
1 
 

 

 

 

 

https://schoolpress.sch.gr/ourclassroom/archives/series/covid 

Άρθρα 
σελ. 2,3,6,12 

‘Ερευνα σελ. 4-5

 
Χρονογραφήματα 

σελ. 7,13 
 

Συνέντευξη 
σελ. 8-9 

 

Ρεπορτάζ  
σελ. 10-11 

 
15+1 Πανδημίες 
που άλλαξαν την 

ιστορία 
σελ. 14-16 

Όταν ο 
Καποδίστριας ήρθε 
αντιμέτωπος με μια 

πανδημία 
σελ. 16 

Τέχνη 
σελ. 17 

 

 

Η πανδημία 
στη λογοτεχνία 

σελ. 18-19 

 

Από το χαρτί 
στην οθόνη 

σελ. 20 

 

Δημιουργικές 
απόπειρες 
σελ. 21-22  

 

Παιχνίδια 
σελ. 23-24 

 

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 17ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 
 

https://schoolpress.sch.gr/ourclassroom/archives/series/covid


2 
 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 17ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

Γουρνά Ελένη, Παπαϊωάννου Μαρία 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:  

Γουρνά Ελένη 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:  

Ευστρατίου Θάλεια, 

Θανασούλης Αντώνης, 

Καλτσάς Χρήστος, 

Κάππος Παναγιώτης, 

Καραμπής Ορφέας, 

Κατσιαμάνης Αργύρης, 

Κατσικόπουλος Νέστωρ, 

Κάτσος Νικήτας, 

Κελαϊδής Μάριος, 

Κοκκινά Δανάη, 

Κώστας Γρηγόρης, 

Λυκούδη Αναστασία, 

Παπαδοπούλου Ευγενία, 

Πλεύρης Νίκος, 

Σκαφίδα Αφροδίτη, 

Σπυράτου Γεωργία, 

Τσολακιάν Βικτώρια, 

Φράγκου Άννα 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: 

Σπυράτου Γεωργία, 

Ευστρατίου Θάλεια, 

Κουτραφούρη Κωνσταντίνα 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ:  Βαρμαξίζης Γιώργος 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: 

Κοκκινά Δανάη, 

Κυριακόπουλος Αθανάσιος, 

Σπυράτου Γεωργία, 

Τσεκουράκη Ευδοκία, 

Φεζόλι Γκρασιέλα 

ΕΡΕΥΝΑ: 

Μπουλούτσου Πετρούλα  

Μπουρνιάς Μάριος                  

Πασετσίνικοβ Ρέα 

Προκοπίου Γιώργος  

Σερδάρη Λήδα 

Σερδάρης Κωνσταντίνος 

Σκαλτσή Μαριλένα 

Σκυλάκου Ιωάννα  

Συριανού Έλλη 

Συριανού Ανδριανή 

Φεζόλι Γκρασιέλα  

 

 

Γράφει ο Νίκος Πλεύρης 

Στις 29 Δεκεμβρίου του 2019 διαγνώστηκαν ομάδες ασθενών με 

πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας, η οποία συνδέθηκε 

επιδημιολογικά σε μεγάλο ποσοστό με την υπαίθρια αγορά στην 

πόλη Wuhan στην Κίνα. Άμεσα ο αιτιολογικός παράγοντας 

ταυτοποιήθηκε με έναν νέο κορονοϊό που ονομάστηκε SARS-C0V-2, 

και που προκαλούσε σοβαρό αναπνευστικό σύνδρομο. Στις 23 

Ιανουαρίου αποφασίζεται η απομόνωση της Wuhan. 

Πολύ σύντομα ο ιός ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην 

Αμερική. Άρα, το φαινόμενο παίρνει διεθνή μορφή. Στην Ευρώπη, 

η Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό 

κρουσμάτων, ενώ η Αμερική κατέχει την πρώτη θέση. 

Στην Ελλάδα μέχρι την 29/3/2020διαγνώστηκαν 1156 περιστατικά 

και κατέληξαν 39 άνθρωποι. Όμως, η έξαρση του φαινομένου 

ελέγχεται και περιορίζεται λόγω της έγκαιρης εφαρμογής μέτρων 

προστασίας. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, η νόσος παίρνει 

μεγάλες διαστάσεις και γίνονται αναφορές για χιλιάδες 

κρούσματα. Η πανδημία είναι γεγονός σε όλα τα μήκη και πλάτη. 

Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες, δεν υπάρχουν διακρίσεις. Η νόσος 

προσβάλλει ανεξάρτητα υπερήλικες αλλά και νεαρά άτομα. Και οι 

εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις εντατικές είναι εκπληκτικές σε 

αριθμούς. Κυρίως άτομα με υποκείμενα νοσήματα καταλήγουν 

στις ειδικές μονάδες των νοσοκομείων. 

Παρόλο που οι κρατικοί φορείς κινήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς 

για να αντιμετωπίσουν την πανδημία ήταν και παραμένει δύσκολο 

να πειστούν όλοι ανεξαιρέτως  να ακολουθήσουν τα αυστηρά 

μέτρα προστασίας και να εμβολιαστούν εγκαίρως, προκειμένου να 

περιοριστεί η γρήγορη εξάπλωση του μεταλλαγμένου πλέον ιού. Ο 

έλεγχος της πανδημίας επίσης δυσκολεύεται, καθώς πολλά άτομα 

περνάνε τη νόσο ασυμπτωματικά, οπότε η διάγνωσή της γίνεται 

στην αποδρομή της και κατόπιν ελέγχου με PCR  τεστ. Έτσι, ο 

αριθμός των ατόμων που καταλήγουν είναι τραυματικά μεγάλος 

και καθημερινά πολλαπλασιάζεται. 

Ως τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου 

προτείνονται η πρόληψη με τα διαγνωστικά τεστ και ο 

εμβολιασμός. Τα πιο σημαντικά όπλα για κάθε πανδημία είναι: η 

γνώση, η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση και η σωστή 

συνεργασία. Ακολουθώντας τις οδηγίες των επιστημόνων, σύντομα 

θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και με αισιοδοξία θα 

απομακρυνθεί η ζοφερή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα.  
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Γράφει ο Γρηγόρης Κώστας 

Τον Δεκέμβριο του 2019 εμφανίζεται στη Wuhan μια 

νέα αρρώστια η οποία άμεσα ταυτοποιήθηκε με έναν 

νέο κορονοϊό που ονομάστηκε Covid 19. Η ασθένεια 

προσβάλλει τους πνεύμονες και δημιουργεί σοβαρό 

αναπνευστικό σύνδρομο. 

Η μετάδοση του ιού γίνεται πολύ γρήγορα με 

αποτέλεσμα να μεταδίδεται πρώτα στην Ευρώπη, 

μέσω ανθρώπων που ταξιδεύουν, και σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα χαρακτηρίζεται ως πανδημία με 

σοβαρές επιπτώσεις. Η νόσος δεν ελέγχεται και τα 

πρώτα κρούσματα ανακοινώνονται: αφορούν όχι 

μόνο ασθενείς, αλλά και ένα σημαντικό αριθμό 

θανάτων. Η πανδημία αρχίζει το καταστροφικό της 

έργο και μέσα σε δύο χρόνια γίνεται ανεξέλεγκτη. 

Ο κόσμος γίνεται γνώστης νέων λέξεων, όπως: 

υποκείμενο νόσημα, ασυμπτωματικός και άλλες, οι 

οποίες έχουν άμεση σχέση με την πανδημία. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει τη 

σοβαρότητα της πανδημίας και συμβουλευτικά 

προτείνει σε όλους τους ανθρώπους τον εμβολιασμό, 

ως μέσο αντιμετώπισης. Τα νοσοκομεία και οι 

εντατικές δουλεύουν πυρετωδώς, για να 

συγκρατήσουν την αστραπιαία εξάπλωση του ιού και 

να βοηθήσουν τους ανθρώπους που νοσούν. 

Ο υπολογισμός των συνεπειών της πανδημίας είναι 

πολύ δύσκολος, καθώς πέρα από τον κατάλογο με 

ανθρώπινες απώλειες, οι καταστροφικές επιπτώσεις 

αφορούν την οικονομία, την παιδεία και την 

κοινωνικότητα. 

Το ενεργειακό πρόβλημα κάνει την εμφάνισή του και 

φαίνεται σαν όλα να δοκιμάζονται εξαιτίας της 

πανδημίας. Το τραπεζικό σύστημα καταρρέει, τα 

μαγαζιά κλείνουν, οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν, οι 

εργαζόμενοι βιώνουν άγχος και ανασφάλεια.   

Η παιδεία χάνει τις ισορροπίες της και δάσκαλοι και 

μαθητές αγωνιούν για τη συνέχεια της. Η ηλεκτρονική 

διδασκαλία αποξενώνει τα παιδιά, που στρέφονται 

στους υπολογιστές κάνοντας καθημερινά μαθήματα 

εξ αποστάσεως.  

Το χειρότερο είναι ότι χάνεται η φυσική επικοινωνία 

ανάμεσα στους ανθρώπους, καθώς όλοι είναι 

υποχρεωμένοι να παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια 

τους, με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχολογία 

τους. Αν χρειαστεί κάποιος να βγει έξω η μάσκα 

γίνεται απαραίτητο κομμάτι ένδυσης. 

Ένας νέος κόσμος δημιουργείται και για να 

αντιμετωπιστεί η κατάσταση θα πρέπει να δείξουμε 

εμπιστοσύνη στους θεσμούς και σε όσους 

ασχολούνται με τον τομέα της υγείας, οι οποίοι 

αναδεικνύονται σε πραγματικούς ήρωες στην 

παρούσα συγκυρία. 
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Η έρευνά μας έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2022. Προσπαθώντας να διερευνήσουμε το 

αποτύπωμα που άφησε η πανδημία στη ζωή μας, ζητήσαμε από φίλους και συμμαθητές να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σε φόρμα google. Λάβαμε 140 απαντήσεις και σας 

παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα, με τη βοήθεια της συμβουλευτικής ψυχολόγου, κ. 

Σοφίκας Βουγιούκα, την οποία ευχαριστούμε πολύ: 

Στην ερώτηση: «Ποια συναισθήματα βίωσες πιο 

έντονα λόγω της πανδημίας;» το κυρίαρχο 

συναίσθημα φαίνεται να ήταν το άγχος με 43,6% και 

ακολουθεί η μοναξιά με 40% και η κατάθλιψη με 

38,6%. Το 32,9% των παιδιών που απάντησαν 

αισθάνονταν ανησυχία, το 30% απελπισία και το 

25,7% απαισιοδοξία. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο 

συναίσθημα για το 19,3% των συμμαθητών μας, ενώ 

4 παιδιά απάντησαν ότι βαριόντουσαν κατά τη 

διάρκεια της καραντίνας, 1 παιδί αισθανόταν πλήξη, 

ενώ ανησυχητικό ήταν ότι 1 παιδί δήλωσε ότι έκανε 

σκέψεις αυτοκτονίας.  

Σχεδόν τα μισά παιδιά από αυτά που απάντησαν 

δήλωσαν ότι αυτό που τους ανησυχούσε 

περισσότερο στην πανδημία ήταν μήπως νοσήσουν 

τα αγαπημένα τους πρόσωπα (50,7%), ενώ μόνο το 

17,1% ανησυχούσε μήπως νοσήσουν τα ίδια. Επίσης, 

τα μισά σχεδόν παιδιά ανησυχούσαν για το μέλλον 

(49,3%) και το 31,4% φοβόταν μήπως δημιουργήσει 

κενά στα μαθήματα. Το 24,3% επίσης ανησυχούσαν 

για το ενδεχόμενο μήπως χάσουν τους φίλους και τις 

παρέες τους, λόγω της παρατεταμένης καραντίνας.  

Όπως μας επιβεβαίωσε η συμβουλευτική ψυχολόγος 

κ. Σοφίκα Βουγιούκα, «η πλειοψηφία των παιδιών 

ανέφερε τα συναισθήματα του άγχους, της μοναξιάς, 

της θλίψης, και της ανησυχίας/ απελπισίας, το οποίο 

έρχεται σε ταύτιση με τα διεθνή δεδομένα για την 

επίδραση που είχε στην ψυχική υγεία των παιδιών η 

πανδημία. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε 

τέτοιες καταστάσεις είτε διότι έχουν περιορισμένους 

μηχανισμούς υποστήριξης είτε διότι δυσκολεύονται 

να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους. Βλέπουμε 

στην έρευνα να υπάρχει έντονη ανησυχία στα παιδιά 

για την πιθανότητα νόσησης των ίδιων ή κοντινών 

ανθρώπων. Η αλλαγή της καθημερινότητας με το 

κλείσιμο των σχολείων, την διακοπή δραστηριοτήτων 

και την απουσία κοινωνικών επαφών δημιουργεί στα 

παιδιά την ανησυχία μήπως αυτό διαταράξει τις 

κοινωνικές τους επαφές, ενώ επιφέρει και μια 

γενικότερη ανησυχία και αβεβαιότητα για το 

μέλλον». 

