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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2019-20 στο ΑΠΘ, 
ολοκληρώθηκαν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  
Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησα από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ που παρακολουθούσαν 
το μάθημα “Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων”, να γράψουν  
ένα κείμενο για το πώς νιώθουν μέσα σε αυτήν την περίεργη 
συγκυρία και να το συνοδεύσουν με μία φωτογραφία,  
με σκοπό να ετοιμαστεί μια έκδοση, ως ανάμνηση της περιόδου.  
Έτσι, δημοσιεύτηκε η έκτακτη έκδοση του περιοδικού  
Quarantext, https://issuu.com/gina_georgiadou/docs/quarantext, 
με την ευχή να μην εκδοθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον.  
Όμως, η συνεχιζόμενη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19,  
είχε ως αποτέλεσμα και το χειμερινό εξάμηνο του 2020-21  
να ολοκληρωθεί από απόσταση. Αποφασίσαμε με το νέο τμήμα 
του χειμερινού εξαμήνου να επαναλάβουμε την έκδοση,  
με κείμενα και φωτογραφίες που ‘αποτυπώνουν’ τη δεύτερη 
καραντίνα, με την ευχή το Quarantext II να είναι  
η τελευταία έκτακτη έκδοση.  

Αν συγκρίνω τα κείμενα από την πρώτη, με αυτά από τη δεύτερη 
έκδοση, γίνεται φανερό πως οι δυσκολίες πληθαίνουν και οι 
αντοχές μειώνονται. Όμως, η αισιοδοξία και η όρεξη για ζωή,  
που –ευτυχώς– συνοδεύουν τις νεανικές ψυχές, υπερισχύουν.

Στις σελίδες που ακολουθούν,  φοιτήτριες και φοιτητές  
του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ  
“σκέφτονται και γράφουν” για τη δική τους “δεύτερη”  
–και ελπίζω τελευταία– καραντίνα. 

Καλή ανάγνωση 

Ελισάβετ Τζίνα Γεωργιάδου | egeorgiadou@jour.auth.gr
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ΖΩΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
Οι τελευταίοι μήνες ήταν περίεργοι, σαν ο χρόνος να σταμάτησε εκείνο το απόγευμα  
στις 11 του Μάρτη.  Τότε νομίσαμε ότι οι 14 μέρες εγκλεισμού θα ήταν 14 μέρες διακοπών. 
Κανένας δεν μας προειδοποίησε για το τι θα ερχόταν. Κανένας δεν μας είπε ότι τους 
ανθρώπους που αποχαιρετήσαμε για να κλειστούμε στο σπίτι, θα τους βλέπαμε τελευταία 
φορά. Τώρα που το όριο του κόσμου μας είναι το όριο του σπιτιού μας και ό,τι βλέπουμε  
στην οθόνη το όριο της αλήθειας μας, ποτέ κανένας καφές δεν θα είναι τόσο γλυκός  
όσο εκείνοι οι τελευταίοι με αυτούς που αγαπάμε. 
Στην αρχή ένιωσα φόβο. Κάποιες στιγμές έγινε και πανικός. Τώρα απλά κούραση.  
Πόσες ταινίες και σειρές να δεις για να νιώσεις πιο ελεύθερος; Πόσος αναστοχασμός  
μέχρι να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε;  Πόσα emails να δεχτείς ξεκινώντας,  
«Ελπίζω αυτό το μήνυμα να σας βρίσκει καλά» μέχρι να παραδεχτείς ότι δεν σε βρίσκει καλά;
Η αβεβαιότητα είναι περίεργο συναίσθημα. Το ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή ο εγκλεισμός 
είναι σίγουρο, μετά, όμως, από την καραντίνα, τι; Το χάος; Το τίποτα; Θα είμαστε  
όπως είμασταν πριν;  Το να θέλεις να εξερευνήσεις, να μάθεις, να ταξιδέψεις   
είναι γραμμένο στο DNA κάθε εικοσάχρονου. Αν κάθε πράγμα στον καιρό του,  
αυτός θα ήταν ο καιρός που δεν θα μας τρόμαζε τίποτα, δεν θα μας σταματούσε τίποτα.  
Θα είχαμε τον κόσμο στα χέρια μας. Τώρα υπάρχει μόνο μια αίσθηση ότι μας εξαπάτησαν,  
σαν να μας  έκλεψε μήνες ο κορονοϊός από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. 
Η λύπηση, όμως, δεν πρόκειται να τους φέρει πίσω. Το χρωστάμε στον εαυτό μας,  
ή τουλάχιστον στον παλιό εαυτό μας, να κοιτάζουμε λίγο πιο μακριά από τους τέσσερεις 
τοίχους του σπιτιού, εκεί όπου κάποτε θα ξανασυναντηθούμε με τους φίλους, τις αγάπες  
και τις περιπέτειες που βάλαμε προσωρινά σε αναμονή.

Ειρήνη Νοταρά | eirininotara@jour.auth.gr 
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ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 2020.. ZOOM
Καραντίνα, πανδημία, μάσκα.  
Λέξεις που σίγουρα κανείς δεν περίμενε ότι θα χαρακτηρίσουν το 2020,  
όταν έπινε τα ποτά του, γιορτάζοντας τον ερχομό του απίστευτου νέου έτους.  
Απρόσμενο, αλλά αναπόφευκτο το κλείσιμο στο σπίτι. Στην αρχή ήταν χαλαρωτικό,  
όσο όμως τα μέτρα οξύνονταν, τόσο αυξανόταν και η μιζέρια. Ήμουν από τα άτομα  
που θεωρούσαν το 2020 χρονιά τους, είχα οργανώσει ταξίδια σε εσωτερικό και εξωτερικό, 
συνεντεύξεις για δουλειές και σίγουρα πολλές εξόδους σε καφέ και μπαρ. 
Βλέποντας όλα τα σχέδια μου απλά να ακυρώνονται, χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι  
για να το σταματήσω και δια μαγείας να βρεθώ στο Βερολίνο για μπύρες, η διάθεσή μου 
για το οτιδήποτε εξαφανίστηκε. Το μόνο παράθυρο ευτυχίας που υπάρχει φέτος είναι 
αυτό του Zoom. Μιλώ σχεδόν κάθε μέρα online με φίλους και γνωστούς, όμως σε καμία 
περίπτωση δεν αντικαθιστά τον τετράωρο καφέ κάπου έξω, με μια υπέροχη θέα.  
Και το σπανακόρυζο της μαμάς εννοείται υπέροχο, όμως δε συγκρίνεται με το μεξικάνικο 
εστιατόριο στο κέντρο. Φυσικά και βγαίνουμε για άθληση, την περίφημη σε όλους 
μετακίνηση 6, αλλά και πάλι τα θέματα συζήτησης και η όρεξη στερεύουν γρήγορα.  
Από πολλούς άκουγα ότι όλο αυτό αποτελεί ευκαιρία, για να αξιοποιήσουμε ποιοτικά  
τον χρόνο που υπάρχει με τις οικογένειές μας. Πόσα να πω πια με τους γονείς μου;  
Και εκείνοι είναι σαστισμένοι από τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Νομίζω όμως ότι για τους περισσότερους είναι δυσκολότερο, διότι κάποιοι δεν μπορούν  
να μείνουν μόνοι με τον εαυτό και τις σκέψεις τους. Η αυτοκριτική και η αναπόληση  
των παλιών στιγμών ήταν κάτι που όλοι κάναμε, και προσωπικά αυτό με βελτίωσε  
και με κάνει να ανυπομονώ για την επιστροφή στην καθημερινότητα. Άλλοι βυθίστηκαν 
στη σκέψη τους και περιορίστηκαν στα όρια που τους έβαλε η θλίψη. Εγώ προσπάθησα, 
και ακόμη προσπαθώ να κρατώ απασχολημένο τον εαυτό μου με το οτιδήποτε, κυρίως  
για να νιώθω ότι δεν παραμένω στάσιμη. Δεν πετυχαίνει πάντα δυστυχώς, αλλά δεν έχω 
και κάτι να χάσω. Σίγουρα έμαθα και εμπέδωσα πλέον, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, 
ούτε μια στιγμή, ούτε ένα άτομο. Το χειρότερο της φετινής χρονιάς ήταν να απομακρυνθώ 
από τους ανθρώπους μου και το καλύτερο να συμμετέχω σε μια έκθεση φωτογραφίας, 
δεδομένου ότι δεν είχα πιάσει κάμερα στα χέρια μου για σοβαρό λόγο, μέχρι να μου δοθεί 
τυχαία αυτή η ευκαιρία, κάτι που σίγουρα θα γιορτάζαμε και θα απαθανατίζαμε τις στιγμές.
Γενικά, όλη η χρονιά αιωρείται μέσα σε μια μεγάλη φούσκα ειρωνείας.  
Τι περιμένω;  
Τη μύτη της βελόνας του εμβολίου!  
Για να ησυχάσουμε επιτέλους όλοι και να ζήσουμε χωρίς φόβο και περιορισμούς όπως πριν, 
ίσως και με περισσότερη αγάπη για τους γύρω μας.

