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Διπλά γάντια 

Μπιπ. Μπιπ. Άλλο ένα πακέτο υγρά μαντηλάκια περνά από το σκάνερ του 

σουπερμάρκετ.  

Το ακούω από μακριά. Κάθε μπιπ με γεμίζει τρόμο. Κάθε μπιπ γίνεται υπενθύμιση 

πως σε λίγο θα βρεθώ και γω εκεί. Περικυκλωμένος από χνώτα. Απόσταση όχι 

μέτρων, άλλα εκατοστών θα με χωρίζει από μη διαγνωσμένους ασθενείς. Θα βλέπω 

την ταμία να πιάνει με τα βρώμικα γάντια της κάθε αντικείμενο που έχω βάλει στο 

καλάθι που απολύμανα με τόση προσοχή. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.  

Βυθισμένος στους τρομακτικούς αυτούς συλλογισμούς μου, κινήθηκα άγαρμπα και 

έριξα με τον αγκώνα μου δύο κουτιά κορν φλέικς. Άρπαξα το αντισηπτικό από την 

τσέπη μου και έχυσα αρκετό στο μπουφάν μου. Είχα δύο επιλογές. Είτε να 

απομακρυνθώ, με κίνδυνο να θεωρηθώ αναίσθητος και φυγόπονος, είτε να βάλω την 

υγεία μου σε ρίσκο για να εκτελέσω καθήκοντα υπαλλήλου σουπερμάρκετ. 

Αποφάσισα να αγνοήσω το συμβάν, εκτιμώντας ότι το να αφήσω ελεύθερη μια ΜΕΘ 

θα ήταν σημαντικότερη προσφορά για το κοινό καλό. 

Την προσπάθεια μου να απομακρυνθώ, όσο πιο αθόρυβα γινόταν, από το χάος που 

είχα προκαλέσει διέκοψε μια κοριτσίστικη φωνή. Γύρισα προς τα πίσω και είδα μια 

κοπέλα χωρίς γάντια η μάσκα.  

-Σας έπεσαν κάποια πράγματα! 

-Ζητώ συγγνώμη, δεν τα είδα! 

Και τότε, από ντροπή , πάλεψα να ισορροπήσω το σώμα μου στις φτέρνες μου, λίγα 

εκατοστά πάνω από  το σιχαμερό πάτωμα. Πριν καλά καλά προλάβω να ακουμπήσω 

το πρώτο κουτί , το χαμογελαστό κορίτσι γονάτισε δίπλα μου ακουμπώντας τα γυμνά 

του γόνατα στα  μαυρισμένα πλακάκια και το χέρι του πάνω στο γάντι μου.  

-Θα σε βοηθήσω, μου είπε.  

Ένιωθα την ανάσα της στο πρόσωπο μου. Το χέρι της στο γάντι μου.  

 

Έτσι μείναμε για κάποια δευτερόλεπτα που για μένα διήρκησαν αιώνες. Κοκκίνιζα. 

Ξεκοκκίνιζα. Άσπριζα. Πρασίνιζα. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Εάν το επιχειρούσα η 

ασταθής  μου ισορροπία και το γερό της κράτημα θα με σώριαζαν στο πάτωμα. 

Νομίζω ότι μου είπε κάτι. Η φωνή της χανόταν μέσα στον πανικό. Προσπαθούσα να 

μην αναπνέω για να μην ρουφήξω τον ιό. Τουλάχιστον, φορούσα διπλά γάντια.  

Ηρώ Μελίδου 

 



Αυτοί οι αριστοκράτες 

Ξεροκατάπια με δυσκολία το ψαροκόκαλό μου. Ο λαιμός μου γδάρθηκε αλλά δεν 

έπρεπε να παραπονιέμαι. Ήμουν τυχερός που έφαγα σήμερα. Τις τελευταίες μέρες τα 

αποφάγια που βρίσκαμε στα σκουπίδια ήταν ανακατεμένα με πλαστικά γάντια και 

λευκές μάσκες. Χαμένος στις σκέψεις μου, δεν παρατήρησα τον στρογγυλό καφετί 

κεφάλι του φίλου μου, που είχε προβάλλει μέσα από τα ψηλά χόρτα και ήθελε να μου 

τραβήξει την προσοχή: 

-Τι έπαθες εσύ; Πώς και τόσο σκεφτικός; 

Το στομάχι μου έβγαλε ένα μακρόσυρτο γουργουρητό αντί απάντησής μου. 

-Θα έδινα τα πάντα να είμαι κατοικίδιο αυτή την εποχή, είπα τινάζοντας νευριασμένος 

την αριστερή πατούσα μου, από όπου κρεμόταν ένα λεκιασμένο άσπρο γάντι.  

Το μουστάκι του φίλου μου τρεμούλιασε πειραγμένο: 

-Εγώ δεν θα αντάλλαζα την ελευθερία μου για καμία γατοτροφή, δήλωσε και με 

ορθωμένη την ουρά απομακρύνθηκε. 

Απέμεινα μόνος και άρχισα να παρατηρώ τον δρόμο σαν το ζώο που κουράστηκε να 

χάνεται στην άβυσσο του μυαλού του, και να αφέθηκε πρώτη φορά στην παρατήρηση 

του γύρω κόσμου. Πού ήταν όλοι; Κανείς δεν το είχε παρατηρήσει αυτό. Πού ήταν οι 

άνθρωποι; Και γιατί τόσα λίγα αυτοκίνητα; Κι αν συνδεόταν με τις μάσκες στους 

κάδους; Αφού δεν είχα τι άλλο να κάνω αποφάσισα να το ερευνήσω.  

Δεν πρόλαβα όμως. Δύο παιδικά χέρια με άρπαξαν από την μέση και με σήκωσαν 

στον αέρα. Πάλεψα αλλά ηττήθηκα. Δεν μπορούσα να ξεφύγω. Άκουσα μία πόρτα να 

ανοίγει και μία υπέροχη μυρωδιά χάιδεψε τα μουστάκια μου. Ψημένη σαρδέλα. Δεν 

είχα δοκιμάσει ποτέ κάτι τέτοιο. Ο άγνωστος με άφησε επιτέλους στο έδαφος. Ένα 

έδαφος λαμπερό και πολύ πιο λείο από το συνηθισμένο. Πάρα πολύ πιο λείο. Το 

κοίταξα απορημένος. Ένα μαύρο γατίσιο κεφάλι μου ανταπέδωσε το βλέμμα. 

