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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Την Τρίτη 9 Μαρτίου 2020 ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδας ανακοινώνει την αναστολή της λειτουργίας  
όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας από την επόμενη μέρα για προληπτικούς λόγους,  
προκειμένου να μειωθεί η διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα. Το μέτρο αφορά όλες τις βαθμίδες  
της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με άμεση εφαρμογή.

Την ανακοίνωση του υπουργού ακολουθεί ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με την οποία αναστέλλονται από Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020,  
και για -αρχικά- 14 ημέρες οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία.  
Οι ανακοινώσεις πληθαίνουν τις επόμενες μέρες ανακοινώνοντας μέτρα κατά της διασποράς μετάδοσης, 
συστάσεις για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, καθώς και ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική και διοικητική 
λειτουργία του ΑΠΘ λόγω κορωνοϊού.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 συντάσσεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία αναφέρει πως  
«η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δύναται να γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί  
η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία». Οι πρυτανικές αρχές στέλνουν 
τις πρώτες, από μια σειρά ανακοινώσεων, που αφορούν  την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  
λόγω των έκτακτων συνθηκών. 

Στις 18 Μαρτίου 2020 η υπουργός Παιδείας διαβεβαιώνει στη Σύνοδο των Πρυτάνεων πως δεν  θα χαθεί  
το εαρινό εξάμηνο: «Μπορεί να καλυφθεί η ύλη στα ΑΕΙ μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  
Η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να βγει μπροστά σε αυτήν τη μεγάλη κρίση».

Τις επόμενες μέρες, το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΠΘ, με την αρωγή του Κέντρου Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του πανεπιστημίου ετοιμάζει εικονικές τάξεις. Skype for Business, Zoom και άλλα ψηφιακά 
εργαλεία αντικαθιστούν τα αμφιθέατρα και τους εργαστηριακούς χώρους, όπου αυτό είναι εφικτό.  
Η ύλη και οι τρόποι παράδοσης αναπροσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. 

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 αναρτώ την πρώτη ανακοίνωση για το μάθημα Εφαρμογές έντυπων Εκδόσεων 
που διδάσκω στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ: «Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες, 
ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά και με ηθικό ακμαίο. Την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 9.30 σας περιμένω  
στην ηλεκτρονική αίθουσα που δημιούργησα για το μάθημά μας ...».

Από την Τρίτη 17 Μαρτίου και μέχρι το τέλος του εξαμήνου το μάθημα γίνεται διαδικτυακά. Οι φοιτητές  
και οι φοιτήτριες ανταποκρίνονται με συνέπεια στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Είναι εκεί.  
Στην άλλη άκρη του δικτύου. Τους ζητώ πολλές φορές να ανοίξουν την κάμερα για να τους δω αλλά  
όλο λένε «αφήστε κυρία, δεν θέλετε να μας δείτε πως είμαστε πρωί πρωί». Κάποιες φορές την ανοίγουν.  
Η χαρά μου είναι μεγάλη να βλέπω τα όμορφα και φρέσκα πρόσωπά τους. Κάποιες φορές νομίζω πως μιλάω 
μόνη μου και δεν με ακούει κανείς. Ευτυχώς ο Γιώργος δέχτηκε να με ενημερώνει αυτός κάθε φορά  
που ρωτάω «Είστε εδώ; Με ακούτε;». Κάποιες φορές -ευτυχώς λίγες- η σύνδεση χάνεται.  
Προσπαθούμε εκ νέου και τις περισσότερες τα καταφέρνουμε. 

Μέσα σε όλο αυτό, ζήτησα από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, σε αντικατάσταση μιας άσκησης,  
να γράψουν ένα κείμενο για το πώς νιώθουν μέσα σε αυτήν την περίεργη συγκυρία και να το συνοδεύσουν  
με μία φωτογραφία, με σκοπό να τους ετοιμάσω μια έκδοση, ως ανάμνηση αυτής της περιόδου.

Στις σελίδες που ακολουθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ 
«σκέφτονται και γράφουν» για τη δική τους καραντίνα. Ελπίζω τα κείμενά τους να σας εμπνεύσουν,  
όπως ενέπνευσαν και εμένα, για κάτι καλύτερο και βαθύτερο.

Καλή ανάγνωση

Ελισάβετ Τζίνα Γεωργιάδου | egeorgiadou@jour.auth.gr 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΩΤΗ -ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ-
Εν μέσω λογισμού και καραντίνας προσπαθώ να βρω τα λόγια και τις λέξεις. 
Εν μέσω απίστευτης και αστείρευτης κατανάλωσης σαβούρας -πνευματικής  
αλλά και διατροφικής- προσπαθώ να θυμηθώ εάν υπάρχουν ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας  
ή εάν όλο αυτό ήταν μία ιστορία για να μας δημιουργούν προβλήματα οι φιλόλογοι. 
Σκέφτομαι εδώ και ώρες αν το αντικείμενο μπαίνει πριν ή μετά από το υποκείμενο  
και φτάνω στο συμπέρασμα ότι μολονότι εφαρμόζω την τακτική «σκέφτομαι και γράφω»  
του δημοτικού, ο γραπτός μου λόγος γίνεται χειρότερος και από τον προφορικό.  
Η μέρα σήμερα είναι Κυριακή και έπρεπε να τσεκάρω το κινητό μου για να σιγουρευτώ.  
Ο μόνος λόγος που έχω για να ξεχωρίζω την καθημερινή από την Κυριακή είναι  
για το εάν είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ ή εάν είναι η σειρά μου να βγω για ψωμί.  
Καμιά φορά, περιμένω να πάει αργά για να βγω από το δωμάτιο. Περιμένω μέχρι το σπίτι  
να αποκοιμηθεί, να ησυχάσει. Δεν του μιλάω του σπιτιού. Φοβάμαι πως με βαριέται.  
Τώρα μιλάω μονάχα στον καθρέφτη μου. Του λέω ιστορίες από παλιά και στίχους  
από τραγούδια που άκουγα όταν ήμουνα παιδί. Όταν με ρωτάνε τι κάνω απαντάω πάντα 
«καλά», χωρίς ιδιαίτερες περιγραφές. «Ας μην δίνω δικαιώματα», σκέφτομαι.  
Σκέφτομαι πως δεν μπορώ να έχω παράπονο. Πως πρέπει να χαίρομαι για την υγεία μου. 
Σκέφτομαι ότι πρέπει να είμαι ευτυχισμένη που εχθές, ημέρα Σάββατο, κατάφερα  
να αποφύγω εντελώς την οποιαδήποτε επαφή με ειδησεογραφικό υλικό  
και ότι κατάφερα να βρω μαγιά για να φτιάξω ψωμί, και έτσι να γλιτώσω  
και την έξοδο της Δευτέρας για φούρνο. Κυρίως όμως, σκέφτομαι. 
Αυτό μου έχει απομείνει σε πληθώρα. Οι σκέψεις μου και ο χρόνος για να σκέφτομαι. 
Δεν σταματάω να σκέφτομαι. Δεν βγαίνουν για διάλλειμα οι σκέψεις. Και ξέρω πλέον 
ότι το σκέφτομαι είναι ρήμα, φωνής παθητικής, α’ ενικού προσώπου. Κοίταξα στο λεξικό 
την ερμηνεία για τούτο εδώ το ρήμα και χαμογέλασα στον καθρέφτη για δεύτερη φορά 
μέσα στην καραντίνα. Η πρώτη ερμηνεία λοιπόν, είναι πως όταν σκέφτομαι, υποβάλλω 
κάτι σε νοητική επεξεργασία. Υποβάλλω δηλαδή σε νοητική επεξεργασία τη ζωή μου στην 
καραντίνα. Η δεύτερη λέει πως όταν σκέφτομαι, εξετάζω με το μυαλό μου διαφορετικές 
εκδοχές. Εξετάζω επομένως διαφορετικές εκδοχές της ζωής στην καραντίνα, κυρίως 
συγκρίνοντας τη ζωή μου με τη ζωή των άλλων, πάντοτε στην καραντίνα.  Ωστόσο, 
χαμογέλασα με την τρίτη ερμηνεία όπου όταν σκέφτομαι, εξετάζω θετικά την πιθανότητα 
να κάνω κάτι στο μέλλον. Σκέφτομαι δηλαδή, σε χρόνο Ενεστώτα, για να φτάσω στον 
Μέλλοντα, χωρίς την χρήση θα. Για αυτό χαμογέλασα. Είχα ξεχάσει να χρησιμοποιώ τον 
Μέλλοντα τόσες μέρες. Είχα ξεχάσει να υπολογίζω στο μέλλον, αλλά, μάλλον οι σκέψεις μου 
δεν το ξέχασαν ποτέ. Στην πραγματικότητα, τις περισσότερες μέρες απλά κάθομαι.  
Κάθομαι και σκέφτομαι. Κάθομαι και περιμένω. Περιμένω την κανονικότητα. 