Σοφία Βαφειάδου | svafeiad@jour.auth.gr
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Καραντίνα φάση 2η. Αν και “τεχνικά” προετοιμασμένοι, αυτό που μας βαραίνει πιο πολύ 
είναι οι συναισθηματικές επιπτώσεις. Οι πρώτες δύο βδομάδες του Νοέμβρη ήταν δύσκολες, 
καθώς είχα μόλις συνηθίσει να βγαίνω και πάλι έξω. Όταν όμως περνάς μέρες ολόκληρες 
στο κρεβάτι είσαι μη παραγωγικός. Θέλεις να βγεις απεγνωσμένα έξω και ταυτόχρονα δεν 
βρίσκεις το ψυχικό σθένος, καθώς άθελά σου έχεις εισέλθει σε μια κατάσταση σωματικής και 
ψυχικής ατροφίας. Η συνέχεια δεν διάφερε πολύ. Οι ατελείωτες ώρες μπροστά σε μια οθόνη 
αυξήθηκαν, καθώς πλέον η μοναδική ψυχαγωγία που σου έχει μείνει περιορίζεται σε μια ακόμη 
οθόνη. Το σώμα σου μονίμως κουρασμένο, το άλλοτε άνετο κρεβάτι σε έχει κουράσει και 
τρέφεσαι ελάχιστα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί.  
Κοινή απορία των φοιτητών είναι, εάν οι καθηγητές θεωρούν πως μέσα στην καραντίνα  
δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το πανεπιστήμιο. Σχολή, διάβασμα,  
ύπνος και πάλι απ’ την αρχή. Μέρες αέναες και χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
Ο μεγαλύτερος εχθρός και φίλος σου είναι οι σκέψεις. Δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις,  
έτσι στρέφεσαι στον εαυτό σου και σε σκέψεις που κατέπνιγες εδώ και καιρό. Ίσως κάποιες 
δημιουργήθηκαν και στο διάστημα της καραντίνας. Το μόνο σίγουρο όμως είναι πως ποτέ  
δεν ξεμένεις από θέματα για να συζητήσεις με τον εαυτό σου. Θέματα σοβαρά, προσωπικά  
που σε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και αναγκάζεσαι να έρθεις αντιμέτωπος μαζί τους  
σε μια από τις πιο ευάλωτες σου στιγμές ή και θέματα πιο γενικά που πλέον έχεις χρόνο  
να σκεφτείς εκτενέστερα ή/και να αμφισβητήσεις. Σκέψεις που σε θλίβουν, σε αναστατώνουν  
ή σε γεμίζουν ερωτηματικά. Σκέψεις που σε τραβάνε ολοένα και πιο κάτω, την ώρα που 
παλεύεις να επιβιώσεις από τα νέα άγχη που σου έχει προκαλέσει η πανδημία, τα προσωπικά 
σου προβλήματα αλλά και μια ακαδημαϊκή σταθερότητα που πασχίζεις να κρατήσεις. 
Προσπαθείς, λοιπόν, να κρατηθείς από κάτι. Το παρατήρησα σε μια γωνία μισοξεραμένο,  
χωρίς νερό, μακριά από τον ήλιο. Για μένα αυτό το κάτι ήταν ένα μικρό φυτό που μου έφερε  
ως δώρο η μητέρα μου. Είχα να το φροντίσω εβδομάδες. Κοιτάζοντάς το, έβλεπα την ψυχική 
μου κατάσταση και πόσο την είχα παραμελήσει. Τόσο εγώ όσο και το φυτό καταβάλαμε 
μεγάλη προσπάθεια να μείνουμε “όρθιοι”. Ήταν το πρώτο κίνητρο που ένιωσα εδώ και 
εβδομάδες και ήξερα πως εάν έβαζα στόχο να κρατήσω το φυτό υγιές θα τα κατάφερνα  
κι εγώ μαζί του. Μόνη, μεταφερόμενη δύο μήνες από δωμάτιο σε δωμάτιο χωρίς σκοπό, 
χρειαζόμουν έναν “συνοδοιπόρο” σε αυτό το ταξίδι της απομόνωσης και ευτυχώς τον βρήκα.

Αλίκη Βασιλείου  | vasileioua@jour.auth.gr

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ
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Συνήθως, κρατάμε ημερολόγιο γιατί 
επιδιώκουμε να κρατήσουμε ζωντανές 
κάποιες αναμνήσεις, οι οποίες μας έκαναν 
να αισθανθούμε όμορφα, ή συμβάντα, 
τα οποία μας δίδαξαν ένα σημαντικό 
μάθημα. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις 
συμπεριλαμβάνεται και το συγκεκριμένο 
κείμενο. Διανύουμε μία περίοδο δύσκολη 
για τον καθένα μας. Είναι η δεύτερη φορά 
που μπαίνουμε σε αυτήν την διαδικασία 
απομόνωσης από τα αγαπημένα μας άτομα, 
αλλά όπως και την προηγούμενη φορά καλό 
θα ήταν να θυμόμαστε ότι όλο αυτό κάποια 
στιγμή θα τελειώσει. Δεν θα έπρεπε  
να το βλέπουμε μόνο σαν βασανιστήριο  
ή εμπόδιο, αλλά σαν μία μοναδική ευκαιρία. 
Τώρα, είναι ο καιρός να ανακαλύψουμε  
ποιοι είμαστε όταν κανείς δεν μας παρατηρεί, 
όταν τις περισσότερες στιγμές η μοναδική 
παρέα που έχουμε είναι ο εαυτός μας  
και ίσως ανακαλύψουμε κάτι μοναδικό,  
ότι αυτή μπορεί να είναι και η καλύτερη 
παρέα κάποιες φορές. Ας επενδύσουμε, 
λοιπόν, στον εαυτό μας, ας θυμηθούμε 
δραστηριότητες και χόμπι που έκαναν 
αξέχαστα τα παιδικά μας χρόνια,  
ας αφεθούμε για πρώτη φορά, χωρίς  
να έχουμε στο μυαλό μας όλα όσα  
μας βαραίνουν καθημερινά.  
Η περίοδος αυτή είναι ιδανική  
για να ανανεώσουμε τη σχέση  
που έχουμε με τον εαυτό μας, επομένως  
ας μην σπαταλήσουμε αυτήν την ευκαιρία! 