Στην ερώτηση: «Τι με ενοχλούσε περισσότερο στην 

καραντίνα;» το 53,6%  απάντησε η έλλειψη 

διασκέδασης και το 50% η κοινωνική απομόνωση. Το 

36,4% δήλωσε ότι ενοχλούνταν που έπρεπε να 

στέλνει SMS για να βγαίνει έξω και το 30% που 

υποχρεώθηκε να μένει πολλές ώρες στο σπίτι. Τέλος, 

το 27,1% ενοχλούνταν με τις δυσκολίες που 

παρουσίαζε η μαθησιακή διαδικασία και το 22,1% 

που απομακρύνθηκε από το σχολικό περιβάλλον.  

Οι περισσότεροι έκριναν τα μέτρα που επιβλήθηκαν 

για την προστασία από τον κορονοϊό απαραίτητα 

(58,6%), ενώ το 35,7% τα θεώρησαν υπερβολικά. Οι 

υπόλοιποι, που ήταν πολύ λιγότεροι, δήλωσαν ότι 

κατά τη γνώμη τους δεν χρειάζονταν.  

 

Από τα μέτρα που επιβλήθηκαν, αυτά που 

ενόχλησαν τους περισσότερους ήταν η απαγόρευση 

κυκλοφορίας σε άλλες περιοχές (49,3%) και ο 

εγκλεισμός στο σπίτι (42,9%). Το 40,7% ενοχλούνταν 

που έπρεπε να περάσουν από έλεγχο για την είσοδο 

σε κλειστούς χώρους, ενώ το 32,9% δήλωσαν την 

κοινωνική αποστασιοποίηση ως το πιο δυσάρεστο 

γι΄αυτούς μέτρο. Το 29,3% δυσανασχετούσε με τη 

μάσκα και το 18,6% με τα τεστ και το εμβόλιο.  
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«Τα ίδια τα παιδιά δηλώνουν ότι από τις αλλαγές που 

επήλθαν στην καθημερινότητά τους κατά την 

καραντίνα, τους επηρέασαν περισσότερο αυτές που 

αφορούν την κοινωνική ζωή, όπως η επαφή με 

φίλους και η δυνατότητα να διασκεδάσουν, καθώς 

και τη μαθησιακή διαδικασία. Τα παραπάνω 

αφορούν και τους πιο βασικούς τομείς της ζωής των 

παιδιών και των εφήβων», μας είπε η κ. Βουγιούκα. 

Παρόλο όμως που οι έφηβοι μαθητές υποχρεώθηκαν 

να περάσουν πολλές ώρες στο σπίτι, οι μισοί από 

αυτούς (το 50%) που απάντησαν δήλωσαν ότι ο 

εγκλεισμός δεν επηρέασε τις σχέσεις με την 

οικογένειά τους. Οι υπόλοιποι μισοί σχεδόν 

διχάζονται. Για το 26,4% οι σχέσεις με την οικογένεια 

βελτιώθηκαν, παρά τις πολλές ώρες αναγκαστικής 

συνεύρεσης, ενώ για το 23,6% επιδεινώθηκαν.  

Η κ. Βουγιούκα επεσήμανε ότι «πολλές οικογένειες 

κατά τη διάρκεια της καραντίνας βρέθηκαν 

απομονωμένες στο σπίτι, χωρίς την δυνατότητα να 

αξιοποιήσουν τους οικείους μηχανισμούς 

υποστήριξης. Η κατάσταση αυτή μπορεί να εντείνει 

τυχόν εντάσεις ή να δημιουργήσει τριβές μεταξύ των 

μελών της οικογένειας. Μην ξεχνάμε ότι πέραν των 

αλλαγών που βίωσαν τα παιδιά, πολλές αλλαγές, 

(εργασιακές, κοινωνικές, οικονομικές) επήλθαν και 

στη ζωή των γονέων, γεγονός που λειτουργεί 

επιβαρυντικά και στην ψυχική υγεία των γονέων. Ενώ 

η άλλη όψη του νομίσματος αφορά οικογένειες που 

λόγω της καραντίνας κατάφεραν να περάσουν χρόνο 

μαζί, να ‘γνωριστούν’ καλύτερα, να βρουν κοινούς 

τρόπους αποφόρτισης και έτσι να ενδυναμώσουν 

τους υπάρχοντες δεσμούς». 

Οι τελευταίες δύο ερωτήσεις αφορούσαν την 

καινούργια μαθησιακή διαδικασία, την οποία βίωσαν 

οι μαθητές λόγω της πανδημίας. Φαίνεται λοιπόν ότι 

η τηλεκπαίδευση δεν βοήθησε τους μαθητές, καθώς 

το 30,7% δήλωσε ότι κατά τη διάρκειά της ούτε 

παρακολουθούσε τα μαθήματα, ούτε διάβαζε. Το 

27,1% έκανε κάποια προσπάθεια, αλλά 

δυσκολεύτηκε με τα μαθήματα, ενώ το 21,4% 

παρακολουθούσε τις τηλεδιασκέψεις, χωρίς όμως να 

μελετάει. Μόνο το 20,7% μελετούσε περισσότερο 

κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, με βάση τις 

απαντήσεις των παιδιών. Έτσι, το συντριπτικό 

ποσοστό του 77,9% δήλωσε ότι προτιμάει τη δια 

ζώσης διδασκαλία και μόνο το 22,1% την 

τηλεκπαίδευση.  
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Γράφει ο Χρήστος Καλτσάς 

Βαριές ήταν οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε παιδιά 

και εφήβους την περίοδο του lockdown από τον 

Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2021. Άγχος, 

εκνευρισμός, καταθλιπτικές τάσεις και συγκρούσεις 

μέσα στο σπίτι, έλλειψη ενδιαφερόντων ήταν μερικά 

από τα φαινόμενα που καταγράφτηκαν στην Ελλάδα 

αλλά και διεθνώς.  

Κατά τη διάρκεια του «Μένουμε σπίτι», ψυχολόγοι 

παρουσίασαν δημοσιεύσεις, οι οποίες δείχνουν μια 

αύξηση του άγχους στους εφήβους, καθώς ο φόβος 

μετάδοσης του COVID-19 συσχετίστηκε με 

μετατραυματικό στρες και αϋπνία.  

Ένα καταθλιπιτικό συναίσθημα κυριάρχησε στις ζωές 

αρκετών εφήβων, καθώς η αποχή από 

δραστηριότητες και η έλλειψη κοντινής επαφής με 

φίλους δημιούργησαν μια έλλειψη ενδιαφέροντος 

και μελαγχολική διάθεση. Επίσης, παρατηρήθηκε 

εκτεταμένη χρήση κινητού τηλεφώνου και γενικά 

στάση παραίτησης και έλλειμμα προοπτικής και 

αισιοδοξίας. 

Τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-

υπερκινητικότητας ήταν ιδιαίτερα νευρικά με 

δυσκολία στη συγκέντρωση και την τήρηση του 

καθημερινού προγράμματος, ενώ έκαναν και 

υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Ακόμα, 

σημειώθηκαν αρκετές διαταραχές πρόσληψης 

τροφής (ανορεξία – βουλιμία). Το κλείσιμο των 

γυμναστηρίων δημιούργησε περισσότερα 

προβλήματα  σε εφήβους με ορθοδεξία. 

Προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας αντιμετώπισαν 

και οι γονείς, οι οποίοι εμφανίζονταν περισσότερο 

αγχωμένοι, με μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη 

διάθεση και αυξημένη ανησυχία, καθώς ήρθαν 

αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις και δεν 

γνώριζαν πώς να τις αντιμετωπίσουν. 

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, πως στην περίοδο του 

περιορισμού της κυκλοφορίας, δόθηκε ο χρόνος σε 

γονείς και παιδιά να επαναπροσδιορίσουν στόχους 

και να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους.  

 

«Δεν αντέχω!» 
Γράφει η Άννα Φράγκου 

«Δεν αντέχω»: μια φράση  που όλοι μας ξέρουμε και γνωρίσαμε ακόμα καλύτερα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. 

Μάσκες, εγκλεισμός, περιορισμοί και οι ειδήσεις, με όλο και πιο καταθλιπτικά συμβάντα, μας έκαναν να 

λυπόμαστε και να αναρωτιόμαστε πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση. Πότε θα μπορέσουμε να αγκαλιαστούμε 

ξανά χωρίς μάσκες και χωρίς τον φόβο μετάδοσης του κορονοϊού... Αναμφισβήτητα, αυτές οι πρωτόγνωρες 

συνθήκες μας έκαναν όλους να αναφωνούμε «δεν αντέχω!». 

Για εμάς τους εφήβους η κατάσταση ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Από τα παιδικά μας χρόνια, περιμέναμε να 

φτάσουμε στην εφηβεία. Περιμέναμε τις εκδρομές, τις χοροεσπερίδες και τις βόλτες που θα κάναμε. Κανένας μας 

δεν φανταζόταν πως αντί γι΄αυτά θα κάναμε τηλεκπαίδευση και θα περνούσαμε ατελείωτες ώρες μπροστά σε μια 

οθόνη, χωρίς να μπορούμε να συναντήσουμε τους φίλους μας. Όλα αυτά μας έκαναν να απομονωθούμε και να 

κλειστούμε στον εαυτό μας. 

Ευτυχώς, τώρα πια, με τη συμβολή των ειδικών και τη δημιουργία του εμβολίου, τα πράγματα βελτιώνονται. Σιγά 

σιγά μπορούμε να ζήσουμε αυτά που στερηθήκαμε τόσο καιρό. Μέχρι την ολική επαναφορά μας στην 

κανονικότητα, βέβαια, χρειάζεται αρκετός χρόνος ακόμα, αλλά ας αρκεστούμε προς το παρόν σε αυτά που έχουμε. 

Η συνεχής πίεση της καραντίνας ήταν σίγουρα ανυπόφορη, αλλά ας μην ξεχνάμε και τα μαθήματα που μας έδωσε. 

Μας έκανε όλους πιο υπεύθυνους και μας έμαθε να μην παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. 
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Γράφει ο Νέστωρ Κατσικόπουλος 

Kορονοϊός. Τα τελευταία δύο χρόνια μάς έχει αλλάξει 

τη ζωή περισσότερο από όσο νομίζουμε. Μας έχει 

γίνει συνήθεια και καθημερινότητα, τόσο που μερικές 

φορές το ξεχνάμε. Έχει μπει στη ζωή μας μαζί με 

αριθμούς κρουσμάτων, τεστ, εμβόλια, μέτρα 

προστασίας.  

Οι μάσκες είναι παντού. Σαν τα ρούχα που βλέπουμε 

πεταμένα μπροστά μας κάθε μέρα. Χωρίς αυτές 

νιώθουμε απροστάτευτοι και γυμνοί.   

Όσες προσπάθειες όμως κι αν καταβάλουμε, τα 

κρούσματα όλο και ανεβαίνουνε. Άλλη ιστορία κι 

αυτή! Καλωσορίσαμε το 2022 με έναν απίστευτο 

αριθμό κρουσμάτων και τα μόνα μας όπλα φαίνονταν 

να είναι η επιστροφή της μάσκας στις βόλτες μας, 

συχνά self test ακόμα και στους εμβολιασμένους, οι 

οποίοι μόνο αυτοί μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και 

να μπουν σε χώρους εστίασης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 

αφέθηκαν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, να 

κοιτάνε με μισό μάτι τους προνομιούχους. Είναι λες 

και στην καταστροφή κάνουμε το λιγότερο που 

περνάει από το χέρι μας, για να τα καταφέρουμε. 

TRAGIC! Και για τα εμβόλια, τι να πούμε; 

Αμφιλεγόμενο θέμα. Οι μισοί είναι υπέρ και 

εμβολιάζονται και άλλοι μισοί αρνούνται, για τους 

δικούς τους λόγους. Οι πολέμιοι του εμβολιασμού 

προσπαθούν να πείσουν τους υπέρμαχους με κάθε 

πιθανό μέσο, ενώ και αρκετοί από τους δεύτερους 

δεν τηρούν τα βασικά μέτρα προστασίας. ΠΑΡΑΝΟΙΑ!  

