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Το  νέο τεύχος του περιοδικού μας γεννήθηκε 
από την επιτακτική ανάγκη να βρεθούμε ξανά 
μαζί: να κουβεντιάσουμε, να γελά-
σουμε, να ερευνήσουμε, να πει-

ράξει ο ένας τον άλλο, να αναζητήσουμε, 
να μοιραστούμε ιδέες, να βρούμε συνερ-
γάτες, να βρούμε τους φίλους μας, να 
βρούμε τους μαθητές μας κι αυτοί 
τους δασκάλους τους… μαζί! 

Η περίοδος της καραντίνας και 
της τηλεκπαίδευσης, στην παρατε-
ταμένη διάρκειά της, άδειασε όχι 
μόνο  το σχολείο μας  από τις φω-
νές και τη χαρά, έκανε και τη ζωή 
μας,  δασκάλων και μαθητών, 
φτωχότερη από  την ένταση και 
τη δημιουργικότητα της πραγμα-
τικής σχολικής  ζωής μας, πλάι 
πλάι.  Όμως δημιούργησε  ταυ-
τόχρονα την ανάγκη για μια 
«εξερεύνηση» αυτού του πρω-
τόγνωρου βιώματος, της αναγκα-
στικής απόστασης και της διαμεσο-
λάβησης της οθόνης.

Αποφασίσαμε λοιπόν, να αφιερώ-
σουμε  το περιοδικό μας στην πανδημία 
και τη «ζωή αλλιώς» των μαθητών, δίνο-
ντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν 
ένα τεύχος ψυχοθεραπευτικό, «αναμνηστικό» 
αλλά και αναζωογονητικό: με την ελπίδα ότι η 
πανδημία γίνεται πια  παρελθόν, το περιοδικό μας ξανα-
ξεκινά με φόρα και χαρά τη δημιουργική ζωή του σχο-
λείου μας! ■
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Πρώτη Ιανουαρίου 2021, πρωτο-
χρονιάτικη συναυλία στη Βι

έν νη, διευθύνει ο παγκοσμίου φή-
μης μαέστρος Riccardo Muti την 
φιλαρμονική της Βιέννης σε μία ά-
δεια αίθουσα.

Στον λόγο που εκφώνησε, 
πριν από το κλασικό εμβατήριο 
Ραντέτσκι, αναφέρει: «Η αποστολή 
μας είναι να βελτιώσουμε την κοι-
νωνία. Να σκεφτόμαστε για την ε-
πόμενη γενιά, η οποία πέρασε έναν 
χρόνο στερημένη από τον βαθύ συλ-
λογισμό, σκεπτόμενη μόνο για την 
υγεία, που είναι το πρώτο σημαντι-
κότερο αγαθό, αλλά το ίδιο ισχύει 
και για την πνευματική υγεία. Το 
μήνυμά μου στις κυβερνήσεις σε ό-
λον τον κόσμο είναι λοιπόν το εξής: 
υπολογίστε την κουλτούρα ως ένα 
από τα πρωτεύοντα στοιχεία για την 

διαμόρφωση μίας καλύτερης κοινω-
νίας.» 

Η τέχνη στο περιθώριο

Πράγματι, ήταν ένας εύστοχος λόγος 
για την πρώτη ημέρα μίας χρονιάς 
που αναμενόταν να γίνει «η χρονιά 
της μεγάλης ελπίδας», αν και τελικά 
δεν διέφερε σημαντικά από το 2020 
για το διάστημα που ακολούθησε. Το 
μήνυμα του μαέστρου παραμένει πιο 
επίκαιρο από ποτέ έξι μήνες μετά. Η 
τέχνη, αλλά και ο πολιτισμός γενικό-
τερα, ξαφνικά έγιναν δευτερεύουσες 
ασχολίες, χαρακτηρίστηκαν ως κάτι 
μη απαραίτητο και εκλεπτυσμένο 
(δεν ήταν η πρώτη φορά εξάλλου). 
Γιατί ποιος χρειάζεται την τέχνη ό-
ταν κινδυνεύει η σωματική υγεία; 

Παράλληλα όμως, οι καλλιτέχνες 
γνωρίζουν καλά πως η τέχνη δεν εί-
ναι απλώς ένας τρόπος ψυχαγωγίας, 
αλλά τροφή για σκέψη και έναυσμα 
για πνευματική ανάταση.

 Κι όμως η αντίληψη πως η ψυ-
χική υγεία είναι λιγότερο σημαντική 
από την σωματική φαίνεται να επη-
ρέασε τις αποφάσεις που λήφθηκαν 
σχετικά με την λειτουργία των καλλι-
τεχνικών δραστηριοτήτων, όχι μόνο 
στη χώρα μας, αλλά και στις περισ-
σότερες ανεπτυγμένες και αναπτυσ-
σόμενες χώρες του κόσμου. Την ίδια 
στιγμή που δόθηκε προτεραιότητα 
στο εμπόριο, τον τουρισμό και την ε-
στίαση (και καλώς δόθηκε φυσικά) 
η τέχνη έμεινε στο περιθώριο για 
ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό δι-
άστημα. Και ο λόγος; «Στα μουσεία, 
στις γκαλερί, στα θέατρα, στους κι-

νηματογράφους, στους συναυλια-
κούς χώρους κλπ δεν είναι εφικτό να 
εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.» Με αυτόν τον τρόπο 
βρέθηκε ένα εξιλαστήριο θύμα, μία 
μαύρη γάτα, που ευθυνόταν για διά-
φορα προβλήματα που προέκυπταν 
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. 

Η δράση των καλλιτεχνών 
αυτήν την περίοδο

Παρόλα αυτά, το καλλιτεχνικό δαιμό-
νιο που ρέει στις φλέβες κάθε καλλι-
τέχνη, δεν μπορεί να τον αφήσει σε 
ησυχία για τόσους μήνες. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που κατά τη διάρκεια 
του απαγορευτικού είδαμε πληθώρα 
τραγουδιστών και τραγουδοποιών να 
συνθέτουν και να κυκλοφορούν ένα 
ή και παραπάνω καινούρια άλμπουμ, 
συγγραφείς να γράφουν το ένα λο-
γοτεχνικό έργο μετά το άλλο, και η 
λίστα συνεχίζεται με παραδείγματα 
από όλα τα είδη τέχνης. 

Κάπου εδώ όμως αξίζει να ανα-
φέρουμε πως για να δημιουργήσει 
κανείς ένα σπουδαίο έργο, όσο πα-
θιασμένος και να είναι με το αντι-
κείμενό του, απαιτείται να επικρατεί 
ελευθερία βούλησης στον περίγυρό 
του και γενικότερη ευημερία. Η κα-
ταπίεση και η στέρηση των αυτονό-
ητων έδρασαν ως τροχοπέδη στην 
εξέλιξη της τέχνης, όχι τόσο δηλαδή 
στην «παραγωγή» νέων έργων, αλλά 
στην εισαγωγή νέων τάσεων και 
ρευμάτων. 

Οι αντιδράσεις
και η αντιμετώπιση

Θα πει κάποιος «και γιατί δεν αντέ-
δρασε κανείς;». Λογικά, αφού ο χώ-
ρος είχε να αντιμετωπίσει τόσο στοι-
χειώδη προβλήματα, θα έπρεπε να 
αναδειχθούν και να βγουν προς τα 
έξω. Έτσι είναι πράγματι, και αυτή 
είναι μία εύλογη απορία. Αν κάποιος 
ωστόσο αναζητήσει τις αντιδράσεις 

των καλλιτεχνών στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, θα καταλάβει πως κα-
νένας τους δεν έμεινε σιωπηλός και 
άπραγος για τις μεταβολές που υπέ-
στη το καλλιτεχνικό στερέωμα. Το 
γεγονός πως δεν γνώρισαν το φως 
της δημοσιότητας εμπίπτει στον πα-
ράγοντα που θίξαμε προηγουμένως, 
τον χαρακτηρισμό δηλαδή της τέ-
χνης ως μια δραστηριότητα με μι-
κρή σημασία μπροστά στην μέριμνα 
για την δημόσια υγεία. 

Όλο αυτό το διάστημα, παράλληλα 
με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 
εμφανίστηκαν στην καλλιτεχνική 
σκηνή, βρέθηκαν διάφορες εναλλα-
κτικές για την ανάδειξη της τέχνης 
ακόμη και κάτω από αυτές τις αντί-
ξοες συνθήκες. Ομολογουμένως, δί-
χως το διαδίκτυο η προσπάθεια αυτή 
δεν θα έβρισκε εύκολα ανταπόκριση 
στο ευρύ κοινό. Ποιος θα φανταζό-
ταν πως θα μπορούσαμε να παρακο-
λουθήσουμε θεατρικές παραστάσεις, 
όπερες, συναυλίες, μπαλέτα κ.ο.κ. 
ζωντανά, και αρκετές φορές δωρεάν, 
από το σπίτι μας; Ωστόσο παραμένει 
αδιαμφισβήτητη η υπόθεση πως όσο 
δημιουργική και εξελιγμένη ήταν 
αυτή η προσωρινή λύση, δεν μπό-
ρεσε, δεν μπορεί και δεν θα μπορέ-
σει να αντικαταστήσει την δια ζώσης 
καλλιτεχνική εμπειρία.

Η καλλιτεχνική
εκπαίδευση 

Οι επαγγελματίες καλλιτέχνες λοι-
πόν βρήκαν μία αρκετά αποτελε-
σματική λύση απέναντι στην κατά-
σταση που διαμορφώθηκε λόγω της 
πανδημίας. Τι συνέβη όμως με τους 
επίδοξους ηθοποιούς, μουσικούς 
κλπ της νέας γενιάς; Για οποιονδή-
ποτε έχει ασχοληθεί έστω και λίγο 
με εκμάθηση τέχνης, έστω και σε 
σχολική ηλικία, είναι αδιανόητο να 
την φανταστεί μέσα από μία οθόνη. 
Ξεκίνησαν οι ανώτερες καλλιτεχνι-
κές σχολές, αλλά και οι ερασιτεχνι-
κές να πραγματοποιούν διαδικτυ-

ακά τα μαθήματά τους για αρκετούς 
μήνες, ώσπου η υπομονή τους ε-
ξαντλήθηκε. Τον Μάρτιο του 2021 
διαδήλωσαν σπουδαστές πολλών 
δραματικών σχολών από όλη την ε-
πικράτεια με συνθήματα όπως «Δεν 
μαθαίνεις θέατρο από zoom.» και 
«Αν η σπουδή μας ήταν μάρμαρο, 
θα την προσέχατε;» Περιττό να ανα-
φέρω πως τα αιτήματά τους δεν λή-
φθηκαν υπόψη από τις αρχές. 

Ας έρθουμε όμως και στις κατώ-
τερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Παιδιά 
και έφηβοι που έχουν αφιερώσει 
πολλές ώρες από την εξωσχολική 
τους ζωή στην τέχνη, απότομα διέ-
κοψαν κάθε ουσιαστική επαφή μαζί 
της. Για πολλά από αυτά τα παιδιά η 
ενασχόληση με την τέχνη ήταν μία 
ανάσα από την μονοτονία του σχολι-
κού προγράμματος και παράλληλα η 
κινητήριος δύναμη για μια πιο πο-
λυδιάστατη καθημερινότητα. Αυτή η 
μεγάλη παύση στοίχησε και εξακο-
λουθεί να στοιχίζει στην ψυχολογία 
πάρα πολλών παιδιών και εφήβων. 
Αλλά ποιος ενδιαφέρεται για την 
πνευματική κατάσταση της επόμε-
νης γενιάς; 

Η τέχνη ως μέσο λύτρωσης

Τελικά ποιος ήταν ο ρόλος της τέχνης 
στη ζωή μας τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο; Πολλοί θα πουν πως ήταν ένα 
σημαντικό στήριγμα στις δυσκολίες 
που έφερε η πανδημία. Κι όμως ήταν 
πολλά παραπάνω. Η τέχνη είναι ένα 
μέσο που ενώνει τους ανθρώπους, α-
νεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου και 
οικονομικής κατάστασης. Όσο λοιπόν 
οι άνθρωποι απομακρύνονταν ο ένας 
από τον άλλο, η τέχνη τους έφερνε 
πιο κοντά. Επίσης, αποτελεί ένα πα-
γκόσμιο μέσο έκφρασης, με το οποίο 
μπορούν να αποδοθούν ακόμη και τα 
βαθύτερα συναισθήματα του ανθρώ-
που. Έτσι, χωρίς αυτήν, η ζωή δεν 
θα ήταν παρά ένας άσπρος καμβάς, 
που όμως αναμένει να γεμίσει χρώ-
ματα. ■ 

 
 
 

Χριστίνα
ΡούμπουΗ τέχνη κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας
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Webex,
ο εκτελεστής 

Έχουμε ακούσει πολλάκις πόσο 
«φρικτή» ήταν η περίοδος της 

τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα όλων των δημοσι-
ευμένων ερευνών, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των μαθητών θα προτι-
μούσε τα μαθήματα να πραγματο-
ποιούνταν δια ζώσης. Μήπως όμως 
επειδή ήταν μια περίοδος μεταβα-
τική και διαφορετική απ’ τις προ-
ηγούμενες κρατάμε μόνο τα αρ-
νητικά στοιχεία; Το διαφορετικό 
θα είναι πάντα περίεργο και κατα-
κριτέο. Ήταν όντως χάσιμο χρόνου 
αυτή η περίοδος; Δεν υπήρξε τί-

ποτα θετικό; Δεν μπορούμε να αξι-
οποιήσουμε κάποια θετικά στοιχεία 
απ’ την τηλεκπαίδευση;

Η τηλεκπαίδευση σε πολλές πε-
ριπτώσεις έδειξε το φως, τον σω-
στό δρόμο για το πού πρέπει να 
στρέφεται και πού πρέπει να εί-
ναι προσανατολισμένο το σχολείο. 
Παρατηρήσαμε ότι τα διαγωνίσματα 
πήγαν πίσω, η πίεση μειώθηκε, το 
άγχος των μαθητών ελαττώθηκε. 
Το σχολείο μέσω της τηλεκπαίδευ-
σης στράφηκε έστω και άθελα, α-
κούσια στον παιδευτικό του ρόλο, 
τον ρόλο που του αρμόζει να έχει. 