Υ.Γ. Δεν ξέρω εάν περιμένατε κάτι πιο ευχάριστο ή αισιόδοξο, μπορώ να γράψω κάτι  
με περισσότερα θετικά πρόσημα όταν θα έχει τελειώσει όλο αυτό. Τότε σίγουρα θα έχω  
να γράψω πολλά περισσότερα και σοβαρά. Προς το παρόν αυτό που με έχει κυριαρχήσει  
είναι η μοναδική μου ιδιότητα να λογοτεχνίζω ακόμη και στην πιο απλή πρόταση  
και να αμφισβητώ οτιδήποτε καλό. 

Αλεξάνδρα Νικιτίδου | alexniki@jour.auth.gr
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42 μέρες εγκλεισμού. Λίγες  για ξεκούραση, αρκετές για σιχαθείς μέχρι και την ίδια 
σου την ύπαρξη, κι ίσως ακριβώς ο αριθμός ενός κοινωνικά αποδεκτού ‘me time’ 
για να δούμε που είμαστε εμείς με εμάς. Και εννοείται πως όλα θα ξεκινήσουν 
με τη λίμπο που κινείται στο δίπολο ‘ξύπνημα μετά το μεσημέρι’ και ‘ταινίες ή σειρές  
–αναλόγως τα κέφια – μέχρι να σηκωθεί ο ήλιος’, μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να λέμε 
περήφανα πως κάναμε κάτι ωραίο ξοδεύοντας τον χρόνο μας. Το franchise ή η σεζόν, 
όμως, είναι πεπερασμένη, τα ακουστικά αρχίζουν να ενοχλούν, και η πληροφορία  
είναι πολλή για να τη διαχειριστούμε σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα.  
Η μέρα, πλέον, ξεκινά μερικές ώρες πριν τη δύση του ηλίου, και το απουσία ερεθισμάτων 
βράδυ μάς αφήνει να ακούμε στο Spotify ξαπλωμένοι στο σκοτάδι το ‘Βαλς των 
χαμένων ονείρων’ για την αθωότητα που μάς έφυγε νωρίς, ‘Ομπρέλες του Χερβούργου’ 
για τα 60s-Technicolor σκηνοθετημένα όνειρα που δεν μπόρεσαν να βγουν, και 
σύγχρονες διασκευές τραγουδιών που σε κάνουν να πιστεύεις ότι το Broadway είναι 
ό,τι καλύτερο συνέβη στη 00s rock για να βρούμε οργανικά πού χάσαμε την πλοκή. 
Και στις παραπάνω μεταβλητές καθείς βάζει ό,τι θέλει, ανάλογα και με αυτό που 
αναζητά. Πού μπαίνει το συμφέρον στο παιχνίδι, το οποίο σίγουρα θα μάς ανοίξει 
πόρτες, αν και αυτό που μπορεί να βρούμε μέσα ίσως δεν είναι και το καλύτερο για εμάς, 
ή το ανάποδο.  Και αυτό είναι που θα μας υπαγορεύσει να πιάσουμε φιλίες με ‘εκείνον’ 
τον τύπο, να επιλέξουμε ‘αυτήν’ την καριέρα, να πούμε ‘αυτό’ σε ‘εκείνην’ 
την περίσταση, να γελάσουμε ‘έτσι’ σε ‘αυτό’ το στεγνό αστείο. 
Κι η καραντίνα αποτοξινώνει.  
Και μάς κάνει να επανεξετάζουμε πράγματα, να βγάλουμε τη μύτη κλόουν  
που ίσως εμείς να φορέσαμε στον εαυτό μας, και να βάλουμε το deadline  
σε αυτό που καταλήξαμε να γίνουμε. Αλλά, προτού κάνουμε το πρώτο βήμα έξω 
από το κατώφλι του σπιτιού, κοιτάμε τον ουρανό να σκοτεινιάζει –για εμάς η μέρα 
δεν έχει πολύ που ξεκίνησε– και βλέπουμε τα ίδια σπίτια, που τώρα φαίνονται λίγο 
πιο γερασμένα και άσχημα από όσο τα θυμόμασταν.  
Ανοίγουμε το παράθυρο και μάς χτυπά η υγρασία και το μειωμένο βουητό  
των αυτοκινήτων. Είμαστε σπίτι.

Γεώργιος Σκλαβουνάκης | georgeskla@hotmail.com
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Τους τελευταίους δύο μήνες η χώρα μας βιώνει καταστάσεις που κανένας 
μας δεν είχε προβλέψει. Ο κορωνοϊός ήρθε τόσο γρήγορα και τα μέτρα 
ακόμη γρηγορότερα. Άρχισα να συνειδητοποιώ τη σοβαρότητα της όλης 
κατάστασης, όταν βγήκε εντολή σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας των 
σχολείων και των πανεπιστημίων, αλλά και με την έναρξη της ‘καραντίνας’, 
όπου όλοι μας πλέον πρέπει να κυκλοφορούμε υπό συγκεκριμένους 
και αυστηρούς όρους εκτός της κατοικίας μας. Δυστυχώς πολλά άτομα 
συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, ‘εγκλωβιστήκαμε’ στις πόλεις 
όπου σπουδάζουμε. Παρέμεινα στη Θεσσαλονίκη, διότι στο πατρικό μου 
σπίτι στην Εύβοια δεν θα είχα την δυνατότητα να παρακολουθήσω τα 
μαθήματα και να ασχοληθώ με τις εργασίες μου, τουλάχιστον μέχρι να 
σταματήσουν τα αυστηρά μέτρα μετακίνησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
να περάσω  για πρώτη  φορά τις μέρες του Πάσχα και της ονομαστικής 
μου εορτής μόνη μου χωρίς την οικογένειά μου, κάτι το οποίο ήταν αρκετά 
ψυχοφθόρο. Η ζωή στην καραντίνα κυλάει με πολύ αργούς ρυθμούς. 
Η καθημερινότητά μου βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ενασχόλησή μου 
με τις εργασίες για τη σχολή, σε περιπάτους, εφόσον ο καιρός το επιτρέπει 
και στην επικοινωνία με φίλους και οικογένεια μέσω  βιντεοκλήσης, κάτι το 
οποίο κάνει τη δεδομένη κατάσταση λίγο πιο υποφερτή. 
Κάτι που μας δίδαξαν οι δύσκολες αυτές μέρες, είναι να εκτιμάμε πράγματα, 
τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό τα θεωρούσαμε δεδομένα, όπως το να 
μπορούμε να παρακολουθούμε τα μαθήματα της σχολής μας, να πηγαίνουμε 
για περίπατο χωρίς να χρειάζεται να στείλουμε κάποιο μήνυμα, να βλέπουμε 
φίλους, οικογένεια κ.ο.κ.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων σταμάτησε να εργάζεται, κάτι το 
οποίο έχει αντίκτυπο και στους ίδιους αλλά και στην οικονομία 
ολόκληρης της χώρας. Ενώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται 
να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές συνθήκες, υπάρχει και η άλλη 
κατηγορία ανθρώπων, η οποία δεν έχει αναλογιστεί την αυστηρότητα 
των μέτρων και τη σοβαρότητα της περίστασης, με αποτέλεσμα να 
μας βάζουν όλους σε κίνδυνο. Χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία της 
άσκησης, οι προαναφερόμενοι κυκλοφορούν χωρίς να φοράνε γάντια 
ή μάσκα και συναθροίζονται με παραπάνω αριθμό ατόμων από όσα 
επιτρέπεται. Η απερισκεψία αυτών των ατόμων είναι ένας από τους 
λόγους που οδηγηθήκαμε σε τόσο αυστηρά μέτρα, ώστε πολλοί άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να σταματήσουν να εργάζονται και πολλά παιδιά 
εγκλωβίστηκαν στην πόλη στην οποία σπουδάζουν.
Ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει την τάση να πράττει το αντίθετο από αυτό 
που είναι το σωστό, επειδή έχει την ανάγκη να αισθανθεί με κάποιο τρόπο 
πως ‘επαναστατεί’, χωρίς όμως να σκέφτεται  πως εξαιτίας αυτού υπάρχει 
περίπτωση να αυξηθούν και οι μέρες εγκλεισμού αλλά και τα κρούσματα. 
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει όλοι να δρούμε ως μία οντότητα για 
το καλό όλων μας, ειδάλλως θα αργήσουμε πολύ να επιστρέψουμε στους 
κανονικούς μας ρυθμούς.