Οπότε τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα; Υπάρχουν 

δύο σενάρια: το πρώτο είναι, ο κορονοϊός να γίνει 

ένας ενδημικός ιός, όπως αυτός της γρίπης, και να 

σταματήσει να απειλεί την ανθρωπότητα και να 

αναστατώνει την καθημερινότητά μας. Υπάρχει, 

όμως, και το κακό σενάριο: μια νέα μετάλλαξη του 

ιού, με την οποία θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα 

πανδημίας. Ποιο σενάριο από τα δύο θα επικρατήσει, 

μένει να το δούμε. «What will be will be», όπως έλεγε 

και ένα παλιό τραγούδι. Ή αν προτιμάτε: «το 

πεπρωμένο φυγείν αδύνατον». Ή μήπως όχι;  
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Ο κ. Μιχαήλ Βολκίδης είναι σχολικός κοινωνικός λειτουργός,  Msc στην κλινική κοινωνική εργασία και 

αναπληρωματικό μέλος στο ΔΣ του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Αγωγής (ΙΜΕΓΕΕ). 

(https://imegee.gr). Τον ρωτήσαμε για τις συνέπειες της πανδημίας στον ψυχισμό του ανθρώπου και τον 

ευχαριστούμε πολύ που μας παραχώρησε την παρακάτω συνέντευξη για την εφημερίδα μας.  

 Κλείνουμε 2 χρόνια από τότε που μπήκε η 
πανδημία COVID-19  στη ζωή μας. Μετά από τόσα 
κρούσματα και θανάτους, ποια συναισθήματα 
κυριαρχούν στην ανθρώπινη ψυχή; 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το εξεταζόμενο 
διάστημα στον πλανήτη έχουν καταγραφεί άνω των 
6.000.000 εκατομμυρίων θανάτων. Ο απολογισμός 
για την χώρα μας είναι σημαντικά χειρότερος από τον 
μέσο όρο, αφού στις 10/03/2022 καταγράφονται 
2.556 θάνατοι ανά εκατομμύριο που σημαίνει ότι 
έχουμε την 27η χειρότερη επίδοση σε σύνολο 
περίπου 220 χωρών (βλ. σχετικά: 
https://www.worldometers.info/coronavirus). Εάν η 
χώρα ήταν μαθητής Γυμνασίου μάλλον θα είχε μείνει 
στον ‘’τόπο’’. Από την προσωπική μου εμπειρία που 
αφορά την υποστηρικτική σχέση, κυρίως των γονέων 
των μαθητών, θα έλεγα ότι παρατηρείται μια 
μετατόπιση της συναισθηματικής κατάστασης από 
τον φόβο, τον πανικό και την εγρήγορση που ήταν 
ιδιαίτερα έντονα την πρώτη σχολική χρονιά, σε 
κούραση, μελαγχολία, απογοήτευση, αδιαφορία που 
κυριαρχούν αυτή την περίοδο.  

 Υπάρχουν κάποιες ηλικιακές ή κοινωνικές ομάδες 
που αναδεικνύονται πιο ευάλωτες ψυχικά λόγω 
της πανδημίας; 

Μέρος ομάδων με σύνοδα προβλήματα υγείας, όπως 
οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και 
άνθρωποι που εκτίθεντο σε μεγάλης κλίμακας 
αρνητικών ειδήσεων κυρίως από την τηλεόραση το 
πρώτο διάστημα της πανδημίας. Συνήθως, πρόκειται 
για μητέρες που δεν εργάζονται και δεν έχουν άλλες 
διεξόδους, όταν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 
λείπουν απ’ το σπίτι. 

 Πώς επηρεάζουν αυτά τα ψυχικά προβλήματα τις 
σχέσεις των ανθρώπων;  

Η μακρά έκθεση σε αγχογόνες καταστάσεις ή 
ειδήσεις, πραγματικές ή μη, μπορεί να οδηγήσει έναν 
άνθρωπο να κλειστεί στον εαυτό του και ως εκ 
τούτου να εμφανίσει συμπτώματα μελαγχολίας ή 
κατάθλιψης. Προφανώς σε μια τέτοια περίπτωση θα 
μειωθεί σημαντικά η αλληλεπίδραση με τους άλλους. 

Συχνά παρατηρούμε και μια άρνηση της πανδημίας ή 
των επιπτώσεων που μπορεί να ερμηνευτεί και ως 
ένας εσωτερικός μηχανισμός άμυνας απέναντι στο 
φόβο. Ουσιαστικά το άτομο, επειδή φοβάται πάρα 
πολύ και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την 
τραυματική κατάσταση πείθει τον εαυτό του ότι δεν 
συμβαίνει κάτι το οποίο μπορεί να τον βλάψει. Συχνά 
αυτή η στάση οδηγεί σε συγκρούσεις με άλλα άτομα 
που αντιμετωπίζουν διαφορετικά την πανδημία και 
ερμηνεύουν τη στάση των πρώτων ως έλλειψη 
ευθύνης ή γενικότερα ως επικίνδυνη προς αυτούς. 

 Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στο μέλλον το κόστος 
στην ψυχική μας υγεία; Για παράδειγμα, μπορεί να 
παρουσιαστούν σωματικά προβλήματα; Ή να 
επηρεαστεί μονιμότερα η ανθρώπινη επικοινωνία 
ή ο τρόπος ζωής μας;  

Ψυχοσωματικά συμπτώματα, όπως ο πονοκέφαλος, ο 
πόνος στην κοιλία, συμπτώματα κρίσης πανικού κλπ 
παρουσιάζονται και μεσοπρόθεσμα και εάν δεν 
υπάρξει υποστήριξη από κάποιον ειδικό ψυχικής 
υγείας θα ταλαιπωρήσουν σημαντικά τα άτομα. Η 
μακροπρόθεσμη έκθεση και μη αντιμετώπιση αυτών 
των δυσκολιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
γενικότερη επιδείνωση της σωματικής υγείας και της 
αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους. 

 Μπορείτε να μας πείτε κάποιες συμβουλές που θα 
ανακουφίσουν τα άτομα από την ψυχική πίεση 
που αισθάνονται λόγω της πανδημίας; 

-Να μειωθεί σημαντικά ή έκθεση σε πηγές άγχους, 
που μπορεί να είναι η τηλεόραση, η επικοινωνία με 
άτομα που είναι το ίδιο ή περισσότερο πιεσμένα κλπ. 

-Να διατεθεί χρόνος για ξεκούραση, ελαφριά άσκηση, 
δραστηριότητες που ηρεμούν και χαροποιούν το 
άτομο. 

 Με την ιδιότητά σας, πώς ερμηνεύετε τη στάση 
των αρνητών; 

Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, επομένως και 
οι αντιδράσεις τους στα ερεθίσματα του 
περιβάλλοντος διαφέρουν. Σίγουρα, όμως ένας 
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σημαντικός αριθμός ‘’αρνητών’’, απλά δεν είναι σε 
θέση, δεν έχει τα ψυχικά αποθέματα να 
αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα τρομακτική περίσταση 
για αυτούς, και έτσι λειτουργούν μηχανισμοί άμυνας 
που τους βοηθούν να ανακουφιστούν και να 
ξεφύγουν από αυτή την δυσάρεστη εμπειρία. Επίσης, 
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι υπάρχουν 
άνθρωποι που για τον Χ, Ψ λόγο δεν εμπιστεύονται 
τις επίσημες πηγές πληροφόρησης και τους 
φορείς/θεσμούς και ως εκ τούτου εκλαμβάνουν ως 
επιθετικές και αποπροσανατολιστικές τις δράσεις 
τους , γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο ζήτημα 
που συζητάμε. 

 Θεωρείτε ότι μέσα από αυτή την κρίση μπορεί να 
προκύψει κάτι θετικό για τον άνθρωπο και τις 
κοινωνικές σχέσεις; Τι μπορεί να μας κάνει 
αισιόδοξους τις δύσκολες αυτές μέρες; 

Η πανδημία θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο και 
εφαλτήριο για την βελτίωση του εθνικού συστήματος 
υγείας που θα περιελάμβανε τόσο την πρόληψη, όσο 
και την αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων 
ψυχικής και σωματικής υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο θα 

μπορούσε η πολιτεία και το κάθε άτομο ξεχωριστά να 
αναλογιστεί πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη ζωή 
και η υγεία του ατόμου και έτσι να τροποποιήσει 
κάποιες συμπεριφορές και στάσεις. Επίσης, θα 
μπορούσαν ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας 
να ληφθούν μέτρα που μακροπρόθεσμα θα 
βελτίωναν το επίπεδο ζωής ή ακόμα και το επίπεδο 
της εκπαίδευσης, όπως η μείωση του αριθμού των 
μαθητών ανά τάξη στους 15. Προς το παρόν, δεν έχω 
παρατηρήσει σημάδια κινήσεων προς δημιουργικές 
κατευθύνσεις διεξόδου, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει 
ένας ιδιαίτερα υψηλός αριθμός εμβολιασμένων στην 
Ελλάδα, που ξεπέρασε το 70%, και η γενικότερη σε 
παγκόσμιο επίπεδο λήξη του συναγερμού σίγουρα θα 
οδηγήσει σε βελτίωση της διάθεσης των ανθρώπων 
και ομαλοποίησης της καθημερινότητας. Το εάν αυτή 
η πολιτική πηγάζει από την υγειονομική 
πραγματικότητα ή εμφορείται από οικονομικά 
κίνητρα θα φανεί στην πορεία. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 
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    Ρωτήσαμε: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και μας απάντησαν:  

«Η περίοδος της καραντίνας ήταν κάτι που έπληξε την 

προσωπική και την επαγγελματική μου ζωή. Βρέθηκα 

ξαφνικά, μαζί με την οικογένειά μου, αντιμέτωπος με 

μια πρωτοφανή και δυσάρεστη κατάσταση 

απομόνωσης. Αυτό όμως που με γονάτισε ήταν η 

επαγγελματική μου δραστηριότητα. Όπως γνωρίζεις, 

είμαι Dj και παίζω μουσική σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί. 

Με τα χρήματα που παίρνω συμπληρώνω το 

οικογενειακό μου εισόδημα και έτσι μπορώ να 

ανταπεξέλθω στα έξοδα της οικογένειας. Τώρα όμως τα 

μαγαζιά έχουν κλείσει, οπότε οι πόροι μου έχουν 

μειωθεί. Θα πρέπει να αναφερθώ και στο ψυχολογικό 

κομμάτι, το οποίο με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Η 

αβεβαιότητα και η αγωνία μου με κάνουν να σκέφτομαι 

το επαγγελματικό μου μέλλον και πραγματικά να 

τρομάζω στην ιδέα μιας συνεχούς καραντίνας. Νιώθεις 

πραγματικά ανίκανος να προσφέρεις και αυτό σε κάνει 

να μελαγχολείς και να γεμίζεις απαισιοδοξία. Εύχομαι η 

κατάσταση να βελτιωθεί, για να μπορέσουμε όλοι 

εμείς, οι επαγγελματίες, να ανακάμψουμε και να 

ανταποκριθούμε στα έξοδα της οικογένειάς μας».  

Κωνσταντίνος (56), Dj.  

 

«Όπως οι περισσότεροι εργαζόμενοι, έτσι και 

εμείς στον χώρο μας, δεχτήκαμε ένα πλήγμα. 

Από τη στιγμή που η αγορά ήταν κλειστή, 

εννοώ ότι τα καταστήματα ήταν κλειστά με 

κρατική εντολή, δεν υπήρχε ζήτηση για τα 

προϊόντα που εμείς παράγουμε και έτσι 

οδηγηθήκαμε να μπούμε σε αναστολή 

εργασίας. Παρόλο που το κράτος κάλυπτε ένα 

μέρος του ποσού της μισθοδοσίας μας, αυτό 

όμως δεν ήταν δυνατό να καλύψει όλες τις 

οικονομικές μας ανάγκες. Το μόνο θετικό που 

έβγαινε από όλη αυτή την απομόνωση ήταν 

ότι δεθήκαμε περισσότερο ως οικογένεια και 

ο χρόνος αυτός ήταν πολύτιμος».  

Γρηγόρης (46), τεχνίτης αργυροχρυσοχοΐας.  