Πετάχτηκα τρομαγμένος πάνω με την γούνα μου ορθωμένη και γλίστρησα μπροστά 

σε κάτι μαύρα λαμπερά παπούτσια. Πόση ώρα έμεινα να τα κοιτάω χάσκοντας; 

Αρκετή ώστε ένα από αυτά να πάρει φορά και να με εκσφενδονίσει στο κατώφλι του 

σπιτιού. Ένιωσα τα πλευρά μου να συνθλίβονται. Οι λέξεις κορωνοϊός, καθαριότητα 

και το παιδικό κλάμα περιστράφηκαν για λίγο γύρω μου μαζί με το σκοτάδι. Τελικά 

όμως το σκοτάδι κάλυψε τα πάντα. 

Όταν ξανάνοιξα τα μάτια μου, ήταν πρωί. Βρισκόμουν δίπλα στο σπίτι που με είχαν 

διώξει πραγματικά κλοτσηδόν το προηγούμενο βράδυ. Το σώμα μου πονούσε 

φρικτά ενώ το στομάχι μου διαμαρτυρόταν εντονότερα από κάθε άλλη φορά. Τα 

γεγονότα της προηγούμενης μέρας όμως είχαν ξεκαθαρίσει στο φουντωτό κεφάλι 

μου. Απείχα ελάχιστα από το να γίνω κατοικίδιο! Ποιος μου το στέρησε αυτό; 

Έπρεπε να μάθω. Δεν χρειάστηκε να ψάξω πολύ. Εκείνη την στιγμή ένας 



κοκκινοτρίχης γάτος με χρυσό λουρί, (αυτοί οι αριστοκράτες!) με προσπέρασε 

επιδεικτικά και μπήκε από το πορτάκι στο ήσυχο σπίτι. Το οποίο παρέμεινε ήσυχο. 

Δεν τον έδιωξαν όπως εμένα. Αυτός ο γάτος λοιπόν, που μόνο το στέμμα του έλειπε, 

με είχε προλάβει!  

- Κορωνοϊέ, νιαούρισα προς το μέρος του με ζήλια και απομακρύνθηκα 

κουτσαίνοντας. 

Βιτουλαδίτη Αφροδίτη 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

Ο/Η υπογράφων-ούσα: Αντιγόνη Προκοπίδου 

Ημ/νία γέννησης:  8/12/2007 

Διεύθυνση κατοικίας: Νίκαια 

 
Ώρα μετακίνησης:  18:44 

 

Δηλώνω ότι η μετακίνηση μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο: 
(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο του Μέρους Β’.) 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

Β1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό 

συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. 

- Είναι απαραίτητο; 

- Φοβάμαι πως ναι. Πρέπει να έρθετε από εδώ, για να σας εξετάσω. Ελάτε 
παρακαλώ σήμερα κατά τις 6. 

- Αφού είναι τόση μεγάλη ανάγκη... 

Η κυρία Δήμητρα κατέβασε το ακουστικό. Φοβόταν. Φοβόταν να βγει. Ύστερα από 
λίγη ώρα το ρολόι χτύπησε 6 παρά τέταρτο. Έστειλε μήνυμα με το κινητό της, 

φόρεσε την μάσκα της και βγήκε. Σε λίγα λεπτά βρισκόταν μπροστά από την πόρτα 
του γιατρού της. 

- Κι αν κολλήσω κάτι πατώντας το κουδούνι; Λένε πως οι ευάλωτες ομάδες 

πρέπει να μείνουν μέσα, αυτά σκεφτόταν. 

Όμως, πήρε θάρρος, χτύπησε το κουδούνι, μπήκε και άφησε το γιατρό να την 
εξετάσει. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε τα χέρια της και αποφάσισε να μην 

ξαναβγεί μέχρι το τέλος αυτού του εφιάλτη. 

Β2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης 

ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. 

- Εντάξει, βρε Ισμήνη, είπαμε να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ, αλλά όχι να 
φέρεις φαγητά για δύο μήνες! 

- Αυτό που ξέρω εγώ, Νίκο, είναι ότι αν πάει κάτι στραβά, δεν θα έχουμε τι να 
φάμε. 



- Μα δεν χρειάζεται να πας πάλι. Βγάλε αυτή την ιδέα από το μυαλό σου. Δεν 
θα κλείσουν. 

- Να μου πάρεις και τσίχλες. 

- Ελένη, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα! 

- Εντάξει πήγαινε, μα αν μείνουν ανοιχτά, να παραδεχθείς ότι είχες άδικο.  

Β3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η 

ηλεκτρονική συναλλαγή. 

- Πάω στην τράπεζα να δω αν μπήκαν τα λεφτά από την δουλειά. Δεν είναι και 
πολλά, αλλά  μου έχουν τελειώσει τα μετρητά. 

- Μην αργήσεις και μην στριμωχτείς στην ουρά, γιατί είναι οι μέρες που 
μοιράζουν τις συντάξεις. Και να πλύνεις τα χέρια σου, αφού πιάσεις τα 

λεφτά. 

Β4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε 

ανάγκη. 
 

Η Μαρίνα σηκώθηκε από το κρεβάτι  και κοίταξε το ρολόι. Ωχ, ήταν κιόλας 8! Η 

κυρία Ιωάννα θα είχε πεθάνει από το φόβο της. Έστειλε γρήγορα 4 στο 13033 και  
έτρεξε προς το σπίτι της ηλικιωμένης κυρίας. Τη βρήκε καθισμένη στην πολυθρόνα 
της να τρέμει μπροστά στην τηλεόραση. Της μέτρησε την θερμοκρασία και είδε πως 

η γιαγιά είχε ανεβάσει δέκατα. Η Μαρίνα πανικοβλημένη τηλεφώνησε αμέσως στον 
γιατρό, ο οποίος της συνέστησε να μείνει μαζί της για λίγες μέρες και να τον 
ενημερώνει συνεχώς για την θερμοκρασία της. 

Β5 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που 

προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν 

σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων 
και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Ναι, κατάλαβα. Αχ! Πώς θα του το πω; Ήταν ο καλύτερός του φίλος, είπε η 
Μαρίκα και  κατέβασε το ακουστικό. 

Ο άντρας της ο Πέτρος έπινε ανυποψίαστος τον καφέ του στην κουζίνα. 