Αναστασία Γλάρου | anasglar@jour.auth.gr

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
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Ήρθε κι εδώ και εμείς βρισκόμαστε  
στο εδώ. Πρώτα νιώθεις χαμένος, 
αναζητάς πληροφορίες.  
Μετά βομβαρδίζεσαι από αυτές.  
Μετά το σκέφτεσαι. Ακούω μόνο για 
αυτό, και ότι θέλουν να ακούσω για αυτό. 
Ακούς ψέματα, αλήθειες, θεωρίες. Φόβος. 
Κάθε μέρα τρομοκρατούν.  
Τώρα να έρθουν οι αλλαγές, τα μέτρα. 
Στην απομόνωση λοιπόν.
Στην αρχή ξεκούραση. Περισσότερος 
χρόνος. Σαν διακοπές. Όλα καλά.  
Να μάθω πως να κάνω μάθημα online. 
Άσκηση υπομονής η σύνδεση στο skype. 
Το να βγαίνω έξω, προετοιμασία  
αρκετής ώρας. Το σούπερ μάρκετ, 
σχεδόν εμπόλεμη ζώνη. Χρησιμοποιούμε 
αντισηπτικό πιο πολύ από ότι πίνουμε 
νερό. Σειρές και σερφάρισμα 
στο διαδίκτυο για ώρες. Έρχεται και 
η βαρεμάρα κάποια στιγμή. Το φαγητό, 
μονίμως για αγχολυτική δράση. 
Μαγειρεύω διάφορες συνταγές, είναι 
το ευχάριστο της υπόθεσης. Δεν βλέπω 
πια ειδήσεις. Μόνο τα απαραίτητα. 
Κουράστηκα. 
Αρκετές μέρες μέσα κλεισμένοι.  
Τώρα πια η υπομονή δεν αρκεί.  
Η μελαγχολία  είναι περισσότερη από 
τον φόβο. Πόσοι κοντινοί μου άνθρωποι 
λένε πως θέλουν να βγουν έξω.  
Βλέπω τους φίλους μέσα από οθόνες.  
Τους ακούω από τα τηλέφωνα.  
Αλλά αυτό δεν αρκεί πλέον.  
Θέλω να βγω έξω χωρίς περιορισμούς.  
Μα κι όταν έρθει αυτή η στιγμή,  
τι θα αντικρίσω; «Φοβάμαι όλα αυτά που 
θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα», όπως 
σοφά λέει ο Βασίλης Παπακωσταντίνου.

Νικολέτα Σιώτα, nikolsiota@jour.auth.gr

ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΕΔΩ
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ΓΚΡΙΖΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
Πέρασα την καραντίνα κυρίως στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού 
μου, μιας και η πόλη έμοιαζε απλώς σαν μια επέκτασή του. 
Το σπίτι που μεγάλωσα, γεμάτο πράσινο και ανοιχτωσιά, ενοικιάζεται.  
Η παρέα μου ήταν το προσωπικό μου σούπερ-μάρκετ, απέναντι από 
τον δρόμο και οι διαδικτυακοί, στο σκαιπ, στο τηλέφωνο, στο τσατ. 
Είδα ανθρώπους να λυγίζουν συναισθηματικά, αλλά όλοι βρήκαν 
λύσεις. Οι δρόμοι άδειοι, τα πάρκα σε πλήρη ησυχία και τα φαρμακεία 
γεμάτα. Οι βόλτες στην παραλία περιορισμένες και οι έξοδοι μοναχικοί 
και υπό προϋποθέσεις. Τα αυτοκίνητα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο 
άλλο. Τα φανάρια ψάχνουν τον λόγο να κάνουν τη δουλειά τους. 
Ο αέρας πιο καθαρός από ποτέ και η μυρωδιά της πόλης για πρώτη 
φορά, κάτι παραπάνω από ανεκτή. 
Την πρώτη εβδομάδα, επειδή μένω μόνος μου, όπως και οι φίλοι μου 
από τη γειτονιά, κάναμε αρκετές μαζώξεις, συζητήσεις και βόλτες. 
Πρόσεξα ότι η καραντίνα ώθησε τη γενιά μου να κλείσει το τηλέφωνο 
και να εκτιμήσει το έξω. Η αξία του ηλεκτρονικού έφθινε, σε μια 
περίοδο, που το ίδιο ήταν το μόνο μέσο διαφυγής.
Έβαλα στόχο να κλείσω τις υποχρεώσεις που έχω στη σχολή μου και 
στην πόλη μου για να έχω την απαραίτητη πνευματική διαύγεια  
για τα σχέδια του επόμενου χρόνου. Εργασίες, εξάσκηση στα αγγλικά, 
μεταφράσεις, ντοκιμαντέρ και μοντάζ. Η τηλεόραση δεν άνοιγε 
στο σπίτι, αλλά τώρα οι ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και οι σειρές έγιναν 
ανάρπαστες. Καλλιτέχνες, μεγάλοι αθλητές, κοινωνικές ομάδες  
με πρωτάκουστες παραδόσεις, διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και μια ιστορία ενός κοριτσιού μεγαλωμένου σε μια κοινότητα 
χασιδιστών στη Νέα Υόρκη ήταν στο μενού μου.

Φοίβος-Ευάγγελος Θεοδωρίδης | foivosev@jour.auth.gr
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Περίεργοι οι ανοιξιάτικοι μήνες φέτος... 
Ποιος θα περίμενε ότι θα κλεινόμασταν 
στους τέσσερις τοίχους την πιο όμορφη 
εποχή του χρόνου; Όλα έγιναν γρήγορα 
και στην αρχή δεν συνειδητοποιήσαμε 
την κατάσταση.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια όμως του 
εγκλεισμού μας, καλλιεργήθηκε γόνιμο 
έδαφος για σκέψη... Πόσα μας έλειπαν 
από τη ρουτίνα που σιχαινόμασταν...
οι καθημερινές διαδρομές με τα γεμάτα 
λεωφορεία, η γκρίνια του συνεπιβάτη 
μας, τα νεύρα και οι φωνές...  
Και πόσα άλλα όμορφα μας έλειπαν...  
οι στιγμές με τους αγαπημένους μας,  
οι παρέες και ο καφές με τους φίλους 
μας, οι ατέλειωτες βόλτες στην πόλη,  
οι εκδρομές και τα ταξίδια...
Και τότε αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε 
πόσο μεγάλη αξία έχουν ακόμα και  
τα πιο δεδομένα και μικρά πράγματα  
στη ζωή... πόση αξία έχει μια στιγμή 
με τους ανθρώπους που αγαπάς, οι 
αγκαλιές, τα φιλιά, η τρυφερότητα... 
Και είναι αλήθεια τελικά. Εκτιμάς κάτι 
μόνο όταν θα το χάσεις... εκτιμήσαμε  
την ελευθερία μας και τις στιγμές μας 
μόνο αφότου τις χάσαμε εντελώς.
Έψαξα να βρω νοητά πού αποσκοπεί  
η κατάσταση αυτή και να βρω κάτι 
θετικό, μιας και λένε ότι όλα για κάποιο 
λόγο γίνονται... και αυτό  
που ανακάλυψα μου φάνηκε πως 
δικαιολογεί τα όσα βιώνουμε...
Ξεχάσαμε να είμαστε άνθρωποι, 
γίναμε αλαζόνες και ατομιστές, 
κοιτάμε μόνο το προσωπικό μας 