 

«Ποιες  οι επιπτώσεις της πανδημίας 

στην επαγγελματική σας ζωή και στην 

ικανοποίηση από την εργασία σας;» 

 

«Είμαι φαρμακοποιός και εργάζομαι στο φαρμακείο ΕΟΠΠΥ της Καλλιθέας από το 2013. Η πανδημία και οι 

δυσμενείς συνθήκες είχαν μεγάλες επιπτώσεις στην εργασία μου, όπως άλλωστε και σε όλους.  Παρόλο 

όμως, που το υγειονομικό φορτίο ήταν πολύ, δε χρειάστηκε ποτέ να εργαστώ εξ αποστάσεως. Βρισκόμουν 

καθημερινά στο φαρμακείο με υψηλά μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρώτης 

καραντίνας λάβαμε κούτες με ιατρικές μάσκες, γάντια και γυαλιά για την προφύλαξή μας από τον COVID-

19. Κάποιες φορές μάλιστα, χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, διαπίστωσα επίσης ότι ήταν 

σχεδόν άδεια, με αποτέλεσμα να φτάνω πιο γρήγορα και άνετα στην εργασία μου. Τέλος, όσον αφορά τον 

κόσμο που περίμενε να εξυπηρετηθεί, υπήρχε σίγουρα μια αύξηση στις νεαρές ηλικίες που προσέρχονταν, 

για να προμηθευτούν φάρμακα για τα άτομα τρίτης ηλικίας των οικογενειών τους, καθώς αυτά έπρεπε να 

μείνουν σπίτι και να αποφεύγουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις  κοινωνικές συναναστροφές».  

Κωνσταντίνα (45), φαρμακοποιός. 
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Αθήνα: έρημη πόλη (χειμώνας 2020-21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική μου 

ζωή, καθώς εργάζομαι στον χώρο του πολιτισμού. Ο κλάδος 

εργασίας μου έμεινε για πολύ καιρό αδρανής, λόγω των 

lockdowns, ενώ κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων χρειάστηκε να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Το παραπάνω σημαίνει ότι το 

πρώτο διάστημα της πανδημίας δεν εργαζόμουν καθόλου, καθώς 

το μουσείο, όπου δουλεύω, έπρεπε να παραμείνει κλειστό, δεν 

δεχόταν επισκέπτες, δεν πραγματοποιούσε πρόγραμμα και όλες οι 

λειτουργίες του είχαν ανασταλεί. Με το τέλος των lockdowns 

άρχισα ξανά να εργάζομαι σταδιακά, αλλά οι επισκέπτες και τα 

προγράμματα του μουσείου ήταν πολύ περιορισμένα. Θετικό 

γεγονός αποτέλεσε η προσπάθεια του μουσείου να δημιουργήσει , 

παράλληλα με την επαναλειτουργία του, ψηφιακές δράσεις. Το 

διάστημα που δεν εργαζόμουν, αφιέρωσα τον χρόνο μου σε άλλες 

ασχολίες, προκειμένου να απασχολούμαι δημιουργικά και να 

αντλώ την ικανοποίηση που, σε άλλη περίπτωση, θα μου πρόσφερε 

η εργασία μου. Σήμερα, τόσο οι ρυθμοί εργασίας μου, όσο και η 

ικανοποίησή μου από αυτήν, έχουν επανέλθει στον βαθμό που 

βρίσκονταν πριν την πανδημία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν αλλαγές στον χώρο εργασίας μου, λόγω του COVID-19».  

Μαρία-Χριστίνα (30),  

αρχαιολόγος-μουσειολόγος-μουσειοπαιδαγωγός. 

 

«Η πανδημία αποτέλεσε μια νέα 

πραγματικότητα στην καθημερινότητά 

μου, επιφέροντας θετικά και αρνητικά 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 

αναγκάστηκα να δουλεύω με 

τηλεργασία, η οποία με διευκόλυνε 

λόγω της απαγόρευσης των 

μετακινήσεων, όμως χάθηκε η 

καθημερινή συναναστροφή με τους 

συναδέλφους μου και αυξήθηκαν οι 

ώρες ενασχόλησης με τον υπολογιστή. 

Επίσης, μου δόθηκε η ευκαιρία να 

περάσω περισσότερο χρόνο με την 

οικογένειά μου, όμως λόγω της 

αποξένωσης με τον έξω κόσμο 

επιβαρύνθηκε σωματικά και ψυχικά η 

υγεία μου».  

Κλαούντια, καθηγήτρια 

 
«Απασχολούμαι στον τομέα της διαφήμισης και 

συγκεκριμένα στην πώληση προϊόντων. Ένα από τα 

πλεονεκτήματα που μου εξασφάλισε η τηλεργασία 

ήταν η εξοικείωσή μου με την τεχνολογία. Κατάφερα 

να αποκτήσω πιο εξειδικευμένες γνώσεις στην 

τεχνολογική επικοινωνία και πέτυχα σε μεγάλο 

βαθμό την πραγματοποίηση των οικονομικών μου 

συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Προωθούσα διαδικτυακά τις προσφορές των ειδών 

σε καταναλωτές και αντιπροσώπους εταιρειών.  

Επιπλέον, η τηλεργασία με βοήθησε στην 

εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Όπως συνέβη με 

πολλούς ανθρώπους, καθώς δεν είχα έξοδα για τις 

μετακινήσεις μου προς και από τον χώρο εργασίας 

μου,  κατάφερα να αποταμιεύσω χρήματα και να 

ρυθμίσω το ωράριό μου συνδυάζοντάς το με τις 

υπόλοιπες υποχρεώσεις μου. Βρήκα μάλιστα την 

ευκαιρία να αφιερώσω τον χρόνο που κέρδισα από 

τη δουλειά μου στην οικογένειά μου. Ωστόσο, σε 

ψυχολογικό επίπεδο ένιωσα μια σχετική απομόνωση 

και αποξένωση από το κοινωνικό περιβάλλον της 

εργασίας μου. Έχασα το κλίμα της ομαδικότητας, της 

συνεργασίας και της αλληλεγγύης, που είναι 

απαραίτητο για την επαγγελματική μου απόδοση, 

αλλά και για την ψυχική μου ισορροπία. Οι εργασίες 

μου εκτελούνταν περισσότερο διεκπεραιωτικά, 

χωρίς  δημιουργική και συνθετική σκέψη».  

Αντρέας (45), πωλητής διαφημιστικών προϊόντων 

 

 

 
Οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της 

μαθήτριας Λήδας Σερδάρη. 
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Γράφει η Ευγενία Παπαδοπούλου 

Και έχουμε... πόλεμο. Ο εχθρός όμως είναι αόρατος 

και έτσι ο πόλεμος αυτός διεξάγεται  με άνισους 

όρους, ενώ η τελική επικράτηση φαντάζει αβέβαιη. 

Πρόκειται για έναν εφιάλτη, που στοιχειώνει τα 

όνειρα της παγκόσμιας κοινότητας και μάλλον θα 

συνεχίζει στον ρόλο του αυτό για αρκετό καιρό 

ακόμη. Ίσως αυτές οι σκέψεις χαρακτηριστούν 

δυσάρεστες και δυσοίωνες και ίσως κάποιος πιο 

αισιόδοξος να αντιμετωπίζει την κατάσταση με άλλη 

διάθεση. Αλλά τελικά, η πανδημία είναι θέμα οπτικής 

ή θέμα στατιστικής; 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η εμφάνιση 

του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος στη χώρα 

μας ήταν θέμα χρόνου. Ο «βομβαρδισμός» της 

είδησης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

πομπούς ήταν θέμα δευτερολέπτων. Όλοι 

παρακολουθούσαμε τις οθόνες μας, άλλοι 

τρομοκρατημένοι, άλλοι αμήχανοι και άλλοι απαθείς. 

Όλοι μας, ωστόσο, λαμβάναμε τις πρώτες 

πληροφορίες για κάτι που θα γινόταν σύντομα το 

κατεξοχήν θέμα προς συζήτηση. Άμεσα κλήθηκε το 

ιατρικό προσωπικό να κουράρει τα κρούσματα και να 

βρίσκεται πλάι σε διασωληνωμένους συμπολίτες μας 

στις Μ.Ε.Θ. Η πολιτεία ανέλαβε τον ρόλο του 

καθοδηγητή, του «στοργικού πατέρα», που 

υποδείκνυε τον τρόπο προφύλαξης και αποφυγής της 

πανδημίας. Συνεχείς συσκέψεις, ατέλειωτες 

τηλεοπτικές συζητήσεις, έκτακτες συνεδριάσεις, 

καθημερινή πολιτειακή ενημέρωση και ακόμη 

«σκοτάδι». Μάσκες, λουκέτο σε επιχειρήσεις, παύση 

των εργασιών, απαγόρευση κυκλοφορίας, 

διασωληνώσεις και επιβεβαιωμένοι θάνατοι ήταν τα 

νέα της ημέρας. Καμιά φορά σκέφτομαι πως ο 

σκηνοθέτης ανέβηκε στη σκηνή και φώναξε «STOP!», 

με όλους εμάς τους ηθοποιούς να διακόπτουμε τη 

δράση στο άκουσμά του και να περιμένουμε το 

«Πάμε!», για να ξεκινήσουμε εκ νέου. Μακάρι, 

βέβαια, να επρόκειτο για θεατρικό έργο. 

Και σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθούν και 

εκείνοι οι δύσπιστοι συμπολίτες μας, που 

χαρακτήριζαν και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν 

τον κορονοϊό ως μια πλεκτάνη, ως μια παγκόσμια 

σκευωρία μεγάλων δυνάμεων, με σκοπό την 

εκπλήρωση οικονομικών κινήτρων. Και ενώ οι 

κοινωνίες έχουν ήδη αρχίσει να διχάζονται, έρχεται 

το «κερασάκι της τούρτας»: ο εμβολιασμός, ή 

καλύτερα ο υποχρεωτικός, πλέον, εμβολιασμός, που 

διαχωρίζει ακόμα περισσότερο τις πληθυσμιακές 

ομάδες σε εμβολιασμένους και μη. Βέβαια, όπως 

είναι ήδη γνωστό από τις κατά καιρούς ιστορικές 

μαρτυρίες, τα βαρυσήμαντα γεγονότα της 

ανθρωπότητας οδηγούν τις κοινωνικές ομάδες στον 

διχασμό. Κανείς δεν γνωρίζει πώς «πρέπει» ή «δεν 

πρέπει» να αντιδράσει σε καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης, αλλά εμπιστεύεται τον εαυτό του και τις 

πεποιθήσεις του. «Είναι αντισυνταγματικό να 

υποχρεώνονται οι πολίτες σε εμβολιασμό!» 

βροντοφωνάζουν ορισμένοι. Ωστόσο, όταν πρόκειται 

για θέμα δημόσιας υγείας και όταν η υγεία είναι 

κατοχυρωμένη ως αγαθό, ως αξία, υπάρχει θέση για 

τον όρο «αντισυνταγματικότητα» στο τραπέζι; Από 

την άλλη, ποιος μπορεί να αναγκάσει έναν άνθρωπο 

να προβεί σε ένα «μη δοκιμασμένο επαρκώς 

εμβόλιο»; Δεν αντιδρούν, εξάλλου όλοι οι οργανισμοί 

με τον ίδιο τρόπο σε μια θεραπεία και αν η δημόσια 

υγεία είναι αγαθό, τότε ως αγαθό πρέπει να 

εκλαμβάνεται και η ατομική υγεία του καθενός από 

εμάς, καθώς και η επιλογή του να τη διαχειριστεί 

όπως ο ίδιος αισθάνεται ότι πρέπει. 

Όλες αυτές είναι οι δικές μου αραδιασμένες σκέψεις, 

ίσως και οι δικές σας, φίλοι μου, που 

«φωτογραφίζουν» το θολό μέλλον της πανδημίας. 

Κανείς δεν γνωρίζει τι θα αποδειχθεί καλύτερο 

μελλοντικά, γιατί κανείς μας δεν γεννήθηκε Θεός, 

αλλά ο καθένας οφείλει να ξέρει το καλύτερο για τον 

εαυτό του και να φροντίζει ο διπλανός του να το 

λαμβάνει. Ας διχαστούμε σκεπτόμενοι το ωφέλιμο 

και ας ενωθούμε, για να γεννηθεί ξανά η ελπίδα και 

το φως.  

Πηγή: https://www.cardiodoctor.gr/ 
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Γράφει η Γεωργία Σπυράτου 

To 2019, στα μέσα του φθινοπώρου, ήταν το ξεκίνημα 

μιας νέας πρόκλησης για εμάς τους ανθρώπους 

παγκοσμίως. 

Ήταν ένας νέος ιός, δεν έχει πλέον σημασία αν ξεκίνησε 

από τη νυχτερίδα, που έγινε τροφή ενός Kινέζου ή ιός 

εργαστηριακός, που ξέφυγε από τον έλεγχο ενός 

εργαστηρίου. Σημασία έχει μόνο η καταπολέμησή του. 

Θυμίζει σενάριο χολιγουντιανής ταινίας και αναφέρω 

συγκεκριμένα το “Contagious”. Σενάριο που δείχνει το 

μέγεθος της εξάπλωσης μέσω των μεταφορικών μέσων 

που διαθέτουμε εδώ και έναν αιώνα. 

Μας έχει κλείσει, μας έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας 

και τον τρόπο σκέψης μας. 