- Πήρε καθόλου τηλέφωνο ο Αντρέας; 

- Ε... Όχι. Να, δηλαδή δεν πήγαν καλά τα πράγματα στο νοσοκομείο και... 
πέθανε. Μια γειτόνισσα μου το είπε πριν από λίγο στο τηλέφωνο.  

Ο κύριος Πέτρος δεν είπε τίποτα. Σηκώθηκε από την καρέκλα και κλείστηκε στο 

δωμάτιό του αφήνοντας την πόρτα να χτυπήσει. Μετά από δύο ώρες βγήκε 
κλαμμένος και ρώτησε την γυναίκα του:  



- Πότε θα γίνει η κηδεία; 

- Δεν θα μπορέσουμε να πάμε. Μόνο οι πολύ κοντινοί συγγενείς του έχουν 

δικαίωμα να παραβρίσκονται. 

Ο Πέτρος ξανακλείστηκε στο δωμάτιό του και δεν ξαναβγήκε. 

B6 Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική 

άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις 
ανάγκες κατοικιδίου ζώου. 

Χτες αργά το βράδυ είχα βγει για βόλτα με τους 

γονείς μου και σ’ ένα σκοτεινό, άδειο δρόμο πάτησα 

τα κορδόνια μου. Έπεσα, χτύπησα, θα ξανασηκωθώ. 

 

Τόπος  Νίκαια                                          Υπογραφή 

Ημερομηνία  25/4/2020 

Ο/Η Δηλών-ούσα Αντιγόνη Προκοπίδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ 



Θύμα των περιστάσεων 

    Είναι 11 Μαΐου και τα περισσότερα μαγαζιά έχουν ανοίξει. Παρά τη θέλησή μου , 

σέρνομαι στους δρόμους από τις εννέα το πρωί μαζί με την θεία μου την Τούλα και 

είμαι σίγουρη πως θα αναρωτιέστε το γιατί. Κι εγώ το ίδιο αναρωτιέμαι. Ωστόσο η 

μητέρα μου έχει την απάντηση έτοιμη στο στόμα. Και για να μην τα πολυλογώ , 

τραβάω όλη αυτή την ταλαιπωρία επειδή η μαμά μου με έβαλε να προσέχω την θεία 

Τούλα στα ψώνια της για να μην φτάσει στα κόκκινα και τις 13 πιστωτικές της και 

μας κυνηγάει η τράπεζα. 

    Όπως θα διαπιστώσατε , είμαι το θύμα των περιστάσεων. Καθώς ο αδερφός μου 

είναι πολύ μικρός και οι γονείς μου έχουν πολλά στο κεφάλι τους , εγώ καλούμαι 

πάντα να βγάζω το φίδι από την τρύπα. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι απλά 

η μαμά ήθελε να αποφύγει την θεία Τούλα , που ομολογουμένως δεν είναι και η πιο 

ευχάριστη παρέα. Βασικά ας μη μιλήσω καλύτερα. Όχι θα μιλήσω! Πραγματικά η 

θεία Τούλα είναι ανυπόφορη. Αλλά ξέρετε γιατί τα περνάω όλα αυτά; Γιατί η θεία 

Τούλα θεώρησε ότι εκτός από τις 62 κρέμες προσώπου της , τα 34 t-shirt της και τα 

186 δαχτυλίδια της  , χρειάζεται ακόμα κάποια πραγματάκια για να κάνει μπαμ το 

δωμάτιό της και να πείσει τον θείο Γιάννη να μετακομίσουν σε ένα μεγαλύτερο σπίτι 

στην Κηφισιά που έχει σταμπάρει από καιρό. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τα ψώνια της. 

    Πρώτα με πήγε σε ένα μαγαζί με πανάκριβα καπέλα , καθώς τα θεωρεί απαραίτητο 

αξεσουάρ. Εγώ πάλι όχι. Δε μου φτάνουν τόσοι μπελάδες στο κεφάλι μου που νομίζω 

ότι και ένα καπέλο θα ήταν υπερβολή. 

    Μετά με πήγε σε ένα μαγαζί με κρέμες. Αυτά τα παίζει στα δάχτυλα. Η μόνη 

κρέμα που ξέρω εγώ είναι η κρέμα βανίλια πασπαλισμένη με κανέλα που τρώω κάθε 

καλοκαίρι επειδή το καφενείο του χωριού δεν έχει παγωτά. Όμως αυτή τη φορά ήρθα 

διαβασμένη γιατί πέρυσι το καλοκαίρι που πήγαμε στα Sephora και δεν ήξερα τι είναι 

το contouring η θεία Τούλα κατσικονώταν κάθε πρωί στο σπίτι μας και μου έκανε 

ιδιαίτερα μέχρι να μάθω να βάφομαι σαν την Κάιλι Τζένερ.  

    Και τέλος , αφού γυρίσαμε όλα τα μαγαζιά της Ερμού για να βρούμε αυτά που 

ήθελε, επιστρέψαμε στα σπίτια μας. Όπως φαντάζεστε , δεν κατάφερα να φέρω σε 

πέρας την αποστολή μου. Το καλό είναι ότι η θεία Τούλα έπεισε τον δύσμοιρο τον 

θείο Γιάννη να μετακομίσουν σε εκείνη την σπιταρόνα στην Κηφισιά και έτσι 



βρισκόταν ακόμα πιο μακριά απ’ το σπίτι μας. Όμως  μετά από ένα χρόνο η τράπεζα 

κατέσχεσε το σπίτι στην Κηφισιά και η θεία Τούλα εγκαταστάθηκε μόνιμα στο σπίτι 

μας. Εννοείται ότι έφαγα μια τεράστια τιμωρία και από τότε συμφωνώ με τον 

ανέκαθεν αριστερό μπαμπά μου: οι τράπεζες είναι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. 

Μυρτώ Βασιλοπούλου 

 

Ένα λεπτό 

Ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα δω την μητέρα. Θα δω την ασπροντυμένη μορφή της, με 

την πρασινωπή μάσκα να κρύβει το μισό του καλοσχηματισμένου προσώπου της, έξω 

από το μουδιασμένο νοσοκομείο. Ένα λεπτό θα ακούσω την φυλακισμένη φωνή της. 