συμφέρον και αδιαφορούμε για τον 
διπλανό μας, αν έχει να φάει ή αν έχει 
κάπου να κοιμηθεί. Γιατί γίναμε τόσο 
εγωπαθείς; Γιατί μας νοιάζουν μόνο τα 
υλικά αγαθά και θέλουμε συνεχώς να 
αποκτάμε πιο πολλά; Αξίζουν άραγε 
τα αγαθά περισσότερο από τις στιγμές 
μας με τους άλλους ανθρώπους, από 
τις σχέσεις μας μαζί τους; Χάσαμε το 
μέτρο και το μέτρημα... χάσαμε για 
τα καλά την ανθρωπιά μας. Εύχομαι, 
όταν τελειώσει αυτός ο Γολγοθάς, να 
βγούμε έξω με χαμόγελο και να γίνουμε 
ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Να είμαστε πιο 
συνειδητοποιημένοι, πιο καλοσυνάτοι...
να βοηθάμε όποιον και όποια το έχει 
ανάγκη. Εύχομαι αυτή η περίοδος να 
είναι ένα μάθημα ζωής για όλους μας,  
για όλα τα υλικά αγαθά, όλα τα 
πρόσωπα, την υγεία, τις στιγμές που 
θεωρούμε δεδομένες στη ζωή μας! 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ! 
Ούτε η στέγη που έχουμε πάνω από το κεφάλι 
μας, ούτε η τροφή μας, ούτε τα αγαπημένα μας 
πρόσωπα, ούτε η υγεία μας! 
Προχωράμε με χαμόγελο και αισιοδοξία, λέμε 
σ’ αγαπώ στα άτομα για τα οποία νοιαζόμαστε 
σήμερα! Όχι αύριο! Κάνουμε καλές πράξεις 
σήμερα! Όχι αύριο! Ζούμε το σήμερα και 
ονειρευόμαστε το αύριο! Ας μας γίνει όλο 
αυτό ένα μάθημα ζωής, για να εκτιμήσουμε 
περισσότερο τις στιγμές που έχουμε και να 
είμαστε ευγνώμονες για αυτές!

Θεοδοσία Δημητρακίδου | theodosd@jour.auth.gr

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ
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Η ΑΝΟΙΞΗ
ΜΟΙΑΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΔΩ
Μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, κοντά στα Φάρσαλα. Όταν λέω 
‘μικρό’, εννοώ ‘μικρό. Εβδομήντα κάτοικοι, μπορεί και λιγότεροι. 
Δεν έχει κάτι ξεχωριστό, όμως εμένα μου αρέσει. Η καραντίνα 
δεν το άλλαξε καθόλου. Κόσμος δεν κυκλοφορούσε έτσι κι αλλιώς 
στους δρόμους. Το πολύ να περνούσαν δύο αυτοκίνητα όλη τη μέρα. 
Θα έλεγε κανείς ότι τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης 
τηρούνται από χρόνια εδώ. Αυτές τις μέρες όμως, το χωριό μοιάζει 
με παράδεισο. Η αυλή, ο κήπος, τα πουλιά που κελαηδούν...
Η άνοιξη μοιάζει διαφορετική εδώ. Ο χρόνος, όμως, δίνει 
την εντύπωση ότι είναι ατελείωτος. Πηγαίνω κάθε μέρα έναν 
περίπατο, προσπαθώ να διαβάσω όλα τα βιβλία που δεν διάβαζα 
γιατί ‘δεν είχα χρόνο’ και βοηθάω καμιά φορά στις κηπουρικές 
εργασίες, μιας και πλέον ο κήπος με τα πολύχρωμα λουλούδια μοιάζει 
με τρομερή πολυτέλεια.
Η καραντίνα προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα. Ένα διαφορετικό 
συναίσθημα κάθε μέρα. Αγανάκτηση, θυμός, απόγνωση, χαρά, 
ευγνωμοσύνη… Χάθηκαν πολλά σχέδια. Είναι περίεργο να είσαι τόσο 
κοντά στους φίλους σου και να μην μπορείς να τους δεις. Να θέλεις, 
και ταυτόχρονα να μη θέλεις, γιατί φοβάσαι. Είμαι όμως ευγνώμων 
που βρίσκομαι στο σπίτι, με άτομα που με αγαπούν. Ευγνώμων, που 
είμαστε όλοι καλά. Λυπάμαι πολύ που δεν ισχύει το ίδιο για όλους. 
Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που επηρεάστηκαν αφάνταστα από αυτήν 
την πανδημία. Δεν θα ήθελα ωστόσο να εστιάσω στις καταστροφές –
αν αυτό είναι εφικτό. Εξάλλου, όλα δείχνουν ότι φτάνουμε όλο και πιο 
κοντά στην κανονικότητα. Αν και δεν είμαι σίγουρη αν το ‘πριν’ ήταν 
κανονικό. Αν ο κορωνοϊός μάς έμαθε κάτι, πιστεύω πως αυτό είναι το 
τι πραγματικά έχει αξία. Και, σίγουρα, χρειαζόμασταν μια υπενθύμιση.

Παρασκευή Αλτάνη | aparaskevi@jour.auth.gr
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Η χώρα μας εδώ και περίπου δυο μήνες βρίσκεται 
αντιμέτωπη με την πανδημία του κορωνοϊού που 
μαστίζει πολλές χώρες σε όλη την υφήλιο. Λόγω της 
επικινδυνότητας του ιού, η ελληνική κυβέρνηση, 
όπως και πολλές άλλες κυβερνήσεις, αναγκάστηκε 
να πάρει δραστικά μέτρα με στόχο την προσπάθεια 
μείωσης  της διασποράς του ιού, με αποτέλεσμα 
να κλείσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις 
αλλά να επιβληθεί περιορισμένη απαγόρευση της 
κυκλοφορίας. Τόσο λόγω των μέτρων όσο και 
λόγω της πανδημίας, όλος ο κόσμος αναγκάστηκε 
να αλλάξει την καθημερινότητά του και να 
προσαρμοστεί σε μια νέα.
Όπως πολλοί άνθρωποι, έτσι και εγώ, στην αρχή 
δεν είχα καταλάβει ιδιαίτερα την σοβαρότητα της 
κατάστασης. Έκανα βόλτες, πήγαινα γυμναστήριο, 
ωστόσο με το που έκλεισαν τα πανεπιστήμια 
κατάλαβα ότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει αρκετά. 
Την επομένη, μετά το κλείσιμο των 
πανεπιστημίων, πήρα αρκετά από 
τα πράγματά μου και γύρισα πίσω 
στον μόνιμο τόπο κατοικίας μου, 
στα Κουφάλια, ωστόσο με τη σκέψη 
ότι σύντομα θα ξαναγύριζα στη 
Θεσσαλονίκη. Φυσικά, έτσι όπως 
ήρθαν τα πράγματα μάλλον θα 
αργήσει πολύ ακόμα.  
Παρόλο που ίσως δεν γυρίσω 
σύντομα Θεσσαλονίκη,  
ο κορωνοϊός δεν με έχει βγάλει 
εκτός προγράμματος, όσον αφορά το προπτυχιακό 
επίπεδο των σπουδών στο οποίο βρίσκομαι, 
χάρη στις τηλεδιασκέψεις. Από την ημέρα που 
έγινε γνωστό το κλείσιμο των πανεπιστημίων, 
πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις μέσω της 
πλατφόρμας Skype for Business και έτσι δεν έχω 
χάσει κανένα απολύτως μάθημα, ακόμα και εάν 
έχει χαθεί η άμεση διάδραση. Είναι πράγματι 
πολύ σημαντικό ότι δεν έχει χαθεί ένα κομμάτι 
της καθημερινότητάς μου, αφού μπορώ και 
παρακολουθώ τα μαθήματά μου -έστω και από 
απόσταση-, ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι έχουμε 
αρκετό φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να ξεχνιέμαι 
και να γεμίζει η μέρα μου, όντας απασχολημένη 
με τις εργασίες. Ωστόσο, ορισμένες φορές αυτός 
ο υπερβολικός φόρτος εργασιών με κουράζει 
ψυχολογικά, μιας και η κατάσταση είναι τέτοια  
που η πίεση δεν βοηθάει.
Επιπλέον, μπορεί η όλη κατάσταση να έχει αλλάξει 
την καθημερινότητά μου σε όλα τα άλλα επίπεδα 
πλην του πανεπιστημίου, ωστόσο προσπαθώ να μην 