Τρόμο, φοβίες, απομάκρυνση και απομόνωση είναι τα 

μόνα που μας έχει 100% μεταδώσει ο συγκεκριμένος 

ιός. Ίσως γι΄ αυτό έχει στεφθεί και δικαίως ο βασιλιάς 

των ιών.  

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ!!!  

 

 

 

Οι κορωνοϊοί (ή κορονοϊοί ή κοροναϊοί) είναι 

είδη ιών της υποοικογένειας Coronavirinae, 

της οικογένειας Coronaviridae, της τάξης 

Nidovirales. Κορωνοϊός για πρώτη φορά 

κατηγοριοποιήθηκε τη δεκαετία του ’60,  όταν 

εντοπίστηκε σε ρινικές κοιλότητες ασθενών 

που αντιμετώπιζαν κοινό κρυολόγημα.  

Η ονομασία του κοροναϊού προέρχεται από 

τις λέξεις κορόνα και ιός. Οι επιστήμονες 

έδωσαν αυτό το όνομα στον κοροναϊό λόγω 

της διάταξης κάποιων πρωτεϊνών αυτού του 

τύπου ιών που μοιάζει με κορόνα. 

Oι κορωνοϊοί προσβάλλουν κυρίως το 

ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και τη 

γαστρεντερική περιοχή θηλαστικών και 

πτηνών. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν επτά 

στελέχη κορωνοϊού που προσβάλλουν και τον 

άνθρωπο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι 

κορωνοϊοί είναι υπεύθυνοι για ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό των κοινών 

κρυολογημάτων στους ενήλικες και τα παιδιά. 

Τα κρυολογήματα του κορωνοϊού έχουν 

σοβαρά συμπτώματα όπως ο πυρετός και οι 

πρησμένοι αδένες και εκδηλώνονται κυρίως 

τον χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης. Οι 

κορωνοϊοί μπορούν, επιπλέον, να 

προκαλέσουν πνευμονία και βρογχίτιδα. 

Πηγή: www.iefimerida.gr 
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Γράφει ο Αργύρης Κατσιαμάνης 

Μπορεί για τις σημερινές γενιές η πανδημία COVID-19 να αποτελεί μια πρωτοφανή κατάσταση, αλλά πανδημίες 

παρουσιάζονταν πάντοτε στην ανθρώπινη ιστορία. Πανδημίες που αφάνιζαν ολόκληρους πληθυσμούς και άλλαζαν 

την πορεία του ανθρώπινου είδους. Εδώ θα σας παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες από αυτές τις πανδημίες.  

430 π.Χ.: Ο λοιμός της Αθήνας 

Είναι η παλαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία. 

Ξεκίνησε από χώρες της Βόρειας Αφρικής και 

μεταδόθηκε γρήγορα στην Αθήνα που πολιορκούνταν 

από τους Σπαρτιάτες. Σκότωσε τα 2/3  του Αθηναϊκού 

πληθυσμού. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν πυρετό, 

δίψα, αιμόπτυση και δερματικές αλλοιώσεις. Η 

ασθένεια εξασθένησε ιδιαίτερα τους Αθηναίους και 

προφανώς αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα για 

την ήττα τους στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 

165: Ο λοιμός των Αντωνίνων 

Ξεκίνησε από τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά λόγω των 
μαχών και των πολέμων εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλη 
την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Πήρε αυτή την ονομασία, 
διότι εξαπλώθηκε κυρίως στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, που τότε κυβερνούνταν από τη 
δυναστεία των Αντωνίνων. Είναι επίσης γνωστή και 
ως Λοιμός του Γαληνού, από το όνομα του Έλληνα 
γιατρού που την περιέγραψε πρώτος. Τα 
συμπτώματα περιελάμβαναν πυρετό, πονόλαιμο, 
διάρροια και, εάν ο ασθενής ζούσε αρκετό καιρό, 
πυώδεις πληγές. Στα θύματα της πανδημίας 
συγκαταλέγονται δύο Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ο 
Λούκιος Βέρος και ο Μάρκος Αυρήλιος, γνωστός για 
το φιλοσοφικό του έργο. Η πανδημία αυτή 
συνεχίστηκε έως το 180.  

250: Ο λοιμός του Κυπριανού 

Άρχισε από τη Βόρεια Αφρική, αλλά λόγω του 
εμπορίου εξαπλώθηκε στη Ρώμη και έπειτα σε όλη 
την Ευρώπη, όπου εστίες της παρέμειναν για τρεις 
αιώνες.  Η πανδημία έπληξε κυρίως τη Βρετανία και 
την ανάγκασε να ζητήσει τη βοήθεια των Σαξώνων για 
να αντιμετωπίσει τους Πίκτες και τους Σκότους, με 
αποτέλεσμα οι σύμμαχοί τους να αποκτήσουν τον 
έλεγχο όλου του νησιού. Η πανδημία αυτή πήρε το 
όνομά της από το πιο γνωστό της θύμα, τον επίσκοπο 
Καρθαγένης Κυπριανό. Τα συμπτώματα 
περιλάμβαναν διάρροια, εμετό, έλκη στο λαιμό, 
πυρετό και γάγγραινα στα χέρια και τα πόδια.  

541: Ο λοιμός του Ιουστινιανού 

Ξέσπασε στην Αίγυπτο, αλλά αστραπιαία εξαπλώθηκε 
σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής. Θεωρείται η πρώτη εμφάνιση της 
βουβωνικής πανώλης, που χαρακτηρίζεται από 
μεγέθυνση του λεμφικού αδένα, μεταφέρεται με τους 
αρουραίους και εξαπλώνεται με τους ψύλλους. Η 
πανδημία προκάλεσε τον θάνατο πολλών Βυζαντινών 
και άλλαξε τα σχέδια του Ιουστινιανού, για να 
ανακαταλάβει τις δυτικές περιοχές της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, προκαλώντας τεράστια οικονομικά 
προβλήματα. Πιστεύεται από πολλούς ότι συντέλεσε 
στην ταχύτερη εξάπλωση του Χριστιανισμού, καθώς 
δημιούργησε ατμόσφαιρα Αποκάλυψης.  Ο λοιμός 
αυτός ευθύνεται για τον θάνατο 50 εκατομμυρίων 
ανθρώπων, που εκείνη την εποχή αντιστοιχούσε στο 
¼ του παγκόσμιου πληθυσμού. 

11ος αιώνας:  Λέπρα 

Η λέπρα ήταν μια αργά αναπτυσσόμενη βακτηριακή 
ασθένεια που προκαλούσε πληγές και 
παραμορφώσεις. Εξαιτίας του τεράστιου αριθμού 
πασχόντων κατά τον Μεσαίωνα δημιουργήθηκαν 
χιλιάδες λεπροκομεία για την απομόνωση των 
αρρώστων. Θεωρήθηκε τιμωρία από τον Θεό, κάτι 
που είχε ως αποτέλεσμα τον εξοστρακισμό των 
θυμάτων. Συνεχίζει να προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες 
ανθρώπους, γνωστή ως ασθένεια του Χάνσεν, αλλά 
πλέον χάρη στην επιστήμη, είναι ιάσιμη.  

1350: Μαύρος Θάνατος 

Ο Μαύρος Θάνατος, η δεύτερη εμφάνιση βουβωνικής 
πανώλης μετά τον λοιμό του Ιουστινιανού, φαίνεται 
να ευθύνεται για τον θάνατο του 1/3 του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Ξεκίνησε από την Ασία και επεκτάθηκε 
σε ολόκληρη την Ευρώπη με τα εμπορικά καραβάνια.  
Πιο πολύ επλήγησαν χώρες της Δυτικής  Ευρώπης, 
όπως η Γαλλία και η Αγγλία, οι οποίες κήρυξαν 
εκεχειρία στον μεταξύ τους πόλεμο. Η ασθένεια 
άλλαξε τις οικονομικές συνθήκες και τα δημογραφικά 
δεδομένα, οδηγώντας στην κατάρρευση του 
βρετανικού φεουδαρχικού συστήματος. Πιο βόρεια, 
οι Βίκινγκς έχασαν τη στρατιωτική τους ισχύ και 
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σταμάτησαν τις εξερευνήσεις τους στη Βόρεια 
Αμερική.  

1492: Κολομβιανή Ανταλλαγή 

Οι Ισπανοί  κατακτητές, πηγαίνοντας στην Καραϊβική, 
μετέδωσαν στους ιθαγενείς πληθυσμούς πολλές 
ασθένειες, όπως την ευλογιά, την ιλαρά και τη 
βουβωνική πανώλη. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να 
εξοντωθεί το 90% των ιθαγενών σε Βόρεια και Νότια 
Αμερική. Το 1520 η αυτοκρατορία των Αζτέκων 
καταστράφηκε από την ευλογιά που μετέφεραν οι 
Αφρικανοί σκλάβοι. Η εξολόθρευση εκατομμυρίων 
ιθαγενών τον 16ο και τον 17ο αιώνα από 
μολυσματικές ασθένειες, ενδέχεται να άλλαξε το 
κλίμα της γης και προκάλεσε ψυχρό συμβάν, γνωστό 
στην επιστημονική κοινότητα ως «Μικρή Εποχή των 
Παγετώνων».  

1665: Μεγάλος λοιμός του Λονδίνου  

Η νέα εμφάνιση βουβωνικής πανώλης ευθύνεται για 
τον θάνατο του 20% των Λονδρέζων. Κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας σφαγιάστηκαν χιλιάδες γάτες 
και σκύλοι ως πιθανή αιτία εξάπλωσης της 
πανδημίας. Αποκορύφωμα της καταστροφής στάθηκε 
η Μεγάλη Φωτιά του Λονδίνου, το φθινόπωρο του 
1666.  

1817: Χολέρα 

Η πανδημία ξέσπασε στη Ρωσία, όπου ένα 
εκατομμύριο Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους. Εξαπλώθηκε 
από τις τροφές και το νερό που είχαν μολυνθεί από 
περιττώματα και μεταφέρθηκε από Βρετανούς 
στρατιώτες στην Ινδία, όπου πέθαναν εκατομμύρια 
άνθρωποι.  Στην συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλη την 
Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Ένα εμβόλιο ήταν 
διαθέσιμο το 1885, αλλά οι πανδημίες συνεχίστηκαν.  

1855: Βουβωνική Πανώλη 

Έπληξε την Ινδία και την Κίνα, σκοτώνοντας 15 
εκατομμύρια ανθρώπους. Εξαπλώθηκε μέσω των 
ψύλλων και ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες για τις δύο εμφύλιες διαμάχες στην Κίνα. 
Η πανδημία χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για 
καταστολή από τους Βρετανούς αποικιοκράτες στην 
Ινδία. Παρέμεινε ενεργή ως το 1960, όταν τα 
κρούσματα έπεσαν κάτω από τα 200.  

1875: Ιλαρά στα Φίτζι 

Ένα χρόνο αφότου τα νησιά Φίτζι του Νοτίου 
Ειρηνικού εντάχθηκαν στη Βρετανική Αυτοκρατορία, 
έφτασε η πανδημία στα νησιά αυτά από μια ομάδα 
ντόπιων προεστών που επισκέφτηκε την Αυστραλία. 

Η ιλαρά αφάνισε το 1/3 των κατοίκων των Φίτζι μέσα 
σε έξι μόλις μήνες.  

1889: Ρωσική Γρίπη 

Ήταν η πρώτη σημαντική επιδημία γρίπης. Ξεκίνησε 
από τη Σιβηρία και το Καζακστάν, εξαπλώθηκε σε όλη 
τη Ρωσία και τη Βόρεια Ευρώπη. Έπειτα έφτασε στη 
Βόρεια Αμερική και την Αφρική. Το αποτέλεσμα ήταν 
360.000 άνθρωποι να καταλήξουν μέχρι το τέλος του 
1890.  

1918: Ισπανική Γρίπη 

Η ονομασία προήλθε χάρις στην έξαρση και όχι στην 
προέλευση της πανδημίας, αφού χτύπησε με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Μαδρίτη. Ξεκίνησε από την 
Κίνα και μεταδόθηκε στην Ευρώπη και τη Βόρεια 
Αμερική. Οδήγησε στον θάνατο 50 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Η απειλή της ισπανικής γρίπης 
εξαφανίστηκε το καλοκαίρι του 1919, όταν το 
μεγαλύτερο μέρος των ασθενών είχε αναπτύξει 
ανοσία ή είχε πεθάνει.  

