe. Consequently, the market is easier to 
access for younger businessmen and 
businesswomen, as well as more experienced 
entrepreneurs. In my opinion, making 
international trade simpler was an 
extremely effective move by the United 
Nations.
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Last but not least, education has changed quite a lot too. Every 
country in the world has agreed to enforce a schedule which will be 
followed by every public or private school. This way, there will be no 
more inequalities or differences any longer as all students will receive 
the same kind of education. To make school fairer and to bridge the big 
gap between private and public institutions, all students now have 
access to a common educational e-platform, which is similar to the 
ones used during the corona virus quarantine. As a result, people 
have stopped comparing private schools with public schools. 

Before I finish this letter to you, I want you to know how I am 
doing. Let me talk about my progress from school and now at 
university. I am studying physical education and my dream is 
to become a basketball player. I am in the last year of my 
university studies and hope to graduate successfully soon. 
Then, I plan to start a career playing for a professional 
basketball team or even the NBA. 

That’s all for now and good luck! 

Cheers,

The Future Alex 
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Dear Aris from the past,

If you are reading this now, I can reassure you that you will be fine in the 
years to come.

I am saying that because it was around May when everyone started to relax 
from the COVID-19 lockdown situation and stopped paying attention. 
Unfortunately, that was a big mistake since coronavirus cases and symptoms 
started to emerge again in the population by leaps and bounds. That obviously 
affected everyone since strict laws were implemented again. Thankfully, the 
doctors finally found the medicine for the virus. Even though it was a little too 
expensive at first and some people couldn’t afford it, over the course of years 
everyone eventually got healthy.

I should be very grateful to all of the doctors, scientists and researchers that 
managed to invent the medicine because they inspired me to become a good 

doctor myself so I can help people and be ready for any future 
pandemic. 

Ten years later, I can say that such a bad event had a very 
positive effect on me because it led me to study 

medicine and become an efficient doctor; ready 
to help anyone in difficult situations.

Wish you the best,

Aris
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Hi!

My name is Bill and right now I am 
twenty-three years old. Today, I am going to send a 
message to my younger self. First things first, I must admit 
that I didn’t think that the world out there, in the streets, would 
be so cruel and violent. Also, life is not that fair. Sometimes, it is 
really unfair in forms you don’t even realize. Like, when I was thirteen, 
the coronavirus turned into a pandemic that made me lock myself inside 
the house for two months. At the start, I was kind of happy because schools 
had closed. After a couple of months though they opened again but I couldn’t go 
and see my teachers or my classmates face to face because I have a health problem.

I didn’t even realize how bad it was because I was just lying around on my bed 
relaxing while I didn’t have school. I really thought that it wouldn’t be a big deal, but 
it was because I lost touch with my friends and my teachers, and we could only speak 
through the phone.

Enough with the story. Now, it’s time for the letter. I wish I had been studying more 
during those days as it could really have given me a hand. I would also say to myself 
that he should be proud of himself because he protected himself from the virus and 
started brushing his teeth. He also started taking some physical exercise inside the 
house such as push-ups to stay fit and did not end up coming out of the quarantine 
looking like a piggy. 

Well, there isn’t anything else to say except some advice: enjoy your time being 
a kid because after that life won’t be all plain sailing.

That’s all I want to say to my younger self. I hope he will be all right.
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Dear past-self,

It’s an ultimate thrill to live in the world you 
have dreamed of! I have now found out we cannot 

only bet on future changes; without acting nothing 
happens. The future results from our initiatives and 
significantly impacts our lives, which is utterly different 
from what we usually believe. The future equals our 
ambitions and our goals. However, like archery, we cannot 
reach our target if we do not find the bow and the arrows, 
and fearlessly hold them tightly. I am really glad because in 
the past we managed to collect all the needed pieces of 
equipment which were our will, talents and dreams, and do 
what we imagined. We grabbed the bow and approached 
our aims. Pressure didn’t scare us; difficulties were a stepping 
stone for us to become stronger and improve our abilities. In the 
end, we ensured our ideal world.

So many things have happened I feel like anything we knew was 
destroyed and then rose from the bitter ashes, different and 
better. We too were also regenerated through embracing these 
changes. But what is our ideal world like? How are peoples’ lives?

The word ‘’justice’’ says it all! It’s what we first fought for; then 
equality followed. We learnt to respect diversity and so our 
societies grew bigger and our minds broader. We started living with 
each other, without trying to change ourselves; we understood that 
beauty isn’t superficial but it lies hidden within us. 

We realized how distinctive we all were. We started developing our 
skills and eagerly supported others to do the same. We also became 
fully aware about many factors that significantly impact our lives 
such as nature. 

Thanks to our mindfulness, we learnt and got used to 
an environmentally friendly way of life; for 
example, in the past you insisted on 
installing recycling bins. 

MY present, YOUR future; 
MY duties, YOUR world 
Makrina Savvoulidou (B3)
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Now most people 
ride bikes instead of taking 

public means of transport to move 
across the city. As a result, gas emissions 

as well as air pollution have plunged to very 
low levels.

Moreover, a new subject called “Environment 
Protection” was added to the school curriculum. 
Children organize planting expeditions to different 
places of their town. They also learn ways to preserve 
animal and plant life, and they sometimes visit forests near 
their hometown. 

What is noteworthy is the improvement of technology. I have 
always imagined a future with thinking machines that can 
make decisions of their own. I use to believe that humanoids 
would eventually acquire all our characteristics. However, 
people have hearts and souls as well; not just minds. They’ve got 
ambitions and talents as well as various abilities. I’m now 
convinced that “thinking robots” were nothing more than an 
imaginary unattainable task for a certain period of time in the past. 
The truth is scientists are still trying to fully develop humanoids’ skills, 
some of which “work” in hospitals and residential care homes, where 
they talk with and take care of clients. They can only execute orders 
but some people are really curious to see them. Also, machines have 
replaced humans only in unhealthy and difficult jobs. 

Another device that has been developed is mobile phones. Users can fold 
and unfold their smartphones so they are easier to carry. Some of them 
have 3D screens and can execute voice commands. Last but not least, 
significant changes have also affected the operation of cars.  For example, 
they are designed so that they do not reach high speeds and, by using a 
magnetic field, they can repel each other just like two similar magnetic poles do. 

Additionally, medicine has improved considerably and many complex diseases 
are curable thanks to researchers. Similarly, humans try to help scientists too by 
taking precautions to protect themselves and others against spreading diseases. 
Like Hippocrates said: “Prevention is better than cure”.

Lastly, this huge evolution of mankind can be controlled only with our support and 
help. It is like an endurance race. If we, humans, manage to preserve everything we 
have, we will further develop it, too! We are all really grateful to you because you 
tried to pick up life and weren’t idle, interested in preserving your position. Rather 

than that, you… reached the finishing line!

Yours, xxxxxxxx 

Your future-self
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Hey there, future me! 

The year I currently live in is nothing like the future world I 
predicted 10 years ago, back in 2020.  Many interesting events will 

take place before 2021 starts; each more exciting and cheerful than the 
other. The cure for the infamous COVID-19 will even be in the hands of 

many of the planet’s most deserted places. Plus, the virus will have almost 
become extinct by the time 2024 arrives!

Life in 2030 is remarkably similar to what life used to be in the last decade. 
Apartments, cars, transportation and streets look very much like the ones in your 

decade. The only difference is that oil is not used for any means of transportation 
since there is very little left and saving it is crucial. Sea water, solar energy and 

electricity have now taken over the role of oil. This massive change has been 
adopted by the whole world, which makes the future of the planet more sustainable.

Technology has advanced in a way I am unable to express in words. The only thing I 
will spoil is the fact that a brand-new PlayStation 4 costs about 60$. Nearly all 

apartment buildings that used to be older than 50 years old were destroyed and then 
replaced by new ones, which have state-of-the-art elevators, bells and locks. This also 
happened to even older apartment buildings to save them from demolition. 

Since February 2030, I have been studying geometry, technology and other subjects in 
order to become an architect in Manchester. I have been loving the city ever since I first 
arrived here. I may need to study for about two more years at university. All the people 
here are great and friendly. I have made some good friends who I go out at nights with. 
Of course, I remain a gamer and still love Call of Duty: Black ops 2. In fact, a remastered 
version of the game came out and it is truly AMAZING! Important note: I own a 2005 
MUSTANG GT and I still skate.

I hope you are doing well at the time I am writing this. If only we could meet!         

Yourself from 2030 
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A letter from myself in 2030
Spyridon Seremetakis (B3)



Dear Spyros from the past,

I am writing this in 2030. The world is peaceful now. 
Every war ended one year ago from the Global Agreement that was 

signed. Global warming doesn’t exist anymore due to the electric cars and 
the garbage recycling system that we made. The sky is clearer than ever 

before now and so are the oceans.

The mission to Mars has been successfully accomplished. The people that went 
there made colonies and now up to 10 million people are living there! We have 
also managed to make colonies on other planets such as Jupiter and Saturn. The 
Artificial intelligence that we have developed helps us build spaceships that take 
us to other planets. Robots also help us with everyday chores such us making 
coffee, cleaning up the house and recycling trash. 

The coronavirus that appeared in 2019 does not exist anymore. We found the cure 
in 2022 and since then we have not seen any virus threatening humanity due to the 
good conditions that we live in.

Now you can contact people wherever you want; even on Mars. Smartphones do n0t 
look the same; only their shape is similar to what you have now. They look like a piece 
of glass made with nanotechnology that you can hardly notice. Computers are faster, 
with more realistic graphics than before and every game now belongs to the virtual 
reality world.

Population has grown over 10 billion but not even 0.1% is starving. Everyone has a home 
to stay in, food to eat and water to wash their hands or take a shower with.

All of that has helped humans eradicate global warming and now ocean and sea water 
levels are back to normal. The North and South Poles are frozen again and icebergs do not 
melt. We stopped doing and using what caused the ozone layer hole. Fish, birds and animals 
in general are no longer in danger and their homes and habitats are safe from destruction. 
The Amazon Rainforest and Australia are safe from the fires they suffered in 2020. We are 
also making underwater cities and installing solar panels in the Sahara Desert to stop using oil 
as fuel or to make electricity.

Schools are very different from what they used to be in your time. You do not have to bring your 
books now; just your laptop. More lessons focus on animals and the environment. Also, every 
school has a big playing field and a swimming pool, where you can play every sport you want.

There are fitted solar panels in every apartment building for its energy supply and plants in 
balconies and roofs that produce oxygen. In addition, buildings have a water recycling system 
that allows water to be reused for at least two more purposes.

Next year, I am graduating from university. I will be a doctor soon; that is, if I study 
hard and pass my final exams. A surgeon, to be more specific. I chose this job so 

I can help people that are hurt or injured. 

I hope you will make the right decisions,

Spyros Sfikas 
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My Ten Years After
Spyridon-Tsampikos Sfikas (B3)



Hello Nick!

It’s you from 2030. Believe it or not, it’s real. I would like to inform 
you that in the future you are still the same person. Nothing has changed, 
you know what I mean. OK, I have something exciting to tell you before I 
start. The vaccine for corona virus has been found and you didn’t die.

I graduated high school and I am in college now. Remember how you and your best 
friend wanted to stay together? Well, it happened and we are still having fun. Do you 
remember the dog you always wanted so you would sleep together when it’s bed time?  
That happened too! We are not studying to be a doctor… Sorry if I disappointed you 
there, but we are studying to be a graphic designer, which is great! I haven’t been to the 
military yet and I am not planning to go back to Greece to go to the military.
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Dear Past Me
Nikos Stylianou (B3)



Life isn’t the same anymore. The climate has changed. 
All the hard work we all did in 2020 is now gone. 

Technology has gone a little too far. People don’t talk to each 
other face to face; they only talk to each other through social media. 

You are now going to tell me that it can’t be that bad; that all this was 
happening in 2020 too, and I’ll tell you that you are wrong. It’s like people 

have now forgotten how to talk, how to act, how to love each other. It’s really 
sad! I am not going to lie. People like me are going insane because it’s like they are 

talking to themselves. They say for example “good morning” to someone and the latter 
do not talk back to you! I have accepted this new situation but it’s not stopping me from 

trying to connect with others. We are still feeling blue most of the time but we keep 
working on it. The fact that we have our own best friend helps a lot and makes us feel a 
lot better. 

Now, before I go, I want to tell you something. The guys that are making fun of you 
are now being made fun of. Don’t let them bring you down with those mean 

comments they make. You know who you are better than anyone else does. 
Deep down you are proud of yourself. Now that you know all of those 

things, protect yourself and your world from being ruined by 
humans. 

Nick
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σχολική ζωή



Το ∆εκαπενταμελές 
Μαθητικό Συμβούλιο 
2020-2021 

Το σχολείο, εκτός από τον γνωστικό, 
παιδαγωγικό και κοινωνικοποιητικό του ρόλο, έχει 

ως στόχο να διαπλάσει συνειδητούς και κριτικά 
σκεπτόμενους πολίτες, με επίγνωση των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεών τους. Γι’ αυτό, μέσω της διαδικασίας 
ανάδειξης των Μαθητικών Κοινοτήτων και του 

∆εκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι 
μαθητές εξοικειώνονται με τη λειτουργία των δημοκρατικών 

θεσμών, αναγνωρίζουν τη σημασία του διαλόγου και της 
συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων και ασκούνται στη 

συμμετοχή στα κοινά.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 
πραγματοποιήθηκαν τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες οι εκλογές για 

την ανάδειξη του ∆εκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου, του 
συλλογικού οργάνου των μαθητών του Σχολείου μας. Η φετινή χρονιά, 

όμως, ήταν διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς η πανδημία δεν 
μας επέτρεψε να ακολουθήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο ψηφοφορίας 

με το σύνολο των μαθητών να ψηφίζουν σε μία κάλπη χρησιμοποιώντας 
έντυπα ψηφοδέλτια. Βέβαια, χάρη στην πολύτιμη συμβολή της τεχνολογίας, 

αυτή η νέα συνθήκη δεν στάθηκε εμπόδιο στην ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή 
των εκλογών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την άμεση ηλεκτρονική 

ψηφοφορία όλων των μαθητών στα τμήματά τους. Οι 36 υποψήφιοι και 
υποψήφιες παρουσίασαν τους εαυτούς τους διαδικτυακά από το αμφιθέατρο του 

Σχολείου και απηύθυναν τα επιχειρήματά τους στους μαθητές όλων των τάξεων, 
προκειμένου να κερδίσουν την ψήφο τους. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η εκλογική 

διαδικασία ταυτόχρονα σε όλες τις τάξεις με τους μαθητές να προσέρχονται με τη 
σειρά στον υπολογιστή της αίθουσάς τους, για να ψηφίσουν μυστικά τους 
εκπροσώπους τους, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής. Με την 
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 

παρέλαβαν εκτυπωμένα τα αποτελέσματα και τα ανακοίνωσαν άμεσα σε 
διαδικτυακή σύνδεση με τα τμήματα του Σχολείου.
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Αμέσως μετά το ∆εκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα και 
διένειμε τις αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του ως εξής:

Πρόεδρος: Βασιλική Τσιτσιλιάνου (Γ3)

Αντιπρόεδρος: Φανή Ζιώγα (Γ1)

Γραμματέας: Αριάδνη Κώστα (Γ2)

Μέλη: Ελίζα Κάλτσου (Β1), Βασιλική Λίταινα (Γ2), Σάββας Γραμματικόπουλος (Γ1), Βασιλική 
Κουρτέση (Γ2), Γιάννης Βερνάρδος (Β1), Θεόφιλος Αρβανιτίδης (Γ1), Αφροδίτη Κανίδου (Β1), 
Νικόλας Ζαγορίδης (Γ1), Μάριος-Αντώνιος Μπουρουζήκας (Α2), Μιλτιάδης Παπαλεξανδρής 

(Α3), Αλέξανδρος Παυλίδης (Β3) και Αλέξανδρος Φασουράκης (Β3).