Στα αυτιά μου μοιάζει με μακρινή μελωδία. Ένα λεπτό θα δω δάκρυα να ξεχύνονται 

από τα ομιχλώδη μάτια της και να μεταβάλλουν σταδιακά το χρώμα της μάσκας σε 

ένα πιο έντονο πράσινο. Το πράσινο της γαλήνης. Για ένα λεπτό θα ανοίξουμε τα 

χέρια μας και θα αγκαλιαστούμε σφιχτά κι ας μας χωρίζουν τα θεσμοθετημένα δέκα 

μέτρα. Τα πολυζήτητα χέρια της, καλυμμένα με λευκά γάντια, ζητούν μάταια να 

σφίξουν το δικό μου χέρι στην ζεστή φωλιά τους. Για ένα λεπτό. Έπειτα, η μητέρα, 

εκπέμποντας πόνο και αγάπη μαζί, θα μου ρίξει μία τελευταία υγρή ματιά, ποτισμένη 

με τρυφερότητα, και θα κλείσει για μία ακόμη σκοτεινή εβδομάδα, την 

ξεφλουδισμένη λευκή πόρτα του λαχανιασμένου κτιρίου. 

Βιτουλαδίτη Αφροδίτη  

 

 

 

 

 

 



Δύο μέτρα απόσταση 

Σούπερ Μάρκετ: Δύο μέτρα απόσταση 

Φαρμακεία: Δύο μέτρα απόσταση 

Φοβισμένος κόσμος: - Κρατήστε τις αποστάσεις παρακαλώ, δύο μέτρα! Θα 

κολλήσουμε όλοι! 

Φίλοι: - Πού να πάμε βόλτα, ρε, με δύο μέτρα απόσταση, πώς θα παίξουμε; 

Τρεις λέξεις: - Δύο μέτρα απόσταση  

Λίγα λόγια, πολύς κόπος. 

Ο Γιώργος έπεσε για τον βραδινό του ύπνο. Δεν μπορούσε να ονειρευτεί. Δεν 

ονειρεύτηκε. 

Απόστολος Παπαδόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Covid 

 

2700 π.Χ., Κεντρική Αφρική, πείραμα με κουνούπια από βουντού> δημιουργήθηκε ο 

Κορωνοϊός>τα κουνούπια ξέφυγαν και απλώθηκαν στον κόσμο>ονομάστηκε 

Ελονοσία. 

542 μ.Χ., Αίγυπτος, πείραμα με μικρόβια>πρώτη επιδημία Κορωνοϊού> Καλύφθηκε> 

ονομάστηκε πανώλη. 

1347 μ.Χ., Αγγλία, πείραμα με από αλχημιστές> απότομη εξάπλωση Κορωναϊού> 

ονομάστηκε Μαύρος θάνατος. 

2019 μ.Χ., Κίνα, πείραμα με ιό> παγκόσμια καραντίνα> ονομάστηκε Covid-19 

3014 μ.Χ., Αμερική, πείραμα με εμβόλιο,> παρατηρήθηκε ένα τυπογραφικό, το 

ημερολόγιο των Ίνκας δεν τελείωνε το 2012, αλλά το 3012>ο ιός ονομάστηκε 

καταστροφή  

Ζω 5.709 χρόνια. Με λένε Covid. 

 

 Γιώργος Παπαδόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Αναστάσης στη χώρα της καραντίνας 

Όπως όλοι γνωρίζετε έχω έναν μικρότερο αδερφό, τον Αναστάση. Παρόλο που πάντα 

νόμιζα πως δεν είχαμε και την καλύτερη αδερφική σχέση, επειδή μόνο 

τσακωνόμαστε, κατά τη διάρκεια της καραντίνας κατάλαβα πόσο πολύ τον αγαπάω 

και πως συνέχεια με κάνει να γελάω και θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το λέω 

αυτό. 

Πρώτη εβδομάδα καραντίνας και ο αδερφός μου δεν έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται 

στον κόσμο. Συνέχεια κάνει ερωτήσεις του τύπου «Πότε θα πάμε για μπάλα;», «Πάμε 

μία βόλτα με το αυτοκίνητο;», «Δεν έχω σχολείο σήμερα;». Κορυφαίο γεγονός όμως, 

Σάββατο πρωί 7μιση ώρα να ουρλιάζει «Μαμά ξύπνα, σήκω γρήγορα» ξυπνάμε όλοι 

τρέχουμε στην κουζίνα φοβισμένοι ότι κάτι έπαθε και τι βλέπουμε! Τον Αναστάση 

ντυμένο, χτενισμένο και με την τσάντα στον ώμο, έτοιμο να πάει σχολείο (πράγμα 

πρωτότυπο για τον αδερφό μου). 

Δεύτερη εβδομάδα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Γι αυτόν έχουν ξεκινήσει ήδη οι 

Καλοκαιρινές διακοπές . Αφού καταλαβαίνει ότι πλέον δεν πάμε σχολείο, ξυπνάει 

στις 5 η ώρα το απόγευμα και φωνάζει από το δωμάτιό του «Μπαμπά μου πήρες 

κουλούρι για πρωινό;». Γενικά έχει χάσει την αίσθηση της ώρας καθώς παίζει 

ατελείωτες ώρες Fortnite και στις 1 η ώρα το βράδυ ξύπνησε την μητέρα μας 

λέγοντάς της «Μαμά άνοιξε τα θερμοσίφωνα να κάνω μπάνιο».   

Τρίτη εβδομάδα και παραδόξως πήρε χαμπάρι ότι εξαιτίας του κορονοιού όλοι πρέπει 

να μείνουμε μέσα στα σπίτια μας. Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω ότι η καραντίνα 

επηρεάζει τους ανθρώπους καθώς ξυπνάει ορεξάτος το πρωί και μας λέει «Θα αρχίσω 

δίαιτα και θα κάνω γυμναστική όπως ο μπαμπάς. Τέλος το Fortnite!». Δυστυχώς 

αυτές οι αποφάσεις του δεν κράτησαν ούτε δύο ολόκληρες μέρες, εφόσον μετά από 

τους δέκα κοιλιακούς του άνοιγε περισσότερο η όρεξη. 

Τέταρτη και τελευταία εβδομάδα, ο Αναστάσης ήταν ενθουσιασμένος που είχε έρθει 

το Πάσχα και όλο ρωτούσε που θα πάμε για διακοπές (ξαναεπέστρεψε στην πρώτη 

εβδομάδα). Παρόλο που πίστευα ότι δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο για να 

γελάσω ήρθε η ώρα της Ανάστασης και ο αδερφός μου αποφάσισε να μπερδέψει και 

τις γιορτές. Μας έπαιρναν τηλέφωνα οι συγγενείς μας και όλες οι συζητήσεις του με 

αυτούς πήγαιναν κάπως έτσι:  



-Χρόνια πολλά αντράκι μου! Να χαίρεσαι το όνομά σου και Χριστός Ανέστη! 