Επιτέλους, απομακρύνθηκε λίγο από 
το χρησιμοθηρικό πνεύμα και το ε-
ξετασιοκεντρικό σύστημα. Οι μαθη-
τές ανέπνευσαν.

Οι μαθητές μέσω της τηλεκπαί-
δευσης είχαν την δυνατότητα να 
χωριστούν σε ομάδες, να πράξουν 
δημιουργικά. Επιτέλους, οι μαθητές 
συνεργάστηκαν, έγιναν ομαδικές 
συζητήσεις, έκαναν projects, έμα-
θαν… Έμαθαν όχι απαραιτήτως τη 
στενή σχολική ύλη, αλλά νέες γνώ-
σεις, σφαιρικές, χρήσιμες για το μέλ-
λον και τη ζωή τους. Κάτι τέτοιο δεν 
βλέπουμε να συμβαίνει στο σχολείο. 
Εκεί βαραίνει η πίεση για την ολο-
κλήρωση της ύλης, που δεν επιτρέ-
πει πολλά περιθώρια για «χασομέρι». 
Επιτέλους, οι μαθητές παρακολού-
θησαν δρώμενα, όπως το διαδικτυ-
ακό φεστιβάλ μαθηματικών, διεύρυ-
ναν τους ορίζοντές τους.

Επιτέλους, οι μαθητές ενδιαφέρ-
θηκαν, ΕΨΑΞΑΝ για την γνώση. 
Τους δόθηκε το έναυσμα και άρπα-
ξαν την ευκαιρία, αποδεικνύοντας 
την δυναμικότητα του χαρακτήρα 
τους. Άδραξαν ακόμη και στις πιο 
δύσκολες στιγμές τη μέρα.

Αυτή η περίοδος έδειξε τον σωστό 
δρόμο, ανέδειξε τον παιδευτικό ρόλο 
του σχολείου. Ήρθε η ώρα πλέον να 
συνειδητοποιήσουμε όλοι μας πως 
πρέπει να γίνουν αλλαγές στον το-
μέα της εκπαίδευσης. Δεν θα ήταν 
σωστό το σχολείο να προσανατολι-
στεί προς τα ενδιαφέροντα των μα-
θητών; Γιατί είδαμε, πως όταν έγινε 
αυτό, οι μαθητές υπήρξαν δημιουρ-
γικοί, ευδιάθετοι και έτοιμοι να ανα-
ζητήσουν την γνώση. ■

Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουμε το 
webex και τις απίθανες ιστορίες 

που δημιουργήθηκαν μέσα από αυτό 
και όλοι μπορούμε να συμφωνή-
σουμε ότι η τηλεκπαίδευση λειτουρ-
γούσε μια χαρά μέχρι που… μπήκαν 
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μέσα.

Η πρώτη μας εμπειρία με το webex 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, αφού αρ-
χικά δεν ήταν υποχρεωτική η συμ-
μετοχή και οι απουσίες δε μπορούσαν 
να προσμετρηθούν. Έτσι οι ελάχιστοι 
αυτοί μαθητές που συμμετείχαν στις 
τηλεδιασκέψεις (όταν αυτές βέβαια 
πραγματοποιούνταν) μπορούν να ε-
πιβεβαιώσουν ότι το webex μέχρι 
τότε ήταν απλά μια προσπάθεια να 
κρατήσουν επαφή με το μάθημα ή 
πιο απλά να περάσουν το χρόνο τους. 
Αυτή λοιπόν η «πρεμιέρα» του webex 
οδήγησε σε αδιέξοδο και η γενική ε-
ντύπωση όλων ήταν ότι σε καμία πε-
ρίπτωση δε θα μπορούσε η ύλη να 
προχωρήσει μέσα από αυτό.

Όμως τα πράγματα άλλαξαν και 
οι συνθήκες ανάγκασαν την επι-
στροφή του webex αλλά και την ε-
ξέλιξη του. Έτσι κάποιους μήνες 
μετά και με πολύ προσπάθεια κατα-
φέραμε να πραγματοποιήσουμε επι-
τυχημένες τηλεδιασκέψεις από τις 
οποίες βέβαια δεν έλειψαν τα: «Με 
ακούτε;», «Δε σας ακούω», «Βγες και 
ξαναμπές». Όπως δεν έλειψαν και οι 
πέντε «υπουργοί παιδείας», οι οποίοι 
προσπαθούσαν να συμμετάσχουν 
στα Αγγλικά, οι δυο διαχειριστές του 
webex που ήθελαν να ελέγξουν το 
μάθημα της ιστορίας και τέλος (προ-
σωπικά αγαπημένο μου), οι χρήστες 
ονόματι «Αγαπώ τη Μαρία/Ελένη/

Θεοδωρα, αφήστε με να μπω» που ή-
θελαν να κάνουν καμάκι στη Μαρία/
Ελένη/Θεοδωρα την ώρα των αρ-
χαίων. Αφήνοντας στην άκρη αυτές 
τις απρόσμενες εκπλήξεις, λοιπόν, η 
εκπαιδευτική διαδικασία προχώρησε 
και έφτασε η κρίσιμη στιγμή κατά 
την οποία αρκετά τεστ και διαγωνί-
σματα πραγματοποιήθηκαν μέσα από 
το webex. Αλλά και λόγω της υπερ-
φόρτωσης αρκετά άλλα αναβλήθη-
καν, προκαλώντας ανάμεικτες αντι-
δράσεις.

 Έπειτα από όλα αυτά, φτάσαμε 
στο σημείο όπου επιστρέψαμε στα 
θρανία, στη γνωστή μας πραγματι-
κότητα.Μιλώντας λοιπόν ως εκπρό-
σωπος όλων μας, μπορώ να χαρα-
κτηρίσω το webex σαν «εκτελεστή». 

Ο καθένας μπορεί να το δει από τη 
δίκη του οπτική γωνία. Κάποιοι θα 
πουν το webex εκτελεστή των κα-
θηκόντων του, κάποιοι άλλοι θα το 
πουν εκτελεστή της ψυχολογίας 
τους. Ένα είναι σίγουρο: η καινούρια 
μας ζωή είναι ένα ακόμα θύμα του 
πολέμου εναντίων ενός αόρατου ε-
χθρού που κατάστρεφει ζωές καθη-
μερινά και χωρίς αυτόν τον «ψυχρό 
εκτελεστή» δε θα μπορούσαμε να έ-
χουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που 
βρισκόμαστε τώρα. Στο τέλος αυτής 
της σχολικής χρονιάς που ναι μεν 
ήταν αρκετά διαφορετική από τις 
άλλες, αλλά δε παύει να ήταν μια α-
κόμα σχολική χρόνια που έδωσε τη 
θέση της σε μια καινούργια. ■

Τηλεκπαίδευση:
μήπως έδειξε τον δρόμο προς τη μάθηση;

Παναγιώτης
Μπελεσάκος

Αγγελική
Θεοδωροπούλου
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Το περιοδικό του σχολείου είναι 
για εμάς τους μαθητές ένα βήμα 

για να εκφράσουμε της απόψεις μας 
για τα θέματα της επικαιρότητας. 
Πρόκειται κυρίως για θέματα που 
μας απασχολούν έντονα είτε στην 
καθημερινή κοινωνική ζωή είτε στη 
σχολική κοινότητα. Τη σχολική χρο-
νιά 20202021 ένα από αυτά δεν εί-
ναι άλλο από την «αγαπημένη» μας 
webex! Τα ηλεκτρονικά εξ αποστά-
σεως μαθήματα που αναγκαστήκαμε 
να κάνουμε δημιούργησαν μια νέα 
πραγματικότητα, που έφερε σε κά-
ποιους ευκολίες και σε άλλους δυ-
σκολίες. «Το μάθημα γινόταν με έναν 

παράξενο και πρωτόγνωρο τρόπο», 
όπως δήλωσε μία συμμαθήτριά μας. 
Πώς όμως αντιλαμβάνεται το κάθε 
φύλο τα υπέρ και τα κατά αυτής της 
κατάστασης;

 Οι απόψεις των συμμαθητών και 
συμμαθητριών ενός τμήματος της Β΄ 
τάξης του σχολείου μας έχουν ενδι-
αφέρον. Ας αρχίσουμε με αυτές των 
αγοριών. Σύμφωνα με τις γραπτές 
αυθόρμητες απαντήσεις τους, τα πε-
ρισσότερα αγόρια δηλώνουν πως η 
περίοδος της τηλεκπαίδευσης ήταν 
μια ευκαιρία για να ξεκουραστούν, 
αφού δεν είχαν το καθημερινό πή-
γαινεέλα στο σχολείο, διανύοντας 

συχνά μεγάλες αποστάσεις. Κάποια 
ανέφεραν στα θετικά πως διάβα-
ζαν περισσότερο, αφού είχαν πε-
ρισσότερο ελεύθερο χρόνο και ότι 
δεν ήταν συνέχεια σε εγρήγορση, 
όπως στη φυσική σχολική αίθουσα. 
Επίσης συμφωνούν πως η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση ήταν η καλύ-
τερη λύση για να μην μείνουν πίσω 
στην ύλη των μαθημάτων και για να 
μην εξαπλωθεί ο covid19.

 Παρόλα αυτά αναφέρουν ως αρ-
νητικό πως δεν υπήρχε προσωπική 
και ουσιαστική επαφή με φίλους και 
καθηγητές. Ως αρνητικό επισήμαναν 
και τις πολλές ώρες στην οθόνη, που 

Άντζελα
ΜατάιΟι σχέσεις των δυο φύλων

με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Στο άκουσμα της λέξης καραντίνα αναμφίβολα μιας διακατέχουν ό-
λους συναισθήματα φόβου και άγχους. Τρομαζουμε στην ιδέα ότι θα 

κλειστούμε στο σπίτι και δεν θα έχουμε πια την ελευθερία μας. Παρ’ όλα 
αυτά, όμως, στα πράγματα αξίζει να βλέπουμε πάντα την θετική πλευρά 
και να σκεπτόμαστε αισιόδοξα – εξάλλου «ουδέν κακόν αμιγές καλού». 

Όλα τα πράγματα έχουν και την αντίθετη όψη. Αν κάνουμε την α-
νασκόπησή μας θα διαπιστώσουμε ότι η περίοδος του υποχρεωτικού ε-
γκλεισμού πέρα από τα αρνητικά της είχε και μια σειρά από πλεονε-
κτήματα. Μας έφερε πιο κοντά με τα μέλη της οικογένειας μας, καθώς 
οι γονείς και τα αδέλφια μας, ήταν περισσότερες ώρες στο σπίτι εξαιτίας 
των περιοριστικών μέτρων και του μειωμένου εργασιακού φόρτου και 
κάναμε πράγματα μαζί που σε διαφορετικές περιπτώσεις δεν θα είχαμε 
την δυνατοτητα. Πειραματιστηκαμε στην μαγειρική, παίξαμε επιτραπέ-
ζια, γελάσαμε και εν τέλει, όσο παράξενο και αν ακούγεται, μάθαμε ο 
ένας τον άλλον καλυτέρα μέσα από συζητήσεις και την ανταλλαγή δι-
αφορετικών απόψεων πάνω σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας. 
Επιπλέον αφιερώσαμε χρόνο στον εαυτό μας, απομονωθηκαμε εσωτε-
ρικά, ασχοληθήκαμε με την γυμναστική, ήρθαμε σε επαφή με την φύση 
και την ηρεμία της και μπορέσαμε να καταπιαστούμε με δραστηριότητες 
και χόμπι της προτίμησής μας που μας χαλαρώνουν και μας κάνουν να 
αισθανόμαστε όμορφα με αυτό που είμαστε, με το εγώ και την προσωπι-
κότητά μας. Ακόμα, εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ήρθαμε σε 
επαφή και εξοικειωθήκαμε με την τεχνολογία και τις διάφορες πτυχές 
της που μας διευκολύνουν και κάνουν πιο ευχάριστη την καθημερινό-
τητα. Μαθαμε τον τρόπο λειτουργίας διαφορετικών εφαρμογών βιντε-
οσυνομιλίας και ανταλλαγής μηνυμάτων γνωστών ως «chat» που μας 
επέτρεψαν να έρθουμε κοντά με τους φίλους και συγγενείς που μένουν 
μακριά, όπως και μέσων κοινωνικής δικτύωσης που η χρήση τους ήταν 
άγνωστη σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά από τις μεγαλύτερες γενιές. 
Πέρα απ’ όλα αυτά αξίζει να αναφερθεί ότι η καραντίνα μας έμαθε να 
εκτιμάμε όλα όσα θεωρούσαμε δεδομενα. Την υγεία μας, την ελευθερία 
μας, μια βόλτα με τους φίλους στο πάρκο, ακόμα και το γεγονός ότι έ-
χουμε ανθρώπους στο πλευρό μας να μας στηρίζουν και να μας αγα-
πούν, σκεπτόμενοι ότι υπάρχουν γύρω μας άλλοι άνθρωποι, που πέρα-
σαν την καραντίνα μόνοι τους και αβοήθητοι. 