αφήσω το θέμα του κορωνοϊού και του εγκλεισμού 
να με επηρεάσουν και να με ρίξουν ψυχολογικά. 
Σε αυτό φυσικά βοηθάει και το γεγονός ότι 
βρίσκομαι πίσω στο σπίτι μου, στα Κουφάλια, όπου 
είναι σχετικά μια μικρή κοινωνία και δεν υπάρχει 
τόσος μεγάλος φόβος. Υπάρχουν μέρες που και 
βόλτες θα κάνω με τρεις, τέσσερις φίλους και 
σουπερμάρκετ θα πάω. 
Ωστόσο, ο φόβος υπάρχει. Φόβος να μην κολλήσεις 
τον ιό και τον μεταφέρεις μέσα στο σπίτι και 
σε συγγενικά σου πρόσωπα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, ενός ‘αδικαιολόγητου’ φόβου που 
με έπιασε, ενώ σε κανονικές συνθήκες δεν θα το 
σκεφτόμουν καθόλου, ήταν όταν περίμενα στην 
ουρά για να βγάλω χρήματα από το ATM της 
τράπεζας. Ακριβώς μπροστά μου ήταν ένας άνδρας, 
μεγάλος σε ηλικία, περίπου 75 χρονών, ο οποίος 
έβηχε διαρκώς χωρίς να φοράει γάντια και μάσκα 

και στη συνέχεια ακούμπησε το 
μηχάνημα. Εκείνη τη στιγμή με 
έπιασε ο φόβος ότι μπορεί να 
κολλήσω το οτιδήποτε, ενώ έλεγα 
στον εαυτό μου ότι «τώρα δεν 
θα φύγεις, είναι η σειρά σου να 
βγάλεις χρήματα και έχεις όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης». 
Όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να 
σε τρελάνει. Υπάρχουν μέρες που 
είμαι πολύ χαρούμενη. Βοηθάει και 
ο καιρός σ’ αυτό. Κάνω δουλειές στο 

σπίτι, βγαίνω στην αυλή, παίζω με τα ξαδερφάκια 
μου ή περπατάω με παρέα. Επιπροσθέτως, στην όλη 
αυτήν την κατάσταση με βοηθάει ότι στο σπίτι τα 
πράγματα είναι πολύ ήρεμα, αν και υπάρχουν και οι 
φορές που μπορεί κανείς να διακρίνει περισσότερα 
νεύρα από όσα θα έπρεπε.
Ακόμη, έχω και τον αδερφό μου που κάνουμε 
αρκετά πράγματα μαζί, παίζοντας πολλά επιτραπέζια 
παιχνίδια, κάνοντας βόλτες με το ποδήλατο και 
βλέποντας πολλές σειρές και ταινίες. Χάρη στο 
ίντερνετ και στην τεχνολογία, μπορώ επίσης να 
μιλάω αμέτρητες ώρες με βιντεοκλήσεις με τους 
φίλους μου, οι οποίοι και αυτοί αναγκάστηκαν να 
γυρίσουν στον μόνιμο τόπο κατοικίας τους.
Ωστόσο, υπάρχουν και μέρες που δεν έχω όρεξη για 
τίποτα, μόνο φαΐ, κρεβάτι και Netflix. Πάλι καλά που 
έχουμε και το Netflix θα έλεγα.
Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό ότι όλο αυτό το 
διάστημα έχω χρόνο για περισυλλογή. Σκέφτομαι 
τι θέλω να κάνω στο μέλλον. Άρχισα να εκτιμώ 
ακόμα και τις μικρές στιγμές και να μη θεωρώ τίποτα 

ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
δεδομένο. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι εκείνο το 
Σάββατο που βρεθήκαμε στο σπίτι μου με τα παιδιά, 
πριν κλείσουν τα πανεπιστήμια, ήταν και η τελευταία 
φορά που τους είδα, μέχρι φυσικά την επόμενη που 
θα είναι ακόμα καλύτερη. Θεωρώ ότι από όλο αυτό 
θα βγούμε πιο δυνατοί και συνειδητοποιημένοι.
Παρόλο που μερικές φορές μπορεί να μην είμαι καλά 
ψυχολογικά ή να μην έχω διάθεση για τίποτα, δεν 
παύω να βλέπω την όλη κατάσταση με αισιοδοξία 
και να πιστεύω ότι ίσως όλο αυτό αλλάξει τους 
ανθρώπους προς το καλύτερο. Μέσα από όλη αυτήν 
την κατάσταση, κατάλαβα ότι ο χρόνος δεν είναι 
δεδομένος, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τις μέρες 
και τις στιγμές να περνούν χρησιμοποιώντας την 
πρόφαση ότι «και αύριο μέρα είναι». Πλέον είμαι 
σίγουρη για το τι ακριβώς θέλω να κάνω στο μέλλον 
και όταν τελειώσει όλο αυτό με το καλό, αποφάσισα 
να κυνηγώ τα όνειρά μου, χωρίς ενδοιασμούς και 
φόβο, καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Βασιλεία Γιαμαλή | giamaliv@jour.auth.gr
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μέχρι τα μεγαλύτερα όπως το σπίτι 
μας και η οικογένειά μας. Ποίκιλα 
συναισθήματα μπορούν να μας 
κατακλύσουν όταν ανοίξουμε επιτέλους 
τα μάτια μας και δούμε ότι πρέπει να 
ζήσουμε μια ζωή στους τέσσερις τοίχους 
με τις ανέσεις που έχουμε, χωρίς όμως 
υπερβολές. Κοντά σε αυτό, πλέον, 
μπορούμε να αναρωτηθούμε μήπως 
τόσο καιρό είχαμε περισσότερα από 
αυτά που έπρεπε ή ήμασταν υπερβολικοί 

και δεν ξέραμε ότι ένα κακό μπορεί να 
μας βρει και να μας αλλάξει τη ζωή μας 
τόσο αιφνίδια. Ένα άλλο κομμάτι που 
πρέπει να μας νοιάξει είναι η ζωή των 
αστέγων, οι οποίοι θέλοντας και μη, ζουν 
την καραντίνα τους ακόμη και τώρα, 
έξω από τα σπίτια τους χωρίς μια στέγη 
στο κεφάλι τους. Αυτό πρέπει να μας 
προβληματίσει και σαν κυβέρνηση και 
ληφθούν μέτρα ακόμα και για άτομα που 
δεν είναι τόσο τυχερά όσο εμείς. 