Βασιλική Μόκκα | vasilmokka@jour.auth.gr

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
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ΘΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
Θα ήταν υπέροχο να ασχολούμουν πιο εντατικά με τη σχολή μου και να ξεκινούσα  
να διάβαζα αυτό το βιβλίο που όλο το λέω και ποτέ δεν το κάνω. Πιθανότατα  
θα ήταν υπέροχο να κάνω όλα αυτά που έχω αναβάλει, γιατί απλά δεν είχα ποτέ 
χρόνο. Αλλά τώρα, αυτή η καραντίνα μου έχει δώσει τόσο πολύ χρόνο, που δεν έχω 
κάνει κάτι. Δεν έχω κάνει τίποτα. Από το lockdown, δυσκολεύτηκα να βρω κίνητρα 
για να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από το να σηκωθώ από το κρεβάτι και να μπαίνω 
σταδιακά στα μαθήματα του Zoom. Δεν είναι μυστικό ότι εμείς, οι άνθρωποι, είμαστε 
μόνοι. Αλλά αυτή η παράξενη μέρα και εποχή με μια παγκόσμια πανδημία,  
τα πράγματα φαίνεται να είναι ακόμη πιο μοναχικά. Γιατί συμβαίνει αυτό;  
Πιστεύω ότι επειδή τα μικρά πράγματα που κάναμε με τους άλλους, αυτές οι μικρές 
ελευθερίες, μας έχουν αφαιρεθεί. Πράγματα όπως το να βγούμε με κάποιον φίλο,  
να πάρουμε κάποιον αγκαλιά, να πάμε ένα ταξίδι, είναι πλέον “απαγορευμένα”.  
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, αναρωτήθηκα πώς να θεραπεύσω 
αυτήν τη φαινομενικά διαφορετική μοναξιά. Και όπως το πιο πρόσφατο τεστ που 
έκανα, έχω πολλές κενές απαντήσεις. Ωστόσο, στις προσπάθειές μου, ανακάλυψα ότι, 
όπως και εγώ, και πολλοί άλλοι είναι μόνοι. Ένα απλό τηλεφώνημα ή μήνυμα κάνει 
θαύματα, μπορεί να κάνει ακόμη και τη χειρότερη ημέρα καραντίνας να φαίνεται λίγο 
πιο φωτεινή. Η έξοδος για μια βόλτα σε μια ηλιόλουστη μέρα βοηθά επίσης πολύ.  
Και αν δεν θέλεις να πας έξω, βάζοντας την αγαπημένη σου μουσική ή ταινία είναι 
όλα λίγο καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, ζούμε σε μια ιδανική εποχή για lockdown. 
Έχουμε τέτοια τεχνολογία στα χέρια μας και είναι πολύ εύκολο να διατηρήσουμε 
επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να εργαστούμε από το σπίτι, ακόμη και να 
δούμε online μουσικές και θεατρικές παραστάσεις! Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε 
είναι πως αυτή η καραντίνα δεν θα διαρκέσει για πάντα. Θα μπορέσουμε να 
απολαύσουμε τα πράγματα και τους ανθρώπους που αγαπάμε σε δεύτερο χρόνο. 
Αυτήν τη στιγμή είναι σημαντικό να μείνουμε μέσα και να παίξουμε τον ρόλο μας 
προς όφελος του κόσμου. Καθίστε λοιπόν, χαλαρώστε, διαβάστε ένα βιβλίο ή δείτε 
μία σειρά. Θα το ξεπεράσουμε μαζί, σε απόσταση 3 μέτρων, αλλά παρ’ όλα αυτά μαζί.

Αλεξάνδρα Σπίνου |  alexansn@jour.auth.gr
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Dear me,
Το ίδιο μοτίβο κάθε μέρα. Για τους φοιτητές τουλάχιστον. 
Ξυπνάς με πιτζάμες. Πίνεις καφέ(δες). Αν δεν προτιμάς  
το τσάι. Σέρνεσαι –κυριολεκτικά– σαν τη κάμπια, μέχρι  
το δωμάτιο. Οι ίδιες κινήσεις. Ανοίγεις την οθόνη, σιχτιρίζεις 
όσο προλαβαίνεις και συνδέεσαι στο Zoom.  
Αν είσαι ο τυχερός του διημέρου, μπορεί να ψαρέψεις 
καμία φάτσα. Αν όχι, στήνεις αυτί. Σημειώνεις, σημειώνεις, 
σημειώνεις. Έμαθες να το κάνεις καλά αυτό, παραδέξου το. 
Ειδικά αν είσαι τεταρτοετής. Ρίχνεις καμιά κλεφτή ματιά  
στο κινητό. Έτσι για αλλαγή. Ξέρω, ακούγεται κλισέ. 
Περνάνε οι ώρες. Λογικά πεινάς. Παίρνεις τη μεγάλη 
απόφαση: Να σηκωθείς! Μέσα σε 70 τετραγωνικά σπίτι  
(το δικό μου τόσα είναι) η μετακίνηση μεταξύ 
κρεβατοκάμαρας και κουζίνας μοιάζει μαραθώνιος. 
Φυσικά, δεν τα παρατάς. Και αφού ο επιμένων ο νικά, 
απολαμβάνεις τελικά το φαγάκι σου. Δε φαντάζομαι να 
είσαι από αυτά τα στραβόξυλα, που περιμένουν ειδικό 
μενού ημέρας, έτσι; Ο κόσμος πεινάει, ξύπνα. Και όχι, αυτό 
δεν είναι κλισέ. Στριμώχνεσαι μετά στη γυριστή καρέκλα. 
Δεύτερο μάθημα, τρίτο, τέταρτο… όσα έχει ο καθένας. 
Συμπληρώνεις, εν τέλει, καμιά δεκαριά ώρες πάνω στον 
υπολογιστή. Τι εννοείς θες διάλλειμα; Αύριο παρουσιάζεις 
δύο εργασίες. Βέβαια, του φρονίμου τα παιδιά, πριν 
πεινάσουν μαγειρεύουν. Και μπράβο σου. Πρόλαβες και το 
μαγείρεψες το project. Δεν έχει σημασία που για εκατό λέξεις 
στο word τυραννιόσουν πέντε μέρες. Δεν έχει σημασία που 
έγραφες την εισαγωγή για την εργασία της πληροφορικής 

σε αυτήν της κατεύθυνσης. Δεν έχει σημασία που σου 
φαινόταν άθλος να περάσεις στο στικάκι ένα αρχείο. 
Δεν έχει σημασία που έκανες τη κούπα του καφέ, με 
τον καφέ μέσα, μολυβοθήκη από την αφηρημάδα σου. 
Δεν έχει σημασία που δε περιμένεις κάποιο ανέμελο 
ταξιδάκι, για να δώσεις εύσημα στον εαυτό σου. Ούτε 
πειράζει που ακύρωσαν τις εξετάσεις για το δίπλωμα 
οδήγησης. Ναι, ξέρω, και εμένα λήγει η καρτέλα μου σε 
δύο μήνες. Μην αγχώνεσαι, θα πάρουμε παράταση. 
Επίσης, σταμάτα να βλέπεις συνέχεια ειδήσεις. Ναι ρε 
παιδί μου, δημοσιογράφος είσαι, το καταλαβαίνω.  
Βάλε πρόγραμμα. Μία ώρα ειδήσεις, μία ώρα 
χαμόγελο. Α! Πιθανότατα να ξέχασες αυτά τα δίποδα 
πλασματάκια, που τριγυρνούν στο σπίτι μαζί σου, ε; 
Ναι, προφανώς και μιλάω για την οικογένειά σου. 
Δώσε τους και καμιά αγκαλιά, δε βλάπτει. Κάποτε 
θα την αποζητήσεις. Και, επιτέλους, σταμάτα να 
περιφέρεσαι σα τη κλαίουσα ιτιά μέσα στο σπίτι.  
Η μάνα σου τι φταίει; Τη ρώτησες ποτέ αν είναι καλά; 
Μάλλον κάνεις σενάρια για το λαμπρό, φιλόδοξο 
μέλλον σου. Σαν το φωτεινό αστέρι των γιορτών δεν 
είναι; Ναι, ξέρω. Και εγώ τα ίδια σκέφτομαι. 

Υ.Γ: Ξέρω πως πρέπει να περιμένουμε. Ξέρω πως 
πρέπει να απομονωθούμε. Ξέρω, πως η ταχύτητα 
ροής των καταστάσεων είναι χειρότερη και από τα 
απομεινάρια του αναλογικού σήματος στη τηλεόραση, 
λίγο πριν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.  
Ξέρω, είναι δυσκίνητοι καιροί, οι κορονο-καιροί.  
Μα, αγαπημένε μου εαυτέ, κάνε λίγο υπομονή.