Αναμφίβολα, θα ήταν οξύμωρο αν ισχυριζόμασταν ότι η καραντίνα 
δεν είχε και την αρνητική της πλευρά. Στην ζωή μας όμως πάντα χρει-
αζόμαστε έναν αισιόδοξο τρόπο θέασης των πραγμάτων προκειμένου 
να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται και 
να μπορέσουμε να δούμε τι πραγματικά αποκομίσαμε μέσα από μια δύ-
σκολη κατάσταση, όπως στην περίπτωσή μας συνέβη με τον υποχρεω-
τικό εγκλεισμό την περίοδο της πανδημίας. ■

Αγγελίνα
Κογιαντή

Το δώρο της καραντίνας
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, όπως 
κόπωση στα μάτια. Ένα άλλο αρνη-
τικό στοιχείο για τα αγόρια είναι ότι 
η τηλεκπαίδευση είναι μονότονη και 
βαρετή και η συγκέντρωση στο μά-
θημα δεν ήταν εύκολη. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η άποψη συμμα-
θητή πως στα τηλεμαθήματα είναι 
μεγάλος ο… πειρασμός του ύπνου! 
Στις απώλειες αναφέρεται και το 
βόλεϊ και γενικότερα η άθληση στο 
προαύλιο! 

 Τα κορίτσια, ως πιο επιμελή, πι-
στεύουν πως η τηλεκαπαίδευση, με 
την απομόνωση και τις ώρες που 
αφιέρωναν στα διαδικτυακά μαθή-
ματα, τα εξαντλούσε, σωματικά και 
πνευματικά, με αποτέλεσμα τη δυ-
σκολία στην παρακολούθηση και 
την τήρηση του προγράμματος. 
Θεωρούν και αυτά ως αρνητικό την 
έλλειψη επαφής με τους φίλους και 
τις φίλες, και η επικοινωνία χαρα-
κτηρίζεται απρόσωπη. 

Ως θετική εμπειρία για τα κορί-
τσια θεωρείται η ευκαιρία που τούς 
δόθηκε μέσω του webex να αξιο-
ποιήσουν καινούργιες μαθησιακές 
μεθόδους, απολαμβάνοντας ταυτό-
χρονα την άνεση και την ασφάλεια 
του σπιτιού. Και το ότι δεν φορούσαν 
μάσκα! Επίσης, δόθηκε η δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν αρκετά 
εκπαιδευτικά βίντεο, κάτι που στην 
αίθουσα του σχολείου δεν είναι εφι-
κτό σε καθημερινή βάση. 

Βεβαίως, όλοι ανέφεραν πως υ-
πήρχαν πολλά τεχνικά προβλήματα, 
ειδικά τον πρώτο μήνα, που καθι-
στούσαν δύσκολη την παρακολού-
θηση των μαθημάτων. 

 Το σίγουρο είναι πως για όλους 
μας ήταν δύσκολη η επικοινωνία, η 
παρακολούθηση και η συμμετοχή 
στο μάθημα μέσω μιας οθόνης, είτε 
ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, είτε 
ενός tablet, είτε του κινητού τηλε-
φώνου. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί 
στο μέλλον η τηλεκπαίδευση παρά 
μόνο ως βοηθητικήσυμπληρωμα-
τική του μαθήματος στην φυσική 
τάξη. ■
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Εδώ και ενάμιση χρόνο οι άν-
θρωποι παγκοσμίως κλή-
θηκαν να διαχειριστούν μια 

πρωτόγνωρη και αρκετά δύσκολη 
κατάσταση, την πανδημία. Οι κυβερ-
νήσεις έδωσαν εντολή για αναστολή 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και 
μαζί με τους ειδικούς κάνουν έκ-
κληση στον κόσμο από τα μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης να περιορίσει τις 
μετακινήσεις, προκειμένου να προ-
στατευτεί η δημόσια υγεία. Παρόλο 
που η υποχρέωση της παραμονής 
στο σπίτι μπορεί να συμβάλλει στη 
μείωση της διασποράς του ιού, οι ε-
πιπτώσεις αυτής της κατάστασης 
στην ψυχολογία, κυρίως των παι-
διών και των εφήβων, είναι σοβαρές 
και απαιτούν αντιμετώπιση.

Καταρχάς τα παιδιά και οι έφηβοι 
αισθάνονται φόβο, ανασφάλεια 
και άγχος λόγω της υπάρχου-
σας κατάστασης, της ο-
ποίας την έκβαση δε 
γνωρίζει κανένας. 
Επίσης κυριεύονται 
από αισθήματα α-
νίας και κενού, τα 
οποία κάποιοι ανα-
πληρώνουν με την 
πολύωρη ενασχόληση 
με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και άλλοι 
μέσω της υπερβολικής 
κατανάλωσης φαγητού. 
Επιπλέον, καθώς οι έφηβοι 
στερήθηκαν τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε διάφορες α-
θλητικές και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες που τους ευχαρι-
στούσαν και τη συνακόλουθη 
ανάπτυξη της κοινωνικής τους 
ζωής, ένιωσαν μοναξιά και μερι-

κοί παρουσίασαν συμπτώματα κα-
τάθλιψης, όπως για παράδειγμα η 
απομόνωση στο δωμάτιό τους και η 
άρνηση να βγουν έξω, το μειωμένο 
ενδιαφέρον για σχολική εργασία και 
για δραστηριότητες που προηγουμέ-
νως απολάμβαναν και συναίσθημα 
θλίψης. Επιπρόσθετα, λόγω του ε-
γκλεισμού οι νέοι έγιναν πιο ευερέθι-
στοι και με αποτέλεσμα να συγκρού-
ονται συνεχώς με τους γονείς τους, 
οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονταν 
σε παρόμοια ψυχολογική κατάσταση. 
Τέλος, πολλοί νέοι βλέποντας την τα-
χύτατη διασπορά του ιού και τις αρ-
νητικές συνέπειές του κατακλύζονται 
από απαισιοδοξία και απελπισία.

 Όλες οι παραπάνω ψυχολογικές 
επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κές και δημιουργούν την ανάγκη 
αντιμετώπισής τους. Αρχικά οι γο-
νείς χρειάζεται να αντιμετωπίζουν 
με ψυχραιμία την κατάσταση και 
να προσπαθούν να απαλλάξουν τα 
παιδιά από το άγχος που αισθάνο-
νται. Επιπλέον, είναι απαραίτητο το 
οικογενειακό περιβάλλον να ενθαρ-
ρύνει την ενασχόληση των εφήβων 
με δημιουργικές δραστηριότητες, ό-
πως για παράδειγμα την ανάγνωση 
βιβλίων και τον χορό με στόχο τον 
περιορισμό των συναισθημάτων α-
νίας και θυμού. Ακόμη, εξαιτίας της 
υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι, 
οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να α-

Μαριλένα 
ΚαψιώτηΚορωνοϊός και εφηβική ψυχική υγεία 

σχοληθούν περισσότερο με τα παι-
διά τους και να παρατηρήσουν τυ-
χόν αλλαγές στη συμπεριφορά τους, 
όπως συμπτώματα κατάθλιψης. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις όφειλαν να ε-
πισκεφτούν έναν ψυχολόγο, ο ο-
ποίος μπορεί να τους βοηθήσει να 
διαχειριστούν κατάλληλα το πρό-
βλημα. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο 
οι συγγενείς να αναζητούν ευκαι-
ρίες να διηγούνται στους εφήβους 
θετικές εικόνες για την κοινότητα, 
δηλαδή ιστορίες ανθρώπων που α-
νάρρωσαν προκειμένου να καταπο-
λεμήσουν την απαισιοδοξία και την 
απελπισία που συχνά νιώθουν οι 
νέοι. Τέλος, σε περίοδο καραντίνας, 
η οικογένεια πρέπει να διατηρεί το 
δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων 
των εφήβων μέσω εναλλακτικών 
τρόπων επικοινωνίας που θα υπο-
καταστήσουν τη δια ζώσης επαφή, 

όπως το κινητό τηλέφωνο και οι 
τηλεδιασκέψεις. 

 Συνοψίζοντας η πανδημία 
και η επιβολή του εγκλεισμού 
ως μέσου αντιμετώπισής της 
έχει προκαλέσει τεράστιες ε-
πιπτώσεις στην ψυχολογία 
των παιδιών και των εφήβων, 

οι οποίοι βρίσκονται σε μια η-
λικία στην οποία χρειάζεται να 

αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέ-
σεις με τους συνομηλίκους τους, 
να κατακτήσουν την αυτογνωσία 
και να προσδιορίσουν το μέλλον 
τους. Επομένως αυτό που όλοι οι 
γονείς οφείλουν να κάνουν είναι να 
βοηθούν τα παιδιά τους να διαμορ-
φώσουν μια καινούρια καθημερινό-
τητα και να διαχειριστούν όσο γί-
νεται καλύτερα την κατάσταση που 
δημιούργησε η πανδημία. ■



12 13

 ΤΟ ΦΛΑΣΑΚΙ | ΕΡΕΥΝΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Αποτελέσματα της έρευνας

Συνολικά απευθυνθήκαμε σε πε-
ρίπου 160 μαθητές της Ά  και Β΄ 

Λυκείου του σχολείου μας.
Η πρώτη διαπίστωση από την έ-

ρευνά μας ήταν πως το κυρίαρχο 
συναίσθημα που βίωσαν οι μαθητές 
κατά τη διάρκεια της καραντίνας εί-
ναι η βαρεμάρα σε ένα εντυπωσιακό 
ποσοστό (69,5%). Ακολουθούν με μι-
κρότερα ποσοστά το άγχος (15%) και 
η χαρά (11,5%). Τέλος πολύ λίγα παι-
διά δήλωσαν ότι ένιωθαν φόβο (4%).

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ίδια 
τα παιδιά, η καραντίνα επηρέασε 
σε αρκετά μεγάλο βαθμό τη μα-
θησιακή τους πρόοδο αρνητικά 
(49,5%). Κάποιοι άλλοι απάντησαν 
ότι δεν σημειώθηκε κάποια σημα-
ντική αλλαγή (31%), ενώ προς έκ-
πληξη όλων μας κάποιοι θεωρούν 

ότι βελτιώθηκαν τα μαθησιακά τους 
αποτελέσματα (19,5%), γεγονός που 
μας δείχνει πως ο εγκλεισμός είχε 
μία θετική πλευρά για λίγους.

Ακόμα, η καραντίνα και η στέ-
ρηση της κοινωνικής ζωής θα μπο-
ρούσε να είναι μια ευκαιρία για να 
γνωρίσει κανείς περισσότερο τον ε-
αυτό του. Ωστόσο οι περισσότεροι 
μαθητές δήλωσαν ότι δεν έκαναν 
μεγάλη πρόοδο από αυτή την ά-
ποψη (39,5%). Λιγότεροι απάντησαν 
ότι γνώρισαν περισσότερο τον εαυτό 
τους αυτό το διάστημα (23,5%) και 
ορισμένοι άλλοι περιέργως καθό-
λου (23%). Φυσικά υπήρχαν και κά-
ποιοι λίγοι που θεωρούν ότι αξιοποί-
ησαν πάρα πολύ αυτή την ευκαιρία 
για αυτογνωσία (14%), που είναι το 
πρώτο βήμα για να επιτύχουμε την 
αυτοβελτίωση.

Τον ελεύθερο χρόνο που είχαν 
στη διάθεσή τους, οι περισσότερο 
μαθητές δήλωσαν ότι τον πέρασαν 
εποικοδομητικά με την οικογένειά 
τους. Οι πιο πολλοί απάντησαν ότι 

βρήκαν τον χρόνο να συζητήσουν 
με την οικογένειά τους για διάφορα 
θέματα (39,9%). Άλλοι ασχολήθηκαν 
με την μαγειρική (21,5%), άλλοι πή-
γαν βόλτες (18,4%) και τέλος μερικοί 
έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια, περ-
νώντας όμορφες και ξέγνοιαστες ε-
μπειρίες.

Η παραμονή στο σπίτι όμως είχε 

Έρευνα:
η μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας
Οι επιπτώσεις σε μαθητές του Λυκείου

Ε δώ και πολλούς μήνες διανύουμε μια δύσκολη περίοδο λόγω ενός ιού που εξαπλώθηκε 
ταχύτατα σε όλο τον κόσμο, του κορονωϊού. Η πανδημία είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο 
στις ζωές μας. Αναγκαστήκαμε για πολλούς μήνες να καθόμαστε στο σπίτι, να μην πη-

γαίνουμε σχολείο και να παρακολουθούμε από το σπίτι τα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης. 
Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα και κουραστήκαμε αρκετά, τόσο εμείς όσο και οι καθηγη-
τές. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, να κάνουμε μια έρευνα για το σχολικό περιοδικό, ώστε να δούμε και 
να αναλύσουμε πόσο επηρέασε η καραντίνα τη ζωή μας. Μοιράσαμε τα ερωτηματολόγια σε 
όλες τις τάξεις και συλλέξαμε τις απαντήσεις. Οι ερωτήσεις μας αφορούσαν τις ψυχολογικές 
επιπτώσεις της κατάστασης αλλά και τους τρόπους με τους οποίους περνάγαμε τον άπλετο 
ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Υπήρχαν πολλές ομοιότητες στις απαντήσεις αλλά και απαντήσεις 
που μας εξέπληξαν. Όλα αυτά θα τα δείτε αναλυτικά παρακάτω.