Τις προηγούμενες χρονιές ακολουθούσε πάντα συνέντευξη του νεοεκλεγμένου Προεδρείου 
στο Νεογράφημα. Η φετινή χρονιά, όμως, δεν είναι σαν τις άλλες. Έτσι η μεταφορά των 
μαθημάτων από τις φυσικές τάξεις στις ψηφιακές επέτρεψε μόνο το παρακάτω μήνυμα του 
Προεδρείου μας:

«Φέτος μπορούμε να πούμε πως είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους μας.  Ελπίζουμε το 2021 
να μας φέρει στο φυσικό μας χώρο, το Σχολείο και να μας χαρίσει ευκαιρίες για πολλές 
δράσεις. Οτιδήποτε και να γίνει, χαμογελάμε και προχωράμε! Στόχος μας αυτό το σχολικό 
έτος είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να παραμείνουμε ενωμένοι ως 
μαθητική κοινότητα, κι ας μην βρισκόμαστε στις αγαπημένες μας τάξεις. 
Προσδοκούμε πως οι ιδέες που έχουμε στο μυαλό μας θα υλοποιηθούν 
με την επιστροφή μας. Μέχρι τότε όμως, είμαστε ανοιχτές σε 
οποιεσδήποτε ιδέες, προβληματισμούς και προτάσεις των 
συμμαθητών μας και ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε το 
έργο μας όσο καλύτερα γίνεται!»  

Βασιλική Τσιτσιλιάνου, Φανή Ζιώγα, 
Αριάδνη Κώστα
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Σχόλια και εντυπώσεις 
από το ενδοσχολικό διαδικτυακό 
τουρνουά σκάκι

Στο πλαίσιο των 
δράσεων του Σχολείου μας για 

την εορταστική περίοδο, πραγματοποιήθηκε 
το ενδοσχολικό διαδικτυακό τουρνουά σκάκι. Το 

τουρνουά φιλοξενήθηκε την Κυριακή 27 ∆εκεμβρίου στον 
φιλόξενο χώρο της ψηφιακής σκακιστικής πλατφόρμας Lichess. Στο τουρνουά 

συμμετείχαν δεκατρείς μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Για την ιστορία, 
στην πρώτη τριάδα μετά από 5 γύρους και 30 συνολικά παρτίδες βρέθηκαν οι μαθητές: 

Μιχαήλ Βασιλάκης της Α’ τάξης, Αριστείδης Γκιουλέκας της Β’ τάξης και Κωνσταντίνος 
Βλαχάκης της Α’ τάξης. Η επόμενη σκακιστική συνάντηση προγραμματίστηκε μετά το τέλος του 
1ου τετραμήνου. Την ιδέα και την ευθύνη για την οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά 
είχε ο καθηγητής Φυσικής Βασίλειος Ι. Τεμπερεκίδης.

Πώς βίωσαν, όμως, οι μαθητές το τουρνουά; ∆ιαβάστε παρακάτω τις εντυπώσεις και τα 
σχόλιά τους.

Αριστείδης Γκιουλέκας

Ευχαριστώ το σχολείο για την ευκαιρία που μας έδωσε μέσα στην καραντίνα να 
περάσουμε διαφορετικά τον χρόνο μας, κάνοντας ένα διαδικτυακό τουρνουά 

σκακιού. Ήταν μία ευχάριστη διαδικασία και σίγουρα ιδιαίτερα παιδαγωγική. 
Ελπίζω να επαναληφθεί.

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Το ψηφιακό σκακιστικό τουρνουά του Σχολείου ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία. Μου άρεσε πάρα πολύ και, σε 

περίπτωση που ξαναγινόταν, θα έπαιρνα πάλι μέρος. Η 
διαδικασία που ακολουθήσαμε για να δηλώσουμε 

συμμετοχή ήταν δύσκολη, αλλά ευτυχώς μας 
είχαν σταλεί αναλυτικές οδηγίες. Οι 

συμμαθητές μου που συμμετείχαν στο 
τουρνουά με δυσκόλεψαν αρκετά. 

Εύχομαι του χρόνου με το καλό να 
ξαναγίνει αυτό το συγκεκριμένο 

τουρνουά, αλλά να γίνει 
στο Σχολείο μας διά 

ζώσης. 
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Μάριος-Αντώνης Μπουρουζήκας

Μου άρεσε πολύ και ανυπομονώ για το επόμενο. Ήταν η πρώτη μου φορά που 
συμμετείχα σε ένα τουρνουά και μάλιστα διαδικτυακό, όμως σίγουρα δεν θα 

είναι η τελευταία…

Φίλιππος Πρωτοφανούσης

Ήταν μια φανταστική εμπειρία. Το τουρνουά ήταν εξαιρετικά οργανωμένο. Επίσης 
όλα τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν ευγενικά με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα 
όμορφο κλίμα την ώρα των αγώνων. Στο τουρνουά συμμετείχαν αρκετά παιδιά 
και οι παρτίδες στην πλειοψηφία τους ήταν αμφίρροπες.

Νικόλας Ιωσηφίδης

Το τουρνουά ήταν πρωτότυπο, γιατί ήταν διαδικτυακό και πολύ καλά 
οργανωμένο. Έτσι, μπορέσαμε τα παιδιά του Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης να παίξουμε σκάκι, χωρίς προβλήματα και τηρώντας την 
καραντίνα, κάτι το οποίο την εποχή της δημιουργίας του σκακιού ήταν 
αδύνατο, όπως πολλές από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτήν 
την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση, αναμένω για το 
επόμενο!

Ανδρέας Ναζλίδης

Η εμπειρία συμμετοχής σε ένα διαδικτυακό σκακιστικό τουρνουά 
ήταν πρωτόγνωρη. Επίσης, το γεγονός πως αντιμετωπίσαμε τους 
φίλους και συμμαθητές μας, καθιστά τη συγκεκριμένη διοργάνωση 
πρωτότυπη και διασκεδαστική. Παρ’ όλες τις απαραίτητες 
εναλλαγές και την έλλειψη οπτικοακουστικής επαφής με τους 
συμπαίκτες μας, η επικοινωνία μεταξύ των παικτών και του 
υπεύθυνου ήταν εφικτή μέσω του chat. Ένα διαδικτυακό 
τουρνουά παρέχει στους συμμετέχοντες, όχι μόνο την 

ευκαιρία να βρεθούν στο κλίμα ενός πραγματικού 
παιχνιδιού, αλλά και να παρακολουθήσουν από την 

οθόνη τους παιχνίδια μεταξύ των συμπαικτών 
τους, γεγονός που βοηθάει τους 

συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις 
σκακιστικές τους ικανότητες.
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Χριστουγεννιάτικη λέσχη κινηματογράφου: 
Απολογισμός, εντυπώσεις και.. προοπτικές

Τέσσερεις ταινίες κι άλλα τόσα απογεύματα με 
διαδικτυακές συζητήσεις ανάμεσα σε περίπου εξήντα [60] παιδιά 
συνολικά και επτά καθηγητές  φιλοξένησε η «Χριστουγεννιάτικη λέσχη 
κινηματογράφου» του Σχολείου μας από τη ∆ευτέρα 28 ∆εκεμβρίου 2020 μέχρι 
και τη ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. 

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την έγνοια για τα παιδιά, την ανάγκη να 
συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε συναισθήματα, ιδέες κι εντυπώσεις, την αγάπη για 
τον καλό κινηματογράφο και, κατά βάθος, την αγάπη για τον άνθρωπο που δεν γονατίζει, 
που αγωνίζεται κι αντιστέκεται, για να σταθεί όρθιος στην ανθρωπιά του παρά τις 
δυσκολίες. Αυτό το τελευταίο ήταν ο κοινός τόπος, τον οποίον ανέδειξαν και οι τέσσερεις 
ταινίες, η κοινή αφετηρία αλλά και προορισμός γύρω από τον οποίον ξετυλίχθηκαν και 
περιστράφηκαν οι ωραίες απογευματινές κουβέντες μας. 

∆ιαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο αναδύονταν σε κάθε ταινία τα διλήμματα: Σε ένα 
σχολείο στο Μπρούκλιν της Αμερικής [Wonder / Θαύμα], στον παραμυθένιο κόσμο των 
μυθιστορημάτων του Κάρολ Λούις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων], 
στη χιτλερική Γερμανία [Jojo Rabbit / Τζότζο] και, τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Βερολίνου το 1936 [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ]. 

∆ιαφορετικά και τα πεδία του αγώνα, που φωτίστηκαν και αναδείχθηκαν με μαεστρία από 
τους καθηγητές που επιμελήθηκαν τις παρουσιάσεις και συντόνισαν τις συζητήσεις, αλλά και 
από τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές με όρεξη και οξυδερκείς παρατηρήσεις: Από τις 
δυσκολίες του να είσαι τόσο διαφορετικός στο άγριο πολλές φορές σχολικό περιβάλλον 
[Wonder / Θαύμα], στην τόλμη να κάνεις μια βουτιά μέσα σου για να αντιμετωπίσεις τους 
φόβους σου και τις κοινωνικές δεσμεύσεις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων], στο θάρρος να καθαρίσεις το βλέμμα σου από τις ιδεοληψίες της ιστορίας και να 
αναγνωρίσεις στον άλλον, τον απόβλητο, τον άνθρωπο [Jojo Rabbit / Τζότζο], μέχρι τον 
μοναχικό αγώνα, ενάντια σε όλους και σε όλα, στον στίβο του αθλητισμού, στον στίβο της 
ζωής [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ].

Μικρή –αλλά όχι ασήμαντη– λεπτομέρεια, κοινή και στις τέσσερεις ταινίες: όλοι οι 
νικηφόροι αγώνες για χάρη της ανθρωπιάς επισφραγίζονται με έναν χορό, ύμνο στην 

αγκαλιά και στη ζωή· σε εκείνον τον δρόμο και τον τρόπο που μένει πάντα ανοιχτός, αν το 
θελήσουμε, όπως ακριβώς περιγράφεται με τους στίχους του Rainer Maria Rilke, στο ποίημά 

του «Go to the Limits of Your Longing»: 

Let everything happen to you: beauty and terror.

Just keep going. No feeling is final.

Don’t let yourself lose me.

Nearby is the country they call life.

You will know it by its seriousness.

Give me your hand.

∆έξου ό,τι κι αν σου συμβεί: ομορφιά και φρίκη.

Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν Ζωή.

Θα την καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

∆ώσε μου το χέρι σου.

Την ευθύνη για την οργάνωση και υποστήριξη της «Χριστουγεννιάτικης 
λέσχης κινηματογράφου» είχαν οι καθηγητές: Αποστολία 

∆εμερτζή, Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Αλέξης Μάντζιος, 
Θανάσης Νευροκοπλής, Τίνα Πλατσή, 

Νικολέτα Σατσλή και Γιάννης 
Τσιτσιλιάνος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όταν ζητήσαμε από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στη λέσχη να μας γράψουν τις εντυπώσεις τους 

για αυτήν την πρωτοβουλία, πολλά από αυτά πρότειναν να συνεχιστεί και να διευρυνθεί 
η λέσχη, αποκτώντας έτσι έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα στη σχολική ζωή, είτε συνεχιστεί η 

καραντίνα είτε όχι.            

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των παιδιών αλφαβητικά και ανά τμήμα:

Μυρτώ ∆άκου [Α1]

Μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε ελεύθερα και όλοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Επίσης 
ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι δεν θα είναι μόνο ένας καθηγητής στη συζήτηση, έτσι 
είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και τα παιδιά που ήταν από πολλές τάξεις. Ο 
χρόνος της συζήτησης ήταν όπως πρέπει (45 με 60 λεπτά). ∆εν υπήρχε κάτι που θα 
άλλαζα ή κάτι που δεν μου άρεσε. Απλώς θα μπορούσατε την επόμενη φορά να 
προσθέσετε περισσότερες ταινίες. 

∆ανάη Καμπερίδη [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μία πολύ ωραία δραστηριότητα που 
πραγματοποίησε το Σχολείο μας. Ήταν δημιουργική, καθώς μάθαμε να 
εκφράζουμε την άποψή μας και παράλληλα διασκεδάσαμε. Περάσαμε 
ευχάριστα τον χρόνο μας κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων 
μαζί με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Θα μου άρεσε πολύ αν η 
λέσχη κινηματογράφου συνεχίζονταν ή, ακόμα καλύτερα, εντασσόταν στο 
πρόγραμμα του Σχολείου ως μια επιπλέον δραστηριότητα την ώρα της 
Ζώνης Πολιτισμού.

Στέλλα  Σερεμέτα [Α3] 

Η συμμετοχή μου στη λέσχη κινηματογράφου μόνο θετικές εντυπώσεις 
μού έχει αφήσει. Ήταν μία ακόμη ευκαιρία να δούμε οικογενειακώς 
ταινίες που θέλουν να περάσουν σημαντικά μηνύματα. Θα ήθελα να 
συμπεριλάβουμε και άλλα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν 
την κοινωνία μας όπως: η κακοποίηση των ζώων, ίσως κάποια 

ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και κάποιες βιογραφίες. Θα 
μπορούσαμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε 

ύστερα τη μεταφορά του στην οθόνη. Ακόμη θα με 
ενδιέφερε να δω και γαλλικές ταινίες.