1957: Ασιατική Γρίπη 

Ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ και γρήγορα εξαπλώθηκε 
σε ολόκληρη την Κίνα και έπειτα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Ακολούθησε η Δυτική Ευρώπη και κυρίως 
η Μεγάλη Βρετανία, που επλήγη περισσότερο με 
14.000 νεκρούς μέσα σε έξι μήνες.  Ακολούθησε ένα 
δεύτερο κύμα της ασιατικής γρίπης στις αρχές του 
1958, προκαλώντας συνολικά τον θάνατο 1.100.000 
ανθρώπων. Το εμβόλιο που δημιουργήθηκε 
περιόρισε σημαντικά την πανδημία.  

1981: AIDS 

Το AIDS ή HIV ξέσπασε σε κοινότητες ομοφυλόφιλων  
στις Η.Π.Α., αλλά πιστεύεται ότι αναπτύχθηκε από ιό 
χιμπατζή στη Δυτική Αφρική τη δεκαετία του 1920. Η 
ασθένεια που μεταδίδεται μέσω ορισμένων 
σωματικών υγρών, μεταφέρθηκε στην Αϊτή τη 
δεκαετία του 1960, και κατά τη δεκαετία του 1970 
στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. Το AIDS, που 
ταυτοποιήθηκε το 1981, καταστρέφει το 
ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου, με αποτέλεσμα 
τον θάνατο από ασθένειες που συνήθως ένα υγιές 
σώμα καταπολεμά. Τα μολυσμένα άτομα 
παρουσιάζουν πυρετό, πονοκέφαλο και 
διογκωμένους λεμφαδένες.  Οι θεραπείες που 
αναπτύχθηκαν, επιβραδύνουν την πρόοδο της νόσου, 
αλλά μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως η νόσος αυτή 
ευθύνεται για τον θάνατο 35 εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.  
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2019: COVID-19 

Ξέσπασε στην Κίνα, αλλά γρήγορα, λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και της μεγάλης μεταδοτικότητάς 
του, ο ιός  εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο.  
Χαρακτηριστικό της COVID-19 είναι οι μεταλλάξεις 
του ιού. Μέχρι στιγμής εξαιτίας της έχουν καταλήξει 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 6.000.000 άνθρωποι, 

ενώ μελέτες εκτιμούν ότι ο αριθμός των θανάτων 
εξαιτίας της πανδημίας ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια. 
Τα εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί και τα μέτρα που 
επιβάλλονται ακόμα προσπαθούν να περιορίσουν τις 
μολύνσεις. Κανείς όμως δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί 
αυτή η νόσος και πώς θα επηρεάσει τη ζωή των 
κοινωνιών και την ιστορία.  

                                                                                                                                          Πηγή: https://www.sansimera.gr/listes/26 

 

Γράφει η Δανάη Κοκκινά 

Τον Απρίλιο του 1828, λίγο καιρό αφού ήρθε ο 

Καποδίστριας στην Ελλάδα, εμφανίστηκε επιδημία 

πανώλης αρχικά στην Ύδρα και μετά στις Σπέτσες. Ο 

κυβερνήτης αναγκάστηκε να πάρει άμεσα μέτρα για 

την αποφυγή εξάπλωσης της αρρώστιας.  

Το πρώτο μέτρο που πήρε ήταν το κλείσιμο των 

εκκλησιών που ήταν στις περιοχές όπου υπήρχαν 

κρούσματα ή ήταν πιθανό να υπάρξουν. Οι εκκλησίες 

τότε ήταν οι κυριότερες εστίες μετάδοσης, λόγω του 

ότι αποτελούσαν το κέντρο της κοινωνικής ζωής. Για 

καλή του τύχη δεν υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Όλοι 

οι Έλληνες τον σέβονταν και τον θαύμαζαν και τον 

εμπιστεύονταν, καθώς ήταν πολύ καλός γιατρός με 

πείρα, αλλά και εξαιρετικές πολιτικές ικανότητες. Το 

επόμενο μέτρο που πήρε ήταν να αναγκάσει τους 

κατοίκους των περιοχών όπου υπήρχαν κρούσματα 

να μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Τα μέτρα αυτά 

επιβλήθηκαν με το ψήφισμα «Περί υγειονομικών 

διατάξεων» της 20ης Αυγούστου 1828.  

Προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά ο 

Καποδίστριας ανέθεσε στον Γενικό Έφορο Υγείας 

Αναστάσιο Λόντο και τον γιατρό Νικόλαο 

Καλογερόπουλο να κάνουν την πρώτη επιθεώρηση 

στα νησιά και επίσης έδωσε εντολή στον Κάρολο 

Φαβιέρο να οργανώσει μια θαλάσσια υγειονομική 

αλυσίδα, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό στα 

νησιά.  Έστειλε ακόμα ειδικούς να ενημερώσουν για 

τις νέες αποφάσεις και τα μέτρα που έπρεπε να 

ληφθούν. Όρισε τον Ιωάννη Κωλέττη Έκτακτο 

Επίτροπο της Υγείας για τις Σπέτσες και του έδωσε 

στρατιωτικές δυνάμεις και αναλυτικές οδηγίες. 

Έστειλε στην Ύδρα και στις Σπέτσες τρόφιμα και 

χρηματοδότησε τις φτωχότερες κατοικίες των νησιών 

αυτών. Μαζί με τον αδελφό του, Βάριο, έθεσε πολύ 

αυστηρά μέτρα τα οποία παρέλυσαν το εμπόριο και 

προκάλεσαν την πρώτη σύγκρουση Υδραίων – 

Καποδίστρια. 

Δυστυχώς όμως, ενώ η επιδημία φαινόταν πως 

τελείωνε στα νησιά, παρουσιάστηκαν κρούσματα στα 

μέρη της Πελοποννήσου που ήταν ακόμα υπό 

αιγυπτιακό έλεγχο, καθώς και στα Μέγαρα, στη 

Σαλαμίνα, τον Πόρο και την Χαλκίδα. Η επιβολή 

αυστηρών μέτρων οδήγησε στον άμεσο περιορισμό 

των κρουσμάτων. Έτσι, ο Κυβερνήτης προχώρησε 

στην άρση των μέτρων και στο Ψήφισμα 15, που είναι 

ένα από τα σημαντικότερα κείμενα στην ελληνική, 

αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία της δημόσιας υγείας. 

Όμως η επιδημία επέμενε και στα μέσα Δεκεμβρίου 

του 1828 τα κρούσματα επεκτάθηκαν και στην Αχαΐα, 

οπότε επιβλήθηκε αποκλεισμός της περιοχής.  

Τον επόμενο χρόνο, το 1829, τα κρούσματα ήταν 

ελάχιστα και η επιδημία αντιμετωπίστηκε, χάρη και 

στον Ελβετό φιλέλληνα γιατρό Louis-André Gosse, 

που είχε φτάσει ένα χρόνο νωρίτερα στην Ελλάδα, 

για να προσφέρει τη βοήθειά του στους 

πληττόμενους Έλληνες.  

Συμπερασματικά, τα μέτρα που πήρε ο Καποδίστριας, 

σχεδόν 200 χρόνια πριν,  είναι παρόμοια με τα μέτρα 

που επιβλήθηκαν σήμερα για την αντιμετώπιση του 

κορονοϊού. Ο Καποδίστριας φάνηκε και σε αυτή την 

περίπτωση ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός και  

αρκετά μπροστά για την εποχή του. 

Πηγή: https://www.sansimera.gr/articles/ 
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Γράφει ο Ορφέας Καραμπής 

Στη διάρκεια των χρόνων έχουν εμφανιστεί πολλές σημαντικές ασθένειες. Στην εποχή μας τα τελευταία δύο χρόνια 

υπάρχει η πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας, την οικονομία και έχει 

στερήσει σε πολλούς ανθρώπους τη ζωή. Οι καλλιτέχνες παρόλα αυτά δεν πτοούνται από αυτές τις ασθένειες, αλλά 

κάποιες φορές εμπλέκονται και δημιουργούν σπουδαία έργα.  Δείτε εδώ δύο από τα πιο ενδιαφέροντα: 

Τιτσιάνο: «Pietà» (1575-1576) 

Πρόκειται για το τελευταίο έργο του μεγάλου 

ζωγράφου της Αναγέννησης, Τιτσιάνο. Η σκηνή 

τοποθετείται σε ένα ταφικό παρεκκλήσι, στον θόλο του 

οποίου απεικονίζεται ανάγλυφα ένας πελεκάνος που 

τρυπά το στήθος του, ένα σύμβολο του Χριστού. Στο 

κέντρο του πίνακα η Παναγία κρατώντας το σώμα του 

Ιησού, στα αριστερά της η θλιμμένη Μαρία Μαγδαληνή 

και στα δεξιά του Χριστού, κρατώντας το χέρι του είναι ο 

Άγιος  Ιερώνυμος, που  ορισμένοι μελετητές, πιστεύουν 

ότι ήταν ο προστάτης του καλλιτέχνη. Δύο αγάλματα 

εξάλλου υπάρχουν στις πλευρές του κτηρίου, στα 

αριστερά ο Μωυσής και στα δεξιά ένας αρχαίος  Έλληνας 

ο οποίος λέγεται, ότι είχε προβλέψει την έλευση ενός 

σωτήρα που θα πέθανε σε ένα σταυρό. Στην ουσία 

δηλαδή είναι ο αρχαίος κόσμος και η Παλαιά Διαθήκη. Σε 

αυτή τη συγκινητική ομολογία απελπισίας ένας γέρος 

άνδρας προσεύχεται για την επιβίωση του γιου του 

και τη δική του από μια επιδημία. Η προσευχή του 

δεν έπιασε. Ο Τιτσιάνο και ο γιος του Οράτιο 

φαίνεται ότι πέθαναν και οι δύο στην επιδημία της 

πανώλης του 1576.  

Σαλβατόρ Ρόζα: «Ο εύθραυστος άνθρωπος» (1656) 

 

Όλες οι πόλεις της πρώιμης νεότερης Ευρώπης 

υπέφεραν από επιδημίες, που επανέρχονταν συνεχώς 

και μπορούσαν να σκοτώσουν το 10-50% του 

πληθυσμού τους. Τουλάχιστον οι μισοί κάτοικοι της 

Νάπολης – περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι – 

πέθαναν από πανώλη το 1656. Το έργο του Ρόζα είναι 

μια αναφορά από την πρώτη γραμμή του θανάτου. 

Και μπορεί να το δει κανείς ως την απόλυτη μακάβρια 

δήλωση: ένα νεογέννητο μωρό, στην αγκαλιά της 

μάνας του, υπογράφει μια συμφωνία με τον Θάνατο. 

Ο ζωγράφος θέλησε να τονίσει την αθλιότητα και τη 

ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.  Ο Θάνατος 

είναι ένας τρομακτικός σκελετός με φτερά που 

υψώνονται μέσα στο επιτάφιο σκοτάδι του πίνακα. Ο 

Ρόζα επέζησε από την επιδημία της πανώλης του 

1656. Έχασε όμως τον μικρό του γιο, τον αδελφό του 

και την αδελφή του, τον σύζυγό της και τα πέντε 

παιδιά τους. Το νήπιο του πίνακα είναι ο γιος του 

Ροζάλντο, που δέχεται την κυριαρχία του θανάτου.  

Πηγές:  https://www.mononews.gr/, https://www.in.gr/ 
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Γράφει η Θάλεια Ευστρατίου 

Λοιμοί, πανδημίες, θεομηνίες, σεισμοί, εισβολές εξωγήινων, επιδρομές ζόμπι ή θανατηφόρων ιών αποτελούν 

συχνά αγαπημένα θέματα για τη λογοτεχνία.  Σε περιόδους  επιδημιών ή φυσικών καταστροφών τέτοια έργα 

προκαλούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ένα νόημα στις συμφορές τους. Εδώ 

παρουσιάζουμε πέντε έργα που κατέχουν εμβληματική θέση στη λογοτεχνία των λοιμών: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»  

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗ ΣΕΛΛΕΫ (1825) 

Έργο που διαδραματίζεται στο 

μέλλον, στο τέλος του 21ου αιώνα. Ένα 

μυθιστόρημα που φαντάστηκε την 

εξαφάνιση ενός ανθρώπινου γένους 

από μια παγκόσμια επιδημία. Μια 

επιδημία πανώλης, που αφήνει μόνο 

έναν άνθρωπο ζωντανό, τον τελευταίο 

άνθρωπο και αφηγητή της ιστορίας. 

Ένας φτωχός και αμόρφωτος Άγγλος 

βοσκός αλλάζει και γίνεται πολίτης 

του κόσμου, υπερασπιστής της 

ελευθερίας και της δημοκρατίας, 

λόγιος μετά τη γνωριμία του με έναν 

ευγενή. Όμως, το έτος 2092, η 

επιδημία φτάνει αφανίζοντας πρώτα 

την Κωνσταντινούπολη.  Ο βοσκός 

αφηγητής γίνεται μάρτυρας της 

καταστροφής και της εξαφάνισης 

κάθε στολιδιού που ομορφαίνει τη 

ζωή, δηλαδή την τέχνη, την επιστήμη, 

την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη 

λογοτεχνία, την επικοινωνία... 