και αρνητικές συνέπειες όσον α-
φορά την κοινωνική τους ζωή. Οι 
περισσότεροι κλειστήκαν στον ε-
αυτό τους και έχασαν σημαντικούς 
φίλους (57,9%). Αντίθετα υπήρχαν 
λίγοι τους οποίους η καραντίνα ε-
πηρέασε θετικά, αφού δήλωσαν ότι 
αυτό το διάστημα έκαναν νέες γνω-
ριμίες (6%).

Βαρεµάρα

Χάρα

Άγχος

Φόβος

ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

4%

69,5%

15%

11,5%

Πάρα πολύ

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ

14%

23,5%

23%

39,5%

Ταινίες

Μαγειρική

Βόλτες

Παιχνίδια

Συζητήσεις

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

21,5%

4,3%

18,4%

15,9%

39,9

Αρνητική

Σταθερή

Θετική

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΟ∆Ο

49,5%

19,5%

31%

Όχι

Ναι

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

31%

69%

0
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60

Θετική

Καθόλου

Εσωστρέφεια

Απώλεια Φίλων 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ 

34,2%

57,9%

47,4%

2,6%

Επιπρόσθετα ο εγκλεισμός ήταν 
και μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε κά-
ποια πράγματα που θεωρούσαμε δε-
δομένα. Η πλειοψηφία των μαθητών 
απάντησαν πως εκτίμησαν περισ-
σότερο την ελευθέρια που είχαν να 
πηγαίνουν όπου θέλουν χωρίς πε-

συνέχεια στην επόμενη σελίδα ⇢
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Όχι

Περισσότερα
Υγιεινά Φαγητά

Περισσότερο
Junk Food

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

55%

17%

28%

Πάρα πολύ

Πολύ

Λίγο

Καθόλου 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

6%

41%
21%

31%

Παρέµεινε ίδιο

Μειώθηκε 

Αυξήθηκε

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΝΟΥ

33%

31% 36%
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Βόλτες

Σχολείο

Φίλους

Ελευθερία 

Όχι

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΑ...

19,1%

63,8%

29,9%

19,7%

40,2%

0

5
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35

40

Εστίαση 

Σχολείο

Τίποτα

Ελευθερία

Βόλτες

Φίλοι

ΤΙ ΜΑΣ ΕΛΕΙΨΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ... 

38,7%
36,8%

16,2%

11,2%
9,4%

6,2%

ριορισμούς (63,8%). Εξάλλου ένα α-
ξιοσημείωτο ποσοστό (20%) δήλωσε 
ότι εκτίμησε περισσότερο το σχολείο, 
πράγμα που είναι απόλυτα φυσιολο-
γικό, αφού το σχολείο αποτελεί μέ-
ρος της καθημερινότητας μας και 
των συνηθειών μας.

Παράλληλα, η καραντίνα άλλαξε 
την καθημερινή ρουτίνα και τις συ-
νήθειες των μαθητών, όπως οι δια-
τροφικές συνήθειες και το ωράριο 
του ύπνου. Εδώ οι απαντήσεις ή-
ταν περίπου μοιρασμένες. Σχεδόν 
το ένα τρίτο απάντησε ότι άρχισαν 
να τρέφονται πιο υγιεινά (29%) 
και λίγο περισσότεροι ότι κοιμού-

νταν περισσότερο (36%). Ορισμένοι, 
από την άλλη πλευρά, απέκτησαν 
άσχημες συνήθειες, δηλαδή τρέ-
φονταν με έτοιμα, ανθυγιεινά φα-
γητά (17%), ενώ ένας στους τρεις 
δήλωσε ότι μειώθηκαν οι ώρες του 
ύπνου (33%). Το υπόλοιπο ένα τρίτο 
δήλωσε ότι οι ώρες του ύπνου δεν 
άλλαξαν, ενώ περίπου οι μισοί δια-

τήρησαν σταθερές τις διατροφικές 
τους συνήθειες. 

Καθώς βρισκόμασταν όλη μέρα 
κλεισμένοι στο σπίτι, υποχρεωτικά 
έστω και για τις ανάγκες της τηλεκ-
παίδευσης αυξήθηκε σημαντικά ο 
χρόνος που ασχολούμασταν με τις 
ηλεκτρονικές συσκευές. Οι περισ-
σότεροι μαθητές εκτιμούν πως περ-
νούσανε πάρα πολλές ώρες μπροστά 
από μια οθόνη (41%), ενώ ένα πολύ 
μικρό ποσοστό απάντησε ότι δεν α-
σχολήθηκε καθόλου με τις ηλεκτρο-
νικές συσκευές, πέρα από τις υπο-
χρεωτικές ώρες της τηλεκπαίδευσης 
(7%).

Τελειώνοντας την έρευνά μας, 
ρωτήσαμε τους/τις συμμαθητές/
τριες μας να μας πουν τι τους έ-
λειψε περισσότερο στην καραντίνα. 
Τα περισσότερα παιδιά φάνηκε ότι 
νοστάλγησαν την παρέα με τους φί-
λους τους και τις βόλτες (37%). Άλλοι 
ένιωθαν πως στερήθηκαν την ελευ-
θερία τους (17%), ενώ μερικοί κατά-
φεραν να μην τους λείψει απολύτως 
τίποτα (11%). Σε μερικούς αυτό που 
έλειψε περισσότερο ήταν το σχο-
λείο (10%), ενώ λιγότεροι ήταν αυ-
τοί που απάντησαν ότι επιθύμησαν 
τα μαγαζιά και την εστίαση (6%). 
Καταγράφοντας τις απαντήσεις των 
μαθητών/τριών στο ερωτηματολό-
γιό μας συνειδητοποιήσαμε πως η 
καραντίνα άλλαξε ριζικά τη καθη-
μερινότητά μας και τον τρόπο σκέ-
ψης μας σε ποικίλα θέματα. Σε ορι-
σμένους λειτούργησε και θετικά και 
σε άλλους αρνητικά, όμως το μόνο 
σίγουρο είναι πως μας επηρέασε 
αρκετά. Στο χέρι μας είναι να επε-
ξεργαστούμε όσα μάθαμε για εμάς, 
ώστε να καταφέρνουμε να αντιμε-
τωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο 
τις απρόβλεπτες καταστάσεις και 
δυσκολίες που μπορεί να συναντή-
σουμε στη ζωή. ■

Τσιτουρίδη Ελένη,
Μάρκου Μαρία,

Μαστορίκου Στέφη,
Μπαλωμένου Αφροδίτη

Έρευνα:
Η μεγάλη αλλαγή

στη ζωή μας

⇢ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Το Ναύπλιο
στις μέρες

της καραντίνας

Αγγελίνα
Κογιαντή

15
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Αναλάβαμε να διεξάγουμε μια 
μικρή έρευνα συντάσσοντας 

ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα 
απευθυνόταν σε παιδιά τα οποία 
φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση, συγκεκριμένα στην 6η δη-
μοτικού σχολείων του Ναυπλίου. 
Απευθυνθήκαμε σε είκοσι μαθητές 
με σκοπό να μελετήσουμε την ψυ-
χολογία των παιδιών αυτής της ευ-

αίσθητης ηλικιακής ομάδας εν μέσω 
της καραντίνας και πως αντιμετώ-
πισαν τα υποχρεωτικά διαδικτυακά 
μαθήματα για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

 Επίσης στοχεύαμε να μάθουμε 
πως άλλαξε η καθημερινότητά τους 
και ποιες σκέψεις και συναισθήματα 
τους γεννήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, 
με τι ασχολούνταν στον ελεύθερο 

χρόνο τους, τις σχέσεις τους με το οι-
κογενειακό τους περιβάλλον και εάν 
υπήρξαν κάποιες θετικές επιπτώσεις.

Συμπεράσματα

Μετά τη συγκέντρωση και τη με-
λέτη των απαντήσεων του δείγμα-
τος της έρευνάς μας, διαπιστώνουμε 
ότι πολλά από τα παιδιά βρίσκουν 
την τηλεκπαίδευση ικανοποιητική 
(35%), όμως δεν είναι και λίγα τα 
άτομα που την θεωρούν απογοη-
τευτική (15%) και ανύπαρκτη (20%). 
Όπως φαίνεται, τα παιδιά δεν είχαν 
πολλές δυσκολίες κατά την διάρκεια 
του μαθήματος, όμως σε περίπτωση 
που υπήρχε κάποιο πρόβλημα ήταν 
κυρίως με την σύνδεση (60%) ή με 
την διάσπαση προσοχής (20%).

Πολλοί από τους μικρούς μας φί-
λους (50%) πιστεύουν ότι κάποια 
παιδιά απέκτησαν θάρρος και αυτο-
πεποίθηση στα διαδικτυακά μαθή-
ματα και εκτέθηκαν ευκολότερα από 
την ασφάλεια του δωματίου τους. 

Δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό 
(45%) είπε ότι δεν πρόσεχε στα μα-
θήματα ενώ λιγότερα ήταν τα παι-
διά που ανέφεραν το αντίθετο (41%). 

Έρευνα:
η μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας
Οι επιπτώσεις σε μαθητές του Δημοτικού

Μ ε την ευκαιρία της έκδοσης του νέου τεύχους του περιοδικού μας, διεξήγαμε μια 
έρευνα με θέμα την περίοδο της καραντίνας και τις επιπτώσεις της σε μαθησιακό 
και ψυχολογικό επίπεδο στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ικανοποιητική

Ανύπαρκτη

Απογοητευτική

Ενδιαφέρουσα

Η εµπειρία µου από τα διαδικτυακά
µαθήµατα ήταν:

35%

15%

20%

30%

∆εν απαντώ

∆ια ζώσης

Τηλεκπαίδευση

Προτιµάτε τηλεκπαίδευση
ή τα δια ζώσης µαθήµατα και γιατί;

20%

50%

30%

Μερικές φορές

Όχι

Ναι

Αντιµετωπίσατε δυσκολίες
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος;

50%

31%

19%

Ίσως

Όχι

Ναι

Θεωρείτε ότι η τηλεκπαίδευση έδωσε την ευκαιρία
σε κάποια παιδιά που δεν είχαν θάρρος,

να αποκτήσουν;

20%

30%

50%

Άλλο

∆ιάσπαση
προσοχής

Κακή σύνδεση

Ποιες ήταν αυτές οι δυσκολίες;

20%

20%
60%

Έλεγα
δικαιολογίες
και έβγαινα

Όχι

Ναι

Προσέχατε στο µάθηµα ή βρίσκατε δικαιολογίες
για να κάνετε κάτι άλλο;

12%

6

47%

41%

Κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις 
στην ερώτηση «Γιατί έκανες αυτή 
την επιλογή;» ήταν:
Υπέρ της τηλεκπαίδευσης:
• Γιατί το μεσημέρι μπορώ να τρώω 

το φαγητό μου την ώρα του μα-
θήματος.

Υπέρ της δια ζώσης εκπαίδευσης: 
• Γιατί δυσκολευόμουν να κατανο-

ήσω το μάθημα 
• Γιατί υπήρχαν τεχνικά προβλή-

ματα
• Τα διαδικτυακά ήταν βαρετά
• Γιατί περνούσαν ωραία στο δια 

ζώσης μάθημα.
• Γιατί είχε καλύτερα διαλείμματα 

στη δια ζώσης εκπαίδευση.

Κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Γράψε μας (αν 
θέλεις) κάτι σημαντικό που έμαθες ή σκέφτηκες στην περίοδο της 
καραντίνας σε δύο γραμμές» ήταν:

• Να περνάω τον ελεύθερό μου χρόνο ποιοτικά, με ό,τι με ευχαρι-
στεί.

• Δεν έμαθα τίποτα.

• Δεν θα ξαναπώ μετά από αυτό «Μακάρι να κλείσουν τα σχολεία» 
γιατί παρακαλούσα να ανοίξουν.

• Αναρωτιόμουν πώς θα είναι στο σχολείο μετά από τόσους μήνες.

• Έμαθα πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε οι βόλτες και οι συνα-
ντήσεις με φίλους και συγγενείς και σκέφτηκα πως κακώς γκρι-
νιάζω κάποιες φορές για να πάω σχολείο.

Ακόμα πολλά παιδιά δήλωσαν ότι 
δεν έκαναν πράγματα που τους ευ-
χαριστούσαν και δεν περνούσαν τον 
χρόνο τους όπως ακριβώς ήθελαν ε-
κείνα (40%).

Στην ερώτηση αν τα παιδιά είχαν 
την ίδια απόδοση στα μαθήματα ό-
ταν δεν τους έλεγχε κανένας η απά-
ντηση ήταν ότι όχι (47%). Επιπλέον 
στο ερώτημα αν ήταν δύσκολη η δι-
αχείριση της συσκευής από όπου 
παρακολουθούσαν τα μαθήματα 
πολλά από τα παιδιά (47%) δήλωσαν 

ότι δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρό-
βλημα.

Σε αρκετά άτομα (46%) δεν άρεσε 
η ώρα που ξεκινούσαν τα μαθήματα 
του δημοτικού, καθώς τα πρωινά θα 
τους βόλευαν καλύτερα.