Ο κόσμος για πρώτη φορά μετά από 
δεκαετίες έρχεται αντιμέτωπος με τον 
εγκλεισμό και την καραντίνα. Εικόνες 
πρωτόγνωρες και δρόμοι έρημοι χωρίς 
αμάξια ούτε πεζούς. Ωστόσο οι μέρες 
σιγά σιγά περνούν και συνεχίζουμε να 
ελπίζουμε για μαζικές αλλαγές και ένα 
νέο αύριο, το οποίο θα μας δώσει θετικά 
νέα και αλλαγές για όλο αυτό που ζούμε 
και αντιμετωπίζουμε εδώ και μέρες.  
Ήταν τέλη Φεβρουάριου όταν 
ανακοινώθηκαν τα πρώτα κρούσματα 
και στην αρχή κανένας από εμάς δεν 
το πήρε στα σοβαρά. Προσωπικά είχα 
ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία 
πίστευα ότι όλο αυτό θα τελειώσει 
γρήγορα και δεν θα πάρει διαστάσεις 
και πως ήταν κάτι απλό και εύκολο να 
περάσει. Από την άλλη όμως, ξεκίνησε 
να με κατακλύζει ένας φόβος αν αυτός 
ο ιός θα άρχιζε να μας επηρεάζει τον 
καθένα ξεχωριστά και σε ποιον βαθμό. 
Όλοι μας έπρεπε να αντιληφθούμε 
έγκαιρα τα γεγονότα και όσο πιο 
γρήγορα θα το κάναμε τόσο το καλύτερο 
θα ήταν για το σύνολο. Σήμερα όμως 
καλούμαστε να σταματήσουμε όλο αυτό 
που γίνεται και να γίνουμε υπεύθυνα 
όντα, ώστε να πάψουν τα κρούσματα 
να αυξάνονται και να σταματήσουν 
τα social media να μας βομβαρδίζουν 
με ψευδείς ειδήσεις και ανακρίβειες. 
Επιπροσθέτως, οφείλουμε να μένουμε 
σπίτι συνεχώς και να αποφεύγουμε τις 
άσκοπες μετακινήσεις. Με όλο αυτό που 
γίνεται και τον υποχρεωτικό εγκλεισμό 
αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε 
τα μικρά πράγματα της ζωής και να 
εκτιμούμε τα όσα έχουμε, από τα πιο 
απλά όπως είναι ένα σπιτικό φαγητό 

ΑΙΦΝΙΔΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ας ελπίσουμε πως όταν όλο αυτό θα 
πάψει, θα έχουμε μάθει να αγαπάμε 
αυτά που έχουμε. Έως τότε ας 
εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα να 
έρθουμε πιο κοντά με τους δικούς μας 
ανθρώπους, απλά μένοντας σπίτι. 

Σάββας Ανδρέου | santreou@jour.auth.gr
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Η ΖΩΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ
Είναι πολύ παράξενο το πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν  
τα δεδομένα στη ζωή σου. Όταν ήρθε το πρώτο κρούσμα στην 
Ελλάδα, καταλάβαμε πως δεν θα αργούσαν τα πράγματα να γίνουν 
πολύ σοβαρά. Έτσι, συζητήσαμε με τους συμφοιτητές μου και 
αποφασίσαμε πως η καλύτερη επιλογή θα ήταν να πάμε στο σπίτι μας 
στην Κύπρο, και αυτό κάναμε. Τις πρώτες μέρες, στην αρχικά 14ημερη 
καραντίνα τις πέρασα αρκετά δημιουργικά. Γυμναστική στο σπίτι, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια… Μάλιστα, με τον πατέρα μου αποφασίσαμε 
να φρεσκάρουμε λίγο το σπίτι και έτσι περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί 
βάφοντας τους τοίχους. Όταν ξεκίνησε η αύξηση των κρουσμάτων 
και η ανησυχία της κυβέρνησης, καθώς τα κρούσματα σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες έφτασαν σε τρομερά ψηλά επίπεδα, ανακοίνωσε 
μέτρα προστασίας του κόσμου με κυριότερο την παραμονή στο σπίτι. 
Γρήγορα  κατάλαβα πως οι 14 μέρες θα γίνονταν σίγουρα 30 και 
βλέπουμε. Στην αρχή ένιωσα πανικό και άγχος αλλά δεν το άφησα  
να με καταβάλει. Προσπάθησα να βρω κι άλλα πράγματα για να 
γεμίσω τη μέρα μου. Αγόρασα ένα γιουκαλίλι, ένα μουσικό όργανο 
σαν μικρή κιθάρα και άρχισα να εξασκούμε για αρκετές ώρες  
τη μέρα.  Ήθελα εδώ και καιρό να το κάνω αυτό, αλλά δεν έβρισκα  
τον χρόνο. Τώρα ο χρόνος βρέθηκε. Πιστεύω πως το μυστικό μιας 
υγιούς αντιμετώπισης της καραντίνας είναι η καλή ψυχολογία και  
η πίστη πως ότι κάνεις το κάνεις για το κοινό καλό, αφού η καραντίνα 
βοηθά στη μείωση της δασποράς του ιού. Ο ελεύθερος χρόνος  
που προέκυψε αναγκαστικά με έκανε να δω καλύτερα τον εαυτό μου 
και να ανακαλύψω νέες πτυχές του, όπως ένα ταλέντο στη μουσική. 
Αυτό που μου έλειψε περισσότερο όμως είναι το ποδόσφαιρο, 
καθώς χωρίς αυτό νιώθω μισός. Παρολαυτά, με λίγη ακόμη υπομονή 
θα επιστρέψει η ζωή μας σε κανονικά επίπεδα και ελπίζω ακόμη 
καλύτερα και από πριν.

Αντρέας Χατζησέργης | chatziser@jour.auth.gr
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ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ
Καραντίνα. Η λέξη που ακούμε πιο πολύ από κάθε άλλη τον τελευταίο 
καιρό στην τηλεόραση, στις συνομιλίες με φίλους, συγγενείς,  
η κατάσταση που έχει μονοπωλήσει την ζωή μας. Αναφέρεται στην 
απομόνωση κάποιου, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση να διαδώσει τον κορωνοϊό. Όλοι μας 
από τις πρώτες μέρες του lockdown νιώσαμε περίεργα. Νιώσαμε 
εγκλωβισμένοι. Ακούγονταν όμως με όλους τους τόνους ,από παντού, 
ότι γίνεται για το κοινό καλό. Έκλεισαν σχολεία και πανεπιστήμια, 
καφετέριες και κέντρα διασκέδασης, θέατρα, γυμναστήρια, 
κινηματογράφοι. Πότε συνέβη κάτι τέτοιο άλλη φορά;  
Καταστάσεις πρωτόγνωρες. 
Και τι έγινε; 
Μείναμε σπίτι… Προσωπικά ήρθα αντιμέτωπη με ένα βουνό 
συναισθημάτων. Αρχικά το σοκ και ο φόβος του πώς θα το 
αντιμετωπίσω όλο αυτό, έπειτα η αίσθηση του περιορισμού και το 
γεγονός ότι ήμουν όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι.  Στη συνέχεια, 
ξεκίνησαν όλα να γίνονται ηλεκτρονικά και κάπως γέμισε και πάλι  
η καθημερινότητα. Μείναμε με τις οικογένειές μας, ψάξαμε τρόπους  
να τονώσουμε τη διάθεσή μας, γεννήθηκε μια ελπίδα. Βρήκαμε 
τρόπους να γίνουμε δημιουργικοί, παραγωγικοί εν μέσω καραντίνας... 
Μπορεί να νιώσαμε ότι μας περιορίζουν, ότι δεν έχουμε την ελευθερία 
να βρεθούμε με τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπούμε στο 
λεωφορείο για να πάμε στο Πανεπιστήμιο, να πάμε να πιούμε μια 
μπύρα στο αγαπημένο μας μαγαζί, να κάνουμε εν ολίγοις όλα όσα 
συνηθίζαμε, όμως ίσως αυτό μας έχει βοηθήσει στην τελική. 
Στο τέλος όλο αυτό θα το θυμόμαστε ως μια μακρινή ανάμνηση, 
θα λέμε στους νεότερους ότι ζήσαμε εκείνες τις εποχές της 
καραντίνας, εκείνους τους δύσκολους -κυρίως ψυχολογικά- μήνες. 
Αποξενωθήκαμε από τις ζωές μας...
Και τι θα έχει μείνει από όλο αυτό; Θα έχουμε γίνει πιο σοφοί; Ίσως. 
Θα έχουμε γίνει πιο υπομονετικοί; Πιθανόν. Θα είμαστε περισσότερο 
ευγνώμονες για ό,τι θεωρούσαμε έως τώρα δεδομένο; Φυσικά.  
Το θέμα είναι να κρατάμε πάντα την ελπίδα ζωντανή και όσο δύσκολα 
κι αν φαίνονται τα πράγματα να μένουμε πάντα αισιόδοξοι.  
Και τότε θα ζήσουμε μια άνοιξη, θα γεμίσουμε από αισιοδοξία και 
θετική ενέργεια, όπως ακριβώς όταν ανθίζουν τα λουλούδια και όλα 
γύρω ομορφαίνουν. Έτσι και οι ζωές μας θα ομορφύνουν, αφού εμείς 
θα έχουμε ανθίσει πλέον, θα έχουμε εξελιχθεί, θα έχουμε ωριμάσει  
και θα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