-Ευχαριστώ παππούλη! Καλή χρονιά! Χριστός Ανέστη! 

 Με λίγα λόγια, για όλη την οικογένεια η καραντίνα πέρασε ευχάριστα έχοντας αυτό 

το παιδί θαύμα στο σπίτι μας, γιατί μας διασκέδαζε κάθε λεπτό που περνούσε με 

αποτέλεσμα να μην βαρεθούμε ποτέ.   

Ζωή Κακαβά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα πάντα 

Με ένα βλέμμα χαμένο, απόμακρο. Με μάτια παγωμένα, άδεια, που όπου και να 

κοιτούν το ίδιο αντικρίζουν. Το χάος, τον τρόμο. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Σαν 

όλες τις μέρες. Πόσες να έχουν περάσει άραγε; 36 ή 37; Δεν έχει πια σημασία όμως. 

Δεν έχει χάσει μόνο τις μέρες. Έχει χάσει τα πρόσωπα που έγιναν θύμα του χρόνου. 

Έχει χάσει τις φωνές, που τώρα πια αντηχούν ανατριχιαστικές στο μυαλό της. Έχει 

χάσει τα παιδικά γέλια, που μονάχα με το πέρασμα μερικών λεπτών, έγιναν κλάματα. 

Δεν της έχει μείνει τίποτα πια. Μόνο μια εφημερίδα στο χέρι με τον τίτλο: «Ο 

κορονοϊός άλλαξε ολοκληρωτικά τις ζωές μας». Καυτά δάκρυα γέμισαν τα πρησμένα 

από την ασφυκτική μάσκα, μάγουλά της. Δεν είχε μόνο αλλάξει ζωές, είχε στερήσει 

ζωές. Ζωές που τώρα πια είχαν μετατραπεί σε έναν απλό αριθμό, σαν να μην είχαν 

σημασία. «Άλλοι εφτά συμπολίτες μας έχασαν την ζωή τους από αυτόν τον 

θανατηφόρο ιό». Λέξεις που τώρα πια ακούγονται τόσο ασήμαντες. Λέξεις που έχουν 

καταντήσει σαν μία προσευχή, σαν ένα τραγούδι που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, 

όλη μέρα. Αλλά γι’ αυτήν οι λέξεις είχαν σημασία. Γιατί μέσα σε λίγες μόνο ώρες, 

είχε χάσει τα πάντα. 

Νάνσυ Βατίστα 

 

 



 

 

2.Xρονογράφημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τις πταίει; 

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλες οι σύγχρονες προσωπικότητες συμφωνούν 

είναι η αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι θα πεθάνουμε όλοι. Αυτό που διχάζει ωστόσο 

τους Νοστράδαμους των καιρών μας είναι το πώς θα πεθάνουμε, καθώς θεωρούν 

μαθηματικά βέβαιο πως το είδος μας θα εξαλειφθεί. 

 Ενδεχομένως η πιο διαδεδομένη θεωρία είναι πως θα μας αφανίσει ο τεχνητός 

ιός που απελευθέρωσαν οι Κινέζοι. Φαίνεται πως η Κόκκινη Απειλή δεν σταματά να 

μηχανορραφεί νέες επιθέσεις ενάντια στο δυτικό κόσμο, ενώ πέρασαν από τα 

πυρηνικά όπλα στα βιολογικά. Αρχικά βέβαια το όπλο αυτό αποδιδόταν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων καθώς και η 

αδιαφιλονίκητη πρωτιά της Αμερικής στα θύματα έκανε τους περισσότερους ειδικούς 

του facebook να εγκαταλείψουν αυτή την θεωρία. 

Ορισμένοι πιο τολμηροί επιστήμονες του καναπέ βέβαια, ισχυρίζονται πως το 

βιολογικό όπλο είναι μια απάτη και η πραγματική απειλή για το είδος μας κρύβεται 

στις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας του ιού όπως την απαγόρευση κυκλοφορίας 

και τα εμβόλια. Και πάλι ωστόσο βρίσκονται σε ασυμφωνία σχετικά με τον υπαίτιο. 

Ορισμένοι κατηγορούν τις φαρμακευτικές και άλλοι άτομα όπως τον  Bill Gates, ενώ 

κατηγορίες εκτοξεύονται και στον συνήθη ύποπτο, τους Μασώνους. Υφίσταται 

βέβαια και συνδυασμός της θεωρίας του «Κινέζικου ιού» και αυτής, μόνο που σε 

αυτή την περίπτωση υποστηρίζεται πως όλα γίνονται για να συγκαλυφθούν οι 

κίνδυνοι του 5G. 

 Ευτυχώς βέβαια υπάρχουν και πιο ψύχραιμα άτομα τα οποία επικεντρώνονται 

στην εύρεση κάποιας λύσης αντί να εξερευνούν πιθανά αίτια. Ως εκ τούτου έχουν 

προκύψει κάποιες μεγαλοφυείς θεωρίες, όπως αυτή που υποστηρίζει πως ο ιός 

μεταδίδεται μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών, κυρίως αυτών που προορίζονται για 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Επιπρόσθετα, προτάθηκε η θεωρία ότι μια αποτελεσματική 

μέθοδος καταπολέμησης της νόσου είναι οι ενδοφλέβιες ενέσεις αντισηπτικού. 

Φυσικά, καμία τέτοια θεωρία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, οπότε οι λύσεις που 

προτείνονται θα πρέπει να περιμένουν ως ότου ελεγχθούν. Σε μια εφιαλτική 

κατάσταση σύγχυσης όπως αυτή που ζούμε, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς 



τέτοιους ειδικούς, οι οποίοι με την έρευνά τους ρίχνουν φως στο απύθμενο σκοτάδι 

της άγνοιάς μας. 

Δημήτρης Δημητρόγλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το απόλυτο ΙαπόΙ 

Κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020. 

Οι διεθνείς οίκοι μόδας της Ασίας, της Ευρώπης και της Αμερικής, 

ξεπερνώντας το αρχικό μούδιασμα που προκάλεσε η πανδημία του covid-19, ενώνουν 

τις δυνάμεις τους και επιστρέφουν πανηγυρικά στις πασαρέλες.  