Ανακεφαλαιώνοντας, είναι φα-
νερό ότι τα προβλήματα, οι δυσκο-
λίες και τα αρνητικά συναισθήματα 
που εκδηλώθηκαν, λόγω της τη-
λεκπαίδευσης, στα παιδιά του δη-
μοτικού δεν διαφέρουν πολύ από το 
αίσθημα που αναπτύχθηκε σε μας, 

στους μαθητές της Λυκειακής βαθ-
μίδας. Χωρίς να απορρίπτουμε τα θε-
τικά στοιχεία του εγχειρήματος της 
τηλεκπαίδευσης, θα ευχόμασταν να 
μην οδηγηθούμε εκ νέου στην ανά-
γκη να ξαναβιώσουμε την ίδια συν-
θήκη. Γιατί τελικά η εκπαίδευση εί-
ναι μια διαδικασία σύνθετη που για 
να είναι αποτελεσματική απαιτεί την 
ύπαρξη του ζωτικού χώρου του σχο-
λείου. ■

Αφροδίτη Σέρρου
Άννα Μαρία Παπαθανασίου
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Οι επιπτώσεις
της καραντίνας
στους επαγγελματίες

1) Ε.Γ. Φαρμακοποιός: Η πανδη-
μία επηρέασε όλους τους τομείς της 
κα θημερινότητας. Περάσαμε αρκε
τά  δύσκολα αφού κληθήκαμε να α-
ντιμετωπίσουμε πολλαπλά εμπόδια. 
Ως προς τον επαγγελματικό τομέα, 
η εργασία ήταν κουραστική. Ο κό-
σμος φοβισμένος. Πελάτες έρχονταν 
στο φαρμακείο με πολλές επιφυλά-
ξεις αλλά και απορίες. Οι περισσό-
τεροι ηλικιωμένοι, αλλά και πολλοί 
από τους νεότερους, σταμάτησαν 
να βγαίνουν από το σπίτι. Ο εγκλει-
σμός τους επηρέασε έντονα. Με την 
άρση των μέτρων η στάση πολλών 
άλλαξε. Ο κόσμος σταμάτησε να 
φορά μάσκες και να προφυλάσσεται. 
Πολλοί πελάτες με έφεραν αρκετές 
φορές σε δύσκολη θέση λόγω της 
αρνητικής τους στάσης.Τους αντιμε-
τώπισα αυστηρά ώστε να τηρήσουν 
τα μέτρα για την υγεία εκείνων αλλά 
και των συνανθρώπων τους. Οι πω-
λήσεις φαρμάκων αλλά και καλλυ-
ντικών μειώθηκαν. Μόνη αγορά α-
ποτελούσε η μάσκα. Αναγκαστήκαμε 

να επιστρέψουμε στις εταιρείες από 
τις οποίες προμηθευόμαστε, φάρ-
μακα που δεν πουλήθηκαν κ.λπ. 
Τώρα, από την αρχή του 2021 και έ-
πειτα, προστέθηκε ένα ακόμη βάρος: 
η διαχείρηση των self test και το ρα-
ντεβού των εμβολίων από εμάς. Ο 
φόρτος εργασίας αυξήθηκε. Την πε-
ρισσότερη ώρα της δουλειάς μας τη 
διαθέτουμε ώστε να μεριμνήσουμε 
για αυτά, οπότε μένουμε στάσιμοι σε 
άλλους τομείς. Ο προσωπικός μας 
χρόνος είναι μηδαμινός. Δεν αρκεί 
ούτε για τις δουλειές του σπιτιού. 

2) Β.Γ. υπάλληλος αντιπρο-
σωπίας καπνικών προιόντων: 
Η πανδημία ήταν μια πρόκληση για 
όλους μας. Εκτός από την ψυχική 
μας υγεία και διάθεση είχε μεγάλη 
επιρροή και σε επαγγελματικό επί-
πεδο. Κατά το πρώτο κύμα της παν-
δημίας, όταν όλα ήταν πρωτόγνωρα 
για όλους μας, ο τομέας των πωλή-
σεων στα προιόντα καπνού (κυρίως 
στα τσιγάρα), παρουσίασε σημαντική 
πτώση. Αυτή η μεγάλη αλλαγή, δεν 
συνέβη λόγω μείωσης των καπνι-
στών της περιοχής, αλλά επειδή 
πολλά σημεία πώλησης στην πόλη 
μας αναγκάστηκαν να βάλουν «λου-

κέτο», καθώς δεν υπήρχε επισκεψι-
μότητα πλέον. Ο φόβος είχε κυριεύ-
σει τους πολίτες που δεν είχαν έρθει 
ξανά αντιμέτωποι με μία τέτοια κα-
τάσταση. Στον χώρο εργασίας ήταν 
πλέον αναγκαίο να τηρούνται τα μέ-
τρα που είχαν θέσει οι υγειονομικές 
αρχές. Υπήρξαν πολλές φορές αντι-
παραθέσεις μεταξύ των υπαλλήλων 
της εταιρείας μας και των πελατών 
γιατί αρκετοί δήλωναν αρνητές της 
μάσκας και δεν δέχονταν να τηρή-
σουν τους κανόνες, θέτοντας την υ-
γεία των ίδιων αλλά και τη δική μας 
σε κίνδυνο. Απαγορεύτηκε, λοιπόν, η 
είσοδος στην εταιρία και οι παραγγε-
λίες γίνονταν τηλεφωνικά ή online, 
γεγονός που δυσαρέστησε αρκετούς 
πελάτες μας. Την επόμενη περίοδο 
του εγκλεισμού, όταν όλοι αναγκά-
στηκαν να παραμείνουν στα σπίτια 
τους, στράφηκαν σε βλαβερές συνή-
θειες, αυξάνοντας και πάλι τις πωλή-
σεις των προϊόντων μας. Το τσιγάρο, 
έγινε πλέον τρόπος διαφυγής των 
ανθρώπων ακόμη και μερικών που 
δήλωναν μια ζωή αντικαπνιστές. 

3) Μ.Τ. Μοδίστρα: Τόσο η κα-
ραντίνα όσο και η πανδημία προ-
κάλεσαν σημαντικές αλλαγές στη 

ρουτίνα όλων μας. Όλο αυτό το διά-
στημα που διανύσαμε ήταν πολύ δύ-
σκολο για όλους τους τομείς, πόσο 
μάλλον στον επαγγελματικό αλλά 
και ψυχικό τομέα. Όλοι γύρω μας 
ήταν και είναι σοκαρισμένοι ακόμα 
και τώρα που τα πράγματα έχουν 
αρχίσει και χαλαρώνουν. Στο δικό 
μου επάγγελμα έχουν σημειωθεί 
σημαντικές διαφορές από την αρχή 
της πανδημίας έως τώρα. Τους πρώ-
τους μήνες η δουλειά είχε μειωθεί 
σε υπερβολικό βαθμό, σχεδόν στα 
πρόθυρα λουκέτου. Οι άνθρωποι δεν 
κυκλοφορούσαν σχεδόν καθόλου με 
αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματι-
κοί κλάδοι όπως και ο δικός μου να 
καταρρέουν. Ευτυχώς τα πράγματα 
πλέον έχουν αλλάξει και η δου-
λειά έχει ανέβει σε μεγάλο βαθμό. 
Οι πελάτες, αν και επιφυλακτικοί, 
δείχνουν πιο χαλαροί με τα νέα δε-
δομένα και τα μέτρα προστασίας. 
Μπορώ να ομολογήσω πως οι δια-
φορές από την αρχή της πανδημίας 
έως τώρα σχηματίζουν τα δύο άκρα. 

Κατερίνα Σταυροπούλου, 
Μαρία Σκαρμούτσου

Μαριάννα Σμυρνιωτάκη

⌘

Οι καθηγητές
για την τηλεκπαίδευση

Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που 
πραγματοποιήσαμε για το φετινό 
τεύχος του περιοδικού μας ρωτή-
σαμε και κάποιους από τους κα-
θηγητές για το πώς βίωσαν από τη 
δική τους πλευρά την τηλεκπαί-
δευση. 

Όπως μας είπαν, η διαφορά ανά-
μεσα στο ζωντανό μάθημα μέσα σην 
τάξη και την τηλεκπαίδευση είναι 
μεγάλη. Όπως χαρακτηριστικά πα-
ρατηρούν: 

«Ήταν κάτι άγνωστο, γιατί ήταν 
η πρώτη φορά που τόσο οι μαθητές 
όσο και οι καθηγητές βρεθήκαμε σε 
μία κατάσταση όπου αναγκαστή-
καμε να κάνουμε μάθημα από μα-

κριά, μέσα από έναν υπολογιστή» 
(Δ.Κ., Γυμναστής)

«Δεν υπήρχε η αμεσότητα που έ-
χουμε στην τάξη. Δεν υπήρχε τρόπος 
να μπορώ να εμπλέξω όλα τα παιδιά 
σε αυτό που κάνουμε. Ήταν δύσκολη 
η παρακολούθηση και θεωρώ ότι τα 
παιδιά μετά από ένα σημείο θεωρού-
σαν ότι δεν κάναμε μάθημα.» (Ν.Φ., 
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών)

«Χάθηκε η επαφή. Μεταξύ των 
καθηγητών και των μαθητών αλλά 
και των μαθητών μεταξύ τους.» 
(Μ.Π., Φυσικός)

«Το πιο απογοητευτικό είναι πως 
όσο χρόνο και αν δαπανούσαμε για 
να σχεδιάσουμε ένα ενδιαφέρον ε-
ναλλακτικό μάθημα, καθημερινά 
διαπιστώναμε πως η ανταπόκριση 
ήταν πολύ μικρή. Η δυνατότητά μας 
να παρακινούμε κάποιος μαθητές 
που το χρειάζονται ήταν περιορι-
σμένη εξαιτίας της απόστασης και 
της απομόνωσης» (Ε.Π., Φιλόλογος)

Τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν οι καθηγητές 
λόγω της τηλεκπαίδευσης ήταν κυ-
ρίως τεχνικά ενώ διαπίστωσαν ελ-
λείψεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

υποστηρικτικού υλικού και επιμόρ-
φωσης αν και η ύλη συνέχισε να 
προχωρεί κανονικά. 

Όλοι τους αντιλαμβάνονταν ότι 
οι μαθητές συμμετείχαν σε πολύ μι-
κρότερο βαθμό, ήταν λιγότερο επι-
μελείς και κάποιοι από αυτούς είδαν 
την τηλεκπαίδευση σαν μια ευκαιρία 
να μην ασχοληθούν καθόλου με τα 
μαθήματά τους. Ωστόσο, όπως μας 
δήλωσαν, οι βαθμολογίες τους ή-
ταν πολύ πιο επιεικείς σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια, αφού ανα-
γνώριζαν κάποια ελαφρυντικά στα 
παιδιά εξαιτίας της πρωτόγνωρης 
ψυχικής πίεσης που βίωναν.

Χριστίνα Γκεοργκίεβα
Βασιλική Κατσαφάρου

Μαρίνα Χρυσικοπούλου

⌘

Οι γονείς
για την τηλεκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
covid19 και του εγκλεισμού, οι ελ-

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις αλλαγές που έφερε η πανδημία στη ζωή μας, εκτός από 
τα ερωτηματολόγια, πραγματοποιήσαμε συνενετύξεις κοντινών μας ανθρώπων, για να 
πάρουμε απαντήσεις σε πιο ειδικά ερωτήματα. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα ⇢

Έρευνα:
η μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας
Συνεντεύξεις
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ληνικές οικογένειες έζησαν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, αυτή της 
τηλεκπαίδευσης. Για την εμπειρία 
αυτή έχουν μιλήσει αρκετά μαθητές/
τριες και εκπαιδευτικοί, εμείς όμως 
θελήσαμε να ακούσουμε και τις α-
πόψεις των γονιών, που την έζησαν 
μαζί με τα παιδιά τους όλο αυτό το 
διάστημα. Για το σκοπό αυτό πήραμε 
συνεντεύξεις από πέντε γονείς, με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε 
να καταλήξουμε σε κάποια αντιπρο-
σωπευτικά συμπεράσματα.

Οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν οι: 
• 1. Π.Γ., Άντρας, 42 ετών, Ιδιωτικός 

Υπάλληλος, πατέρας ενός παιδιού 
14χρονών 

• 2. Μ.Κ., Γυναίκα, 53 ετών, 
Άνεργη, μητέρα δύο παιδιών, 18 
και 17 ετών

• 3. Χ.Κ., Άντρας, Ελεύθερος 
Επαγγελματίας, 48 ετών, πατέρας 
ενός παιδιού, 15 ετών

• 4. Μ.Λ., Γυναίκα, Γενική Βοηθός 
σε ξενοδοχείο, 40 ετών, μητέρα 
τριών παιδιών, 18, 17 και 19 ετών

• 5. Δ.Ξ., Άντρας, Ιδιοκτήτης 
Επιχείρησης Αυτοκινήτων, 44 ε-
τών, πατέρας ενός παιδιού18 ετών.
Όπως διαπιστώσαμε από τις απα-

ντήσεις τους, τα συναισθήματα που 
τους άφησε η περίοδος της τηλεκ-
παίδευσης είναι ανάμικτα, θετικά 
και αρνητικά. Θετικά διότι ένιωσαν 
ότι έτσι προστατεύονταν από τον ιό 
και αρνητικά διότι ήταν πολλές ώ-
ρες κλεισμένα τα παιδιά στο σπίτι, 
μπροστά σε μια οθόνη. 

Οι γονείς παρατήρησαν αλλαγές 
στο πρόγραμμα και τη μελέτη του 
παιδιού τους, και όχι προς το καλύ-
τερο. Ένα σημαντικό αρνητικό στοι-
χείο του εγκλεισμού ήταν ότι τα παι-
διά αναγκάστηκαν να σταματήσουν 
τις εξωσχολικές δραστηριότητες, με 
τις οποίες εκτόνωναν την ενέργεια 
και τη δημιουργικότητά τους.