Μαριλένα Σκανδύλα [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου που διοργάνωσε το Σχολείο μας 
ήταν για μένα μία πρωτόγνωρη και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Για μένα προσωπικά, που είμαι 12,5 ετών (και δεν έχω 
παρακολουθήσει συνολικά πάνω από 15-20 ταινίες και όλες ήταν 
παιδικές), μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω δύο υπέροχες 
ταινίες (Wonder, Jojo Rabbit) και να συζητήσω στη συνέχεια τις 
εντυπώσεις μου με συμμαθητές και δασκάλους μου. Κατά τη συζήτηση 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις, σχετικά πάντα με την ταινία, κάποιες 
από τις οποίες δεν είχα καν σκεφτεί. Αυτή ήταν και η μαγεία της 
κουβέντας, πέρα από τη μαγεία της ίδιας της ταινίας.

Προτείνω, όχι απλά να επαναληφθεί η λέσχη κινηματογράφου, αλλά να 
καθιερωθεί, ιδίως κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα. Και αυτό να γίνει άσχετα με το απαγορευτικό που ισχύει αυτό το 
διάστημα. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις. ∆εν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Θα πρότεινα, όπως ήδη 
ανέφερα παραπάνω, να επαναληφθεί π.χ. την περίοδο των διακοπών του 
Πάσχα. Επίσης, μπορεί να γίνεται ένα σαββατοκύριακο τον μήνα. Είμαι σίγουρη 
πως η Λέσχη θα γίνει γνωστή και στα υπόλοιπα παιδιά και θα υπάρχει μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Προσωπικά, μίλησα με συμμαθητές μου, τους εξήγησα πώς ήταν η 
Λέσχη Κινηματογράφου και μου είπαν ότι μετάνιωσαν που δεν πήραν μέρος.

Πασχαλία Τουτζιάρη [Α3]

Η ιδέα της λέσχης μου άρεσε πάρα πολύ! Είδα έργα που δεν γνώριζα, τα οποία ήταν 
πολύ διδακτικά και μέσα από την ανάλυση που κάναμε έμαθα καινούργια πράγματα. 
Εύχομαι να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία αυτή. 

Βασιλική-Ιουλία Τσιρά [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μια ωραία και πρωτότυπη ιδέα· προσωπικά μου άρεσε πάρα 
πολύ! Μέσα από τη συζήτηση άκουσα απόψεις σχετικά με την ταινία, τις οποίες δεν θα 
σκεφτόμουν από μόνη μου. Θα ήθελα να συνεχιστεί και θα χαρώ να συμμετέχω! Γενικότερα 
μου άρεσε η διαδικασία, γιατί μπορούσαμε να ανταλλάξουμε γνώμες με άλλα άτομα από 

όλο το Σχολείο και δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο, δηλαδή δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες 
γνώσεις αλλά διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Ωστόσο, μία πρόταση που θα 

μπορούσα να κάνω είναι η εξής: ίσως την επόμενη φορά τα παιδιά να 
διαλέξουν την ταινία με ψηφοφορία.  

    

Ιωάννα Χαρίσκου 
[Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου μού 
άρεσε πάρα πολύ, καθώς μπορούσα να 

μοιραστώ τις εντυπώσεις και τις ιδέες μου με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και να ακούω 

με προσοχή τις δικές τους. Αυτό με βοήθησε να βλέπω τις 
ταινίες με ένα διαφορετικό “μάτι” και να μαθαίνω και άλλες 

πληροφορίες για αυτές. Φυσικά όλες οι ταινίες που παρακολούθησα 
μου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και σίγουρα θα τις ξαναδώ και άλλες 
φορές. Όταν μου στάλθηκε το μήνυμά σας, χάρηκα πάρα πολύ στην ιδέα ότι 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λέσχη. Άμα τελικά συνεχιστεί, θα μπορούσατε να 
απευθυνθείτε και σε εμάς τους συμμετέχοντες μαθητές, ώστε να διαλέξουμε και 
εμείς κάποιες ταινίες, οι οποίες  μας αρέσουν και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε και με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές μας.

Νικόλας Ιωσηφίδης [Β1]

Η κινηματογραφική λέσχη, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η όλη ιδέα φάνταζε μακρινή... 
Αλλά, όπως αποδείχθηκε, όχι τόσο μακρινή για το Σχολείο μας. Το ότι μαθητές και 
καθηγητές θα συζητούσαν μαζί, ώστε να αναλύσουν μία ταινία, είναι μία από τις ιδέες 
που μας έρχονται μόνο στην καραντίνα (ένα από τα πλεονεκτήματά της). Ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία μπορώ να πω πως δεν περίμενα να κάνω ποτέ 
στην ζωή μου. Ανακαλύψαμε, μέχρι και το “μεδούλι” των ταινιών, οι οποίες ήταν 
βέβαια μοναδικές και διδακτικές. Εξαιρετική εμπειρία, ανυπομονώ για κάποια 
άλλη ταινία! Καλή χρονιά!

Ελίζα Κάλτσου [Β1]

Πάντα απολάμβανα τον σχολιασμό ταινιών. H λέσχη κινηματογράφου 
μου έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσω αξιόλογα 
κινηματογραφικά έργα με την οικογένειά μου και σε δεύτερο χρόνο 
να συζητήσω θέματα ποικίλα με παρέα τους καθηγητές και τους 
συμμαθητές μου. Όλα αυτά στην καθορισμένη μας διαδικτυακή 
συνάντηση στις 7.00. Μία υπέροχη προσπάθεια που δεν είχε 

μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν και πολύ 
διασκεδαστική. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν η 

«Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Κινηματογράφου» 
έχανε τον πρώτο χαρακτηρισμό της 

και συνεχιζόταν και μετά την 
περίοδο τον γιορτών.

Ευάγγελος Νταόπουλος [Β2]

Η λέσχη κινηματογράφου που λειτούργησε για πρώτη φορά στο 
Σχολείο μας, μου άφησε όμορφες στιγμές και συναισθήματα, ως 
ισορροπία στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, λόγω 
κορωνοϊού. Για μένα, ήταν μία καταπληκτική και ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
το γεγονός ότι βρεθήκαμε στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Είχαμε 
τη μοναδική ευκαιρία, διαδικτυακά να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις 
προτεινόμενες ταινίες που παρακολουθήσαμε. Θεωρώ ότι η επιλογή της 
θεματολογίας των ταινιών, που αφορούσε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, 
ήταν εξαιρετική και ελπίζω να εμπλουτιστεί στο μέλλον και με άλλα θέματα.

Θα πρότεινα λοιπόν, αν μου επιτρέπεται και εφόσον είναι εφικτό, να συνεχιστεί 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα ή κατά τον χρόνο των εκδρομών που θα 
πηγαίναμε σε κανονικές συνθήκες. Ο κορωνοϊός κάποια στιγμή θα φύγει, αλλά οι 
αναμνήσεις αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων θα παραμείνουν ζωντανές και θα 
μας συντροφεύουν στη ζωή μας.

Ανδρέας Ναζλίδης [Γ2]

Πιστεύω πως οι ταινίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά η εμπειρία 
βελτιώθηκε ακόμα πιο πολύ χάρη στην εποικοδομητική συζήτηση που 
ακολουθούσε. Επιπλέον, με τη διαδικασία αυτή μπορούσε κανείς να 
ακούσει διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέμα, να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του αλλά και να εκφράσει την προσωπική του γνώμη. 
Προσωπικά, δεν βρήκα τίποτα που δεν μου άρεσε και θα ήθελα 
να συμμετάσχω ξανά σε μια παρόμοια διοργάνωση
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Τέσσερεις ταινίες κι άλλα τόσα απογεύματα με 
διαδικτυακές συζητήσεις ανάμεσα σε περίπου εξήντα [60] παιδιά 
συνολικά και επτά καθηγητές  φιλοξένησε η «Χριστουγεννιάτικη λέσχη 
κινηματογράφου» του Σχολείου μας από τη ∆ευτέρα 28 ∆εκεμβρίου 2020 μέχρι 
και τη ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. 

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την έγνοια για τα παιδιά, την ανάγκη να 
συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε συναισθήματα, ιδέες κι εντυπώσεις, την αγάπη για 
τον καλό κινηματογράφο και, κατά βάθος, την αγάπη για τον άνθρωπο που δεν γονατίζει, 
που αγωνίζεται κι αντιστέκεται, για να σταθεί όρθιος στην ανθρωπιά του παρά τις 
δυσκολίες. Αυτό το τελευταίο ήταν ο κοινός τόπος, τον οποίον ανέδειξαν και οι τέσσερεις 
ταινίες, η κοινή αφετηρία αλλά και προορισμός γύρω από τον οποίον ξετυλίχθηκαν και 
περιστράφηκαν οι ωραίες απογευματινές κουβέντες μας. 

∆ιαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο αναδύονταν σε κάθε ταινία τα διλήμματα: Σε ένα 
σχολείο στο Μπρούκλιν της Αμερικής [Wonder / Θαύμα], στον παραμυθένιο κόσμο των 
μυθιστορημάτων του Κάρολ Λούις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων], 
στη χιτλερική Γερμανία [Jojo Rabbit / Τζότζο] και, τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Βερολίνου το 1936 [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ]. 

∆ιαφορετικά και τα πεδία του αγώνα, που φωτίστηκαν και αναδείχθηκαν με μαεστρία από 
τους καθηγητές που επιμελήθηκαν τις παρουσιάσεις και συντόνισαν τις συζητήσεις, αλλά και 
από τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές με όρεξη και οξυδερκείς παρατηρήσεις: Από τις 
δυσκολίες του να είσαι τόσο διαφορετικός στο άγριο πολλές φορές σχολικό περιβάλλον 
[Wonder / Θαύμα], στην τόλμη να κάνεις μια βουτιά μέσα σου για να αντιμετωπίσεις τους 
φόβους σου και τις κοινωνικές δεσμεύσεις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων], στο θάρρος να καθαρίσεις το βλέμμα σου από τις ιδεοληψίες της ιστορίας και να 
αναγνωρίσεις στον άλλον, τον απόβλητο, τον άνθρωπο [Jojo Rabbit / Τζότζο], μέχρι τον 
μοναχικό αγώνα, ενάντια σε όλους και σε όλα, στον στίβο του αθλητισμού, στον στίβο της 
ζωής [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ].

Μικρή –αλλά όχι ασήμαντη– λεπτομέρεια, κοινή και στις τέσσερεις ταινίες: όλοι οι 
νικηφόροι αγώνες για χάρη της ανθρωπιάς επισφραγίζονται με έναν χορό, ύμνο στην 

αγκαλιά και στη ζωή· σε εκείνον τον δρόμο και τον τρόπο που μένει πάντα ανοιχτός, αν το 
θελήσουμε, όπως ακριβώς περιγράφεται με τους στίχους του Rainer Maria Rilke, στο ποίημά 

του «Go to the Limits of Your Longing»: 

Let everything happen to you: beauty and terror.

Just keep going. No feeling is final.

Don’t let yourself lose me.

Nearby is the country they call life.

You will know it by its seriousness.

Give me your hand.

∆έξου ό,τι κι αν σου συμβεί: ομορφιά και φρίκη.

Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν Ζωή.

Θα την καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

∆ώσε μου το χέρι σου.

Την ευθύνη για την οργάνωση και υποστήριξη της «Χριστουγεννιάτικης 
λέσχης κινηματογράφου» είχαν οι καθηγητές: Αποστολία 

∆εμερτζή, Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Αλέξης Μάντζιος, 
Θανάσης Νευροκοπλής, Τίνα Πλατσή, 

Νικολέτα Σατσλή και Γιάννης 
Τσιτσιλιάνος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όταν ζητήσαμε από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στη λέσχη να μας γράψουν τις εντυπώσεις τους 

για αυτήν την πρωτοβουλία, πολλά από αυτά πρότειναν να συνεχιστεί και να διευρυνθεί 
η λέσχη, αποκτώντας έτσι έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα στη σχολική ζωή, είτε συνεχιστεί η 

καραντίνα είτε όχι.            

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των παιδιών αλφαβητικά και ανά τμήμα:

Μυρτώ ∆άκου [Α1]

Μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε ελεύθερα και όλοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Επίσης 
ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι δεν θα είναι μόνο ένας καθηγητής στη συζήτηση, έτσι 
είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και τα παιδιά που ήταν από πολλές τάξεις. Ο 
χρόνος της συζήτησης ήταν όπως πρέπει (45 με 60 λεπτά). ∆εν υπήρχε κάτι που θα 
άλλαζα ή κάτι που δεν μου άρεσε. Απλώς θα μπορούσατε την επόμενη φορά να 
προσθέσετε περισσότερες ταινίες. 

∆ανάη Καμπερίδη [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μία πολύ ωραία δραστηριότητα που 
πραγματοποίησε το Σχολείο μας. Ήταν δημιουργική, καθώς μάθαμε να 
εκφράζουμε την άποψή μας και παράλληλα διασκεδάσαμε. Περάσαμε 
ευχάριστα τον χρόνο μας κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων 
μαζί με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Θα μου άρεσε πολύ αν η 
λέσχη κινηματογράφου συνεχίζονταν ή, ακόμα καλύτερα, εντασσόταν στο 
πρόγραμμα του Σχολείου ως μια επιπλέον δραστηριότητα την ώρα της 
Ζώνης Πολιτισμού.

Στέλλα  Σερεμέτα [Α3] 

Η συμμετοχή μου στη λέσχη κινηματογράφου μόνο θετικές εντυπώσεις 
μού έχει αφήσει. Ήταν μία ακόμη ευκαιρία να δούμε οικογενειακώς 
ταινίες που θέλουν να περάσουν σημαντικά μηνύματα. Θα ήθελα να 
συμπεριλάβουμε και άλλα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν 
την κοινωνία μας όπως: η κακοποίηση των ζώων, ίσως κάποια 

ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και κάποιες βιογραφίες. Θα 
μπορούσαμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε 

ύστερα τη μεταφορά του στην οθόνη. Ακόμη θα με 
ενδιέφερε να δω και γαλλικές ταινίες.