Ελένη Χαλικιοπούλου | chalikio@jour.auth.gr

ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ… 
ΟΙ ΚΟΡΩΝΟ-ΚΑΙΡΟΙ
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ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Νο2:  
ΟΤΑΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ
Η δεύτερη καραντίνα μας βρίσκει λίγo απροετοίμαστους, αφού οι περισσότεροι  θεωρούσαμε 
πως η κατάσταση είχε αρχίσει να βελτιώνεται. Ωστόσο δεν έφυγε ποτέ από την άκρη του μυαλού 
μου ότι ένα δεύτερο lockdown θα χτυπήσει την πόρτα μας. Οι μέρες κυλούν, νομίζω, πιο γρήγορα 
από τον πρώτο εγκλεισμό. Η μαγειρική, η καθαριότητα και γενικότερα ότι ήταν σύνηθες  
να γίνεται στην πρωτη καραντίνα θυμίζουν πια βαρετά. Άλλο ένα εξάμηνο που τα μαθήματα στη 
σχολή πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Αυτά απορροφούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας, 
ενώ οι εργασίες και οι συνομιλίες μεσω Skype, Google, Zoom έχουν γίνει πλέον η καθημερινή 
ρουτίνα. Όλα αυτά τα κρύα μαύρα δωμάτια επικοινωνίας με κλειστές κάμερες μου δίνουν 
την αίσθηση πως θα βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση για πολύ καιρό ακόμη. Θα είμαι 
απομακρυσμένη από τη ζεστή και γεμάτη πρόσωπα αίθουσα του Πανεπιστημίου, το κυλικείο  
που έσφυζε από ζωή και όλα εκείνα που περίμενα να ζήσω ως φοιτήτρια. Νοσταλγώ τις μέρες  
που έφευγα πολύ νωρίς το πρωί για τα μαθήματα της σχολής, τις συναντήσεις με συμφοιτητές  
σε καφέ υποτίθεται για να οργανώσουμε μια εργασία, που τελικά κατέληγε σε πολύωρες 
συζητήσεις για ζητήματα που μας απασχολούσαν τότε. Ποιος το περίμενε ότι τα δεδομένα  
θα γίνουν ζητούμενα; Και τότε έρχεται  η στιγμή που θα πρέπει να σκεφτούμε,  
να αναθεωρήσουμε και να δώσουμε αξία σε πράγματα που θεωρούσαμε αυτονόητα.  
Σε όλους μας λείπουν οι ξέγνοιαστες βόλτες με τους φίλους μας ή την οικογένειά μας.  
Στην ουσία η φοιτητική μου ζωή διήρκησε μόνο δυόμιση χρόνια και πιστεύω πως θα τελειώσει 
για τους περισσοτέρους από εμάς αφήνοντας όχι και την καλυτερη γεύση. Δεν προλάβαμε να 
ζήσουμε όλα οσα λένε πως είναι «φοιτητική ζωή». Και σε ποιον δεν λείπει μια έξοδος στους 
δρόμους της πιο όμορφης πόλης, της Θεσσαλονίκης μας. Μια βόλτα χωρίς προγραμματισμό 
με το άγχος να γυρίσουμε πίσω στην ώρα μας, χωρίς αντισηπτικό, αποστάσεις, μάσκες αλλά 
με αγκαλιές και ζεστά χαμόγελα. Και κάπως έτσι φαίνεται πως έχουμε απομακρυνθεί από την 
ιδέα ότι κάποτε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Μπορεί να καθησυχάζουμε τον εαυτό μας 
ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, ωστόσο η ψυχολογία όλων έχει επηρεαστεί. Δεν έχουμε παρά 
να ελπίζουμε πως με την πάροδο του χρόνου θα ξεχάσουμε τις δυσκολίες και την πίεση που 
περάσαμε, με μόνο στόχο να καλύψουμε όλα όσα χάσαμε το διάστημα που μείναμε στο σπίτι. 

Αθανασία Γραμμουστιάνου | agrammou@jour.auth.gr
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Χειμώνας, καραντίνα, απομόνωση, φόβος, πανδημία λίγες μόνο λέξεις αλλά τόσα 
κρυμμένα συναισθήματα. Έχοντας ήδη ζήσει μια καραντίνα με γονείς, ένα εξάμηνο 
γεμάτο υποχρεώσεις και μαθήματα, το καλοκαίρι ήταν μια μικρή ανάσα σωτηρίας.  
Το καλοκαίρι ήταν η ελπίδα για ένα καλύτερο φθινόπωρο με νέα ξεκινήματα.  
Νοέμβρης του 2020, το δεύτερο κύμα ξεκινάει, ατελείωτες ώρες στην οθόνη  
του υπολογιστή από μαθήματα σε δουλειά και από συνέδρια σε συζητήσεις με φίλους. 
Όταν ξεκίνησε η καραντίνα δεν πρόλαβα να σκεφτώ τι έρχεται από τις υποχρεώσεις  
και τους φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας.  
Φόβος και ένας μικρός αόρατος εχθρός να παραμονεύει, άνθρωποι γύρω μου να 
πεθαίνουν, συγγενείς και φίλοι σε νοσοκομεία διασωληνωμένοι, όλοι κόλλησαν.  
Οι πρώτες εβδομάδες ήταν δύσκολες, όμως μετά συνήθισα. Η ανάγκη να τελειώσεις 
την πτυχιακή, να αποφοιτήσεις και να ανοίξεις τα φτερά σου για τα επόμενα βήματα, 
ήταν η παρέα μου και η συντροφιά μου αυτές τις δύσκολες μέρες. Άπλετος χρόνος για 
περισυλλογή και απομόνωση, να θέσεις τους στόχους σου, να βάλεις όρια και κανόνες 
στη ζωή σου, να διώξεις τους τοξικούς ανθρώπους και να κρατήσεις αυτούς που θες.  
Σε αυτήν την καραντίνα έμαθα να εκτιμώ τον προσωπικό μου χρόνο και τη σημασία 
της ξεκούρασης. Κυρίως όμως ηρέμησα. Κάποιες μέρες αισθάνομαι ότι το ψυχολογικό 
και συναισθηματικό βάρος είναι ασήκωτο και όλα σταματάνε. Τα όνειρα όμως; Και τότε 
σκέφτομαι το μέλλον, σχεδιάζω τη ζωή μετά το Πανεπιστήμιο, μετά την πανδημία και δεν 
παύω να ελπίζω. Δύσκολο να ελπίζεις για ένα καλύτερο μέλλον, όταν περικλύζεσαι από 
ανθρώπινη δυστυχία. Συνήθισα να τρέχω για να προλάβω τα πάντα, να αδημονώ για ζωή, 
να περνάει ο χρόνος και να μην το καταλαβαίνω και μέσα σε μια στιγμή όλα άλλαξαν 
πρέπει να μάθεις να ζεις αλλιώς! Πως είναι άραγε αυτό το αλλιώς; Απομόνωση, χρόνος 
για να βρεις τον εαυτό σου και να βελτιωθείς ως άνθρωπος, “εκκαθάριση” υλική και 
συναισθηματική, ανάγκη για φυγή, έλλειψη δραστηριότητας και μέρες ολόκληρες σε μια 
οθόνη, η εικονική μου φυγή. Η μόνη στιγμή της μέρας που απολάμβανα ήταν το τρέξιμο 
στη φύση και το περπάτημα στη θάλασσα, κάποιες από αυτές τις μέρες έβρεχε, ενώ άλλες 
είχε ήλιο. Ήμουν στη φύση, στο σπίτι μου, στο μέρος που μπορούσα να αναπνεύσω,  
να μυρίσω τη θάλασσα, την άμμο, το βρεγμένο χώμα και το γρασίδι. Ανεκτίμητες μικρές 
στιγμές της καθημερινότητας, εμπειρίες που θα χαραχτούν βαθιά μέσα μου  
και θα κουβαλάω μια ζωή, γιατί ο καιρός κυλάει, είτε αργά είτε γρήγορα. 
Σημασία έχει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να σεβόμαστε τους γύρω μας,  
να εκτιμήσουμε τη μητέρα φύση και τον πλανήτη μας, μια ευκαιρία να κάνουμε μια παύση 
από όλους και όλα και να γίνουμε παρατηρητές της ίδιας μας της ζωής 
για να την αλλάξουμε όπως επιθυμούμε.