Όσο αφορά την αποτελεσματικό-
τητα του μαθήματος εξ αποστάσεως, 
η πιο χαρακτηριστική απάντηση εί-

ναι: «από το τίποτα, καλύτερα», δη-
λαδή η γενικότερη άποψη είναι ότι 
η τηλεκπαίδευση είχε κάποια μαθη-
σιακά αποτελέσματα, που όμως ήταν 
περιορισμένα σε σχέση με τη φυ-
σική παρουσία στο σχολείο. 

Στην ερώτησή μας για το πώς δι-
αχειρίστηκαν τις αλλαγές των παι-
διών τους κατά τη διάρκεια του ε-
γκλεισμού, οι γονείς απάντησαν 
πως προσπαθούσαν να αφιερώνουν 
χρόνο στα παιδιά τους για να κά-
νουν πράγματα μαζί, στο βαθμό που 
το επέτρεπαν και οι δικές τους υπο-
χρεώσεις. Η πιο δημοφιλής κοινή 
δραστηριότητα φαίνεται πως ήταν 
οι βόλτες στο πλαίσιο της άθλησης, 
«για να πάρει αέρα το μυαλό», όπως 
χαρακτηριστικά είπε κάποιος και να 
απομακρυνθούν από τις οθόνες.

Λευτέρης Κίρκος

⌘

Οι μαθητές
της τρίτης λυκείου
και η καραντίνα

Μια άλλη ομάδα την οποία ρωτή-
σαμε για τις εμπειρίες της φετινής 
χρονιάς ήταν οι μαθητές της τρίτης 
Λυκείου, που προετοιμάζονταν για 
τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. 

Τους ρωτήσαμε αν επηρέασε την 
προετοιμασία τους η τηλεκπαίδευση 
και μας απάντησαν χαρακτηριστικά: 

«Ναι, κατά κάποιον τρόπο τη δυ-
σκόλεψε, και ως προς τη μελέτη στο 
σπίτι και την αποτελεσματικότητα 
του σχολείου και τα φροντιστήρια.»

«Όχι ότι τα παρατήσαμε ολοκλη-
ρωτικά αλλά σε κάποια σημεία ήταν 
δύσκολο να συντονιστείς και να τη-
ρήσεις το ίδιο πρόγραμμα κλεισμέ-
νος στο σπίτι.»

«Η προετοιμασία σίγουρα διακό-
πηκε, γιατί μία δεν ερχόμασταν σχο-
λείο και μία ερχόμασταν και αυτό 
μας έβγαλε από τον ρυθμό μας.»

Η καλή ψυχολογική κατάσταση 
είναι σίγουρα απαραίτητο όπλο κάθε 
υποψήφιου. Πώς επηρέασε, λοιπόν, 

ο εγκλεισμός την ψυχολογία των υ-
ποψήφιων;

«Ψυχολογικά η καραντίνα μας έ-
ριξε τελείως και αυτό πιστεύω ότι 
φάνηκε και στις επιδόσεις στα μα-
θήματα. Δηλαδή αυτές οι πανελλή-
νιες ήταν πιο πολύ θέμα ψυχολογίας 
παρά θέμα διαβάσματος.»

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε σκα-
μπανεβάσματα. Είναι πολύ ψυχο-
φθόρο να κάθεσαι όλη μέρα στο 
σπίτι και να μην έχεις τίποτα να κά-
νεις πέρα από το διάβασμα.»

Η χρονιά για τους απόφοιτους του 
202021 τελείωσε περίεργα, αφήνο-
ντάς τους ανάμικτα συναισθήματα:

«Νιώθω απαίσια που τελειώσαμε 
έτσι, αλλά και χαίρομαι που τελεί-
ωσε, γιατί κουράστηκα.»

«Αυτή χρονιά ήταν κάτι απρό-
σμενο, γιατί στερήθηκα αρκετά 
πράγματα. Χάσαμε την πενθήμερη 
εκδρομή και δεν κάναμε όσα πραγ-
ματα περιμέναμε να κάνουμε στην 
τρίτη λυκείου, που ήταν η τελευταία 
μας χρονιά. Πέρασε χωρίς να το κα-
ταλάβουμε.»

«Περίμενα τελείως διαφορετικά 
την Τρίτη λυκείου, γιατί μου είχαν 
πει ότι αυτή θα ήταν γενικά η αγαπη-
μένη μου χρόνια, που θα μου μείνει 
αξέχαστη, αλλά έτσι που ήταν η κατά-
σταση δε μου άρεσε καθόλου. Μπορεί 
να ήταν και η χειρότερη μου χρονιά.»

Χριστίνα Γκεοργκίεβα
Βασιλική Κατσαφάρου

Μαρίνα Χρυσικοπούλου

⌘

Η οικονομική
κατάσταση των
νοικοκυριών κατά τη
διάρκεια της καραντίνας -
Η σωματική υγεία
των εφήβων 

 
Κατά την περίοδο της καραντίνας, 
πολλά πράγματα άλλαξαν στη ζωή 
μας. Τα δύο πεδία που προκάλεσαν 
το ενδιαφέρον της ομάδας μας ήταν 
οι οικονομικές επιπτώσεις στο οικο-

γενειακό εισόδημα και η σχέση με 
το σώμα μας. Θέλοντας να μάθουμε 
περισσότερα για αυτά τα θέματα, πή-
ραμε συνεντεύξεις από συμμαθητές 
και συμμαθήτριές μας για τις δικές 
τους εμπειρίες. 

Μετά από την επεξεργασία των 
συνεντεύξεων καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι, αν και αρκετές οι-
κογένειες είχαν την τύχη να κρατή-
σουν τις θέσεις εργασίας τους, πιο 
πολύς ήταν ο κόσμος που έχασε τη 
δουλειά του ή ένα μέρος από το ει-
σόδημά του αυτό το διάστημα. Το 
θετικό είναι ότι το κράτος στήριξε 
πολλές οικογένειες που βρέθηκαν 
σε αυτή την κατάσταση παρέχοντας 
κάποια επιδόματα. 

 Όσο αφορά τη φυσική κατά-
σταση, διαπιστώσαμε ότι ένας μι-
κρός αριθμός παιδιών ξεκίνησαν τη 
γυμναστική στο σπίτι ή έξω λόγω 
του αυξημένου ελεύθερου χρόνου 
που απέκτησαν. Μερικοί, παρ’ όλο 
που δεν ασχολήθηκαν με τον α-
θλητισμό άρχισαν να προσέχουν 
την διατροφή τους και να τρώνε 
πιο υγιεινά από το φόβο των ε-
πιπτώσεων της καθιστικής ζωής. 
Επιπλέον αρκετά παιδιά βρήκαν 
τον χρόνο να ξεκουράζονται και να 
κοιμούνται περισσότερο και αυτό 
εκανε πολύ καλο στη φυσική τους 
κατάσταση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε με-
ρικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα 
των συνεντεύξεών μας:

Πόσο επηρέασε η καραντίνα την 
οικονομική κατάσταση της οικο-
γένειας σας; Εργάζονταν οι γονείς 
σας αυτό το χρονικό διάστημα; 
Παίρνατε κάποιο επίδομα και, αν 
ναι, πόσο συνείσφερε αυτό οικο-
νομικά;

Α.Δ. - 17 ετών: Η οικονομική κα-
τάσταση της οικογένειάς μου παρέ-
μεινε σταθερή, διότι συνέχισε να δου-
λεύει το μόνο μέλος της οικογένειάς 
μου που δούλευε και πριν τα μέτρα, 
ενώ επίδομα δεν έπαιρνε κανένας 
από τους γονείς μου. Η μόνη οικο-

νομική βοήθεια που είχαμε ήταν το 
ποσό που παρείχε το κράτος από την 
κοινωνική μέριμνα ώστε να αγορά-
σουμε ένα τάμπλετ ή ένα λάπτοπ με 
το οποίο θα μπορούσαμε να εξασφα-
λίσουμε την δυνατότητα παρακολού-
θησης στα διαδικτυακά μαθήματα.

Α.Μ. - 16 ετών: Δεν επηρεά-
στηκε η οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας μου επειδή και οι δυο 
μου γονείς εργάζονταν πριν κανο-
νικά και στην καραντίνα, παίρναμε 
επίδομα από το κράτος για τον έναν 
από τους δυο γονείς, οπότε ήμασταν 
σε μια αρκετά ικανοποιητική κατά-
σταση οικονομικά.

Μ.Μ. - 17 ετών: Όσο αφορά την 
οικονομική κατάσταση στο σπίτι πα-
ρέμεινε σταθερή, παρ’ όλο που η μη-
τέρα μου σταμάτησε να εργάζεται. 
Μας βοήθησε βέβαια ότι ο πατέρας 
μου δούλευε περισσότερο από ό,τι 
πριν, ώστε να μας προσφέρει μια οι-
κονομική άνεση. Επιπλέον, πήραμε 
ένα επίδομα λόγω της μητέρας μου, 
που αναγκάστηκε να σταματήσει τη 
δουλειά της εξαιτίας της κατάστασης 
που επικρατούσε.

Πώς επηρέασε η καραντίνα την 
σωματική σας κατάσταση όσο α-
φορά την άσκηση και τη διατροφή 
σας;

Α.Δ. - 17 ετών: Όσο αφορά την 
σωματική μου κατάσταση, πιστεύω 
ότι χειροτέρεψε, διότι αυτό το διά-
στημα δεν ασχολήθηκα με τη γυ-
μναστική ή τη διατροφή μου, ενώ έ-
τρωγα παραπάνω από ότι συνήθως.

Α.Μ. - 17 ετών: Μέσα σε αυτό το 
διάστημα δεν ασχολήθηκα με καμία 
σωματική δραστηριότητα, όπως την 
γυμναστική στο σπίτι ή σε εξωτερι-
κούς χώρους. Από την άλλη πλευρά, 
αφιέρωσα περισσότερο χρόνο στην 
ξεκούραση και τον ύπνο, ενώ δεν άλ-
λαξε κάτι ούτε στην διατροφή μου. 

Μ.Μ. - 17 ετών: Σχετικά με ε-
μένα παρατήρησα ότι κατά τη δι-
άρκεια της πρώτης καραντίνας δεν 
πρόσεχα την διατροφή μου τόσο 
όσο πριν και αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα να αυξηθεί το βάρος μου. Έτσι 
στη δεύτερη καραντίνα, έχοντας 
παρατηρήσει την αλλαγή του σώ-
ματος μου από την πρώτη, ξεκίνησα 
να προσέχω τι τρώω και χωρίς την 
βοήθεια της γυμναστικής κατάφερα 
να επανέλθω στο κανονικό μου βά-
ρος. ■

Κουτρουμπή Νεφέλη
Λυμπεροπούλου Δέσποινα

 Μπαϊρακτάρι Κλεντίς
Μαρινάκης Γιώργος

⇢ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Οι μαθητές έβαλαν «απουσία»
στον καθηγητή...

10:48... δύο λεπτά πριν 
την επόμενη διδα-

κτική ώρα, άρχισαν οι ειδοποιήσεις 
της ομαδικής συνομιλίας της τάξης 
να κουδουνίζουν. Ναι, καλά το φα-
νταστήκατε: ήταν πάλι ο Πέτρος που 
είχε ξεχάσει με ποιον καθηγητή έ-
χουμε μάθημα. Είχε αγχωθεί μήπως 
δεν προλάβει να συνδεθεί και πά-
ρει την ενενηκοστή ένατη απουσία 
(ήδη πολύ νωρίς στο σχολικό έτος). 
Ευτυχώς μέχρι τις 10:50 είχε συνδε-
θεί, και περίμενε ανυπόμονα να τον 
δεχθεί ο καθηγητής στη webex, ώ-
στε να πάρει παρουσία και να... πλα-
γιάσει ήρεμος στο κρεβάτι για κάνα 
μισάωρο, μέχρι να τελειώσει το μά-
θημα. 

Επειδή ο καθηγητής με τον οποίο 
είχε μάθημα εκείνη την ώρα λεγό-
ταν Πετροπουλόπουλος, και ίσως 
λόγω της σχετικής ομοιότητας του 
ονόματός του με το επώνυμο του 
καθηγητή, ο κ. Πετροπουλόπουλος 
του είχε μια σχετική αδυναμία. Έτσι, 
ο Πέτρος για να μην τον απογοη-
τεύσει, σκόπευε να σηκωθεί απ’ το 
κρεβάτι μισό λεπτό πριν τελειώσει 
το μάθημα, να ανοίξει το μικρόφωνο 
και να προλάβει να τον χαιρετή-
σει, (ήθελε να δείξει και ένα σημάδι 
ζωής).

Παρά ταύτα η ώρα είχε πάει 10:52, 
ο κ. Πετροπουλόπουλος δεν τον είχε 
αποδεχθεί στην ηλεκτρονική τάξη 
και ο Πέτρος φοβισμένος μήπως ή-
ταν ο μόνος που είχε μείνει εκτός, έ-
σπευσε να ρωτήσει τους συμμαθητές 

του στην ομαδική συνομιλία:
«Ρε μάνγκες τη γιναιτε, σας εχι 

βάλι;» 
Όλοι τον καθησύχασαν λέγοντας 

του ότι ο καθηγητής δεν τους έχει 
βάλει ακόμα στο μάθημα, και δεν ή-
ταν ο μόνος που περίμενε.