Μαρία Χατζηαστερίου | mchatziast@jour.auth.gr
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Είναι απίστευτο πως όλα μπορούν να αλλάξουν από 
την μια στιγμή στην άλλη και αυτό οφείλουμε, αργά 
ή γρήγορα, να το αποδεχθούμε. Είναι και που κάποιες 
φορές δεν εκτιμάμε -και συμπεριλαμβάνω και τον 
εαυτό μου- τα απλά, τα καθημερινά, τα αυτονόητα.  
Ένα φιλί, μια αγκαλιά, ένα καφέ με φίλους, μια μπύρα 
σ΄ αυτό το αγαπημένο μπαράκι που συχνάζεις με  
την παρέα, μια επίσκεψη στη γιαγιά και στον παππού. 
Τώρα όλα αυτά μας φαίνονται πολυτέλεια. 
Αναζητούμε πάντα αυτό το κάτι που θα μας κάνει 
-επιτέλους- να συνειδητοποιήσουμε την πραγματική 
ευτυχία, γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος έχει την τάση να 
ψάχνει πάντα το καλύτερο. Αναζητά το ‘καλλίτεροτερο’ 
από αυτό που ήδη έχει. 
Και τώρα πια, οι δρόμοι άδειοι λες και η ίδια η πόλη 
περιμένει την αφύπνιση, την αφύπνιση αυτή που θα 
μας εντάξει πάλι στην καθημερινότητα -ακόμη κι αν 
αυτή δεν θα μπορούσε να είναι παρά μια ξενέρωτη 
ρουτίνα. Μα η πόλη είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς, η 
Αθήνα, η Ρώμη, το Λονδίνο, το Παρίσι. Όλοι εμείς που 
αναμένουμε το βέβαιο και την ‘απελευθέρωση’. 
Οφείλω να ομολογήσω ότι, μου έχει λείψει εκείνο 
το πρωινό ξύπνημα για το μάθημα στις 9. Μου έχει 
λείψει επίσης, εκείνο το οικογενειακό τραπέζι με 
τη γιαγιά, τον παππού και τις θείες -ακόμη κι αν 
πήγαινα με το ζόρι. Μου έλειψε ακόμη και η συνήθεια 
να προγραμματίζω τις εξόδους για το επόμενο 
σαββατοκύριακο. 
Μου έχει λείψει η κανονικότητα, μου έχουν λείψει  
τα απλά πράγματα.
Θα περάσουν όμως όλα αυτά. Θα περάσουν με λίγη 
πίστη και υπομονή. Γιατί σε όλο αυτό είμαστε όλοι 
μαζί, όλοι μαζί ενωμένοι. Γιατί μαγκιά δεν είναι να 
πας κόντρα στο κατεστημένο, μαγκιά είναι να μείνεις 
σπίτι για να σώσεις τον ηλικιωμένο, τον καρκινοπαθή, 
τον καρδιοπαθή και τον διαβητικό. Μαγκιά είναι να 
σέβεσαι, να συμπάσχεις και να υπακούς. Μαγκιά είναι 
να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες, τον αγώνα, τις θυσίες 
και τις στερήσεις των ατόμων της πρώτης γραμμής 
που είναι κοντά στους συνανθρώπους μας. Γιατί πάνω 
απ’ όλα είμαστε άνθρωποι, ακόμη κι αν γκρινιάζουμε, 
ακόμη κι αν απελπιζόμαστε, ακόμη κι αν το όρια της 
υπομονής στενεύουν. Μένουμε σπίτι λοιπόν και όπως 
κάποιος πολύ σοφά είπε: «Ας χάσουμε μια άνοιξη αλλά 
όταν μετρηθούμε το καλοκαίρι να μην λείπει κανείς».

Εύα-Αιμιλία Καούλλα | ekaoulla@jour.auth.gr 

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΞΥΠΝΗΜΑ
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ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΗΣΥΧΙΑ
Παντού σιωπή. Μια πρωτόγνωρη ησυχία κατακλύζει το σύμπαν.  
Μια ησυχία, η οποία προκαλεί τον μεγαλύτερο θόρυβο στις ψυχές  
των ανθρώπων. Ο πλανήτης βρίσκεται σε ύπνωση. Οι άνθρωποι νοερά 
ξύπνιοι, σε μια νέα σκληρή πραγματικότητα. Σε μια πραγματικότητα, 
η οποία  προσπαθεί να τους διδάξει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο 
σ’ αυτήν τη ζωή. O κόσμος ξαφνικά βρίσκεται σε αδιέξοδο. 
Πολλοί παλεύουν με τη μοναξιά τους κι άλλοι με τα μπερδεμένα 
συναισθήματά τους. Άραγε για ποιόν εγκλεισμό μιλάμε; Για ποια 
αδιέξοδο και ποια φυλακή; Τι λείπει πραγματικά απ’ τις ζωές μας;
Και κάπου εδώ έρχεται η στιγμή που πρέπει να σκεφτούμε και ν’ 
αναρωτηθούμε. Μήπως είχαμε περισσότερα από αυτά που αληθινά 
χρειαζόμασταν; Μήπως τελικά ήμασταν πιο ευτυχισμένοι από όσο 
νομίζαμε;  Μήπως εθελοτυφλούσαμε τόσο πολύ και παραβλέπαμε  
την πραγματική αξία της ζωής; 
Φαίνεται, πως είχαμε μάθει να ζούμε βυθισμένοι στα υλικά αγαθά,  
στη διασκέδαση, στα γλέντια, στα ξενύχτια, στις εφήμερες απολαύσεις 
της ζωής. Είχαμε ξεχάσει την ουσία του να είναι κανείς ζωντανός  
και κάπως έτσι χάσαμε το νόημα.
Μα τώρα πια άρχισαν ξαφνικά να παίρνουν υπόσταση όλα.  
Η διασκέδαση, οι βόλτες, οι αγκαλιές, τα φιλιά,  τα χαμόγελα,  
οι άνθρωποι, η φύση, η ζωή. 
Μόνο μια στιγμή αρκούσε τελικά για να αντιληφθούμε πως όλα αυτά 
τ’ ασήμαντα -όπως νομίζαμε- πράγματα, είναι  τόσο σημαντικά  
στα μάτια ενός έγκλειστου ανθρώπου.  
Έγκλειστου ψυχικά, αλλά και σωματικά.  
Ας ανοίξουμε τα μάτια μας λοιπόν, κι ας εκτιμήσουμε όλα όσα δεν 
εκτιμούσαμε τόσον καιρό. Ας γίνει όλο αυτό μια αφορμή και ένα καλό 
μάθημα για να αγαπήσουμε ότι έχουμε και να αντιληφθούμε πόσο 
πραγματικά ευτυχισμένοι ήμασταν!