Πρόκειται για ένα πολυπρόσωπο έργο 

που είναι ταυτόχρονα ημερολόγιο, 

βιογραφία, μυθιστόρημα 

επιστημονικής φαντασίας και 

φιλοσοφικό δοκίμιο με σκληρές 

περιγραφές της πανδημίας και με την 

πρωτοφανή ιδέα για το τέλος της 

ανθρωπότητας. Η Σέλλεϋ στον 

«Τελευταίο άνθρωπο» φαντάστηκε 

τον διαμελισμό του πολιτισμού. Το 

ανθρώπινο είδος κατεβαίνει σκαλί-

σκαλί μια σκάλα που είχε κτίσει 

κάποτε για να ανέβει.  

 

«Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» 

 ΤΟΥ ΈΝΤΚΑΡ ΆΛΑΝ ΠΟΕ (1842) 

Μια μεταδοτική αρρώστια στον Μεσαίωνα, η οποία σκοτώνει 

σχεδόν αυτόματα με οξείς πόνους, ζαλάδες αιμορραγία και 

στο τέλος κατάρρευση. Η «μάσκα», δηλαδή οι κόκκινες 

κηλίδες στο σώμα και ιδιαίτερα στο πρόσωπο είναι οι 

ενδείξεις, για να απομονωθεί το θύμα από τους άλλους. Η 

ιστορία έχει πολλά στοιχεία γοτθικής λογοτεχνίας, μια 

αλληγορία του αναπόφευκτου ερχομού του θανάτου. Η 

ιστορία του πρίγκιπα Πρόσπερο και η προσπάθειά του να 

αποφύγει τον θανατηφόρο λοιμό, κρυμμένος στο αβαείο του 

μαζί με άλλους ευγενείς. Διοργανώνει έναν χορό 

μεταμφιεσμένων στα επτά δωμάτια βαμμένα με διαφορετικά 

χρώματα. Στη μέση της διασκέδασης εμφανίζεται μια 

μυστηριώδης φιγούρα μεταμφιεσμένη ως θύμα του κόκκινου 

θανάτου. Ο Πρόσπερο πεθαίνει, όταν αντιμετωπίζει τον ξένο, 

όπου αποδεικνύεται ότι δεν κρύβεται κανένα πρόσωπο κάτω 

από την μεταμφίεση. Στο τέλος, πεθαίνουν όλοι και το 

διήγημα τελειώνει με τη φράση:  «Και το σκοτάδι και η σήψη 

και ο κόκκινος θάνατος κατακυρίευσαν τα πάντα». 

«ΠΕΡΙ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ» 

ΤΟΥ ΖΟΖΕ ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ (1995) 

Ένα μοντέρνο μυθιστόρημα επιδημίας. Ένας 

άνθρωπος ξαφνικά χάνει το φως του και τελικά 

αυτό εξελίσσεται σε επιδημία. Η «Τυφλότητα» 

υποδεικνύει το απολυταρχικό κράτος του 

εικοστού πρώτου αιώνα: την ιδρυματοποίηση 

των ευάλωτων, τη βαναυσότητα των 

στρατιωτικών ηγετών. Όταν χτυπάει η 

αρρώστια, η κυβέρνηση περικυκλώνει όλους 

τους τυφλούς, τους βάζει σε καραντίνα και 

τους κλείνει σε ένα ψυχιατρείο, όπου 

ξεκινάει ένας πόλεμος μεταξύ τους. Κλέβουν, 

βιάζουν. «Οι τυφλοί είναι πάντα σε πόλεμο, 

πάντα ήταν σε πόλεμο», γράφει ο 

Σαραμάγκου, στην πιο σκοτεινή παρατήρησή 

του στο βιβλίο. Για τον Σαραμάγκου, η 

τυφλότητα δεν είναι μια αρρώστια: η 

τυφλότητα είναι η ανθρώπινη κατάσταση. Στο 

μυθιστόρημα μένει μόνο ένα πρόσωπο με την 

όρασή του, μια γυναίκα και διαβάζει στους 

τυφλούς. Κι αυτό, στο μοντέρνο 

«μυθιστόρημα επιδημίας» είναι ο τελικός 

τρόμος κάθε επιδημίας που εξοντώνει τον 

κόσμο, η απώλεια της γνώσης, για την οποία 

το ίδιο το διάβασμα είναι η μόνη θεραπεία. Ο 

Πορτογάλος συγγραφέας έχει υπολογίσει όλα 

όσα θα μπορούσαν να συμβούν σε έναν κόσμο 
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Πηγές: 
https://www.kathimerini.gr/culture/books/,  
https://www.philenews.com/  
https://www.lifo.gr/, https://www.neolaia.gr/ 

 

«ΠΕΡΙ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΖΟΖΕ ΣΑΡΑΜΑΓΚΟΥ 

(1995) 

Ένα μοντέρνο μυθιστόρημα επιδημίας. Ένας 

άνθρωπος ξαφνικά χάνει το φως του και 

τελικά αυτό εξελίσσεται σε επιδημία. Η 

«Τυφλότητα» υποδεικνύει το απολυταρχικό 

κράτος του εικοστού πρώτου αιώνα: την 

ιδρυματοποίηση των ευάλωτων, τη 

βαναυσότητα των στρατιωτικών ηγετών. 

Όταν χτυπάει η αρρώστια, η κυβέρνηση 

περικυκλώνει όλους τους τυφλούς, τους 

βάζει σε καραντίνα και τους κλείνει σε ένα 

ψυχιατρείο, όπου ξεκινάει ένας πόλεμος 

μεταξύ τους. Κλέβουν, βιάζουν. «Οι τυφλοί 

είναι πάντα σε πόλεμο, πάντα ήταν σε 

πόλεμο», γράφει ο Σαραμάγκου, στην πιο 

σκοτεινή παρατήρησή του στο βιβλίο. Για 

τον Σαραμάγκου, η τυφλότητα δεν είναι μια 

αρρώστια: η τυφλότητα είναι η ανθρώπινη 

κατάσταση. Στο μυθιστόρημα μένει μόνο 

ένα πρόσωπο με την όρασή του, μια 

γυναίκα και διαβάζει στους τυφλούς. Κι 

αυτό, στο μοντέρνο «μυθιστόρημα 

επιδημίας» είναι ο τελικός τρόμος κάθε 

επιδημίας που εξοντώνει τον κόσμο, η 

απώλεια της γνώσης, για την οποία το ίδιο 

το διάβασμα είναι η μόνη θεραπεία. Ο 

Πορτογάλος συγγραφέας έχει υπολογίσει όλα 

όσα θα μπορούσαν να συμβούν σε έναν 

κόσμο που χάνει την όρασή του, θέτοντας ένα 

ερώτημα στον αναγνώστη: «Τι θα έκανες αν 

έβλεπες σε έναν κόσμο τυφλών;» 

«Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ» ΤΟΥ ΤΖΑΚ ΛΟΝΤΟΝ (1912) 

 «Ολόκληρο το πρόσωπο και το σώμα γινόταν κόκκινο μέσα σε μία ώρα». Η επιδημία ήρθε το 2013 και 

εξαφάνισε σχεδόν τους πάντες, πλούσιους και φτωχούς, τα δυνατά έθνη και τα  αδύναμα, αφήνοντας 

επιζώντες στην άκρα εξαθλίωση. Ένας από τους ελάχιστους που επιβίωσαν ήταν ένας καθηγητής 

λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, που κρύφτηκε στα εργαστήρια χημείας, όταν χτύπησε η 

επιδημία, και απέκτησε ανοσία στην αρρώστια. Όταν ξεκινάει το μυθιστόρημα, το έτος 2073, ο καθηγητής 

είναι πολύ γέρος, ένας βοσκός, ντυμένος με ένα τομάρι κατσίκας, που ζούσε σαν ζώο. Λέει την ιστορία της 

κόκκινης πανούκλας στα εγγόνια του, αγόρια «που μιλούσαν με μονοσύλλαβες και σύντομες άρρυθμες 

προτάσεις που ήταν πιο πολύ ασυναρτησίες παρά γλώσσα», αλλά ήταν πολύ επιδέξια με το τόξο και το 

βέλος. Ο καθηγητής λέει αναστενάζοντας, καθώς αγναντεύει αυτό που ήταν κάποτε το Σαν Φρανσίσκο: «Εκεί 

που τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν διασκεδάζοντας σήμερα  περιφέρονται λύκοι και άγριοι 

απόγονοί μας με προϊστορικά όπλα, οι οποίοι υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενάντια στα αρπακτικά κτήνη. 

Σκέψου το! Και όλα αυτά εξαιτίας του Κόκκινου Θανάτου».  

 

«Η ΠΑΝΟΥΚΛΑ» ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΜΥ (1947) 

Ο Καμύ στο μυθιστόρημα «Η Πανούκλα» τοποθετεί τη δράση 

μέσα σε μια γαλλο-αλγερινή πόλη σε καραντίνα κατά τη 

διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δόκτωρ Μπερνάρ 

Ριέ, μαζί με όλους τους άλλους, στην αρχή δεν δίνει 

σημασία στα σημάδια. Αρουραίοι βγαίνουν από τα 

υπόγεια και πεθαίνουν στους δρόμους. Κανένας δεν 

αντιδρά, μέχρι που πεθαίνει ο πρώτος άνθρωπος από την 

αρρώστια. Ολόκληρη η πόλη υποφέρει από πυρετό. Ο 

αριθμός των κρουσμάτων αυξάνει και μετά εκτινάσσεται. 

Σε 48 ώρες πεθαίνουν 11 άνθρωποι, αλλά η κυβέρνηση 

αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη «επιδημία». Όταν 

όμως όλα εξελίσσονται δραματικά και τριάντα άνθρωποι 

πεθαίνουν σε μία μέρα, κλείνει την πόλη.  Το μυθιστόρημα 

είναι αλληγορικό.  Η επιδημία είναι ο ιός του φασισμού.  

Κανείς στην πόλη δεν λαμβάνει υπόψη τους θανάτους 

των αρουραίων μέχρι που είναι πολύ αργά. Ο Ριέ 

μαθαίνει, διαβάζοντας ιστορία, ότι υπάρχει στα αλήθεια 

μόνο μία πανούκλα, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Η 

αρρώστια είναι ο άνθρωπος. Στο μυθιστόρημα οι 

άνθρωποι σώζονται την τελευταία στιγμή από έναν ορό 

αίματος, και η πόλη ξεσπάει σε εκδηλώσεις χαράς. Στα 

τελευταία λόγια του βιβλίου, ο γιατρός σκέφτεται αυτά 

που διάβασε. «Ήξερε ότι αυτά τα κατενθουσιασμένα 

πλήθη δεν γνώριζαν, αλλά θα μπορούσαν να είχαν μάθει 

από τα βιβλία: ότι η ο βάκιλος της πανούκλας δεν 

εξαφανίζεται ποτέ εντελώς. Και ότι ίσως μια μέρα να 

αναγεννηθεί από τους αρουραίους για άλλη μια φορά για 

να ξαναστείλει τον θάνατο στη χαρούμενη πόλη». Οι 

άνθρωποι, θα γίνονται πάντα, ξανά, αρουραίοι.  
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Γράφει ο Μάριος Κελαϊδής 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο 

και είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες 

λογοτέχνες, γνωστός και ως «ο Άγιος των ελληνικών 

γραμμάτων», «η κορυφή των κορυφών» κατά τον 

Κ.Π. Καβάφη. Έγραψε κυρίως διηγήματα 

ψυχογραφικά, τα οποία κατέχουν περίοπτη θέση στη 

νεοελληνική λογοτεχνία. 

Από τα σημαντικότερα διηγήματά του, όπου μιλάει 

για τη μάστιγα εκείνης της εποχής είναι το 

«ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ». Στο συγκεκριμένο έργο του 

διηγείται πώς μια μητέρα ντύθηκε άντρας και έγινε 

φύλακας (βαρδιάνος), ώστε να βρεθεί στο μέρος 

όπου κρατούνταν οι ασθενείς, οι οποίοι νοσούσαν 

από χολέρα, για να συμπαρασταθεί στον γιο της. 

Ευτυχώς με την παρουσία της κατάφερε να σώσει τον 

γιο της από αυτή τη φονική ασθένεια. 