Όλοι εκτός από… τον Τάκη που 
λόγω της κόντρας που είχαν με-
ταξύ τους –Ολυμπιακός ο ένας, 
Παναθηναϊκός ο άλλος...– σχολίασε 
τα ορθογραφικά του λάθη, κοροϊδεύ-
οντάς τον. 

Πέρασαν αλλά δέκα λεπτά και 
φως δεν φαινόταν, ο καθηγητής ά-
φαντος. Αναρωτιόντουσαν όλοι, άλ-
λοι υπέθεταν ότι ο καθηγητής είχε 
διακοπή ρεύματος, άλλοι ότι δεν 
είχε όρεξη να κάνει μάθημα και άλ-
λοι ότι το σχολείο είχε ξεχάσει να 
τους ενημερώσει για πιθανή απου-
σία του.

Ο Πέτρος φουντωμένος απ’ τη 
συνομιλία του με τον Τάκη, σε συν-
δυασμό με την έλλειψη ύπνου, δεν 
άντεξε να περιμένει άλλο τον καθη-
γητή, αποσυνδέθηκε απ’ το meeting 
και πήγε για ύπνο...

Πολλοί ακόμα συμμαθητές του 
εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Η 
Λενιώ βρήκε την ευκαιρία να κά-
νει μια σύντομη ποδηλατάδα, ο 
Τρύφωνας έβγαλε το σκυλάκι του 
βόλτα και ο πρόεδρος της τάξης, ο 
Ορέστης, πετάχτηκε για κάτι ψώνια.

Μέχρι τις 11:11 όλοι είχαν πλέον 
την πεποίθηση πως ο κύριος 
Πετροπουλόπουλος δεν θα τους έ-

βαζε στον κόπο του μαθήματος. Ήταν 
άφαντος.

Ώσπου ήρθε η τραγική στιγμή, το 
πεντηκοστό τρίτο δευτερόλεπτο του 
εντέκατου λεπτού της εντέκατης ώ-
ρας, που ο Γεώργιος (συνεπής και 
άριστος μαθητής) έστειλε το πρώτο 
μήνυμα στην ομαδική συνομιλία...

«Αγαπητοί μου συμμαθητές εισέλ-
θετε στο meeting, ο αξιότιμος καθη-
γητής μας πραγματοποίησε την σύν-
δεση του εις την ηλεκτρονικήν ταξην 
και μας προσμένει.»

Το τι ακολούθησε δεν λέγεται… Η 
συνομιλία πήρε φωτιά.

Ο Κωστής έβριζε τον Γεώργιο και 
τον κατηγορούσε πως θα έπρεπε να 
είχε αποσυνδεθεί από τη webex. 

Η Νικολέτα τα «έριχνε» στον κύ-
ριο Πετροπουλόπουλο και παρό-
τρυνε τους υπόλοιπους συμμαθητές 
της να μην συνδεθούν. Όμως αυτό 
ήταν μόνο η αρχή. H κατάσταση ξέ-
φυγε μόλις ο Γεώργιος ενημέρωσε 
τους συμμαθητές του πως ο καθηγη-
τής έπαιρνε και παρουσίες! Το δια-
νοείστε; ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ, 22 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ!

Με τα λίγα και τα πολλά, αισίως 
το μισό περίπου τμήμα μπήκε στο 
μάθημα. Άλλο που, όπως καταλα-
βαίνετε, μάθημα στην πραγματι-
κότητα δεν έγινε ποτέ, μετά από 
τόση φασαρία που άκουσε ο κύριος 
Πετροπουλόπουλος.

Παρόλα αυτά οι απουσίες κατα-
γράφτηκαν κανονικά. Και ένας απ’ 
τους απόντες ήταν και ο..., ναι καλά 

το μαντέψατε, αυτός που είχε ήδη 
98 απουσίες, ο Πέτρος. Ο Πέτρος 
είχε πάρει τον ύπνο του δικαίου. 
Ούτε το ξυπνητήρι που είχε βά-
λει για να προλάβει να χαιρετήσει 
τον κύριο Πετροπουλόπουλο δεν ά-
κουσε. Αυτός και μερικοί άλλοι α-
πασχολημένοι συμμαθητές του δεν 
άκουσαν ποτέ τις ειδοποιήσεις απ’ 
τα πολυάριθμα μηνύματα της ομα-
δικής, με αποτέλεσμα να χάσουν το 
«μάθημα» και να κερδίσουν μια α-
πουσία.

Όταν πλέον είδαν τα μηνύματα 
ήταν πολύ αργά. Αυτή η διδακτική 
ώρα είχε φθάσει στο τέλος της. Ο 
Πέτρος δεν πίστευε στα μάτια του. 
Πήγε να ρίξει λίγο νερό στο πρό-
σωπο του μη πιστεύοντας ότι αυτό 
που ζει είναι πραγματικότητα: νόμιζε 
ότι ταξιδεύει σε κάποιο του όνειρο ή 
τουλάχιστον έτσι ήθελε να πιστεύει.

Οργισμένος απ’ τη συμπεριφορά 
του καθηγητή, σκόπευε να τον τιμω-
ρήσει. Πρότεινε λοιπόν στους υπό-
λοιπους το εξής:

« εε πεδιά, την δευτέρα τιν τέταρτη 
όρα που τον έχουμε πάλι, να μην μπι 
κανείς στο μάθιμα.»

Ο Γεώργιος διόρθωσε «την τρίτη 
ώρα τον έχουμε»

Ο Πέτρος πρόσθεσε «το ίδιο 
κάνι…»

Η ιδέα του Πέτρου άρεσε και 
στους υπόλοιπους… Συμφώνησαν 
να μην μπει κανείς την επό-
μενη μέρα στο μάθημα του κύριου 
Πετροπουλόπουλου και να τον α-
φήσουν να περιμένει μόνος του στο 
meeting. Μέχρι και ο Γεώργιος ε-
νέκρινε το σχέδιο του Πέτρου. Ήταν 
δίκαιο λέει να γίνει κάτι τέτοιο. 
«Δούναι και λαβείν» έγραψε χαρα-
κτηριστικά στην συνομιλία.

Ε λοιπόν, η ώρα της δικαί-
ωσης των μαθητών είχε φτά-
σει. Την επόμενη φορά δεν συν-
δέθηκε κανείς στο μάθημα του 
κυρίου Πετροπουλόπουλου. Είχαν 
αποφασίσει για τα καλά να του 
βάλουν «απουσία». Ο κύριος 
Πετροπουλόπουλος ξαφνιάστηκε 

Παναγιώτης 
Μπελεσάκος

που δεν είδε κανέναν να περιμένει 
στο meeting, πόσο μάλλον για τον 
Γεώργιο που δεν είχε χάσει μάθημα 
για μάθημα. Δεν μπορεί, λέει, κάτι 
πρέπει να έχει συμβεί. Ξανακοίταξε 
το πρόγραμμα του να δει μήπως έχει 
κάνει ο ίδιος κάποιο λάθος.

«Χμμ 12:40, Δευτέρα…» κοιτάζει, 
ξανακοιτάζει. «Ααα» λέει, «δεν έχω 
μάθημα τέτοια ώρα».

Η αλήθεια ήταν πως ο κύριος 
Πετροπουλόπουλος είχε ξεχάσει την 
αλλαγή της ώρας…

Στην πραγματικότητα η ώρα ήταν 
11:40 και είχε μάθημα με την τάξη 
του Πέτρου, αλλά ο ίδιος δεν το κα-
τάλαβε…

Τελικά οι μαθητές έμειναν με την 
εντύπωση πως τιμώρησαν τον κα-
θηγητή, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα 
πράγματα στην πραγματικότητα 
η ώρα είχε… τιμωρήσει του ίδιους. 
Πως τα φέρνει η ζωή καμιά φορά τα 
πράγματα ε; ■
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Τι καλά που δεν πάμε σχο-
λείο και δεν χρειάζεται να 
ξυπνώ από τις εφτάμιση! 
Το ξυπνητήρι χτυπάει ο-

χτώ παρά πέντε και προλαβαίνω να 
μπω στην ώρα μου (πέντε λεπτά αρ-
γότερα) στην «τάξη», δηλαδή στον 
σύνδεσμο για το μάθημα της πρώτης 
ώρας. Είναι, βέβαια, πολλές φορές 
που με παίρνει ο ύπνος μετά, αλλά 
σήμερα είχαμε το πρώτο δίωρο με 
την κυρία Π. και δεν τα κατάφερα 
γιατί φώναζε. Κάποια στιγμή μου έ-
κανε μια ερώτηση, αλλά ντράπηκα 
να ανοίξω το μικρόφωνο, γιατί ούρ-
λιαζε ο μικρός μου αδελφός και φο-
βήθηκα πως θα ακουστεί.

Μετά απ’ το πρώτο κουραστικό 
δίωρο άρπαξα το κινητό μου και 
μπήκα στο tiktok για διάλειμμα. 
Ξεχάστηκα και άργησα για την τρίτη 
ώρα. Δυστυχώς, το μάθημα ήταν με 
την αυστηρή κυρία Κ. Αφού με έ-
κραξε που άργησα, παράτησα τον 
υπολογιστή και πήγα να φάω κάτι. 
Ενώ απολάμβανα το πρωινό μου, ά-
κουσα τον κλασικό ήχο λήξης του 
μαθήματος από τον υπολογιστή μου 
και τσακίστηκα να βγω από το μά-
θημα. Στη διαδρομή απ’ την κουζίνα 
στην κρεβατοκάμαρα χτύπησα από 
απροσεξία το μικρό δαχτυλάκι του 
ποδιού μου αλλά τουλάχιστον πρό-
λαβα να αποσυνδεθώ πριν αρχίσει 
να μου φωνάζει η κυρία ότι δεν προ-
σέχω και είμαι αλλού. 

Την επόμενη ώρα, 
παρότι συνδέθηκα έ-
γκαιρα, περνούσε η ώρα 
και δεν με αποδεχόταν 
ο καθηγητής. Έτσι μπήκα 
στην ομαδική του τμήματος 
για να ρωτήσω τι συμβαίνει. 
Όταν διαπίστωσα ότι κανείς 
δεν είχε καταφέρει να μπει στο 
μάθημα, ξάπλωσα λιγάκι. Γρήγορα 
με ξαναπήρε ο ύπνος, αλλά πριν 
χορτάσω με ξύπνησαν οι φωνές του 
καθηγητή μου, που είχε καθυστε-
ρήσει λόγω «τεχνικού προβλήματος 
στη συνδεση». Οι υπόλοιπες ώρες 
μέχρι να τελειώσει το εφτάωρο κύ-
λησαν βαρετά, χωρίς τίποτα αξιοση-
μείωτο.

Μετά το τέλος των μαθημάτων 
έφαγα ένα πρόχειρο μεσημεριανό 
κι άνοιξα για λίγο το κινητό μου. 
Νόμιζα πως είχαν κυλήσει μερικά 
λεπτά αλλά όταν κοίταξα το ρολόι 
είδα με έκπληξη πως είχαν περά-
σει κιόλας τρεις ώρες. Σηκώθηκα με 
φούρια από τον καναπέ για να μπω 
στο διαδικτυακό μάθημα του φρο-
ντιστηρίου. 

Αφού ξεμπέρδεψα με τη μόρ-
φωσή μου, βγήκα για περπά-
τημα και παραλίγο να πέσω πάνω 
στην καθηγήτριά μας, την κυρία Σ. 
Άλλαξα έγκαιρα δρόμο πριν με δει, 
γιατί χθες στην ώρα της με είχε πά-
ρει ο ύπνος και δεν μπήκα καθόλου. 

Καθώς η απαγόρευση κυκλοφο-

«Περιπετειώδεις» μέρες
της καραντίνας

τηλεμαθήματα. Αύριο έχουμε πάλι 
εφτάωρο…

Συνεργατικό κείμενο
από το τμήμα Α3

⌘

Καραντίνα νούμερο... κι 
εγώ δεν ξέρω πια. Άλλη 
μια μέρα κλεισμένοι μέσα. 
Άλλη μια μέρα ανούσια 

και βαρετή, με τον φόβο για την α-
σθένεια να σκορπίζεται σαν άλ-
λος ιός στην ατμόσφαιρα. Ξύπνησα 
γύρω στις 8.20 κι έτρεξα πανικό-
βλητη να συνδεθώ μα το μάθημα. 
Άλλη μια μέρα αργοπορημένη... Οι 
καθηγητές μου άνθρωποι με κα-
τανόηση συνήθως δεν θυμώνουν 
και με δέχονται με κάποια καθυστέ-
ρηση. Παρακολούθησα και τις εφτά 
ώρες των διαδικτυακών μαθημάτων, 
ευχαριστώντας την τύχη μου που το 
σύστημα δεν κόλλησε ούτε μια φορά 
σήμερα – φαινόμενο ασυνήθιστο. 
Στη διάρκεια της τρίτης ώρας έφαγα 
ένα πρόχειρο πρωινό (πού τέτοια με-
γαλεία όταν βρίσκεσαι στην τάξη!). 