Δημιουργούν γυαλιά, μάσκες, γάντια, ποδονάρια υψηλής ποιότητας και 

αισθητικής στα πλαίσια πάντα ενός αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου! 

Αναντίρρητα, οι άνθρωποι της μόδας, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά τους, 

ανταποκρίθηκαν άμεσα στις νέες στιλιστικές ανάγκες και εδραίωσαν το «από» ως την 

τελευταία λέξη της μόδας, την απόλυτη στιλιστική επιλογή-εμμονή. 

Φέτος λοιπόν θα φορεθεί πολύ… 

η απολύμανση, η αποστείρωση, η αποσυμπίεση, η αποδιασωλήνωση, η 

αποβιταμίνωση… 

η απαγόρευση, η αποδιοργάνωση, η απόλυση, η απογοήτευση, η απόγνωση…  

η αποξένωση, η απομόνωση, η απομάκρυνση, η αποχαύνωση και, ένα γένους 

αρσενικού, ο αποπροσανατολισμός… 

αλλά και η αποσυμφόρηση, η αποδοχή, η απόδειξη και, εν τέλει, η απόφαση!  

Φήμες λένε πως η αποκαθήλωση ή η αποθέωση των από μηχανής θεών των 

δελτίων των 6 θα δώσει απάντηση στο ερώτημα που ταλανίζει τον κόσμο της 

μόδας…ως πότε το «από» θα αποτελεί την απόλυτη τάση; 

 

Γιάννης Ζώραπας  

 

 

 

 



Cοvid-19 και νούμερο 6 

 Ο Κορωνοϊός έκανε την εμφάνιση του στην Ελλάδα στις αρχές του Μαρτίου. 

Από τότε έχει αλλάξει τις ζωές μας ριζικά. Οι βόλτες στην καφετέρια έγιναν κλήσεις 

βίντεο στο Skype, το Instagram, το Viber και το Messenger. Και η ελευθερία να πάρει 

κάποιος καθαρό αέρα περιορίστηκε σε συγκεκριμένους λόγους, συγκεκριμένα 6. 

 Ο βασιλιάς των μηνυμάτων είναι το νούμερο 6. Συγκεκριμένα το νούμερο 

αυτό χρησιμοποιείται για «Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 

κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση 

την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου». Μέσω του 6 οι έλληνες έχουν υιοθετήσει 

κάποιες πολύ χρήσιμες αρετές. 

 Αρχικά, ο Έλληνας είναι πλέον αθλητικός τύπος. Στους παλιούς καιρούς η 

διαμονή στο σπίτι ήταν πιο δημοφιλέστερη από κάθε άσκηση. Ποιός ήθελε να βγεί 

έξω όταν μπορούσε να αράξει στον καναπέ; Σήμερα όμως έχει γίνει μια τεράστια 

αλλαγή. Ξαφνικά όλοι οι πολίτες διψάνε για σωματική άσκηση, θεωρούν απαραίτητο 

πως κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουν έξω για να γυμνάζονται.  

 Επίσης, όποιος σκοπεύει να πάρει κατοικίδιο, τώρα είναι η σωστή στιγμή. Οι 

Έλληνες στις μέρες μας αγαπάνε τα κατοικίδια όσο δεν τα αγαπούσαν ποτέ. Ένας 

σκύλος δεν είναι μια μπάλα από τρίχωμα που θέλει φαΐ και μπάνιο, αλλά εισιτήριο. 

Οποιοδήποτε ζώο που μπορεί να περπατήσει είναι ο δρόμος προς τον έξω κόσμο για 

τον κάθε πολίτη. 

 Ένα είναι το κρίσιμο ερώτημα, αν αυτές οι αρετές θα συνεχίσουν και μετά την 

καραντίνα. Ό, τι όμως και να γίνει, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες 

προσαρμοζόμαστε σε κάθε δύσκολη κατάσταση και γινόμαστε πιο δυνατοί. 

Αντώνης Βάκρινος 

    

 

 

 



Ας ρίξουμε τον Κορωναίο… στην τουαλέτα! 

    Ημέρα 35
η
 της καραντίνας όλα είναι βαρετά οι προμήθειες του χαρτιού υγείας, του 

παγωτού και των μπισκότων τελειώνουν. Έχοντας λοιπόν επιβιώσει όλες αυτές τις 

ημέρες ακούγοντας στην τηλεόραση τον Κούλη να λέει ότι η καραντίνα πλησιάζει 

στο τέλος της στο μυαλό μου έρχονται αναμνήσεις από την αρχή της.  

     Αρχικά σκέφτομαι τα 35425 βιντεοπαιχνίδια και τις σειρές που   τέλειωσα όσο 

έκανα το καθήκον μου ως υπεύθυνος πολίτης μένοντας κλεισμένος στο σπίτι. Έπειτα 

σκέφτομαι τις περιπετειώδεις  βόλτες που έκανα στο μπαλκόνι μου και τις ατέλειωτες 

ώρες που πέρασα κάτω από τον ήλιο με τη σκέψη ότι θα ζηλεύουν το μαύρισμα μου 

όταν τελειώσει η καραντίνα. Έκανα και κοιλιακούς στην καραντίνα αλλά σαν σωστός 

πολίτης όπως προανέφερα οφείλω να τους προστατεύω με ένα παχύ στρώμα λίπους.  

      Κράτησα και επαφή με τους φίλους στην καραντίνα. Μιλούσα καθημερινά με 

όλους τους μέσω chatting  και βιντεοκλήσεων και μπορώ να πω με σιγουριά πως όταν 

τελειώσει όλο αυτό και γυρίσουμε στην κανονικότητα οι μισοί θα είμαστε σαν ροκ 

μπάντα του 90. Τα μαλλιά μας μάλιστα θα έχουν μακρύνει τόσο πολύ που θα 

μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν μάσκα άμα μας τελειώσουν οι κανονικές. 

Όσο για τους άλλους μίσους που δεν άντεχαν το μακρύ μαλλί και τον ξύρισαν μάλλον 

το μετάνιωσαν. Η επαφή μου με «θηλυκά» έχει επίσης περιοριστεί λόγω της 

πανδημίας καθώς το πιο κοντινό εδώ και 35 μέρες είναι το 10 χρόνο κόκερ της θείας 

μου. 