Μαριλένα Σκανδύλα [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου που διοργάνωσε το Σχολείο μας 
ήταν για μένα μία πρωτόγνωρη και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Για μένα προσωπικά, που είμαι 12,5 ετών (και δεν έχω 
παρακολουθήσει συνολικά πάνω από 15-20 ταινίες και όλες ήταν 
παιδικές), μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω δύο υπέροχες 
ταινίες (Wonder, Jojo Rabbit) και να συζητήσω στη συνέχεια τις 
εντυπώσεις μου με συμμαθητές και δασκάλους μου. Κατά τη συζήτηση 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις, σχετικά πάντα με την ταινία, κάποιες 
από τις οποίες δεν είχα καν σκεφτεί. Αυτή ήταν και η μαγεία της 
κουβέντας, πέρα από τη μαγεία της ίδιας της ταινίας.

Προτείνω, όχι απλά να επαναληφθεί η λέσχη κινηματογράφου, αλλά να 
καθιερωθεί, ιδίως κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα. Και αυτό να γίνει άσχετα με το απαγορευτικό που ισχύει αυτό το 
διάστημα. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις. ∆εν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Θα πρότεινα, όπως ήδη 
ανέφερα παραπάνω, να επαναληφθεί π.χ. την περίοδο των διακοπών του 
Πάσχα. Επίσης, μπορεί να γίνεται ένα σαββατοκύριακο τον μήνα. Είμαι σίγουρη 
πως η Λέσχη θα γίνει γνωστή και στα υπόλοιπα παιδιά και θα υπάρχει μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Προσωπικά, μίλησα με συμμαθητές μου, τους εξήγησα πώς ήταν η 
Λέσχη Κινηματογράφου και μου είπαν ότι μετάνιωσαν που δεν πήραν μέρος.

Πασχαλία Τουτζιάρη [Α3]

Η ιδέα της λέσχης μου άρεσε πάρα πολύ! Είδα έργα που δεν γνώριζα, τα οποία ήταν 
πολύ διδακτικά και μέσα από την ανάλυση που κάναμε έμαθα καινούργια πράγματα. 
Εύχομαι να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία αυτή. 

Βασιλική-Ιουλία Τσιρά [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μια ωραία και πρωτότυπη ιδέα· προσωπικά μου άρεσε πάρα 
πολύ! Μέσα από τη συζήτηση άκουσα απόψεις σχετικά με την ταινία, τις οποίες δεν θα 
σκεφτόμουν από μόνη μου. Θα ήθελα να συνεχιστεί και θα χαρώ να συμμετέχω! Γενικότερα 
μου άρεσε η διαδικασία, γιατί μπορούσαμε να ανταλλάξουμε γνώμες με άλλα άτομα από 

όλο το Σχολείο και δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο, δηλαδή δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες 
γνώσεις αλλά διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Ωστόσο, μία πρόταση που θα 

μπορούσα να κάνω είναι η εξής: ίσως την επόμενη φορά τα παιδιά να 
διαλέξουν την ταινία με ψηφοφορία.  

    

Ιωάννα Χαρίσκου 
[Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου μού 
άρεσε πάρα πολύ, καθώς μπορούσα να 

μοιραστώ τις εντυπώσεις και τις ιδέες μου με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και να ακούω 

με προσοχή τις δικές τους. Αυτό με βοήθησε να βλέπω τις 
ταινίες με ένα διαφορετικό “μάτι” και να μαθαίνω και άλλες 

πληροφορίες για αυτές. Φυσικά όλες οι ταινίες που παρακολούθησα 
μου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και σίγουρα θα τις ξαναδώ και άλλες 
φορές. Όταν μου στάλθηκε το μήνυμά σας, χάρηκα πάρα πολύ στην ιδέα ότι 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λέσχη. Άμα τελικά συνεχιστεί, θα μπορούσατε να 
απευθυνθείτε και σε εμάς τους συμμετέχοντες μαθητές, ώστε να διαλέξουμε και 
εμείς κάποιες ταινίες, οι οποίες  μας αρέσουν και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε και με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές μας.

Νικόλας Ιωσηφίδης [Β1]

Η κινηματογραφική λέσχη, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η όλη ιδέα φάνταζε μακρινή... 
Αλλά, όπως αποδείχθηκε, όχι τόσο μακρινή για το Σχολείο μας. Το ότι μαθητές και 
καθηγητές θα συζητούσαν μαζί, ώστε να αναλύσουν μία ταινία, είναι μία από τις ιδέες 
που μας έρχονται μόνο στην καραντίνα (ένα από τα πλεονεκτήματά της). Ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία μπορώ να πω πως δεν περίμενα να κάνω ποτέ 
στην ζωή μου. Ανακαλύψαμε, μέχρι και το “μεδούλι” των ταινιών, οι οποίες ήταν 
βέβαια μοναδικές και διδακτικές. Εξαιρετική εμπειρία, ανυπομονώ για κάποια 
άλλη ταινία! Καλή χρονιά!

Ελίζα Κάλτσου [Β1]

Πάντα απολάμβανα τον σχολιασμό ταινιών. H λέσχη κινηματογράφου 
μου έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσω αξιόλογα 
κινηματογραφικά έργα με την οικογένειά μου και σε δεύτερο χρόνο 
να συζητήσω θέματα ποικίλα με παρέα τους καθηγητές και τους 
συμμαθητές μου. Όλα αυτά στην καθορισμένη μας διαδικτυακή 
συνάντηση στις 7.00. Μία υπέροχη προσπάθεια που δεν είχε 

μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν και πολύ 
διασκεδαστική. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν η 

«Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Κινηματογράφου» 
έχανε τον πρώτο χαρακτηρισμό της 

και συνεχιζόταν και μετά την 
περίοδο τον γιορτών.

Ευάγγελος Νταόπουλος [Β2]

Η λέσχη κινηματογράφου που λειτούργησε για πρώτη φορά στο 
Σχολείο μας, μου άφησε όμορφες στιγμές και συναισθήματα, ως 
ισορροπία στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, λόγω 
κορωνοϊού. Για μένα, ήταν μία καταπληκτική και ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
το γεγονός ότι βρεθήκαμε στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Είχαμε 
τη μοναδική ευκαιρία, διαδικτυακά να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις 
προτεινόμενες ταινίες που παρακολουθήσαμε. Θεωρώ ότι η επιλογή της 
θεματολογίας των ταινιών, που αφορούσε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, 
ήταν εξαιρετική και ελπίζω να εμπλουτιστεί στο μέλλον και με άλλα θέματα.

Θα πρότεινα λοιπόν, αν μου επιτρέπεται και εφόσον είναι εφικτό, να συνεχιστεί 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα ή κατά τον χρόνο των εκδρομών που θα 
πηγαίναμε σε κανονικές συνθήκες. Ο κορωνοϊός κάποια στιγμή θα φύγει, αλλά οι 
αναμνήσεις αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων θα παραμείνουν ζωντανές και θα 
μας συντροφεύουν στη ζωή μας.

Ανδρέας Ναζλίδης [Γ2]

Πιστεύω πως οι ταινίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά η εμπειρία 
βελτιώθηκε ακόμα πιο πολύ χάρη στην εποικοδομητική συζήτηση που 
ακολουθούσε. Επιπλέον, με τη διαδικασία αυτή μπορούσε κανείς να 
ακούσει διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέμα, να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του αλλά και να εκφράσει την προσωπική του γνώμη. 
Προσωπικά, δεν βρήκα τίποτα που δεν μου άρεσε και θα ήθελα 
να συμμετάσχω ξανά σε μια παρόμοια διοργάνωση

114



Τέσσερεις ταινίες κι άλλα τόσα απογεύματα με 
διαδικτυακές συζητήσεις ανάμεσα σε περίπου εξήντα [60] παιδιά 
συνολικά και επτά καθηγητές  φιλοξένησε η «Χριστουγεννιάτικη λέσχη 
κινηματογράφου» του Σχολείου μας από τη ∆ευτέρα 28 ∆εκεμβρίου 2020 μέχρι 
και τη ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. 

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την έγνοια για τα παιδιά, την ανάγκη να 
συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε συναισθήματα, ιδέες κι εντυπώσεις, την αγάπη για 
τον καλό κινηματογράφο και, κατά βάθος, την αγάπη για τον άνθρωπο που δεν γονατίζει, 
που αγωνίζεται κι αντιστέκεται, για να σταθεί όρθιος στην ανθρωπιά του παρά τις 
δυσκολίες. Αυτό το τελευταίο ήταν ο κοινός τόπος, τον οποίον ανέδειξαν και οι τέσσερεις 
ταινίες, η κοινή αφετηρία αλλά και προορισμός γύρω από τον οποίον ξετυλίχθηκαν και 
περιστράφηκαν οι ωραίες απογευματινές κουβέντες μας. 

∆ιαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο αναδύονταν σε κάθε ταινία τα διλήμματα: Σε ένα 
σχολείο στο Μπρούκλιν της Αμερικής [Wonder / Θαύμα], στον παραμυθένιο κόσμο των 
μυθιστορημάτων του Κάρολ Λούις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων], 
στη χιτλερική Γερμανία [Jojo Rabbit / Τζότζο] και, τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Βερολίνου το 1936 [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ]. 

∆ιαφορετικά και τα πεδία του αγώνα, που φωτίστηκαν και αναδείχθηκαν με μαεστρία από 
τους καθηγητές που επιμελήθηκαν τις παρουσιάσεις και συντόνισαν τις συζητήσεις, αλλά και 
από τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές με όρεξη και οξυδερκείς παρατηρήσεις: Από τις 
δυσκολίες του να είσαι τόσο διαφορετικός στο άγριο πολλές φορές σχολικό περιβάλλον 
[Wonder / Θαύμα], στην τόλμη να κάνεις μια βουτιά μέσα σου για να αντιμετωπίσεις τους 
φόβους σου και τις κοινωνικές δεσμεύσεις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων], στο θάρρος να καθαρίσεις το βλέμμα σου από τις ιδεοληψίες της ιστορίας και να 
αναγνωρίσεις στον άλλον, τον απόβλητο, τον άνθρωπο [Jojo Rabbit / Τζότζο], μέχρι τον 
μοναχικό αγώνα, ενάντια σε όλους και σε όλα, στον στίβο του αθλητισμού, στον στίβο της 
ζωής [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ].

Μικρή –αλλά όχι ασήμαντη– λεπτομέρεια, κοινή και στις τέσσερεις ταινίες: όλοι οι 
νικηφόροι αγώνες για χάρη της ανθρωπιάς επισφραγίζονται με έναν χορό, ύμνο στην 

αγκαλιά και στη ζωή· σε εκείνον τον δρόμο και τον τρόπο που μένει πάντα ανοιχτός, αν το 
θελήσουμε, όπως ακριβώς περιγράφεται με τους στίχους του Rainer Maria Rilke, στο ποίημά 

του «Go to the Limits of Your Longing»: 

Let everything happen to you: beauty and terror.

Just keep going. No feeling is final.

Don’t let yourself lose me.

Nearby is the country they call life.

You will know it by its seriousness.

Give me your hand.

∆έξου ό,τι κι αν σου συμβεί: ομορφιά και φρίκη.

Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν Ζωή.

Θα την καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

∆ώσε μου το χέρι σου.

Την ευθύνη για την οργάνωση και υποστήριξη της «Χριστουγεννιάτικης 
λέσχης κινηματογράφου» είχαν οι καθηγητές: Αποστολία 

∆εμερτζή, Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Αλέξης Μάντζιος, 
Θανάσης Νευροκοπλής, Τίνα Πλατσή, 

Νικολέτα Σατσλή και Γιάννης 
Τσιτσιλιάνος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όταν ζητήσαμε από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στη λέσχη να μας γράψουν τις εντυπώσεις τους 

για αυτήν την πρωτοβουλία, πολλά από αυτά πρότειναν να συνεχιστεί και να διευρυνθεί 
η λέσχη, αποκτώντας έτσι έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα στη σχολική ζωή, είτε συνεχιστεί η 

καραντίνα είτε όχι.            

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των παιδιών αλφαβητικά και ανά τμήμα:

Μυρτώ ∆άκου [Α1]

Μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε ελεύθερα και όλοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Επίσης 
ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι δεν θα είναι μόνο ένας καθηγητής στη συζήτηση, έτσι 
είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και τα παιδιά που ήταν από πολλές τάξεις. Ο 
χρόνος της συζήτησης ήταν όπως πρέπει (45 με 60 λεπτά). ∆εν υπήρχε κάτι που θα 
άλλαζα ή κάτι που δεν μου άρεσε. Απλώς θα μπορούσατε την επόμενη φορά να 
προσθέσετε περισσότερες ταινίες. 

∆ανάη Καμπερίδη [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μία πολύ ωραία δραστηριότητα που 
πραγματοποίησε το Σχολείο μας. Ήταν δημιουργική, καθώς μάθαμε να 
εκφράζουμε την άποψή μας και παράλληλα διασκεδάσαμε. Περάσαμε 
ευχάριστα τον χρόνο μας κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων 
μαζί με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Θα μου άρεσε πολύ αν η 
λέσχη κινηματογράφου συνεχίζονταν ή, ακόμα καλύτερα, εντασσόταν στο 
πρόγραμμα του Σχολείου ως μια επιπλέον δραστηριότητα την ώρα της 
Ζώνης Πολιτισμού.

Στέλλα  Σερεμέτα [Α3] 

Η συμμετοχή μου στη λέσχη κινηματογράφου μόνο θετικές εντυπώσεις 
μού έχει αφήσει. Ήταν μία ακόμη ευκαιρία να δούμε οικογενειακώς 
ταινίες που θέλουν να περάσουν σημαντικά μηνύματα. Θα ήθελα να 
συμπεριλάβουμε και άλλα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν 
την κοινωνία μας όπως: η κακοποίηση των ζώων, ίσως κάποια 

ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και κάποιες βιογραφίες. Θα 
μπορούσαμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε 

ύστερα τη μεταφορά του στην οθόνη. Ακόμη θα με 
ενδιέφερε να δω και γαλλικές ταινίες.

Μαριλένα Σκανδύλα [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου που διοργάνωσε το Σχολείο μας 
ήταν για μένα μία πρωτόγνωρη και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Για μένα προσωπικά, που είμαι 12,5 ετών (και δεν έχω 
παρακολουθήσει συνολικά πάνω από 15-20 ταινίες και όλες ήταν 
παιδικές), μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω δύο υπέροχες 
ταινίες (Wonder, Jojo Rabbit) και να συζητήσω στη συνέχεια τις 
εντυπώσεις μου με συμμαθητές και δασκάλους μου. Κατά τη συζήτηση 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις, σχετικά πάντα με την ταινία, κάποιες 
από τις οποίες δεν είχα καν σκεφτεί. Αυτή ήταν και η μαγεία της 
κουβέντας, πέρα από τη μαγεία της ίδιας της ταινίας.