Ιωάννα Γεωργία Εσκιάδη | ieskiadi@jour.auth.gr

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΝΕΛΠΙΣΤΟ
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Ξυπνάς το πρωί και συνειδητοποιείς ότι ξεκινάει ακόμα μια μέρα 
καραντίνας, της δεύτερης καραντίνας μάλιστα. Αυτήν τη φορά, 
βέβαια, είναι διαφορετική. Δεν είναι άνοιξη, έχουμε πια Δεκέμβριο 
και πάμε προς τις γιορτές. Αυτό άλλωστε στο υπενθυμίζει και 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισες. Δεν ακούς αυτήν 
τη φορά συζητήσεις σχετικά με το αν θα κάνουμε ανάσταση, 
αλλά για το εορταστικό ρεβεγιόν, αν και πόσα άτομα μπορεί 
κανείς να καλέσει, πώς θα ανοίξει η αγορά. Βαρέθηκες να τα 
ακούς αυτά. Ξανακοιτάς το δέντρο. “Καραντίνα 2”, σκέφτεσαι, 
σε χριστουγεννιάτικη έκδοση. Ενδιαφέρον! Κάπου εκεί, αν δεν 
έχεις κάτι άλλο να κάνεις, μελαγχολείς και σκέφτεσαι πόσα σου 
λείπουν από την προ-κορονοϊού καθημερινότητά σου. Θυμάσαι 
που γκρίνιαζες γιατί έπρεπε να ξυπνήσεις νωρίς, γιατί βαριόσουν 
να πας για καφέ. Κι όμως αυτά σου λείπουν τώρα.  
Κι εμένα μου λείπουν. Αν ήξερα, δεν θα διαμαρτυρόμουν ποτέ που 
έπρεπε να ξυπνήσω νωρίς για να προλάβω το πρωινό τρένο, ούτε, 
ακόμα, θα διαμαρτυρόμουν για όσες φορές είχε καθυστέρηση  
το τρένο της επιστροφής. Ξαφνικά, ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα 
ενός δρόμου που περνούσα συχνά όταν πήγαινα για μάθημα. 
Πόσο μου έλειπε. Τώρα ίσως να ήταν κλειστά όλα όσα υπήρχαν 
εκεί. Κρίμα. Τουλάχιστον, μια φωτογραφία που είχα βγάλει,  
μου δείχνει πώς ήταν τα πράγματα εκείνο το πρωί στις οκτώ,  
πριν το μάθημα, την ώρα που η πόλη ξυπνάει, ο κόσμος πηγαίνει 
στη δουλειά του, τα μαγαζιά περιμένουν να ανοίξουν. 
Μέσα σε όλα αυτά, εκείνο το μαγαζάκι με τα λουλούδια στέκεται 
εκεί, στη γωνία του πλακόστρωτου δρόμου, σαν να μη γνωρίζει 
από ωράριο, ήδη έτοιμο να χαρίσει πολύχρωμες εικόνες  
και να σου φτιάξει την ημέρα.

Αρετή Ζωή Κατσιβελάρη | aretizoi@jour.auth.gr

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ CHRISTMAS EDITION
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ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΜΑΘΗΜΑ
Καραντίνα ξανά, λοιπόν.  
Όχι κάτι άγνωστο πλέον, αφού πριν από λίγους μήνες βρισκόμασταν 
στο ίδιο σημείο. Μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού κληθήκαμε για 
δεύτερη φορά να μείνουμε στα σπίτια μας ώστε να παραμείνουμε 
υγιείς και ασφαλείς. Σαν να παίζουμε κρυφτό με τον ιό και η καλύτερη 
κρυψώνα που μπορούμε να βρούμε να είναι το σπίτι μας.
Προσωπικά, μένοντας σε ένα μικρό μέρος, που το χειμώνα φημίζεται 
για την ησυχία του, μπορώ να πω, πως η καραντίνα δεν έχει 
δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές. Ίσως αυτό που άλλαξε είναι ότι 
εκτιμήσαμε λίγο παραπάνω τον τόπο μας και την καθημερινότητα 
ενός χωριού. Ενός μέρους που μπορεί να μην προσφέρει πολλές 
επιλογές αλλά σου δίνει απλόχερα αυτά τα πράγματα που σε τέτοιες 
συνθήκες έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Έτσι, η καθημερινή βόλτα στη 
φύση έχει μπει σε πρώτο πλάνο. Επίσης, διάφορες ταινίες, κάποια 
ξεχασμένα επιτραπέζια παιχνίδια, καθώς και η παρακολούθηση 
αθλητικών αγώνων, που ευτυχώς, αυτήν την φορά δεν διακόπηκαν, 
γεμίζουν το καθημερινό πρόγραμμα. Και βέβαια, τα διαδικτυακά 
μαθήματα και οι εργασίες για τη σχολή.
Γενικότερα, οι άνθρωποι όταν βιώνουν δύσκολες καταστάσεις έχουν 
την τάση να εκτιμούν τα πράγματα που θεωρούσαν αυτονόητα και 
δεδομένα. Αυτό ισχύει και τώρα.  
Είναι πολύ σημαντικό, όμως, να συνεχίσει να ισχύει και μετά από όλο 
αυτό. Είναι ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε τί πραγματικά έχει αξία 
στη ζωή και να το κάνουμε πράξη. Ας δούμε τον κορωνοϊό σαν έναν 
απρόσκλητο επισκέπτη που χάλασε τα σχέδιά μας, αλλά μάς έφερε 
αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, κάνοντάς μας να αναθεωρήσουμε 
κάποια πράγματα. Και όταν έχουμε πια κουραστεί να ακούμε τη φράση 
«μείνε σπίτι για σένα και την οικογένειά σου», ας σκεφτούμε πως 
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που περνούν την καραντίνα σε 
ένα παγκάκι ή στην άκρη ενός πεζοδρομίου και θα ήθελαν όσο τίποτε 
άλλο στον κόσμο, να πάει κάποιος και να τους πει: 
“μείνε στο σπίτι σου για το καλό σου”. 

Θωμάς Μαντζιάρας  | thomasmn@jour.auth.gr
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ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΑΡΚΕΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Μέρες καραντίνας. Έχουμε χάσει το μέτρημα προ πολλού. Έχουμε κάνει ό,τι δουλειά  
είχε να γίνει μέσα στο σπίτι, ακόμα και εκείνα που είχαν μείνει ασιδέρωτα έχουν 
σιδερωθεί με χάρακα. Οι περισσότεροι από εμάς παρακαλούσαμε για λίγο καθισιό και 
πλέον δεν το αντέχουμε.  Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, παραμερίζουμε ωστόσο  
τις πραγματικές μας ανάγκες. Για την καθημερινότητά μας πλέον καταβάλλουμε 
τεράστια ψυχική προσπάθεια που πολλές φορές ούτε διαθέτουμε. 
Προς έκπληξή μας, φαίνεται πως λόγω των συνθηκών, ο κόσμος άρχισε να αναζητά 
αυτήν την ψυχική ηρεμία στη φύση –το μόνο που θα παραμείνει για πάντα “ανοιχτό”–. 
Σίγουρα, το πώς ορίζει ο κάθε άνθρωπος την ηρεμία ποικίλλει.  
Δεν είναι λίγα τα άτομα που προσπαθούν να αποδράσουν με ένα βιβλίο και έναν καφέ 
στο χέρι. Άλλοι ζωγραφίζουν και εκτονώνονται στον καμβά ή στο χαρτί.  
Άλλοι πάλι έχουν ένα χόμπι που τους ηρεμεί.  
Εδώ όμως αναφέρομαι σε όλους τους άλλους, που επιλέγουν να κάνουν όλα τα 
παραπάνω στη φύση, σε ένα κοντινό δάσος ή πάρκο. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι 
έρευνες που έχουν δείξει ότι ο άνθρωπος που έρχεται αρκετές φορές τη βδομάδα  
σε επαφή με τη φύση, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσει το άγχος,  
τις κρίσεις πανικού, ακόμη και την κατάθλιψη στη ζωή του.
Εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες του εξωτερικού αλλά και τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα και λόγω της πανδημίας, διαδίδεται όλο και περισσότερο η επίσκεψη 
σε πάρκα και δάση και η κίνηση αυτή αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές. 
Κάνουν αθλήματα, τρώνε, διαβάζουν, ξαπλώνουν στα γρασίδια, γενικά αξιοποιούν  
τη φύση στο έπακρο. Γιατί όχι άλλωστε, αφού μια βόλτα στη φύση ενδείκνυται  
για όλες τις ηλικίες, πρωτίστως, αλλά και για όλα τα ενδιαφέροντα. 
Όλοι έχουμε προβλήματα, άλλοι περισσότερα και άλλοι λιγότερα, τα οποία έχουν 
διαφορετικά αποτελέσματα στην ψυχολογία μας. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει 
αυτό που περνάς, παρά μόνο εσύ. Αν είναι κάτι που διορθώνεται, θα βρεις τη λύση,  
αν όχι, δεν ωφελεί πουθενά να βυθίζεσαι σε σκοτεινές σκέψεις. Άσε τη φύση,  
τα χρώματα και τα αρώματά της να σε ταξιδέψουν. Το σκηνικό θα σε βοηθήσει  
να ξεχαστείς. Έχουμε στις πόλεις μας όμορφα και καταπράσινα πάρκα που μπορούμε  
να αξιοποιήσουμε, να χαρούμε τη βόλτα μας, να τρέξουμε, να διαλογιστούμε.  
Μοιράσου τη βόλτα σου με τους φίλους σου, την οικογένειά σου, τον έρωτά σου. 
Γνώρισε τη φύση βιώνοντάς την και όχι μόνο μέσα από τα ντοκιμαντέρ  
και τις σελίδες του National Geographic.
Είτε τη σέβεσαι λοιπόν, είτε όχι, ελπίζω να βρίσκεται πάντα εδώ. Ο άνθρωπος γεννήθηκε 
στη φύση κι η φύση είναι και θα παραμείνει το πιο φιλόξενο σπίτι του.  
Και ίσως μετά τη βόλτα σου να μη χρειαστείς τίποτα άλλο, αφού όπως πολύ σωστά 
έγραψε ο Σκωτσέζος συγγραφέας John Muir: “Σε κάθε βόλτα στη φύση κάποιος  
μπορεί να κερδίσει περισσότερα από όσα ψάχνει”.