       Πέρα όμως από τα αστεία η καραντίνα δεν αρέσει σε κανέναν και ειδικά όταν σε 

υποχρεώνει να κάθεσαι τόσες μέρες μέσα στο σπίτι. Όμως είχε έναν ιερό σκοπό : την 

υγεία. Έπρεπε να προφυλάξουμε και να προφυλαχτούμε από αυτόν τον θανατηφόρο 

ιο  Covid 19.Να προφυλάξουμε την οικογένειά μας και τους φίλους μας μένοντας στο 

σπίτι. 

   Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να συνεχιστεί η καραντίνα όχι μόνο  για αισθητικούς 

λόγους αλλά για κοινωνικούς. Ας χρησιμοποιήσουμε τα χαρτιά υγείας, για να 

πιάσουν τόπο και ας ξαναγυρίσουμε υγιείς στην κανονικότητα  ρίχνοντας τον 

Κορωνοιό στην τουαλέτα!Καλό καλοκαίρι! 

Ορέστης Γκίρτζος 



Σολάριουμ 

Συχνό είναι το φαινόμενο ,κάθε χρόνο ένας νέος ιός να κάνει την εμφάνισή του, όμως 

οι άνθρωποι πάντα βρίσκουν τρόπο να το αντιμετωπίζουν . Ωστόσο το 2020 ο ιός που 

εμφανίστηκε , λεγόμενος Covid - 19 , ήταν καλά προετοιμασμένος ,είχε ισχυρή 

αυτοκρατορία , όπλα προηγμένης τεχνολογίας και είχε έναν σταθερό στόχο «την 

εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους». Το σύνθημά τους ήταν «Βγαίνουμε έξω». Έτσι 

λοιπόν οι άνθρωποι από κει που έφτιαχναν όπλα και έκαναν θεωρίες συνωμοσίες για 

να σκοτώσουν τους ανθρώπους τους, ξαφνικά ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον 

μεγάλο εχθρό, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και αφήνοντας τα όπλα στο έδαφος. Ο 

εχθρός φυσικά μην έχοντας ακόμη απώλειες, ξεκίνησε από μία πολύ ισχυρή χώρα με 

αμέτρητα εκατομμύρια κατοίκους ,την Κίνα . Παρόλα αυτά όμως ο ιός τους 

ισοπέδωσε όλους και συνέχισε το παγκόσμιο ταξίδι του στην Ευρώπη και στην 

Αμερική. Φυσικά οι άνθρωποι , τα ζώα με το υψηλότερο IQ , δεν άφησαν την 

κατάσταση να εξελιχθεί σε 3 ο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιθέτως πήραν δραστικά μέτρα 

.Τα βασικότερα ήταν να πάμε όλοι στις καφετέριες με τους φίλους μας , να 

δημιουργούμε καρναβάλια και ηλικιωμένοι να βγαίνουν έξω να παίρνουν καθαρό 

αέρα από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων . Όλα κυλούσαν υπό έλεγχο ,μέχρι που ο 

εχθρός έριξε μία βόμβα στην Ιταλία. Η έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη που τα νέα 

διέτρεξαν παντού, έτσι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έτρεξαν στα σπίτια τους. Το 

νέο σύνθημα πλέον ήταν « Μένουμε σπίτι». Τις πρώτες 15 μέρες όλα τα σκυλιά από 

τα Pet Shop είχαν εξαφανιστεί . Οι άνθρωποι πλέον ήταν τόσο καλή που πηγαίνουν 

τα κατοικίδιά τους από δύο φορές την ημέρα έως 4 έξω, ενώ σε κάθε βόλτα έκαναν 

και υπερωρίες. Επίσης οι περισσότεροι άρχισαν να αγαπούν τη γυμναστική, κάνοντας 

τακτικά το πρόγραμμα πρωταθλητισμού, ακόμη και ηλικιωμένοι. Ωστόσο βρέθηκε 

χρόνος και για άλλα πράγματα όπως ύπνος όλη μέρα, ζημιές στο σπίτι και το πιο 

εποικοδομητικό ήταν οι απίστευτες και αξέχαστες ημερήσιες εκδρομές. Η 

αποχώρηση ήταν από την τουαλέτα στις 12:30 . Έπειτα έλεγχο ταξιδιωτικών 

εγγράφων και απαραίτητη και συχνότερη στάση η κουζίνα . Στη συνέχεια στο σαλόνι 

και ελεύθερο χρόνο για επίσκεψη σε σημεία ενδιαφέροντος όπως καναπές τραπέζι και 

πολυθρόνα. Αυτή ήταν η καθημερινότητά μας για τουλάχιστον ενάμιση μήνα. Μέχρι 

που έφτασε η στιγμή που οι δικοί μας ανακοίνωσαν ότι επιστρέφουν στους δρόμους, 

στα σχολεία και στις δουλειές .Όμως ,ποιός άραγε θα ήθελε να ξεβολευτεί από το 

σπίτι και να ξαναπάει σχολείο, να ξαναδουλέψει 8 συνεχόμενες ώρες; Κανένας! Έτσι 



η δικαιολογία ήταν απλή , αποτελεσματική και επίκαιρη. Ο φόβος για τους 

ηλικιωμένους μας ανθρώπους ήταν τώρα τόσο μεγάλος που θα μας εμπόδιζε να 

ανοίξουμε την εξώπορτα και να εκτεθούμε σε αυτόν τον ιό. Καταλήγοντας , αφού 

έχουμε φτάσει όλοι σε αδιέξοδο ,ο βετεράνος της Ιατρικής -πλανητάρχης μας 

(ονόματα δεν λέμε οικογένειες δεν θίγουμε )σαν από μηχανής θεός ήρθε να μας δώσει 

τη λαμπρή λύση: ενέσεις αντισηπτικού και σολάριουμ. Με βαθιά συγκίνηση σας 

ανακοινώνω ότι σωθήκαμε !  

Μερόπη Δημητροπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρα 45η ή 46η Καραντίνας (δεν θυμάμαι) 

       Ολόκληρη η κατάσταση με τον κορωνοϊό φαντάζει ψεύτικη, μοιάζει με ένα κακό 

όνειρο που βλέπει κάποιος, ενώ βράζει από τον υψηλό πυρετό, σαν μια ταινία 

κατευθείαν από το Χόλιγουντ, σαν μία τρελή στιγμιαία σκέψη «Τι θα γινόταν αν..» 