Προτείνω, όχι απλά να επαναληφθεί η λέσχη κινηματογράφου, αλλά να 
καθιερωθεί, ιδίως κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα. Και αυτό να γίνει άσχετα με το απαγορευτικό που ισχύει αυτό το 
διάστημα. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις. ∆εν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Θα πρότεινα, όπως ήδη 
ανέφερα παραπάνω, να επαναληφθεί π.χ. την περίοδο των διακοπών του 
Πάσχα. Επίσης, μπορεί να γίνεται ένα σαββατοκύριακο τον μήνα. Είμαι σίγουρη 
πως η Λέσχη θα γίνει γνωστή και στα υπόλοιπα παιδιά και θα υπάρχει μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Προσωπικά, μίλησα με συμμαθητές μου, τους εξήγησα πώς ήταν η 
Λέσχη Κινηματογράφου και μου είπαν ότι μετάνιωσαν που δεν πήραν μέρος.

Πασχαλία Τουτζιάρη [Α3]

Η ιδέα της λέσχης μου άρεσε πάρα πολύ! Είδα έργα που δεν γνώριζα, τα οποία ήταν 
πολύ διδακτικά και μέσα από την ανάλυση που κάναμε έμαθα καινούργια πράγματα. 
Εύχομαι να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία αυτή. 

Βασιλική-Ιουλία Τσιρά [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μια ωραία και πρωτότυπη ιδέα· προσωπικά μου άρεσε πάρα 
πολύ! Μέσα από τη συζήτηση άκουσα απόψεις σχετικά με την ταινία, τις οποίες δεν θα 
σκεφτόμουν από μόνη μου. Θα ήθελα να συνεχιστεί και θα χαρώ να συμμετέχω! Γενικότερα 
μου άρεσε η διαδικασία, γιατί μπορούσαμε να ανταλλάξουμε γνώμες με άλλα άτομα από 

όλο το Σχολείο και δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο, δηλαδή δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες 
γνώσεις αλλά διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Ωστόσο, μία πρόταση που θα 

μπορούσα να κάνω είναι η εξής: ίσως την επόμενη φορά τα παιδιά να 
διαλέξουν την ταινία με ψηφοφορία.  

    

Ιωάννα Χαρίσκου 
[Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου μού 
άρεσε πάρα πολύ, καθώς μπορούσα να 

μοιραστώ τις εντυπώσεις και τις ιδέες μου με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και να ακούω 

με προσοχή τις δικές τους. Αυτό με βοήθησε να βλέπω τις 
ταινίες με ένα διαφορετικό “μάτι” και να μαθαίνω και άλλες 

πληροφορίες για αυτές. Φυσικά όλες οι ταινίες που παρακολούθησα 
μου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και σίγουρα θα τις ξαναδώ και άλλες 
φορές. Όταν μου στάλθηκε το μήνυμά σας, χάρηκα πάρα πολύ στην ιδέα ότι 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λέσχη. Άμα τελικά συνεχιστεί, θα μπορούσατε να 
απευθυνθείτε και σε εμάς τους συμμετέχοντες μαθητές, ώστε να διαλέξουμε και 
εμείς κάποιες ταινίες, οι οποίες  μας αρέσουν και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε και με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές μας.

Νικόλας Ιωσηφίδης [Β1]

Η κινηματογραφική λέσχη, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η όλη ιδέα φάνταζε μακρινή... 
Αλλά, όπως αποδείχθηκε, όχι τόσο μακρινή για το Σχολείο μας. Το ότι μαθητές και 
καθηγητές θα συζητούσαν μαζί, ώστε να αναλύσουν μία ταινία, είναι μία από τις ιδέες 
που μας έρχονται μόνο στην καραντίνα (ένα από τα πλεονεκτήματά της). Ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία μπορώ να πω πως δεν περίμενα να κάνω ποτέ 
στην ζωή μου. Ανακαλύψαμε, μέχρι και το “μεδούλι” των ταινιών, οι οποίες ήταν 
βέβαια μοναδικές και διδακτικές. Εξαιρετική εμπειρία, ανυπομονώ για κάποια 
άλλη ταινία! Καλή χρονιά!

Ελίζα Κάλτσου [Β1]

Πάντα απολάμβανα τον σχολιασμό ταινιών. H λέσχη κινηματογράφου 
μου έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσω αξιόλογα 
κινηματογραφικά έργα με την οικογένειά μου και σε δεύτερο χρόνο 
να συζητήσω θέματα ποικίλα με παρέα τους καθηγητές και τους 
συμμαθητές μου. Όλα αυτά στην καθορισμένη μας διαδικτυακή 
συνάντηση στις 7.00. Μία υπέροχη προσπάθεια που δεν είχε 

μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν και πολύ 
διασκεδαστική. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν η 

«Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Κινηματογράφου» 
έχανε τον πρώτο χαρακτηρισμό της 

και συνεχιζόταν και μετά την 
περίοδο τον γιορτών.

Ευάγγελος Νταόπουλος [Β2]

Η λέσχη κινηματογράφου που λειτούργησε για πρώτη φορά στο 
Σχολείο μας, μου άφησε όμορφες στιγμές και συναισθήματα, ως 
ισορροπία στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, λόγω 
κορωνοϊού. Για μένα, ήταν μία καταπληκτική και ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
το γεγονός ότι βρεθήκαμε στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Είχαμε 
τη μοναδική ευκαιρία, διαδικτυακά να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις 
προτεινόμενες ταινίες που παρακολουθήσαμε. Θεωρώ ότι η επιλογή της 
θεματολογίας των ταινιών, που αφορούσε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, 
ήταν εξαιρετική και ελπίζω να εμπλουτιστεί στο μέλλον και με άλλα θέματα.

Θα πρότεινα λοιπόν, αν μου επιτρέπεται και εφόσον είναι εφικτό, να συνεχιστεί 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα ή κατά τον χρόνο των εκδρομών που θα 
πηγαίναμε σε κανονικές συνθήκες. Ο κορωνοϊός κάποια στιγμή θα φύγει, αλλά οι 
αναμνήσεις αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων θα παραμείνουν ζωντανές και θα 
μας συντροφεύουν στη ζωή μας.

Ανδρέας Ναζλίδης [Γ2]

Πιστεύω πως οι ταινίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά η εμπειρία 
βελτιώθηκε ακόμα πιο πολύ χάρη στην εποικοδομητική συζήτηση που 
ακολουθούσε. Επιπλέον, με τη διαδικασία αυτή μπορούσε κανείς να 
ακούσει διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέμα, να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του αλλά και να εκφράσει την προσωπική του γνώμη. 
Προσωπικά, δεν βρήκα τίποτα που δεν μου άρεσε και θα ήθελα 
να συμμετάσχω ξανά σε μια παρόμοια διοργάνωση
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Τέσσερεις ταινίες κι άλλα τόσα απογεύματα με 
διαδικτυακές συζητήσεις ανάμεσα σε περίπου εξήντα [60] παιδιά 
συνολικά και επτά καθηγητές  φιλοξένησε η «Χριστουγεννιάτικη λέσχη 
κινηματογράφου» του Σχολείου μας από τη ∆ευτέρα 28 ∆εκεμβρίου 2020 μέχρι 
και τη ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. 

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την έγνοια για τα παιδιά, την ανάγκη να 
συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε συναισθήματα, ιδέες κι εντυπώσεις, την αγάπη για 
τον καλό κινηματογράφο και, κατά βάθος, την αγάπη για τον άνθρωπο που δεν γονατίζει, 
που αγωνίζεται κι αντιστέκεται, για να σταθεί όρθιος στην ανθρωπιά του παρά τις 
δυσκολίες. Αυτό το τελευταίο ήταν ο κοινός τόπος, τον οποίον ανέδειξαν και οι τέσσερεις 
ταινίες, η κοινή αφετηρία αλλά και προορισμός γύρω από τον οποίον ξετυλίχθηκαν και 
περιστράφηκαν οι ωραίες απογευματινές κουβέντες μας. 

∆ιαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο αναδύονταν σε κάθε ταινία τα διλήμματα: Σε ένα 
σχολείο στο Μπρούκλιν της Αμερικής [Wonder / Θαύμα], στον παραμυθένιο κόσμο των 
μυθιστορημάτων του Κάρολ Λούις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων], 
στη χιτλερική Γερμανία [Jojo Rabbit / Τζότζο] και, τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Βερολίνου το 1936 [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ]. 

∆ιαφορετικά και τα πεδία του αγώνα, που φωτίστηκαν και αναδείχθηκαν με μαεστρία από 
τους καθηγητές που επιμελήθηκαν τις παρουσιάσεις και συντόνισαν τις συζητήσεις, αλλά και 
από τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές με όρεξη και οξυδερκείς παρατηρήσεις: Από τις 
δυσκολίες του να είσαι τόσο διαφορετικός στο άγριο πολλές φορές σχολικό περιβάλλον 
[Wonder / Θαύμα], στην τόλμη να κάνεις μια βουτιά μέσα σου για να αντιμετωπίσεις τους 
φόβους σου και τις κοινωνικές δεσμεύσεις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων], στο θάρρος να καθαρίσεις το βλέμμα σου από τις ιδεοληψίες της ιστορίας και να 
αναγνωρίσεις στον άλλον, τον απόβλητο, τον άνθρωπο [Jojo Rabbit / Τζότζο], μέχρι τον 
μοναχικό αγώνα, ενάντια σε όλους και σε όλα, στον στίβο του αθλητισμού, στον στίβο της 
ζωής [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ].

Μικρή –αλλά όχι ασήμαντη– λεπτομέρεια, κοινή και στις τέσσερεις ταινίες: όλοι οι 
νικηφόροι αγώνες για χάρη της ανθρωπιάς επισφραγίζονται με έναν χορό, ύμνο στην 

αγκαλιά και στη ζωή· σε εκείνον τον δρόμο και τον τρόπο που μένει πάντα ανοιχτός, αν το 
θελήσουμε, όπως ακριβώς περιγράφεται με τους στίχους του Rainer Maria Rilke, στο ποίημά 

του «Go to the Limits of Your Longing»: 

Let everything happen to you: beauty and terror.

Just keep going. No feeling is final.

Don’t let yourself lose me.

Nearby is the country they call life.

You will know it by its seriousness.

Give me your hand.

∆έξου ό,τι κι αν σου συμβεί: ομορφιά και φρίκη.

Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν Ζωή.

Θα την καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

∆ώσε μου το χέρι σου.

Την ευθύνη για την οργάνωση και υποστήριξη της «Χριστουγεννιάτικης 
λέσχης κινηματογράφου» είχαν οι καθηγητές: Αποστολία 

∆εμερτζή, Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Αλέξης Μάντζιος, 
Θανάσης Νευροκοπλής, Τίνα Πλατσή, 

Νικολέτα Σατσλή και Γιάννης 
Τσιτσιλιάνος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όταν ζητήσαμε από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στη λέσχη να μας γράψουν τις εντυπώσεις τους 

για αυτήν την πρωτοβουλία, πολλά από αυτά πρότειναν να συνεχιστεί και να διευρυνθεί 
η λέσχη, αποκτώντας έτσι έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα στη σχολική ζωή, είτε συνεχιστεί η 

καραντίνα είτε όχι.            

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των παιδιών αλφαβητικά και ανά τμήμα:

Μυρτώ ∆άκου [Α1]

Μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε ελεύθερα και όλοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Επίσης 
ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι δεν θα είναι μόνο ένας καθηγητής στη συζήτηση, έτσι 
είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και τα παιδιά που ήταν από πολλές τάξεις. Ο 
χρόνος της συζήτησης ήταν όπως πρέπει (45 με 60 λεπτά). ∆εν υπήρχε κάτι που θα 
άλλαζα ή κάτι που δεν μου άρεσε. Απλώς θα μπορούσατε την επόμενη φορά να 
προσθέσετε περισσότερες ταινίες. 

∆ανάη Καμπερίδη [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μία πολύ ωραία δραστηριότητα που 
πραγματοποίησε το Σχολείο μας. Ήταν δημιουργική, καθώς μάθαμε να 
εκφράζουμε την άποψή μας και παράλληλα διασκεδάσαμε. Περάσαμε 
ευχάριστα τον χρόνο μας κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων 
μαζί με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Θα μου άρεσε πολύ αν η 
λέσχη κινηματογράφου συνεχίζονταν ή, ακόμα καλύτερα, εντασσόταν στο 
πρόγραμμα του Σχολείου ως μια επιπλέον δραστηριότητα την ώρα της 
Ζώνης Πολιτισμού.

Στέλλα  Σερεμέτα [Α3] 

Η συμμετοχή μου στη λέσχη κινηματογράφου μόνο θετικές εντυπώσεις 
μού έχει αφήσει. Ήταν μία ακόμη ευκαιρία να δούμε οικογενειακώς 
ταινίες που θέλουν να περάσουν σημαντικά μηνύματα. Θα ήθελα να 
συμπεριλάβουμε και άλλα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν 
την κοινωνία μας όπως: η κακοποίηση των ζώων, ίσως κάποια 

ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και κάποιες βιογραφίες. Θα 
μπορούσαμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε 

ύστερα τη μεταφορά του στην οθόνη. Ακόμη θα με 
ενδιέφερε να δω και γαλλικές ταινίες.

Μαριλένα Σκανδύλα [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου που διοργάνωσε το Σχολείο μας 
ήταν για μένα μία πρωτόγνωρη και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Για μένα προσωπικά, που είμαι 12,5 ετών (και δεν έχω 
παρακολουθήσει συνολικά πάνω από 15-20 ταινίες και όλες ήταν 
παιδικές), μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω δύο υπέροχες 
ταινίες (Wonder, Jojo Rabbit) και να συζητήσω στη συνέχεια τις 
εντυπώσεις μου με συμμαθητές και δασκάλους μου. Κατά τη συζήτηση 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις, σχετικά πάντα με την ταινία, κάποιες 
από τις οποίες δεν είχα καν σκεφτεί. Αυτή ήταν και η μαγεία της 
κουβέντας, πέρα από τη μαγεία της ίδιας της ταινίας.