Μάρθα Κυριάκου | marthank@jour.auth.gr
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Η δική μου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τελευταίο έτος. Όχι όπως θα το περίμενε κανείς. Δεύτερη καραντίνα 
για το 2020 και πάλι μακριά από τη φοιτητική μου πόλη. Θα έπρεπε  
να απολαμβάνω και την τελευταία γωνιά, τα αγαπημένα μαγαζάκια  
που έχω ανακαλύψει αυτά τα χρόνια που μένω στη Θεσσαλονίκη.  
Το δεύτερο lockdown όμως με έφερε ξανά στο πατρικό μου  
στην Αθήνα. Την άνοιξη η κατάσταση αυτή, αν και πρωτόγνωρη, 
μπορώ να πω μας άρεσε. Λίγο ο καλός καιρός, λίγο η επανασύνδεση  
με τον εαυτό μας αλλά και με τις οικογένειες μας, λίγο η ησυχία  
στους δρόμους κλπ. Το δεύτερο lockdown για εμένα δεν αντέχεται και 
τόσο, γιατί ξέρω ότι ο λίγος χρόνος που μου είχε μείνει να απολαύσω 
τις τελευταίες στιγμές ελευθερίας μου στο φοιτητικό μου σπίτι στη 
Θεσσαλονίκη έχει τελειώσει για τα καλά. Θα μου πεις, και το εαρινό 
εξάμηνο τι θα κάνεις; Έρχεται το εμβόλιο λένε, οπότε μπορεί να έρθει  
η κανονικότητα. Εδώ είναι που έρχεται το καλό. Αν όλα πάνε καλά,  
σε ενάμιση μήνα θα ταξιδεύω για Δανία, όπου θα περάσω το τελευταίο 
εξά-μηνο των σπουδών μου. Ίσως τελικά το “όλα για κάποιον λόγο 
γίνονται”, να έχει πολύ σημασία. Αφήνω κάτι που θα μου λείψει πάρα 
πολύ –τα φοιτητικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη– και πάω να ζήσω 
μια ξεχωριστή εμπειρία σε μια χώρα του εξωτερικού.
Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη έχει μείνει στην καρδιά πολλών φοιτητών  
που έχουν περάσει κατά καιρούς από αυτήν την πόλη. Θεωρείται  
η καλύτερη φοιτητική πόλη στην Ελλάδα από πολλούς. Για μένα 
προσωπικά ήταν από τα καλύτερα τρία χρόνια της ζωής μου.  
Ενώ έρχομαι από την πρωτεύουσα της χώρας, η Θεσσαλονίκη  
με συγκινεί. Είναι πιο ανθρώπινη, πιο φιλική προς τον πολίτη.  
Σε στιγμές που θες να χαλαρώσεις, να ξεφύγεις  
από την καθημερινότητά σου, το μόνο που πρέπει να κάνεις  
είναι να κατέβεις στην παραλία και να περπατήσεις αγναντεύοντας  
τη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Αν είσαι τυχερή, στις μέρες  
με καθαρή ατμόσφαιρα, θα φαίνεται και ο Όλυμπος χιονισμένος.  
Αυτή η βόλτα πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ τους κατοίκους  
της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια του πρώτου lockdown αλλά  
και του δεύτερου. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που αν δεν ζεις  
σε παραλιακό μέρος, δεν πρόκειται να δεις κάτι άλλο εκτός από ψηλά 
κτήρια. Ακόμα και να ζεις σε παραλιακό μέρος, όπως στη Γλυφάδα  
που ζω εγώ, δεν είναι το ίδιο. Άλλη μαγεία έχει η θέα από την παραλία 
της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και από τα Κάστρα από όπου  
όλη η Θεσσαλονίκη και η θάλασσα απλώνεται στα πόδια σου.  
Αυτό ίσως είναι από τα πράγματα που θα μου μείνουν στη μνήμη,  
όσον αφορά τα φοιτητικά μου χρόνια. Αυτή η αίσθηση χαλάρωσης  
και γαλήνης κάθε φορά που περπα-τούσα στη Θεσσαλονίκη.  
Και αυτό είναι που θα μου λείπει περισσότερο όταν πια θα ζω  
την έντονη καθημερινότητα της Αθήνας. Στο δεύτερο lockdown  
που βιώνουμε τώ-ρα, σκέφτομαι όλες αυτές τις στιγμές που έζησα  
τα τελευταία τρία χρόνια, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω 
–έστω και για επίσκεψη– στην φοιτητική μου πόλη.

Δανάη Κωνσταντοπούλου  | danaikonst@jour.auth.gr
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VIEWPOINT
Flashback στα τέλη Οκτωβρίου 2020. Μοναδικό θέμα της επικαιρότητας  
η συνεχόμενη αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων και όλα δείχνουν  
πως η χώρα οδεύει προς δεύτερο lockdown. Οι αντιδράσεις ποικίλουν, ο κόσμος 
φοβάται. Φοβάται καθώς δεν πιστεύει ότι μπορεί να το αντέξει για δεύτερη φορά. 
Στις 2 Νοεμβρίου, ανακοινώνεται επίσημα αυστηρό lockdown στη Θεσσαλονίκη  
κι εγώ ξεκινώ τα τηλέφωνα στην αεροπορική έτσι ώστε να προλάβω να αλλάξω  
τα εισιτήριά μου για να επιστρέψω στην οικογένειά μου στην Κρήτη, όπως κι έπραξαν 
και πολλοί άλλοι φίλοι και γνωστοί μου. Η ησυχία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος όπου πέρασα το βράδυ μοιάζει εκκωφαντική. Πολλά παιδιά της ηλικίας 
μου, με την κούραση ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, φορτωμένα με βαλίτσες, 
άλλα κάτι βλέπουν στους υπολογιστές και τα κινητά τους κι άλλα κοιμούνται  
ώσπου να έρθει η ώρα για την αναχώρηση της πτήσης τους. 
Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά, κοντεύουν Χριστούγεννα και τίποτα δε θυμίζει  
τα Χριστούγεννα που όλοι ξέρουμε κι έχουμε δημιουργήσει τόσες όμορφες εικόνες 
για αυτά, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η πόλη είναι στολισμένη, όμως άδεια.  
Η κίνηση στους δρόμους είναι ελάχιστη, ενώ έχουμε λίγες ευκαιρίες να βγούμε και 
για αυτό το περιβόητο 6 στο 13033, καθώς ο καιρός δεν το επιτρέπει. Κλεισμένοι, 
λοιπόν, ουσιαστικά στα σπίτια μας, έχει έρθει η στιγμή να φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι  
τα ιδανικά Χριστούγεννα. Να κοιτάξουμε γύρω μας και να εκτιμήσουμε όλα όσα 
έχουμε, που τώρα θεωρούμε δεδομένα, παίρνοντας το μάθημά μας μετά από τόσο 
καιρό που πλέον έχουμε κατανοήσει ότι δεν εκτιμούσαμε τα μικρά πράγματα  
στη ζωή, όπως το να βγούμε για μία βόλτα στα στολισμένα μαγαζιά με φίλους και 
οικογένεια, βγάζοντας φωτογραφίες αγκαλιασμένοι στη στολισμένη πόλη χωρίς να 
νιώθουμε τον κίνδυνο και -κυρίως- χωρίς να απαγορεύεται. Οφείλουμε  
στον εαυτό μας μετά από όλα αυτά, να δημιουργήσουμε το πιο όμορφο περιβάλλον, 
τόσο συναισθηματικά όσο και φυσικά, ώστε να περάσουμε όσο το δυνατόν  
πιο όμορφες γιορτές, να ξεκουραστούμε και να οπλιστούμε με υπομονή και κουράγιο 
για τους επόμενους μήνες που ακολουθούν και ακούμε συνεχώς ότι προβλέπονται 
δύσκολοι. Με μικρές και απλές κινήσεις, όπως το να στολίσουμε, να ανάψουμε ένα 
ωραίο κερί με άρωμα Χριστουγέννων, να διαβάσουμε ένα όμορφο βιβλίο,  
να δούμε χριστουγεννιάτικες ταινίες, να μπούμε στην κουζίνα χωρίς να μάς νοιάξει 
για το πώς θα μαζέψουμε μετά το χάος που προκαλείται από την προετοιμασία των 
χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων και να δώσουμε απλόχερα χειροποίητα –η και όχι;– 
δώρα στους ανθρώπους μας, θα μάς κατακλύσουν τα πιο όμορφα συναισθήματα 
αγάπης και γενναιοδωρίας προς τον εαυτό μας αλλά και προς τους άλλους.  
Εξάλλου, αυτό δεν είναι το νόημα των Χριστουγέννων;