Κατερίνα Χρυσοστόμου | chrykate@jour.auth.gr 
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Ποιος θα περίμενε πως το 2020 θα ήταν ένα 
έτος το οποίο θα άλλαζε την καθημερινότητα 
των ανθρώπων σε ολόκληρο το πλανήτη; 
Μιλάμε πιθανόν για μια από τις χειρότερες 
χρονιές την τελευταία χιλιετία. Ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με έναν κοινό και αόρατο εχθρό, 
τον κορωνοϊό.  Το όπλο μας απέναντί του, 
όσο παράξενο και να ακούγεται, είναι να 
περιοριστούμε στα σπίτια μας. Πως τα φέρνει 
έτσι η ζωή όμως; Το μεγαλύτερο μας όπλο είναι 
στην ουσία κάτι ‘άχρηστο’, αλλά ταυτόχρονα 
τόσο σημαντικό. Μέχρι το τέλος του 2019  
όλα κυλούσαν ομαλά. Τίποτα δεν άλλαζε  
στην καθημερινότητά μας. Και τώρα στις αρχές 
του 2020, μας υποχρεώνουν να μείνουμε στο 
σπίτι μας, ώστε να μην προσβληθούμε εμείς 
ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς μας 
από τον ‘θανατηφόρο ιό’. Προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα 
πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε και να 
εφαρμόζουμε τους κανόνες υγιεινής, αλλά και 
τα μέτρα που η κάθε πολιτική ηγεσία έχει θέσει 
στους πολίτες της. Σίγουρα η κατάσταση αυτή 
έχει δυσαρεστήσει όλους τους ανθρώπους 
παγκοσμίως, όμως με υπομονή και τήρηση 
των μέτρων θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε 
ακόμα ένα πρόβλημα, όσο μεγάλο και αν 
είναι. Η προσπάθεια δεν πρέπει να σταματήσει 
από κανέναν διότι ολόκληρος ο πληθυσμός 
αγωνίζεται και ιδιαίτερα είναι κάποια άτομα, 
όπως οι γιατροί και οι νοσηλευτές,   
τα οποία καθημερινώς βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή αυτού του ‘περίεργου’ πολέμου.  
Είναι ουσιαστικά οι ήρωες που στέκονται 
όρθιοι απέναντι στον ιό , αυτοί που δεν μένουν 
στο σπίτι και παλεύουν περισσότερο από όλους 
ώστε να καταφέρουν να τον ‘εξολοθρεύσουν’. 
Ας ελπίσουμε λοιπόν, πως όλοι μαζί ενωμένοι 
με υπομονή και θέληση θα μπορέσουμε  
να επαναφέρουμε την καθημερινότητα  
ξανά στη ζωή μας!

Μιχάλης Μύθιλλου | mythillo@jour.auth.gr

ΕΝΑΣ ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ
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Επέστρεψα στο χωριό μου, μετά από αρκετούς μήνες 
που είχα να πάω λόγω της πρακτικής άσκησης. 
Πήρα μαζί μου, όπως πάντα, δύο ρούχα και τα 
απολύτως απαραίτητα,  υπολογίζοντας να κάτσω 
μόνο τρεις μέρες. Ωστόσο, σύντομα απαγόρευσαν 
τις μετακινήσεις από νομό σε νομό με αποτέλεσμα 
να μείνω ένα μήνα. Στο πατρικό σπίτι αντίκρισα 
μια κατάσταση ελεγχόμενου πανικού, τόσο σε 
οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 
Το μεγάλο πλήγμα ήταν η ανεργία των γονιών μου, 
καθώς ο δήμαρχος είχε αποφασίσει να κλείσει τις 
λαϊκές αγορές του δήμου όπου εργάζονται, με δική 
του πρωτοβουλία. Παρόλα αυτά επικρατούσε μια 
γενικότερη σύγχυση σχετικά με το τι θα κλείσει, αν 
θα κλείσει, τι θα κάνουμε, ποιο είναι το σωστό, ποιο 
είναι το λάθος; Πολλά ερωτήματα γύρω από τον ιό 
τον ίδιο αλλά και την καθημερινότητα. 
Η συνέχιση του τελευταίου μου εξαμήνου στη 
σχολή από απόσταση, μέσω της τηλεκπαίδευσης, 
στην αρχή μου φάνηκε συναρπαστική. Ξυπνούσα 
το πρωί παραμένοντας με τις πιτζάμες και χωρίς να 
μετακινηθώ σχεδόν καθόλου, παρακολουθούσα τα 
μαθήματα. Γρήγορα όμως ήρθαν τα προβλήματα, 
τόσο τεχνικά όσο και ψυχολογικά. Το διαδίκτυο 
και το σήμα στο χωριό δε μπόρεσε να ανταποκριθεί 
στις καθημερινές μου απαιτήσεις. Πέραν αυτού 
όλα έμοιαζαν απίστευτα μάταια, δεν είχα καμία 
εμπιστοσύνη στις αποφάσεις της κυρίας υπουργού 
παιδείας και ο μονόλογος των καθηγητών άρχιζε 
να με κουράζει καθώς δεν υπήρχε μεγάλη 
δυνατότητα συνομιλίας, λόγω συνωστισμού. 
Φαινόταν γενικά ότι για όλους μας ήταν κάτι ξένο 
και πρωτόγνωρο. Άρχισαν να μου λείπουν και 
στιγμές που μπορούσα να ζήσω, όντας φοιτήτρια 
του τελευταίου εξαμήνου και φυσικά οι φίλοι μου. 
Σύντομα λοιπόν, άρχισα να αμφισβητώ τα πάντα, 
μάλλον για λόγους επιβίωσης. Στην υπόλοιπη 
καθημερινότητα η απρόσμενη συμβίωση με τους 
γονείς για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν λίγο 
δύσκολη, το θετικό, και αυτό που με έκανε 
να ξεχαστώ αρκετά, ήταν η παρουσία του μικρού μου 
αδερφού, του Τίτου. 

Το πιο δύσκολο ήταν που αποχωρίστηκα τόσο 
απότομα τον Ιάκωβο, από κει που νόμιζα πως θα 
κάνω να τον δω τρεις μέρες, ξαφνικά έκανα να τον 
δω ένα μήνα και χωρίς να ξέρω από την αρχή ότι 
όντως θα ήταν ένας μήνας. Το πιο δύσκολο μάλλον 
τελικά ήταν και είναι η αβεβαιότητα. Περιμέναμε 
κάθε μέρα να μάθουμε  τι θα γίνει και έως πότε θα 
είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας. Στην αρχή 
δύο εβδομάδες, μετά άλλες δύο, μετά κι άλλες...
Το αποκορύφωμα η καθολική απαγόρευση 
κυκλοφορίας και η άδεια για συγκεκριμένους 
λόγους. Εκεί τα πράγματα στο μυαλό μου έγιναν 
πολύ περίεργα. Όσο λογικός και αν είσαι, περνάνε 
από το μυαλό σου διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. 
Αναρωτιέσαι κατά πόσο όλα αυτά είναι αληθινά. 
Μήπως το ένα ή μήπως το άλλο. Η στέρηση της 
προσωπικής μου ελευθερίας μου στοίχισε αρκετά γι 
αυτό και αποφάσισα να κάνω την επανάστασή μου, 
αδιαφορώντας για τις συνέπειες και να πάω να βρω 
τον Ιάκωβο. Ήταν και μια καλή πρόφαση για 
να συνεχίσω και τα μαθήματα από απόσταση, καθώς 
οι συνθήκες δικτύωσης στο χωριό δε βοηθούσαν. 
Ήρθα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και όλα ήταν 
καλύτερα. Ακόμα και το μήνυμα άρχισε να γίνεται 
συνήθεια. Πέρασε ενάμισης μήνας. Μου λείπει όμως 
πάρα πολύ ο μικρός μου αδερφός, ο Τίτος, όπου 
χάρη σ’ αυτόν κατάφερα να επιβιώσω στο χωριό 
για έναν μήνα, μη έχοντας ούτε φίλους, ούτε τον 
άνθρωπο μου. Φυσικά και περνούσα ωραία 
με την οικογένειά μου, αλλά δεν είναι κάτι 
που έχω συνηθίσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 
Αφού ησύχασαν τα πράγματα, γύρισα και πάλι στο 
χωριό. Γύρισα στον ήρωα μου αυτής της καραντίνας 
στον αδερφό μου Τίτο! Πραγματικά δεν ξέρω 
πως θα τα είχα βγάλει πέρα αν δεν ήταν αυτός. 
Αναρωτιέμαι αν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την 
στέρηση της ελευθερίας, για όποιον λόγο και να 
γίνεται. Το ότι πάντα υπάρχουν και χειρότερα δεν 
αιτιολογεί τίποτα. Πάντα υπάρχουν χειρότερα, αλλά 
υπάρχουν ΠΑΝΤΑ και καλλίτερα!

Νίκη Σταματιάδου | nikistam@jour.auth.gr

Ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ Ο ΤΙΤΟΣ
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