Προτείνω, όχι απλά να επαναληφθεί η λέσχη κινηματογράφου, αλλά να 
καθιερωθεί, ιδίως κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα. Και αυτό να γίνει άσχετα με το απαγορευτικό που ισχύει αυτό το 
διάστημα. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις. ∆εν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Θα πρότεινα, όπως ήδη 
ανέφερα παραπάνω, να επαναληφθεί π.χ. την περίοδο των διακοπών του 
Πάσχα. Επίσης, μπορεί να γίνεται ένα σαββατοκύριακο τον μήνα. Είμαι σίγουρη 
πως η Λέσχη θα γίνει γνωστή και στα υπόλοιπα παιδιά και θα υπάρχει μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Προσωπικά, μίλησα με συμμαθητές μου, τους εξήγησα πώς ήταν η 
Λέσχη Κινηματογράφου και μου είπαν ότι μετάνιωσαν που δεν πήραν μέρος.

Πασχαλία Τουτζιάρη [Α3]

Η ιδέα της λέσχης μου άρεσε πάρα πολύ! Είδα έργα που δεν γνώριζα, τα οποία ήταν 
πολύ διδακτικά και μέσα από την ανάλυση που κάναμε έμαθα καινούργια πράγματα. 
Εύχομαι να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία αυτή. 

Βασιλική-Ιουλία Τσιρά [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μια ωραία και πρωτότυπη ιδέα· προσωπικά μου άρεσε πάρα 
πολύ! Μέσα από τη συζήτηση άκουσα απόψεις σχετικά με την ταινία, τις οποίες δεν θα 
σκεφτόμουν από μόνη μου. Θα ήθελα να συνεχιστεί και θα χαρώ να συμμετέχω! Γενικότερα 
μου άρεσε η διαδικασία, γιατί μπορούσαμε να ανταλλάξουμε γνώμες με άλλα άτομα από 

όλο το Σχολείο και δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο, δηλαδή δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες 
γνώσεις αλλά διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Ωστόσο, μία πρόταση που θα 

μπορούσα να κάνω είναι η εξής: ίσως την επόμενη φορά τα παιδιά να 
διαλέξουν την ταινία με ψηφοφορία.  

    

Ιωάννα Χαρίσκου 
[Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου μού 
άρεσε πάρα πολύ, καθώς μπορούσα να 

μοιραστώ τις εντυπώσεις και τις ιδέες μου με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και να ακούω 

με προσοχή τις δικές τους. Αυτό με βοήθησε να βλέπω τις 
ταινίες με ένα διαφορετικό “μάτι” και να μαθαίνω και άλλες 

πληροφορίες για αυτές. Φυσικά όλες οι ταινίες που παρακολούθησα 
μου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και σίγουρα θα τις ξαναδώ και άλλες 
φορές. Όταν μου στάλθηκε το μήνυμά σας, χάρηκα πάρα πολύ στην ιδέα ότι 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λέσχη. Άμα τελικά συνεχιστεί, θα μπορούσατε να 
απευθυνθείτε και σε εμάς τους συμμετέχοντες μαθητές, ώστε να διαλέξουμε και 
εμείς κάποιες ταινίες, οι οποίες  μας αρέσουν και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε και με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές μας.

Νικόλας Ιωσηφίδης [Β1]

Η κινηματογραφική λέσχη, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η όλη ιδέα φάνταζε μακρινή... 
Αλλά, όπως αποδείχθηκε, όχι τόσο μακρινή για το Σχολείο μας. Το ότι μαθητές και 
καθηγητές θα συζητούσαν μαζί, ώστε να αναλύσουν μία ταινία, είναι μία από τις ιδέες 
που μας έρχονται μόνο στην καραντίνα (ένα από τα πλεονεκτήματά της). Ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία μπορώ να πω πως δεν περίμενα να κάνω ποτέ 
στην ζωή μου. Ανακαλύψαμε, μέχρι και το “μεδούλι” των ταινιών, οι οποίες ήταν 
βέβαια μοναδικές και διδακτικές. Εξαιρετική εμπειρία, ανυπομονώ για κάποια 
άλλη ταινία! Καλή χρονιά!

Ελίζα Κάλτσου [Β1]

Πάντα απολάμβανα τον σχολιασμό ταινιών. H λέσχη κινηματογράφου 
μου έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσω αξιόλογα 
κινηματογραφικά έργα με την οικογένειά μου και σε δεύτερο χρόνο 
να συζητήσω θέματα ποικίλα με παρέα τους καθηγητές και τους 
συμμαθητές μου. Όλα αυτά στην καθορισμένη μας διαδικτυακή 
συνάντηση στις 7.00. Μία υπέροχη προσπάθεια που δεν είχε 

μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν και πολύ 
διασκεδαστική. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν η 

«Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Κινηματογράφου» 
έχανε τον πρώτο χαρακτηρισμό της 

και συνεχιζόταν και μετά την 
περίοδο τον γιορτών.

Ευάγγελος Νταόπουλος [Β2]

Η λέσχη κινηματογράφου που λειτούργησε για πρώτη φορά στο 
Σχολείο μας, μου άφησε όμορφες στιγμές και συναισθήματα, ως 
ισορροπία στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, λόγω 
κορωνοϊού. Για μένα, ήταν μία καταπληκτική και ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
το γεγονός ότι βρεθήκαμε στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Είχαμε 
τη μοναδική ευκαιρία, διαδικτυακά να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις 
προτεινόμενες ταινίες που παρακολουθήσαμε. Θεωρώ ότι η επιλογή της 
θεματολογίας των ταινιών, που αφορούσε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, 
ήταν εξαιρετική και ελπίζω να εμπλουτιστεί στο μέλλον και με άλλα θέματα.

Θα πρότεινα λοιπόν, αν μου επιτρέπεται και εφόσον είναι εφικτό, να συνεχιστεί 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα ή κατά τον χρόνο των εκδρομών που θα 
πηγαίναμε σε κανονικές συνθήκες. Ο κορωνοϊός κάποια στιγμή θα φύγει, αλλά οι 
αναμνήσεις αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων θα παραμείνουν ζωντανές και θα 
μας συντροφεύουν στη ζωή μας.

Ανδρέας Ναζλίδης [Γ2]

Πιστεύω πως οι ταινίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά η εμπειρία 
βελτιώθηκε ακόμα πιο πολύ χάρη στην εποικοδομητική συζήτηση που 
ακολουθούσε. Επιπλέον, με τη διαδικασία αυτή μπορούσε κανείς να 
ακούσει διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέμα, να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του αλλά και να εκφράσει την προσωπική του γνώμη. 
Προσωπικά, δεν βρήκα τίποτα που δεν μου άρεσε και θα ήθελα 
να συμμετάσχω ξανά σε μια παρόμοια διοργάνωση
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Τέσσερεις ταινίες κι άλλα τόσα απογεύματα με 
διαδικτυακές συζητήσεις ανάμεσα σε περίπου εξήντα [60] παιδιά 
συνολικά και επτά καθηγητές  φιλοξένησε η «Χριστουγεννιάτικη λέσχη 
κινηματογράφου» του Σχολείου μας από τη ∆ευτέρα 28 ∆εκεμβρίου 2020 μέχρι 
και τη ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. 

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την έγνοια για τα παιδιά, την ανάγκη να 
συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε συναισθήματα, ιδέες κι εντυπώσεις, την αγάπη για 
τον καλό κινηματογράφο και, κατά βάθος, την αγάπη για τον άνθρωπο που δεν γονατίζει, 
που αγωνίζεται κι αντιστέκεται, για να σταθεί όρθιος στην ανθρωπιά του παρά τις 
δυσκολίες. Αυτό το τελευταίο ήταν ο κοινός τόπος, τον οποίον ανέδειξαν και οι τέσσερεις 
ταινίες, η κοινή αφετηρία αλλά και προορισμός γύρω από τον οποίον ξετυλίχθηκαν και 
περιστράφηκαν οι ωραίες απογευματινές κουβέντες μας. 

∆ιαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο αναδύονταν σε κάθε ταινία τα διλήμματα: Σε ένα 
σχολείο στο Μπρούκλιν της Αμερικής [Wonder / Θαύμα], στον παραμυθένιο κόσμο των 
μυθιστορημάτων του Κάρολ Λούις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων], 
στη χιτλερική Γερμανία [Jojo Rabbit / Τζότζο] και, τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Βερολίνου το 1936 [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ]. 

∆ιαφορετικά και τα πεδία του αγώνα, που φωτίστηκαν και αναδείχθηκαν με μαεστρία από 
τους καθηγητές που επιμελήθηκαν τις παρουσιάσεις και συντόνισαν τις συζητήσεις, αλλά και 
από τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές με όρεξη και οξυδερκείς παρατηρήσεις: Από τις 
δυσκολίες του να είσαι τόσο διαφορετικός στο άγριο πολλές φορές σχολικό περιβάλλον 
[Wonder / Θαύμα], στην τόλμη να κάνεις μια βουτιά μέσα σου για να αντιμετωπίσεις τους 
φόβους σου και τις κοινωνικές δεσμεύσεις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων], στο θάρρος να καθαρίσεις το βλέμμα σου από τις ιδεοληψίες της ιστορίας και να 
αναγνωρίσεις στον άλλον, τον απόβλητο, τον άνθρωπο [Jojo Rabbit / Τζότζο], μέχρι τον 
μοναχικό αγώνα, ενάντια σε όλους και σε όλα, στον στίβο του αθλητισμού, στον στίβο της 
ζωής [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ].

Μικρή –αλλά όχι ασήμαντη– λεπτομέρεια, κοινή και στις τέσσερεις ταινίες: όλοι οι 
νικηφόροι αγώνες για χάρη της ανθρωπιάς επισφραγίζονται με έναν χορό, ύμνο στην 

αγκαλιά και στη ζωή· σε εκείνον τον δρόμο και τον τρόπο που μένει πάντα ανοιχτός, αν το 
θελήσουμε, όπως ακριβώς περιγράφεται με τους στίχους του Rainer Maria Rilke, στο ποίημά 

του «Go to the Limits of Your Longing»: 

Let everything happen to you: beauty and terror.

Just keep going. No feeling is final.

Don’t let yourself lose me.

Nearby is the country they call life.

You will know it by its seriousness.

Give me your hand.

∆έξου ό,τι κι αν σου συμβεί: ομορφιά και φρίκη.

Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν Ζωή.

Θα την καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

∆ώσε μου το χέρι σου.

Την ευθύνη για την οργάνωση και υποστήριξη της «Χριστουγεννιάτικης 
λέσχης κινηματογράφου» είχαν οι καθηγητές: Αποστολία 

∆εμερτζή, Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Αλέξης Μάντζιος, 
Θανάσης Νευροκοπλής, Τίνα Πλατσή, 

Νικολέτα Σατσλή και Γιάννης 
Τσιτσιλιάνος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όταν ζητήσαμε από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στη λέσχη να μας γράψουν τις εντυπώσεις τους 

για αυτήν την πρωτοβουλία, πολλά από αυτά πρότειναν να συνεχιστεί και να διευρυνθεί 
η λέσχη, αποκτώντας έτσι έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα στη σχολική ζωή, είτε συνεχιστεί η 

καραντίνα είτε όχι.            

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των παιδιών αλφαβητικά και ανά τμήμα:

Μυρτώ ∆άκου [Α1]

Μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε ελεύθερα και όλοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Επίσης 
ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι δεν θα είναι μόνο ένας καθηγητής στη συζήτηση, έτσι 
είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και τα παιδιά που ήταν από πολλές τάξεις. Ο 
χρόνος της συζήτησης ήταν όπως πρέπει (45 με 60 λεπτά). ∆εν υπήρχε κάτι που θα 
άλλαζα ή κάτι που δεν μου άρεσε. Απλώς θα μπορούσατε την επόμενη φορά να 
προσθέσετε περισσότερες ταινίες. 

∆ανάη Καμπερίδη [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μία πολύ ωραία δραστηριότητα που 
πραγματοποίησε το Σχολείο μας. Ήταν δημιουργική, καθώς μάθαμε να 
εκφράζουμε την άποψή μας και παράλληλα διασκεδάσαμε. Περάσαμε 
ευχάριστα τον χρόνο μας κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων 
μαζί με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Θα μου άρεσε πολύ αν η 
λέσχη κινηματογράφου συνεχίζονταν ή, ακόμα καλύτερα, εντασσόταν στο 
πρόγραμμα του Σχολείου ως μια επιπλέον δραστηριότητα την ώρα της 
Ζώνης Πολιτισμού.

Στέλλα  Σερεμέτα [Α3] 

Η συμμετοχή μου στη λέσχη κινηματογράφου μόνο θετικές εντυπώσεις 
μού έχει αφήσει. Ήταν μία ακόμη ευκαιρία να δούμε οικογενειακώς 
ταινίες που θέλουν να περάσουν σημαντικά μηνύματα. Θα ήθελα να 
συμπεριλάβουμε και άλλα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν 
την κοινωνία μας όπως: η κακοποίηση των ζώων, ίσως κάποια 

ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και κάποιες βιογραφίες. Θα 
μπορούσαμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε 

ύστερα τη μεταφορά του στην οθόνη. Ακόμη θα με 
ενδιέφερε να δω και γαλλικές ταινίες.

Μαριλένα Σκανδύλα [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου που διοργάνωσε το Σχολείο μας 
ήταν για μένα μία πρωτόγνωρη και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Για μένα προσωπικά, που είμαι 12,5 ετών (και δεν έχω 
παρακολουθήσει συνολικά πάνω από 15-20 ταινίες και όλες ήταν 
παιδικές), μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω δύο υπέροχες 
ταινίες (Wonder, Jojo Rabbit) και να συζητήσω στη συνέχεια τις 
εντυπώσεις μου με συμμαθητές και δασκάλους μου. Κατά τη συζήτηση 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις, σχετικά πάντα με την ταινία, κάποιες 
από τις οποίες δεν είχα καν σκεφτεί. Αυτή ήταν και η μαγεία της 
κουβέντας, πέρα από τη μαγεία της ίδιας της ταινίας.

Προτείνω, όχι απλά να επαναληφθεί η λέσχη κινηματογράφου, αλλά να 
καθιερωθεί, ιδίως κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα. Και αυτό να γίνει άσχετα με το απαγορευτικό που ισχύει αυτό το 
διάστημα. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις. ∆εν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Θα πρότεινα, όπως ήδη 
ανέφερα παραπάνω, να επαναληφθεί π.χ. την περίοδο των διακοπών του 
Πάσχα. Επίσης, μπορεί να γίνεται ένα σαββατοκύριακο τον μήνα. Είμαι σίγουρη 
πως η Λέσχη θα γίνει γνωστή και στα υπόλοιπα παιδιά και θα υπάρχει μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Προσωπικά, μίλησα με συμμαθητές μου, τους εξήγησα πώς ήταν η 
Λέσχη Κινηματογράφου και μου είπαν ότι μετάνιωσαν που δεν πήραν μέρος.