Άννα Πλευράκη | aplevraki@jour.auth.gr
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Ο χρόνος περνάει και εγώ μαζί του. Κάθε μέρα υπάρχει  
μια ρουτίνα. Το πρωί και το απόγευμα έχει μαθήματα.  
Άλλα θέλουν προετοιμασία, άλλα είναι της στιγμής.  
Πολλές φορές με κουράζει αυτή η συνέπεια της μέρας.  
Με κάνει όμως να ξεχνιέμαι από αυτά που μου λείπουν,  
αυτά που έχουν την πραγματική σημασία.  Όλα εκείνα  
τα πρόσωπα. Οι φίλοι μου, οι δικοί μου διαλεγμένοι άνθρωποι. 
Παλιά, η καθημερινότητα μας μπλεκόταν με πράγματα. 
Έτρωγες πολύ ώρα στην σχολή, άλλη τόση στο πήγαινε-έλα. 
Κάτι θα κανόνιζες ενδιάμεσα. Γυρνούσαμε όλα τα μαγαζιά  
για καφέ, για φαγητό, για μπύρες και κρασιά, μετά 
περπατούσαμε το απόγευμα στην Λεωφόρο Νίκης.  
Είχε τόσο κόσμο που στριμωχνόμασταν ο ένας πάνω 
στον άλλο, αλλά δεν μας ενόχλησε ποτέ. Έβλεπες κάθε 
μέρα ανθρώπους να φεύγουν, να έρχονται, να αλλάζουν 
κατευθύνσεις. Μαζευόμασταν κάθε εβδομάδα και σε άλλο 
σπίτι τις καθημερινές και βλέπαμε χαζά στην τηλεόραση, 
χουχουλιάζοντας με τις κουβέρτες. 
Αυτό μάλλον δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ, ή μήπως έχει 
αλλάξει. Λείπει το βασικό “συστατικό”. Οι άνθρωποι.
Μπορούσες να δεις τους φίλους σου.  
Να τους αγκαλιάσεις. Τότε η αγκαλιά ήταν το συνηθισμένο, 
το καθημερινό μας. Μπορεί να ήταν βιαστική και όχι πάντα 
εγκάρδια, να ήταν της στιγμής. 
Κάθε Χριστούγεννα, σκέφτομαι τα γλυκά που θα μαγειρέψω, 
τον κόσμο που θα έρθει στο τραπέζι.  
Περιμένω πως και πως τη γιορτή μου.  
Είναι μια ευκαιρία να περάσω χρόνο μαζί τους.  
Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάθε γιορτινό τραπέζι 
θα έχει εννιά άτομα και αυτά φυσικά με απόσταση και 
ασφάλεια. Παλιά πηγαίναμε από το ένα φιλικό σπίτι στο άλλο, 
τρώγαμε στις γιαγιάδες και βγαίναμε να γιορτάσουμε  
με τους φίλους. Έχω να δω τους φίλους μου μήνες.  
Πολλοί  έχουν γυρίσει στα μέρη τους, είναι με τις οικογένειές 
τους. Αυτές τις μέρες καταλαβαίνεις πόσο σημαντικές  
είναι οι στιγμές που περνάς με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.  
Τόσες ώρες στον υπολογιστή κάθε μέρα και σήμερα μόνο 
άνοιξα μετά από μήνες τον φάκελο με τις φωτογραφίες.  
Ένα γρήγορο πέρασμα αρκεί για να μου φέρει στο μυαλό όλες 
εκείνες τις στιγμές πίσω από τα click. 
Τελικά βρήκα τι είναι αυτό που θέλω να κάνω πιο συχνά.  
Να γεμίζω αυτό τον φάκελο στιγμές για να τις φέρνω μπροστά 
στα μάτια μου, όποτε μου λείπουν. Να γεμίζω αναμνήσεις!
New Year’s Resolution… make memories!

Χριστίνα Σαράφη | casarafi@jour.auth.gr

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…αλλιώς
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Καραντίνα vol2. Ημέρα… ούτε εγώ θυμάμαι.  
Τον τελευταίο καιρό, η ζωή μας έχει πάρει μία διαφορετική τροπή, την οποία κανείς  
δεν φανταζόταν έναν χρόνο πριν. Για μία ακόμη φορά μάς έχει ζητηθεί να μείνουμε 
σπίτι, να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και τις συναθροίσεις, ώστε  
να καταφέρουμε να περιορίσουμε σημαντικά τα κρούσματα του Covid-19 στη χώρα 
μας, και όλα αυτά…μέχρι νεωτέρας. Προσπαθούμε λοιπόν, να προσαρμοστούμε 
στις τωρινές συνθήκες, έχοντας σύμμαχο την υπομονή μας και καλύτερό φίλο τον 
υπολογιστή μας! Το ZOOM πλέον έχει γίνει μία από τις κυριότερες πλατφόρμες 
τηλεπικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης και όντες φοιτητές του Α.Π.Θ.,  
το χρησιμοποιούμε και εμείς σε καθημερινή βάση για την τηλεκπαίδευσή μας.  
Η διαδικασία ωστόσο, δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική. Συνήθως το μάθημα αρχίζει 
με τη φράση “Με ακούτε;” του καθηγητή και ακολουθεί με το εξαναγκασμένο “Ναι” 
των φοιτητών. Στη συνέχεια, η κατάσταση γίνεται άβολη όταν ο καθηγητής ζητάει  
από τα παιδιά να ανοίξουν τις κάμερες τους και δεν ανταποκρίνεται σχεδόν κανείς.  
Σίγουρα, είναι δύσκολο, περίεργο και μοναχικό να μονολογεί κάποιος απέναντι  
σε μία μαύρη οθόνη με κουτάκια και κατανοώ την ανάγκη τους να αλληλεπιδράσουν 
με τους φοιτητές, αλλά κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν είναι πάντοτε εφικτό.  
Αρκετοί φοιτητές αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα με την κάμερά τους  
ή απλώς ντρέπονται να φανούν, καθώς δεν έχουν σηκωθεί ακόμα από το κρεβάτι.
Προσωπικά, μεγάλωσα σε μία οικογένεια που μου έβαζε όριο στο πόση ώρα  
θα καθόμουν μπροστά στον υπολογιστή και θα μου τόνιζε συνεχώς τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την υπερβολική χρήση του. Δυστυχώς, τώρα δεν υπάρχει 
εναλλακτική λύση. Τους τελευταίους δύο μήνες συνήθισα να λιώνω σε μία καρέκλα 
μπροστά στο λάπτοπ μου, παρακολουθώντας τα διαδικτυακά μαθήματα.  
Στην αρχή, η όλη κατάσταση μού φάνηκε εύκολη και βολική, διότι δεν με υποχρέωνε 
να πάω μέχρι το Πανεπιστήμιο. Στην πορεία όμως, συνειδητοποίησα ότι κανένα 
ZOOM δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μάθημα δια ζώσης. Ύστερα από πολύωρη 
παρακολούθηση νιώθω τα μάτια μου και το κεφάλι μου να πονάνε και η κούραση 
γίνεται εξάντληση. Επιπρόσθετα, το θέμα της συγκέντρωσης είναι εξίσου απαιτητικό, 
καθώς οι αντιπερισπασμοί είναι πολλοί, από την αργή σύνδεση στο Ίντερνετ μέχρι και 
τους γονείς σου που έρχονται να σε ελέγξουν ανά μία ώρα.  
Ακόμη, δεν είναι λίγες οι φορές που βρίσκω τον εαυτό μου να χαζεύει στο κινητό  
ή να περπατάει άσκοπα μέσα στο σπίτι, έχοντας τον καθηγητή να παίζει  
στο παρασκήνιο. Τέλος, ζούμε με την ελπίδα ότι θα επανέλθουμε σύντομα  
στους κανονικούς ρυθμούς, στην παλιά μας καθημερινότητα και ότι,  
προτού ορκιστούμε, θα ξαναβρεθούμε στον χώρο του Πανεπιστημίου.  
Μέχρι τότε, προσαρμοζόμαστε, επιμένουμε και…zoomάρουμε! 