Μόλις αποσυνδέθηκα κι έκλεισα 
τον υπολογιστή, ξεκίνησα τον συνη-
θισμένο καβγά με την αδελφή μου, 
που με είχε νευριάσει για άλλη μια 
φορά, καθώς επιμένει να βγαίνει 
βόλτες με την παρέα της, ενώ ξέ-
ρει πόσο φοβάμαι να μην κολλήσω. 
Πραγματικά, παρόλο που παίρνω 
όλα τα προστατευτικά μέτρα (και 
κάτι παραπάνω), φοβάμαι πάρα 
πολύ βλέποντας τι συμβαίνει γύρω 
μου. Όμως κανείς στην οικογένειά 
μου δεν με ακούει. Έτσι κι αλλιώς, 
ποτέ δεν μετράει η γνώμη της “μι-
κρής”... Το σίγουρο πάντως είναι ότι 
μέσα στην καραντίνα έχω βγει ε-
λάχιστα από το σπίτι και δεν το με-
τανιώνω. Γιατί περνώ υπέροχα τα 
απογεύματά μου. Συνήθως βλέπω 
ταινίες ή ακούω μουσική, διαβάζω 
ποίηση ή γράφω δικά μου κείμενα 

ρίας αυτές τις μέρες που είμαστε στο 
κόκκινο ξεκινάει από τις 6 το από-
γευμα, γύρισα πολύ γρήγορα σπίτι 
και στρώθηκα να βλέπω Netflix ως 
τις τρεις τα ξημερώματα, έχοντας 
χορτάσει ύπνο στα περισσότερα συνέχεια στην επόμενη σελίδα ⇢

Σελίδες «ημερολογίου καραντίνας»  
από μαθητές της Α΄ Λυκείου
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κι όταν αυτό που γράφω βγαίνει 
καλό νιώθω μεγάλη ικανοποίηση. 
Απόψε το βράδυ θα παρακολουθήσω 
ένα ακόμα επεισόδιο της αγαπημέ-
νης μου σειράς, ευχόμενη να μην 
δω πάλι κανέναν εφιάλτη επηρεα-
σμένη από τα βάσανα της ηρωίδας.

Ευαγγελία Μπάρκα

⌘

Σήμερα σηκώθηκα από τις 
εφτά και τέταρτο το πρωί 
από τις φωνές της μάνας 
μου, που επιμένει να ξυ-

πνάω νωρίς για να παίρνω πρωινό. 
Πάει εφτάμιση και, μισοκοιμισμέ-
νος, μπαίνω στη webex. Μετά από 
κανα τέταρτο συνειδητοποιώ ότι το 
μάθημα ξεκινάει στις οκτώ. Πρώτη 

ώρα είχαμε την Κυρία Δ., που είναι 
φωνακλού. Εγώ όμως το προηγού-
μενο βράδυ δεν είχα κοιμηθεί κα-
θόλου καλά και νύσταζα φουλ και 
ήθελα να χαλαρώσω. Τελικά κάνω 
είσοδο στο μάθημα και με παίρνει 
ο ύπνος. Ξυπνάω την τέταρτη ώρα 
ξαφνιασμένος, ξέροντας ότι έχω πά-
ρει τέσσερις απουσίες. Ούτε οι φω-
νές της κυρίας Δ. δεν κατάφεραν να 
με ξυπνήσουν. Οι υπόλοιπες ώρες 
των μαθημάτων πέρασαν «κανο-
νικά» και βαρετά. 

Πήγε δύο το μεσημέρι, τελείωσε 
η τηλεκπαίδευση και ήρθε η ώρα 
να πάω για γυμναστική στα μονό-
ζυγα, στην Αρβανιτιά. Παίρνω την 
μάσκα μου, στέλνω μήνυμα και έ-
τοιμος! Η διαδρομή μέχρι να φτάσω 
εκεί έχει γίνει πια κουραστική δι-
ότι είναι σχεδόν καλοκαίρι και έ-
χει πολύ ζέστη και επιπλέον φορώ 
τη μάσκα. Φτάνω στα μονόζυγα και 

Σχέδιο:
Γεωργία 

Μαλεβίτη

«Περιπετειώδεις» μέρες
της καραντίνας

κάνω τη γυμναστική μου. 
Κουράστηκα αλλά το ευχαριστή-

θηκα, γιατί μου λείπει η άσκηση, 
και ήρθε η ώρα να πάω σπίτι για 
να κάνω μπάνιο και να βγω βόλτα 
με τους φίλους μου πριν φτάσει η 
ώρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 
που τώρα είναι στις εννιά το βράδυ. 
Ετοιμάζομαι και παίρνω τηλέφωνο 
έναν φίλο για να μάθω πού θα συνα-
ντηθούμε όλοι μαζί. Τελικά κανονί-
ζουμε να πάμε Δημαρχείο. 

Είναι έξι και μισή το απόγευμα. 
Όταν φτάνω στην πλατεία, βρί-
σκω τα παιδιά και πάμε βόλτα με 
τα ποδήλατα. Κάναμε τον γύρο της 
Αρβανιτιάς, πήγαμε Φιλελλήνων 
και τελικά γυρίσαμε όλο το Ναύπλιο.

Έφτασε οκτώ παρά τέταρτο και 
ήρθε η ώρα να πάμε να φάμε. Αφού 
δεν μπορούμε να καθίσουμε σε τρα-
πέζι, παίρνουμε σουβλάκια και α-
ναψυκτικά στο χέρι και τα τρώμε 
όρθιοι. Απόψε παραγγείλανε όλοι 
εκτός από εμένα, διότι ήθελα να 
φάω το βραδυνό με τους γονείς μου. 
Αφού φάγανε οι φίλοι μου τα πιτό-
γυρά τους φύγαμε για μια ακόμα 
μικρή βόλτα με τα ποδήλατα, για τη 
χώνεψη.

Πάει εννιά το βράδυ και φτά-
νει η ώρα που τελειώνει η έξοδος. 
Γυρίζω σπίτι γκρινιάζοντας, διότι ή-
θελα να μείνω κι άλλο έξω με τους 
φίλους μου. Από τα νεύρα μου και 
την πείνα, πάω στην κουζίνα και 
φτιάχνω δύο αυγά, τέσσερα σάντου-
ιτς, τρία πιτόγυρα σπιτικά, παίρνω 
και τον χυμό μου και αράζω στον 
καναπέ να δω ταινία με τους γο-
νείς μου. Όμως νύσταζα τόσο πολύ, 
επειδή την προηγούμενη μέρα δεν 
είχα κοιμηθεί καθόλου ίσως βοή-
θησε και το «ελαφρύ» βραδινό μου. 
Τελικά είδα τη μισή ταινία και με 
πήρε ο ύπνος…

Βάζοντας το ξυπνητήρι για την 
αυριανή ημέρα δεν μπορώ ακόμα να 
ξεδιαλύνω τι είναι αυτό που νιώθω 
γι’ αυτή την παράξενη κατάσταση 
που ζω: άγχος, φόβο ή χαρά; ■

Μιχάλης Γεωργίου Η καθημερινότητα στην καραντίνα

⇢ συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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⌘

Ich denke an dich
Die Welt rollt mit dir
Ich will zu dir laufen
Unsere Liebe ist hier

Der Moment ist jetzt
sprich mit mir
Ich will mit dir tanzen
unser Zukunft ist hier

Wir haben keine Zeit zu verlieren
Unsere Leben, eine Kreuzung, 
in der sie verbunden sind, 
Wie die Sterne mit dem Himmel
In der schwarzen Nacht.

Ich stelle mir
mein Leben ohne dich
nicht vor
und diese Ballade
ist einfach nicht so gut
denn ich konnte nicht mit
Wörtern erreichen, 
Wie ich mich für dich fühle, 
zu schreiben. ■

⌘

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Β2

Θα πηγαίνω θάλασσα κάθε μέρα
και θα κολυμπώ με τρέλα
Στο σπίτι βιντεοπαιχνίδια θα παίξω
και παρέα με τους φίλους θα ’μαι έξω.
Θα πάμε διακοπές
όπου θες
και θα τρώμε παγωτά
με τ’ αμόρε αγκαλιά
καρπούζι και ανανά
μέσα στα στενά.

Θ’ ακούω μουσική,
θα κοιμάμαι σαν πουλί
Για ηλιοθεραπεία θα ξυπνήσω
με της ανατολής τον ήλιο
Θα χορέψουμε μαζί
μέχρι τ’ απόγευμα να ’ρθει
Το βραδάκι αραχτοί
Με πίτα τυλιχτή
Καπάκι στο μπαράκι
Να πιούμε ένα ποτάκι
Και όταν ο ήλιος ξαναβγεί, 
Ήρθε η ώρα για επιστροφή
Θα πιαστούμε χέρι χέρι 
Και θα ευχηθούμε καλό καλοκαίρι! ■

Ποίηση της καραντίνας Σχέδια της καραντίνας

Σ τη διάρκεια της περιόδου της τηλεκπαίδευσης το τμήμα Β2 των Γερμανικών, με 
υπεύθυνη την κα Α. Μπακάλη, δημιούργησε! Σας παρουσιάζουμε λοιπόν δύο συ-

νεργατικά ποιήματα, που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, 
ένα στα γερμανικά και ένα στα ελληνικά:

Σχέδια:
Γιώργος 
Τσουπινάκης
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Οι μαθητές εκφράζουν τα 
συναισθήματα που τους 
γέννησε η περίοδος του 
εγκλεισμού μέσα από ει-

κόνες τέχνης και σύντομα κείμενα.
Διαβάστε τα κείμενα και αντι-
στοιχίστε τα γράμματα μέσα στις 
αγκύλες με τον αριθμό της εικό-
νας που τους ταιριάζει.

(Μια εργασία των μαθητών της 
Β΄ τάξης πάνω σε μια ιδέα της κα-
θηγήτριας αγγλικής γλώσσας, κας 
Νατάσας Φλεβάρη.) 

⌘

Quarantine has been effect-
ing me a lot till now. My mood 

changes from being happy to being 
depressed or angry in an instant. I 
believe this is the piece of art that 

describes my mental state during 
quarantine. It has been created by 
an artist named Yoshihiro Togashi 
and the title is “Something”. [a] I 
believe it describes me because a 
blank stare is all I feel like I’m do-
ing these days because of the bore-
dom. Another title I would give this 
piece is “Confusion” because a blank 
stare usually means a person is 
confused and can’t think clearly.

Άγγελος - Γεώργιος Τζέιμς

⌘

I have chosen the specific paint-
ings because they were the ones 

I could relate to the most. As you 
can see I chose Victorian era paint-
ings because they depict life in all 
aspects. Starting off we have a 

woman that is experiencing some 
type of back pain [b], which is 
something I could easily relate to 
with online school and standing 
still all these hours. Secondly we 
have this girl that has fallen asleep 
whilst reading [c]. I admit that dur-
ing this pandemic I lacked motiva-
tion especially when it comes to 
school work. Last but not least we 
can see this girl kissing her reflec-
tion on the mirror [d]. During this 
pandemic I took advantage of the 
time we had alone and I chose to 
work on myself and my confidence. 
This was the best thing that has 
happened to me during quarantine: 
loving and accepting myself.

Αθηνά Χρόνη

The first painting is one of the 
most known paintings, called 

“The Persistence of Memory” by 
the talented Salvador Dalí [e]. I 
particularly like this painting but I 
also think that it depicts the time 
we spent in quarantine quite accu-
rately. The clocks are melting in the 
picture and that’s how I feel about 
the way time passes while at home 
all day. Time has kind of lost its 
meaning in the way that nothing re-
ally changes from day to night. The 
second painting shows a girl play-
ing the piano [f]. When I need to 
get away from all the screens in my 
eyesight I play the piano and calm 
down. The last painting shows a 
girl reading a book on what seems 
like a couch [g]. I spend a lot of 
time every day either studying or 
reading a book and I’m almost al-
ways in bed or on the couch so I 
find this picture very relatable. P.S. 
I also mentioned a song because, 
despite of the fun and upbeat mel-
ody, the lyrics describe my mood in 
quarantine perfectly.

Μαρίνα Χρυσικοπούλου

⌘

Quiz:
Λέξεις και εικόνες της καραντίνας

The first painting I chose ex-
presses boredom [h]. The second 

depicts a vast empty place [i]. When 
I look at these paintings I feel sad. 
I understand the loneliness and the 
boredom. This virus had many bad 
effects in our lives. The human touch 
is gone and there is not communica-
tion among people. I want my life to 
become again as before quarantine. I 
want to feel free and not to be afraid 
anymore.

Ελένη Τσιτουρίδη

⌘

I did not find any other picture 
that represents me better than 

these paintings do. 
The first picture [j] is totally me 

when I finish all my homework and 
responsibilities and I just sit on the 
couch and I am like: "Ouf… Well done 
Aggeliki, you deserve to rest now…" 

I also really really related to the 
girl in the light blue dress of the 
second picture. [k]. When it’s time 
for bed and I have one more home-
work to do, I sit on my bed like that, 
trying not to fall asleep… My facial 
expression is exactly the same as 

the girl’s…. Yeah.., it sounds funny 
but I called it ‘’night mood’’.

Αγγελική Πιτερού

⌘

Sooo… As you can see I have cho-
sen three paintings that really 

express me during quarantine!
I am going to name the first one 

“school stress” [l]. This picture de-
scribes me exactly when I am too 
pressed and stressed due to home-
work and I am thinking what I am 
going to do in the future.

The second one with the young 
lady [k] is the result of the previ-
ous painting. The name I am giving 
to this is “the end of the day”. I can 
imagine myself in this. Actually it’s 
me when I am done with all liabili-
ties and just relax reading a book.

Finally I picked the last one [m] 
because this painting reminds me a 
scene of a neighborhood in Italy last 
year. I remember that in this place 
all people were on balconies sing-
ing and dancing. This picture gives 
me this vibe so I will call this “Once 
upon a time in Italy…” ■

Evelina Stathogianopoulou

[8]

[2]

[3]

[5]
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[6]

[13]

[1] [12]

[7]

[9] [11]

[10]

ΛΥΣΗ:
a8, b2, c3,
d5,  e4, f6,
g13, h1, i9, j7, 
k11, l12, m10
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