Πασχαλία Τουτζιάρη [Α3]

Η ιδέα της λέσχης μου άρεσε πάρα πολύ! Είδα έργα που δεν γνώριζα, τα οποία ήταν 
πολύ διδακτικά και μέσα από την ανάλυση που κάναμε έμαθα καινούργια πράγματα. 
Εύχομαι να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία αυτή. 

Βασιλική-Ιουλία Τσιρά [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μια ωραία και πρωτότυπη ιδέα· προσωπικά μου άρεσε πάρα 
πολύ! Μέσα από τη συζήτηση άκουσα απόψεις σχετικά με την ταινία, τις οποίες δεν θα 
σκεφτόμουν από μόνη μου. Θα ήθελα να συνεχιστεί και θα χαρώ να συμμετέχω! Γενικότερα 
μου άρεσε η διαδικασία, γιατί μπορούσαμε να ανταλλάξουμε γνώμες με άλλα άτομα από 

όλο το Σχολείο και δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο, δηλαδή δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες 
γνώσεις αλλά διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Ωστόσο, μία πρόταση που θα 

μπορούσα να κάνω είναι η εξής: ίσως την επόμενη φορά τα παιδιά να 
διαλέξουν την ταινία με ψηφοφορία.  

    

Ιωάννα Χαρίσκου 
[Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου μού 
άρεσε πάρα πολύ, καθώς μπορούσα να 

μοιραστώ τις εντυπώσεις και τις ιδέες μου με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και να ακούω 

με προσοχή τις δικές τους. Αυτό με βοήθησε να βλέπω τις 
ταινίες με ένα διαφορετικό “μάτι” και να μαθαίνω και άλλες 

πληροφορίες για αυτές. Φυσικά όλες οι ταινίες που παρακολούθησα 
μου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και σίγουρα θα τις ξαναδώ και άλλες 
φορές. Όταν μου στάλθηκε το μήνυμά σας, χάρηκα πάρα πολύ στην ιδέα ότι 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λέσχη. Άμα τελικά συνεχιστεί, θα μπορούσατε να 
απευθυνθείτε και σε εμάς τους συμμετέχοντες μαθητές, ώστε να διαλέξουμε και 
εμείς κάποιες ταινίες, οι οποίες  μας αρέσουν και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε και με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές μας.

Νικόλας Ιωσηφίδης [Β1]

Η κινηματογραφική λέσχη, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η όλη ιδέα φάνταζε μακρινή... 
Αλλά, όπως αποδείχθηκε, όχι τόσο μακρινή για το Σχολείο μας. Το ότι μαθητές και 
καθηγητές θα συζητούσαν μαζί, ώστε να αναλύσουν μία ταινία, είναι μία από τις ιδέες 
που μας έρχονται μόνο στην καραντίνα (ένα από τα πλεονεκτήματά της). Ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία μπορώ να πω πως δεν περίμενα να κάνω ποτέ 
στην ζωή μου. Ανακαλύψαμε, μέχρι και το “μεδούλι” των ταινιών, οι οποίες ήταν 
βέβαια μοναδικές και διδακτικές. Εξαιρετική εμπειρία, ανυπομονώ για κάποια 
άλλη ταινία! Καλή χρονιά!

Ελίζα Κάλτσου [Β1]

Πάντα απολάμβανα τον σχολιασμό ταινιών. H λέσχη κινηματογράφου 
μου έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσω αξιόλογα 
κινηματογραφικά έργα με την οικογένειά μου και σε δεύτερο χρόνο 
να συζητήσω θέματα ποικίλα με παρέα τους καθηγητές και τους 
συμμαθητές μου. Όλα αυτά στην καθορισμένη μας διαδικτυακή 
συνάντηση στις 7.00. Μία υπέροχη προσπάθεια που δεν είχε 

μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν και πολύ 
διασκεδαστική. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν η 

«Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Κινηματογράφου» 
έχανε τον πρώτο χαρακτηρισμό της 

και συνεχιζόταν και μετά την 
περίοδο τον γιορτών.

Ευάγγελος Νταόπουλος [Β2]

Η λέσχη κινηματογράφου που λειτούργησε για πρώτη φορά στο 
Σχολείο μας, μου άφησε όμορφες στιγμές και συναισθήματα, ως 
ισορροπία στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, λόγω 
κορωνοϊού. Για μένα, ήταν μία καταπληκτική και ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
το γεγονός ότι βρεθήκαμε στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Είχαμε 
τη μοναδική ευκαιρία, διαδικτυακά να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις 
προτεινόμενες ταινίες που παρακολουθήσαμε. Θεωρώ ότι η επιλογή της 
θεματολογίας των ταινιών, που αφορούσε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, 
ήταν εξαιρετική και ελπίζω να εμπλουτιστεί στο μέλλον και με άλλα θέματα.

Θα πρότεινα λοιπόν, αν μου επιτρέπεται και εφόσον είναι εφικτό, να συνεχιστεί 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα ή κατά τον χρόνο των εκδρομών που θα 
πηγαίναμε σε κανονικές συνθήκες. Ο κορωνοϊός κάποια στιγμή θα φύγει, αλλά οι 
αναμνήσεις αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων θα παραμείνουν ζωντανές και θα 
μας συντροφεύουν στη ζωή μας.

Ανδρέας Ναζλίδης [Γ2]

Πιστεύω πως οι ταινίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά η εμπειρία 
βελτιώθηκε ακόμα πιο πολύ χάρη στην εποικοδομητική συζήτηση που 
ακολουθούσε. Επιπλέον, με τη διαδικασία αυτή μπορούσε κανείς να 
ακούσει διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέμα, να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του αλλά και να εκφράσει την προσωπική του γνώμη. 
Προσωπικά, δεν βρήκα τίποτα που δεν μου άρεσε και θα ήθελα 
να συμμετάσχω ξανά σε μια παρόμοια διοργάνωση
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Τέσσερεις ταινίες κι άλλα τόσα απογεύματα με 
διαδικτυακές συζητήσεις ανάμεσα σε περίπου εξήντα [60] παιδιά 
συνολικά και επτά καθηγητές  φιλοξένησε η «Χριστουγεννιάτικη λέσχη 
κινηματογράφου» του Σχολείου μας από τη ∆ευτέρα 28 ∆εκεμβρίου 2020 μέχρι 
και τη ∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021. 

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την έγνοια για τα παιδιά, την ανάγκη να 
συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε συναισθήματα, ιδέες κι εντυπώσεις, την αγάπη για 
τον καλό κινηματογράφο και, κατά βάθος, την αγάπη για τον άνθρωπο που δεν γονατίζει, 
που αγωνίζεται κι αντιστέκεται, για να σταθεί όρθιος στην ανθρωπιά του παρά τις 
δυσκολίες. Αυτό το τελευταίο ήταν ο κοινός τόπος, τον οποίον ανέδειξαν και οι τέσσερεις 
ταινίες, η κοινή αφετηρία αλλά και προορισμός γύρω από τον οποίον ξετυλίχθηκαν και 
περιστράφηκαν οι ωραίες απογευματινές κουβέντες μας. 

∆ιαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο αναδύονταν σε κάθε ταινία τα διλήμματα: Σε ένα 
σχολείο στο Μπρούκλιν της Αμερικής [Wonder / Θαύμα], στον παραμυθένιο κόσμο των 
μυθιστορημάτων του Κάρολ Λούις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων], 
στη χιτλερική Γερμανία [Jojo Rabbit / Τζότζο] και, τέλος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Βερολίνου το 1936 [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ]. 

∆ιαφορετικά και τα πεδία του αγώνα, που φωτίστηκαν και αναδείχθηκαν με μαεστρία από 
τους καθηγητές που επιμελήθηκαν τις παρουσιάσεις και συντόνισαν τις συζητήσεις, αλλά και 
από τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές με όρεξη και οξυδερκείς παρατηρήσεις: Από τις 
δυσκολίες του να είσαι τόσο διαφορετικός στο άγριο πολλές φορές σχολικό περιβάλλον 
[Wonder / Θαύμα], στην τόλμη να κάνεις μια βουτιά μέσα σου για να αντιμετωπίσεις τους 
φόβους σου και τις κοινωνικές δεσμεύσεις [Alice in Wonderland / Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυμάτων], στο θάρρος να καθαρίσεις το βλέμμα σου από τις ιδεοληψίες της ιστορίας και να 
αναγνωρίσεις στον άλλον, τον απόβλητο, τον άνθρωπο [Jojo Rabbit / Τζότζο], μέχρι τον 
μοναχικό αγώνα, ενάντια σε όλους και σε όλα, στον στίβο του αθλητισμού, στον στίβο της 
ζωής [Race / Ο άνθρωπος που ταπείνωσε τον Χίτλερ].

Μικρή –αλλά όχι ασήμαντη– λεπτομέρεια, κοινή και στις τέσσερεις ταινίες: όλοι οι 
νικηφόροι αγώνες για χάρη της ανθρωπιάς επισφραγίζονται με έναν χορό, ύμνο στην 

αγκαλιά και στη ζωή· σε εκείνον τον δρόμο και τον τρόπο που μένει πάντα ανοιχτός, αν το 
θελήσουμε, όπως ακριβώς περιγράφεται με τους στίχους του Rainer Maria Rilke, στο ποίημά 

του «Go to the Limits of Your Longing»: 

Let everything happen to you: beauty and terror.

Just keep going. No feeling is final.

Don’t let yourself lose me.

Nearby is the country they call life.

You will know it by its seriousness.

Give me your hand.

∆έξου ό,τι κι αν σου συμβεί: ομορφιά και φρίκη.

Απλά συνέχισε να προχωράς. Κανένα συναίσθημα δεν είναι οριστικό.

Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να με χάσει.

Εδώ γύρω είναι η χώρα που αποκαλούν Ζωή.

Θα την καταλάβεις από τη σοβαρότητά της.

∆ώσε μου το χέρι σου.

Την ευθύνη για την οργάνωση και υποστήριξη της «Χριστουγεννιάτικης 
λέσχης κινηματογράφου» είχαν οι καθηγητές: Αποστολία 

∆εμερτζή, Λεωνίδας Κατσικαρίδης, Αλέξης Μάντζιος, 
Θανάσης Νευροκοπλής, Τίνα Πλατσή, 

Νικολέτα Σατσλή και Γιάννης 
Τσιτσιλιάνος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όταν ζητήσαμε από 
τα παιδιά που συμμετείχαν στη λέσχη να μας γράψουν τις εντυπώσεις τους 

για αυτήν την πρωτοβουλία, πολλά από αυτά πρότειναν να συνεχιστεί και να διευρυνθεί 
η λέσχη, αποκτώντας έτσι έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα στη σχολική ζωή, είτε συνεχιστεί η 

καραντίνα είτε όχι.            

Ακολουθούν οι εντυπώσεις των παιδιών αλφαβητικά και ανά τμήμα:

Μυρτώ ∆άκου [Α1]

Μου άρεσε πολύ που μιλήσαμε ελεύθερα και όλοι είχαν μια διαφορετική άποψη. Επίσης 
ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι δεν θα είναι μόνο ένας καθηγητής στη συζήτηση, έτσι 
είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως και τα παιδιά που ήταν από πολλές τάξεις. Ο 
χρόνος της συζήτησης ήταν όπως πρέπει (45 με 60 λεπτά). ∆εν υπήρχε κάτι που θα 
άλλαζα ή κάτι που δεν μου άρεσε. Απλώς θα μπορούσατε την επόμενη φορά να 
προσθέσετε περισσότερες ταινίες. 

∆ανάη Καμπερίδη [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μία πολύ ωραία δραστηριότητα που 
πραγματοποίησε το Σχολείο μας. Ήταν δημιουργική, καθώς μάθαμε να 
εκφράζουμε την άποψή μας και παράλληλα διασκεδάσαμε. Περάσαμε 
ευχάριστα τον χρόνο μας κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων 
μαζί με τους συμμαθητές και τους καθηγητές μας. Θα μου άρεσε πολύ αν η 
λέσχη κινηματογράφου συνεχίζονταν ή, ακόμα καλύτερα, εντασσόταν στο 
πρόγραμμα του Σχολείου ως μια επιπλέον δραστηριότητα την ώρα της 
Ζώνης Πολιτισμού.

Στέλλα  Σερεμέτα [Α3] 

Η συμμετοχή μου στη λέσχη κινηματογράφου μόνο θετικές εντυπώσεις 
μού έχει αφήσει. Ήταν μία ακόμη ευκαιρία να δούμε οικογενειακώς 
ταινίες που θέλουν να περάσουν σημαντικά μηνύματα. Θα ήθελα να 
συμπεριλάβουμε και άλλα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν 
την κοινωνία μας όπως: η κακοποίηση των ζώων, ίσως κάποια 

ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ και κάποιες βιογραφίες. Θα 
μπορούσαμε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο και να δούμε 

ύστερα τη μεταφορά του στην οθόνη. Ακόμη θα με 
ενδιέφερε να δω και γαλλικές ταινίες.

Μαριλένα Σκανδύλα [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου που διοργάνωσε το Σχολείο μας 
ήταν για μένα μία πρωτόγνωρη και πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Για μένα προσωπικά, που είμαι 12,5 ετών (και δεν έχω 
παρακολουθήσει συνολικά πάνω από 15-20 ταινίες και όλες ήταν 
παιδικές), μου δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσω δύο υπέροχες 
ταινίες (Wonder, Jojo Rabbit) και να συζητήσω στη συνέχεια τις 
εντυπώσεις μου με συμμαθητές και δασκάλους μου. Κατά τη συζήτηση 
ακούστηκαν διάφορες απόψεις, σχετικά πάντα με την ταινία, κάποιες 
από τις οποίες δεν είχα καν σκεφτεί. Αυτή ήταν και η μαγεία της 
κουβέντας, πέρα από τη μαγεία της ίδιας της ταινίας.