Στέλλα Μεταλλίδου  | smetallid@jour.auth.gr

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ZOOMing
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MARLEY and ME:  
QUARANTINE VERSION
Τις τελευταίες μέρες ο καιρός είναι άστατος. Δυνατά μπουμπουνητά και βροχή.  
Αυτό δυσκολεύει τις βόλτες μας. Ο Marley είναι ο ασπρόμαυρος, με την πουά μύτη, 
σκύλος μου. Η καραντίνα είναι η καλύτερη του. Περισσότερες βόλτες και χάδια.  
Αν και ζούμε σε σπίτι με μεγάλη αυλή, ποτέ δεν θα πει όχι σε μια βόλτα. 
SMS 6 και οι βόλτες μας ξεκινάνε…
Μόλις πατήσει το πόδι του έξω από την πόρτα, η ουρά του κουνιέται σαν τρελή.  
Τα δύσκολα έρχονται όταν συναντήσουμε κάποιο άλλο σκύλο. Μικρόσωμος  
ή μεγαλόσωμος, η αντίδραση είναι πάντα η ίδια. Να κρύβεται πίσω μου.  
Τις προάλλες, ενώ περπατούσαμε βγήκε ένα πεκινουά, από τα πιο μικρά σκυλιά, 
κρύφτηκε αμέσως πίσω μου. Ο φόβος του ήταν τόσο μεγάλος, που περιμέναμε  
στο ίδιο σημείο μέχρι να έρθει ο ιδιόκτητης του να το πάρει. Άλλες φορές  
τον πηγαίνουμε με τα αδέλφια μου στο γήπεδο. Εκεί η χαρά του είναι απερίγραπτη.  
Όσο εμείς κάναμε γυμναστική, εκείνος είχε ανεβοκατέβει αμέτρητες φορές το γήπεδο.  
Ο παράδεισός του. Δεν χρειάζονται πολλά τα σκυλιά για να είναι ευτυχισμένα.
Αυτό που με τρελαίνει στον Marley είναι όταν στέκεται στα δυο πόδια και προσπαθεί 
κατά κάποιον τρόπο να μας αγκαλιάσει. Έτσι, λοιπόν, περνάνε οι μέρες  
της καραντίνας με αγκαλιές, μικρές βόλτες και αστεία περιστατικά.
Η καλύτερη συντροφιά για καραντίνα και ο πιο γλυκός μπελάς…

Ηλιάνα Σακκά | iliasakk@jour.auth.gr
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Όσο οι μέρες πάνε κι έρχονται, η ανυπομονησία μας  
να νιώσουμε τον έξω κόσμο όπως κάποτε, η λαχτάρα μας  
να νιώσουμε ιδιαίτεροι μέσα απ’ τις καθημερινές 
συναναστροφές, γίνονται ατμός και θολώνουν το τζάμι  
του παραθύρου που κοντοστεκόμαστε, κοιτώντας με 
παράπονο, εκείνο το άτονο απ’ τις συνθήκες περιβάλλον. 
Βέβαια, δεν είναι μόνο τα καταπιεσμένα μας συναισθήματα 
που θολώνουν την όψη του τζαμιού. Η εξωτερική θερμοκρασία 
γίνεται  όλο και πιο χαμηλή, αλλά δεν ευθύνεται αυτή  
για το κρύο που νιώθουμε στην ψυχή μας, το οποίο  
και μετατρέπεται σιγά σιγά σε πάγο.
Η κοινωνική μας φύση, όλο και αδρανοποιείται και αρχίζει 
να εξερευνεί νέα μονοπάτια, πιο μοναχικά. Ο υποχρεωτικός 
εγκλεισμός μας μέσα σε εκείνα τα κουτιά που επιλέξαμε  
για να αισθανόμαστε “σαν στο σπίτι μας”, γίνεται σιγά σιγά 
ασφυκτικός, και τους τέσσερις τοίχους που μας περιβάλλουν, 
μόνο “φιλικούς” δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις πλέον.
Θέλουμε ξανά να συνυπάρξουμε. Να συνυπάρξουμε όπως  
και πρώτα. Χωρίς αμφιβολίες, χωρίς φόβο, χωρίς κανένα 
δισταγμό και φραγμό. Να έρθουμε και πάλι κοντά  
με τους δικούς μας ανθρώπους και να μπορούμε ξανά  
να επαναλάβουμε, όσα από εκείνα μας έδεναν με τον καθένα 
ξεχωριστά. Όσα απ’ αυτά μας υπενθύμιζαν την μοναδικότητα 
του καθενός και τη μοναδικότητα της στιγμής.
Εμείς όμως, έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε τον εαυτό μας.  
Με τις παραξενιές του, τα προτερήματά του. Τον μαθαίνουμε 
σιγά σιγά. Κάποιοι από εμάς ίσως και να συμφιλιώθηκαν μαζί 
του. Ίσως, αυτός ο εγκλεισμός να ήταν η κατάλληλη στιγμή  
για κάποιους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα,  
να συζητήσουν μαζί του ή και ακόμα να τον αποδεχθούν,  
αν δεν το είχαν κάνει ήδη.  
Συνήθως, μέσα στις πολλές κινήσεις κι ομιλίες, δεν έχουμε  
τον απαραίτητο χρόνο να συνομιλήσουμε με τον εαυτό μας  
και να σκεφτούμε. Η μερική απομόνωση σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί λυτρωτική. 
Όσοι δεν είχαν συνηθίσει σε τέτοιους ρυθμούς ζωής,  
η διαδικασία αυτή, την οποία θα πρέπει και να περάσουν 
επιτυχώς, θα είναι ένα τεστ κοπώσεως. Το πιο δύσκολο  
όμως είναι μέσα σ’ όλα αυτά, να συνυπάρξεις αναγκαστικά  
εσύ και ο εαυτός σου.
Το σίγουρο είναι, πως κάποιες καταστάσεις ήρθαν  
για να αφήσουν με ανεξίτηλο χρώμα το αποτύπωμά τους.  
Εμείς, θα συνεχίζουμε να κοντοστεκόμαστε στο παράθυρο, 
κοιτώντας τον έξω κόσμο. Έναν κόσμο που κι εκείνος, κοιτάει 
μέσα από ένα τζάμι και δεν σταματάει να ελπίζει…

 Μαρία Ιωάννα Ματσίκα  | mmatsika@jour.auth.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ
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