 Όμως και άλλοι δημιουργοί έχουν εμπνευστεί έργα 

τους μέσα από ιστορικές πανδημίες που άλλαξαν τον 

καθημερινό τρόπο ζωής. Έτσι και, η νεότερη 

συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ έγραψε το 

μυθιστόρημά της με βασικό θέμα μια άλλη πανδημία 

σε μια άλλη περίοδο, τη λέπρα. «ΤΟ ΝΗΣΙ» 

περιγράφει τη φρικτή νόσο του Χάνσεν, καθώς και τις 

επιπτώσεις – δυσμορφίες που είχε στα πρόσωπα και 

τα σώματα των νοσούντων. Με κεντρικό άξονα μια 

οικογένεια, όπου αρχικά νοσεί η μητέρα και μετά η 

μεγάλη της κόρη, προσπαθεί να δείξει την 

απομόνωση και τον αναγκαστικό εγκλεισμό των 

ασθενών στο νησί Σπιναλόγκα, το οποίο απέχει λίγα 

μόλις χιλιόμετρα από το λιμανάκι της Πλάκας στον 

Άγιο Νικόλαο Κρήτης, και ήταν ορατό σε όποιον 

κοιτούσε απέναντι από την προβλήτα. Όλον τον πόνο, 

την απόγνωση και τα δεινά που πέρασαν οι ασθενείς 

και οι οικογένειές τους προσπάθησαν να 

αποτυπώσουν οι συγγραφείς μέσα από τη 

λογοτεχνία.  

«ΤΟ ΝΗΣΙ», όπως και το «ΒΑΡΔΙΑΝΟΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡΚΑ» 

έγιναν και τηλεοπτικές σειρές. Οι ήρωες και οι 

ιστορίες τους ζωντάνεψαν μέσα από τη μικρή οθόνη 

και συνεπήραν τους τηλεθεατές.  

 

Πηγές: https://www.lifo.gr/culture/vivlio/,      
              https://el.wikipedia.org/ 
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EΝΑΣ ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Γράφει η Αναστασία Λυκούδη 

 

Κάποτε, πριν από μερικά χρόνια, ο κόσμος ζούσε φυσιολογικά. Έβγαινε έξω, πήγαινε βόλτες και είχε πολλές άλλες 

ευχάριστες ασχολίες. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο και οι φοιτητές στα Πανεπιστήμιά τους. Δυστυχώς, όμως, 

όλα αυτά άλλαξαν, όταν ήρθε στη ζωή μας ο ιός της καταστροφής. Το όνομά του; Κορονοϊός. Αυτός ο ιός έκανε ένα 

μεγάλο ταξίδι. Ξεκίνησε από την Κίνα και γρήγορα επισκέφτηκε και άλλες χώρες, γνωρίζοντας τελικά όλο τον 

κόσμο. Και όπου πήγαινε, απειλούσε τους ανθρώπους. Έτσι, μας ανάγκασε να μπούμε όλοι σε καραντίνα. Να μη 

βγαίνουμε έξω από τα σπίτια μας. Να κοιτάμε από τα παράθυρα μια έρημη πόλη. Δυο μήνες κράτησε η απομόνωσή 

μας. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Μετά βγήκε ανακοίνωση: να βγαίνουμε, λέει, έξω από το σπίτι, αλλά πρώτα θα 

έπρεπε να στέλνουμε μήνυμα στο 13033. Να πληκτρολογούμε 1 για μετάβαση σε φαρμακείο ή σε γιατρό, 2 για 

μετάβαση σε καταστήματα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, κοινώς super market, φούρνους κλπ, 3 για 

μετάβαση στην τράπεζα (απαραίτητο!), 4 για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, 5 για 

μετάβαση σε τελετή, 6 για σωματική άσκηση ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο. 

Τέλος πάντων, χαρήκαμε οι περισσότεροι. Πληκτρολογούσαμε τον αριθμό και βγαίναμε έξω. Ήταν μια ανάσα 

ελευθερίας και αυτό. Εντωμεταξύ, όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά και οι φοιτητές έκαναν διαδικτυακά μαθήματα. 

Μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω Webex. Γίναμε έτσι expert στην τεχνολογία. Αλλά μόνο στην τεχνολογία. Το τι 

έλεγαν οι καθηγητές δεν το ακούγαμε. Λίγο τα μικρόφωνα δεν λειτουργούσαν, λίγο έπεφτε η σύνδεση, λίγο 

βαριόμασταν, κάποιες φορές κοιμόμασταν ή παίζαμε ή… Έτσι έφυγε η σχολική χρονιά. Γλιτώσαμε και τις εξετάσεις.  

Και ήρθε το καλοκαίρι. Αρχίσαμε πάλι να κυκλοφορούμε πιο κανονικά. Ο ιός μάς είπαν δεν αγαπάει τη ζέστη και τη 

θάλασσα. Χαρήκαμε τις διακοπές μας. 

Όταν ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, βγήκαν νέα μέτρα. Παντού έπρεπε να φοράμε μάσκες, ειδικά σε κλειστούς 

χώρους. Αλλά ο Κορονοϊός άρχισε να φουντώνει και να εξαπλώνεται παντού. Έτσι, γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου 

μπαίνουμε πάλι σε καραντίνα. Για κακή μας τύχη, όμως, αυτή τη φορά η καραντίνα κράτησε ολόκληρη τη σχολική 

χρονιά 2020-2021. Και πάλι αρχίσαμε να στέλνουμε μηνύματα από το κινητό, για να μπορούμε να βγούμε. Ούτε 

Χριστούγεννα χαρήκαμε, ούτε Πάσχα. Αλλά, μόλις πλησίασε το καλοκαίρι, ξανά πάλι έξω. Ξαναπήγαμε σχολείο 

μόνο για δύο εβδομάδες, πριν κλείσει για τις θερινές διακοπές. Χαράς ευαγγέλια. Δεν δώσαμε πάλι εξετάσεις. Ούτε 

χρειαζόταν πια να στέλνουμε μήνυμα, για να βγούμε έξω. Καταλάβαμε ότι ο Κορονοϊός μάλλον δεν κυκλοφορεί το 

καλοκαίρι.  

Ξανά πίσω το φθινόπωρο. Αυτή τη φορά, μάλλον συνηθίσαμε αυτόν τον εχθρό και μας συνήθισε κι αυτός. Έτσι, 

ευτυχώς - ή δυστυχώς – τα σχολεία λειτούργησαν κανονικά δια ζώσης. Μόνο που έπρεπε να έχουμε όλοι 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό self test. Καταλάβαμε ότι ήμασταν πια ασφαλείς. Αρχίσαμε να νιώθουμε 

νικητές. Θεωρήσαμε ότι κατατροπώσαμε τον ύπουλο εχθρό – τον Κορονοϊό. Κάποιες φορές, ωστόσο, αυτός μας 

δείχνει τα δόντια του. Γιατί πολλά παιδιά αρρωσταίνουν. Και τα υπόλοιπα τρέχουν να κάνουν test, μήπως 

αρρωστήσουν κι αυτά. Η ζωή πάντως στο σχολείο φαίνεται πιο φυσιολογική. Γράφουμε διαγωνίσματα, μας 

φωνάζουν οι καθηγητές, βαριόμαστε στο μάθημα, αλλά βλέπουμε τους φίλους μας από κοντά - έστω με μάσκες – 

και πηγαίνουμε και κανένα περίπατο. Ελπίζουμε ότι ίσως κάποια στιγμή να φύγει πια από τη ζωή μας ο Κορονοϊός 

έτσι ξαφνικά, όπως ήρθε.  
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ΣΕ ΙΑΜΒΙΚΟ 15ΣΥΛΛΑΒΟ ΣΤΙΧΟ 

Γράφει ο Νικήτας Κάτσος 

Σαν τι΄ναι τούτο το κακό, που τάραξε την πλάση; 

Μαύρη κατάρα έπεσε τον ύπνο έχουμε χάσει. 

Τούτος, δεν είναι αχινός, ούτε της γερακίνας γιος, 

ένας αέρας φονικός, είναι ο κορονοϊός. 

Τόσο μικρός και αόρατος μεσ΄στη ζωή εισέβαλε, 

Είναι εχθρός θεόρατος και σε μπελά μας έβαλε.  

Όλο τον κόσμο τυραννά, λαχτάρησε η ψυχή μας, 

Τρέμει η καρδιά μας και πονά, άλλαξε η ζωή μας. 

Δεν θα μπορέσεις τώρα πια να πας σε συγκεντρώσεις 

Και χειραψίες και φιλιά σαν άλλοτε να δώσεις. 

 

Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ...                    

ΜΙΑΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Γράφει η Αφροδίτη Σκαφίδα 

 
Άνθρωποι μόνοι, σιωπηλοί, 
γεμάτοι φόβο, σκυθρωποί 
μπλεχτήκανε στης πανδημίας  
το γρανάζι. 
 
Τι κι αν προσπάθησαν πολύ 
φορούσαν μάσκες σαν τρελοί 
κόλλησαν δίχως αφορμή 
και ποιον τον νοιάζει. 
      
Sars, covid, test λέξεις πολλές 
ξένες μα και ελληνικές 
σημάδεψαν της κοινωνίας 
το τεφτέρι. 
 
Άλλοι νόσησαν ελαφρά 
άλλοι χάθηκαν στα τυφλά. 
Γιατί κάποιοι νοσούν βαριά 
κανείς δεν ξέρει. 
 
Οι επιστήμονες πολλοί 
διαγνώσεις, σκέψεις στο χαρτί 
κρούσματα που΄ναι αριθμοί 
για νοσηλεία. 
 
Εμβόλια ήρθανε πολλά 
για όλα τα γούστα, μαγικά 
υπόσχονται γρήγορη γιατρειά 
και ανοσία. 
 
Μακάρι όλο αυτό που ζω 
να ΄ναι ένα όνειρο τρελό 
και να ξυπνήσω χαρωπή 
προ πανδημίας. 

Ίσως ν΄αρχίσω απ΄την αρχή 
μια πιο ουσιαστική ζωή 
να απολαμβάνω τη στιγμή 
μέχρι αηδίας. 
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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ από τη Δανάη Κοκκινά 

 

Και online: https://crosswordlabs.com/view/2022-03-13-242                                            

                                                                                                                          

ΜΙΝΙ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ από τη Γεωργία Σπυράτου                                                                                                                  
                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

2 Ο νέος τρόπος μάθησης 

4 Το χρησιμοποιούμε για να απολυμαίνουμε 

5 Πρέπει να τα τηρούμε 

6 Ο πιο αξιόπιστος έλεγχος νόσησης 

8 Όταν τη φοράμε μας προστατεύει 

10 Αίσθημα που δηλώνει ότι δεν έχεις κανέναν 
γύρω σου 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1 Αυξανόμενος ο αριθμός τους 

3 Ένα κλασικό είναι η αγευσία 

7 Εξάπλωση μιας αρρώστιας σε όλο τον κόσμο 

9 Σύγχρονοι ήρωες 

11 Μένουμε όλοι σπίτι 

12 Το κάνουμε για την προστασία μας 

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
από τον Αθανάσιο Κυριακόπουλο 

Βάλε στη σωστή σειρά τα γράμματα και 

σχημάτισε τις λέξεις:  

ΜΙΟΒΕΟΛ  _ _ _ _ _ _ _ 

ΙΤΑΚΤΙΝΟΣΠΗ  _ _ _ _ _ _ _ 

ΞΛΟΛΟΩΟΙΙΓΟΣΜ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ΑΚΜΑΣ  _ _ _ _ _  

ΤΑΜΡΟΑΚΥΣ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (3) 

 

 

 
 

 

https://crosswordlabs.com/view/2022-03-13-242
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ΤΟ ΜΩΒ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ από τη Γκρασιέλα Φεζόλι 

 

Και online: https://crosswordlabs.com/view/covid-19-930 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ από την Ευδοκία Τσεκουράκη 

 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1 Κατά την έξοδο από το σπίτι φοράμε πλέον 
δύο... 

2 Καλύτερα να μένουμε ... 

4 για να είμαστε... 

6 Κρατάμε... 

8 Αποφεύγουμε στενές επαφές με ... ομάδες 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

3 Πλένουμε τα χέρια μας με... 

5 Απολυμαίνουμε τα χέρια μας με... 

7 Αν εμφανίσουμε συμπτώματα κορονοϊού, 
πρέπει να μείνουμε στο σπίτι για ... μέρες 

9 Όταν φτερνιζόμαστε ή βήχουμε καλύπτουμε 
το ...  

10 Συχνό σύμπτωμα κορονοϊού είναι ο ...  

ΚΟΥΙΖ  - ΚΡΕΜΑΛΑ από τον Αθανάσιο Κυριακόπουλο 

                      Όσοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό έχουν              

                       αποκτήσει για ένα χρονικό διάστημα:   

Α _ _ _ _ _ _ _ _ Α 
 

https://crosswordlabs.com/view/covid-19-930