Προτείνω, όχι απλά να επαναληφθεί η λέσχη κινηματογράφου, αλλά να 
καθιερωθεί, ιδίως κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων και 
του Πάσχα. Και αυτό να γίνει άσχετα με το απαγορευτικό που ισχύει αυτό το 
διάστημα. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις. ∆εν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Θα πρότεινα, όπως ήδη 
ανέφερα παραπάνω, να επαναληφθεί π.χ. την περίοδο των διακοπών του 
Πάσχα. Επίσης, μπορεί να γίνεται ένα σαββατοκύριακο τον μήνα. Είμαι σίγουρη 
πως η Λέσχη θα γίνει γνωστή και στα υπόλοιπα παιδιά και θα υπάρχει μεγαλύτερη 
συμμετοχή. Προσωπικά, μίλησα με συμμαθητές μου, τους εξήγησα πώς ήταν η 
Λέσχη Κινηματογράφου και μου είπαν ότι μετάνιωσαν που δεν πήραν μέρος.

Πασχαλία Τουτζιάρη [Α3]

Η ιδέα της λέσχης μου άρεσε πάρα πολύ! Είδα έργα που δεν γνώριζα, τα οποία ήταν 
πολύ διδακτικά και μέσα από την ανάλυση που κάναμε έμαθα καινούργια πράγματα. 
Εύχομαι να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία αυτή. 

Βασιλική-Ιουλία Τσιρά [Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου ήταν μια ωραία και πρωτότυπη ιδέα· προσωπικά μου άρεσε πάρα 
πολύ! Μέσα από τη συζήτηση άκουσα απόψεις σχετικά με την ταινία, τις οποίες δεν θα 
σκεφτόμουν από μόνη μου. Θα ήθελα να συνεχιστεί και θα χαρώ να συμμετέχω! Γενικότερα 
μου άρεσε η διαδικασία, γιατί μπορούσαμε να ανταλλάξουμε γνώμες με άλλα άτομα από 

όλο το Σχολείο και δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο, δηλαδή δεν απαιτούνταν ιδιαίτερες 
γνώσεις αλλά διάθεση και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Ωστόσο, μία πρόταση που θα 

μπορούσα να κάνω είναι η εξής: ίσως την επόμενη φορά τα παιδιά να 
διαλέξουν την ταινία με ψηφοφορία.  

    

Ιωάννα Χαρίσκου 
[Α3]

Η λέσχη κινηματογράφου μού 
άρεσε πάρα πολύ, καθώς μπορούσα να 

μοιραστώ τις εντυπώσεις και τις ιδέες μου με 
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες αλλά και να ακούω 

με προσοχή τις δικές τους. Αυτό με βοήθησε να βλέπω τις 
ταινίες με ένα διαφορετικό “μάτι” και να μαθαίνω και άλλες 

πληροφορίες για αυτές. Φυσικά όλες οι ταινίες που παρακολούθησα 
μου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και σίγουρα θα τις ξαναδώ και άλλες 
φορές. Όταν μου στάλθηκε το μήνυμά σας, χάρηκα πάρα πολύ στην ιδέα ότι 
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λέσχη. Άμα τελικά συνεχιστεί, θα μπορούσατε να 
απευθυνθείτε και σε εμάς τους συμμετέχοντες μαθητές, ώστε να διαλέξουμε και 
εμείς κάποιες ταινίες, οι οποίες  μας αρέσουν και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε και με 
τους υπόλοιπους συμμαθητές μας.

Νικόλας Ιωσηφίδης [Β1]

Η κινηματογραφική λέσχη, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Η όλη ιδέα φάνταζε μακρινή... 
Αλλά, όπως αποδείχθηκε, όχι τόσο μακρινή για το Σχολείο μας. Το ότι μαθητές και 
καθηγητές θα συζητούσαν μαζί, ώστε να αναλύσουν μία ταινία, είναι μία από τις ιδέες 
που μας έρχονται μόνο στην καραντίνα (ένα από τα πλεονεκτήματά της). Ήταν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία μπορώ να πω πως δεν περίμενα να κάνω ποτέ 
στην ζωή μου. Ανακαλύψαμε, μέχρι και το “μεδούλι” των ταινιών, οι οποίες ήταν 
βέβαια μοναδικές και διδακτικές. Εξαιρετική εμπειρία, ανυπομονώ για κάποια 
άλλη ταινία! Καλή χρονιά!

Ελίζα Κάλτσου [Β1]

Πάντα απολάμβανα τον σχολιασμό ταινιών. H λέσχη κινηματογράφου 
μου έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσω αξιόλογα 
κινηματογραφικά έργα με την οικογένειά μου και σε δεύτερο χρόνο 
να συζητήσω θέματα ποικίλα με παρέα τους καθηγητές και τους 
συμμαθητές μου. Όλα αυτά στην καθορισμένη μας διαδικτυακή 
συνάντηση στις 7.00. Μία υπέροχη προσπάθεια που δεν είχε 

μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς ήταν και πολύ 
διασκεδαστική. Θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν η 

«Χριστουγεννιάτικη Λέσχη Κινηματογράφου» 
έχανε τον πρώτο χαρακτηρισμό της 

και συνεχιζόταν και μετά την 
περίοδο τον γιορτών.

Ευάγγελος Νταόπουλος [Β2]

Η λέσχη κινηματογράφου που λειτούργησε για πρώτη φορά στο 
Σχολείο μας, μου άφησε όμορφες στιγμές και συναισθήματα, ως 
ισορροπία στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, λόγω 
κορωνοϊού. Για μένα, ήταν μία καταπληκτική και ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
το γεγονός ότι βρεθήκαμε στις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Είχαμε 
τη μοναδική ευκαιρία, διαδικτυακά να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις 
προτεινόμενες ταινίες που παρακολουθήσαμε. Θεωρώ ότι η επιλογή της 
θεματολογίας των ταινιών, που αφορούσε τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, 
ήταν εξαιρετική και ελπίζω να εμπλουτιστεί στο μέλλον και με άλλα θέματα.

Θα πρότεινα λοιπόν, αν μου επιτρέπεται και εφόσον είναι εφικτό, να συνεχιστεί 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα ή κατά τον χρόνο των εκδρομών που θα 
πηγαίναμε σε κανονικές συνθήκες. Ο κορωνοϊός κάποια στιγμή θα φύγει, αλλά οι 
αναμνήσεις αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων θα παραμείνουν ζωντανές και θα 
μας συντροφεύουν στη ζωή μας.

Ανδρέας Ναζλίδης [Γ2]

Πιστεύω πως οι ταινίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά η εμπειρία 
βελτιώθηκε ακόμα πιο πολύ χάρη στην εποικοδομητική συζήτηση που 
ακολουθούσε. Επιπλέον, με τη διαδικασία αυτή μπορούσε κανείς να 
ακούσει διαφορετικές απόψεις πάνω σε ένα θέμα, να εμπλουτίσει τις 
γνώσεις του αλλά και να εκφράσει την προσωπική του γνώμη. 
Προσωπικά, δεν βρήκα τίποτα που δεν μου άρεσε και θα ήθελα 
να συμμετάσχω ξανά σε μια παρόμοια διοργάνωση
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∆ιαγωνισμός μαγειρικής
«Παρασκευάζω και παρουσιάζω 
ένα γιορτινό παραδοσιακό ή εθνικό πιάτο μαγειρικής»

Την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, δώδεκα επίδοξοι μάγειρες ανέδειξαν το 
γαστρονομικό τους ταλέντο στον διαδικτυακό διαγωνισμό μαγειρικής που 
διοργάνωσε το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, έβαλαν τις 
ποδιές τους και παρουσίασαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο το 
δημιούργημά τους, περιγράφοντας άριστα τον τρόπο παρασκευής, τη 
διατροφική αξία και τον τόπο προέλευσης του πιάτου τους. Η αγωνία αλλά και ο 
ενθουσιασμός στα πρόσωπα των διαγωνιζόμενων ήταν παραπάνω από εμφανής.

Παραδοσιακά αλμυρά, γλυκά πιάτα αλλά και ροφήματα εμφανίστηκαν στις οθόνες 
ενώ μαθητές, καθηγητές και κριτική επιτροπή παρακολούθησαν με ιδιαίτερη 
προσήλωση τη «μάχη» που έδιναν οι μικροί μάγειρες. Και ποιος ήταν ο μεγάλος 
νικητής; Η γαστρονομία!

Μέσα από τις δημιουργίες τους, τα παιδιά ανέδειξαν με ευφάνταστο και δημιουργικό 
τρόπο όχι μόνο τα βήματα, τα υλικά παρασκευής, τη διατροφική αξία των τροφών, το 
στήσιμο της παρασκευής αλλά και τον τόπο προέλευσης του πιάτου. Με αυτή τη διαδικασία 
οι μαθητές κατάφεραν να φέρουν και να συνδυάσουν τις σχολικές γνώσεις (Μαθηματικά, 
Χημεία, Βιολογία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Ιστορία, Εικαστικά και Οικιακή Οικονομία) με την 
καθημερινή τους ζωή.

Η περίοδος των εορτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αγαπημένα πρόσωπα, μυρωδιές, 
μελωδίες, δώρα, ξεγνοιασιά. Η παρασκευή λοιπόν ενός γιορτινού πιάτου έδωσε την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες αυτά τα ξεχωριστά για όλους Χριστούγεννα να νιώσουν 
ακόμα πιο δημιουργικοί και να έρθουν, μέσα από τη μαγειρική, πιο κοντά τόσο με τους 
συμμαθητές και καθηγητές τους όσο και με αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας τους.

∆ιαγωνιζόμενοι:

Α΄ Τάξη

Ιωάννου Θεανώ (τσάι πορτοκαλιού), 
Καμπερίδου ∆ανάη (ρολό γεμιστό με 

δαμάσκηνα και πατάτες), Ρηγόπουλος Βασίλειος 
(Κοπεγχάγη – γλυκό), Σερεμέτα Στέλλα 

(σπανακόπιτα), Σκανδύλα Μαρία-Ελένη (βασιλόπιτα)

Β΄ Τάξη

Μπόσκου ∆ημήτριος (χοιρινό με δαμάσκηνα και κάστανα), 
Κάλτσου Ελισάβετ (κορμός), Χαλκιοπούλου Χριστίνα 

(κολοκυθόσουπα), Χειροπέδης Κωνσταντίνος (γαλατόπιτα)

Γ΄ Τάξη

Γιαννακόπουλος Φίλιππος (Χριστουγεννιάτικα μπισκότα), Λίταινα 
Βασιλική (ρεβίθια με λουκάνικο), Σαμολαδά Βασιλική (κρεατόπιτα ως 

βασιλόπιτα).

Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης συνεργάστηκαν με τα 
παιδιά οι καθηγητές: Καλπακίδου Χριστίνα, Ντίνα 

Όλγα-Μαρία, Σαρμή Στέλλα, Σπανός Θοδωρής και 
Στεφανίδου Γεωργία.
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Την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, δώδεκα επίδοξοι μάγειρες ανέδειξαν το 
γαστρονομικό τους ταλέντο στον διαδικτυακό διαγωνισμό μαγειρικής που 
διοργάνωσε το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, έβαλαν τις 
ποδιές τους και παρουσίασαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο το 
δημιούργημά τους, περιγράφοντας άριστα τον τρόπο παρασκευής, τη 
διατροφική αξία και τον τόπο προέλευσης του πιάτου τους. Η αγωνία αλλά και ο 
ενθουσιασμός στα πρόσωπα των διαγωνιζόμενων ήταν παραπάνω από εμφανής.

Παραδοσιακά αλμυρά, γλυκά πιάτα αλλά και ροφήματα εμφανίστηκαν στις οθόνες 
ενώ μαθητές, καθηγητές και κριτική επιτροπή παρακολούθησαν με ιδιαίτερη 
προσήλωση τη «μάχη» που έδιναν οι μικροί μάγειρες. Και ποιος ήταν ο μεγάλος 
νικητής; Η γαστρονομία!

Μέσα από τις δημιουργίες τους, τα παιδιά ανέδειξαν με ευφάνταστο και δημιουργικό 
τρόπο όχι μόνο τα βήματα, τα υλικά παρασκευής, τη διατροφική αξία των τροφών, το 
στήσιμο της παρασκευής αλλά και τον τόπο προέλευσης του πιάτου. Με αυτή τη διαδικασία 
οι μαθητές κατάφεραν να φέρουν και να συνδυάσουν τις σχολικές γνώσεις (Μαθηματικά, 
Χημεία, Βιολογία, Γλώσσα, Γεωγραφία, Ιστορία, Εικαστικά και Οικιακή Οικονομία) με την 
καθημερινή τους ζωή.

Η περίοδος των εορτών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αγαπημένα πρόσωπα, μυρωδιές, 
μελωδίες, δώρα, ξεγνοιασιά. Η παρασκευή λοιπόν ενός γιορτινού πιάτου έδωσε την 
ευκαιρία στους συμμετέχοντες αυτά τα ξεχωριστά για όλους Χριστούγεννα να νιώσουν 
ακόμα πιο δημιουργικοί και να έρθουν, μέσα από τη μαγειρική, πιο κοντά τόσο με τους 
συμμαθητές και καθηγητές τους όσο και με αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας τους.

∆ιαγωνιζόμενοι:

Α΄ Τάξη

Ιωάννου Θεανώ (τσάι πορτοκαλιού), 
Καμπερίδου ∆ανάη (ρολό γεμιστό με 

δαμάσκηνα και πατάτες), Ρηγόπουλος Βασίλειος 
(Κοπεγχάγη – γλυκό), Σερεμέτα Στέλλα 

(σπανακόπιτα), Σκανδύλα Μαρία-Ελένη (βασιλόπιτα)

Β΄ Τάξη

Μπόσκου ∆ημήτριος (χοιρινό με δαμάσκηνα και κάστανα), 
Κάλτσου Ελισάβετ (κορμός), Χαλκιοπούλου Χριστίνα 

(κολοκυθόσουπα), Χειροπέδης Κωνσταντίνος (γαλατόπιτα)

Γ΄ Τάξη

Γιαννακόπουλος Φίλιππος (Χριστουγεννιάτικα μπισκότα), Λίταινα 
Βασιλική (ρεβίθια με λουκάνικο), Σαμολαδά Βασιλική (κρεατόπιτα ως 

βασιλόπιτα).

Για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης συνεργάστηκαν με τα 
παιδιά οι καθηγητές: Καλπακίδου Χριστίνα, Ντίνα 

Όλγα-Μαρία, Σαρμή Στέλλα, Σπανός Θοδωρής και 
Στεφανίδου Γεωργία.
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Το επόμενο τεύχος είναι αφιερωμένο 
στην επέτειο για τα 200 χρόνια 
από την Επανάσταση του 1821.
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