ενός εφήβου που παίζει υπερβολικά πολλά βιντεοπαιχνίδια και αφαιρείται την ώρα 

του μαθήματος. Κι όμως είναι αληθινή. Και ακόμα κι αν είναι καταστροφική και 

τρομακτική κατάσταση, έχει δημιουργήσει τουλάχιστον ένα καλό- έχουμε όλοι μια 

ρουτίνα που ακολουθούμε κάθε πρωί. Για την πλειοψηφία, είναι η εξής : ξυπνώντας 

το πρωί, βασικά το μεσημέρι , όπως κάθε μέρα, προσπαθούμε να σηκωθούμε αργά 

αργα κάνοντας βαρελάκια πάνω στο κρεβάτι μέχρι να φτάσουμε στην άλλη άκρη. 

Από εκεί, σέρνουμε τα πόδια μας μέχρι να πατήσουν στο πάτωμα και πάμε στο μόνο 

δωμάτιο που έχει σημασία, τον ναό της καραντίνας, το προσκύνημα του κάθε λογικού 

ανθρώπου που επειδή βαριέται θέλει να φάει την κουζίνα. Αλλά πριν από αυτό, 

βάζουμε και λίγο αντισηπτικό, ποτέ δεν ξέρεις. Όλοι έχουμε δεθεί με το ψυγείο τόσο 

πολύ αυτές τις μέρες, που έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε πως φιλία και υποστήριξη 

σαν αυτή του ψυγείου δεν θα έχουμε ποτέ με άνθρωπο. Όχι πως οι άνθρωποι δένονται 

και ιδιαίτερα τώρα στην καραντίνα. Όλοι έχουν σταματήσει να μιλάνε με όλους. Αντί 

λοιπόν να επικοινωνήσουν, όπως πρέπει να κάνει το ανθρώπινο είδος για να 

επιβιώσει, περνούν αλλιώς τον χρόνο τους.  

       Υπάρχουν 3 είδη ανθρώπων στην περίοδο του κορωνοϊού. Νούμερο 1- Ο 

τεμπέλης, που είπε ότι θα αξιοποιήσει τον χρόνο του δημιουργικά, βρίσκοντας νέα 

χόμπι, αλλά καταλήγει στον καναπέ να βλέπει νέτφλιξ, καταβροχθίζοντας μέχρι και 

το τελευταίο ψίχουλο από αποθέματα πατατακίων, γαριδακίων και κάθε λογής σνακ. 

Νούμερο 2- ο δημιουργικός, που όντως βρήκε δραστηριότητες και ξεκίνησε να 

μαγειρεύει, να γράφει, να ασχολείται με την κηπουρική, να γυμνάζεται, κλπ και κατά 

πάσα πιθανότητα έκαψε 1-2 γεύματα, δεν είχε έμπνευση και ξέσπασε στο μολύβι του, 

ξέχασε τα λουλούδια και μαράθηκαν, ή στραμπούληξε κάποιο μέρος του σώματος 

του. Το Σπάνιο Αυτό είδος αποτελείται κυρίως  από celebrities που πίσω από τις 

κάμερες είναι το είδος νούμερο 1. Τέλος, νούμερο 3- οι αλλαγμένοι, οι οποίοι 

βαρέθηκαν την εμφάνιση τους και θέλησαν να κάνουν κάποια αλλαγή και γι αυτό είτε 

έκοψαν, ξυρίσαν ή έβαψαν μόνοι τους τα μαλλιά τους, έκοψαν αφέλειες, 

γυμνάστηκαν, έβαλαν ή έχασαν κιλά ή έκαναν μόνοι τους κάποιο piercing.  



        Όποιος τύπος ανθρώπου κι είναι κάποιος όμως, θα ακολουθήσει την κοινή αυτή 

ρουτίνα, και μετά από την επίθεση στο ψυγείο, θα δει ειδήσεις για να μάθει τα 

κρούσματα και τους θανάτους σήμερα, πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα, αν θα 

ανοίξουν τα σχολεία και αν ναι ποτέ, και πολλά πολλά αλλά. Την απάντηση στα 

παραπάνω, ίσως δεν την έχει κανείς, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως για την 

καραντίνα του 2020 θα μιλάμε μέχρι να γεράσουμε. 

 

Κάτια Τσινιδέλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οικογένεια Μανώλη 

  «Έλα… Θες να βγούμε καμιά βόλτα; Τόσο καιρό είσαι κλεισμένη σπίτι πρέπει να σε 

δει και λίγο ο ήλιος… Τέλεια, σε δέκα λεπτά είμαι εκεί.» Κλείνω το τηλέφωνο και 

ετοιμάζομαι να βγω. Εννοείται πως ακολουθώ όλο το καθιερωμένο τελετουργικό των 

τελευταίων ημερών. Τα ρούχα που διάλεξα να φορέσω αποτελούν την καθημερινή 

μου ενδυμασία εδώ και δύο(;) βδομάδες. Ούτε λόγος να φορέσω τα παπούτσια μου 

στο εσωτερικό του σπιτιού, γιατί σύμφωνα με τους τρανούς επιστήμονες ή ίσως και 

με την κρίση της πάντα σωστής(!)  μητέρας μου θα μεταφέρω τον κορονοϊό στο σπίτι.  

   Η ταυτότητά μου έχει βγει από τα άδυτα του συρταριού μου και έχει θρονιαστεί 

στον πάγκο της κουζίνας έτοιμη να με ακολουθήσει σε κάθε μου εξόρμηση στον έξω 

κόσμο. Αποτελεί πια τον αχώριστο σύντροφό μου σε όλες τις περιπέτειες που έχω 

λάβει μέρος τον τελευταίο καιρό με τις «Επιχείρηση πατατάκια», «Κωδικό όνομα: 

σούπερ μάρκετ», «Μυστική μεταφορά χαρτιού υγείας», «εξερευνώντας τα άδυτα του 

Μοσχάτου» να είναι οι πιο τολμηρές και επικίνδυνες εξ αυτών. 

    Η ώρα πια έχει φτάσει 5:59 και σύσσωμη η οικογένεια Μανώλη, όπως και κάθε 

οικογένεια σε όλη την Ελλάδα έχει θρονιαστεί στους καναπέδες συντονισμένη στα 

κανάλια που μεταδίδουν την ενημέρωση του ίσως πιο σημαντικού πλέον υπουργείου. 

Του Υπουργείου Υγείας. Ο αγαπημένος του γενικού κοινού και των γυναικών άνω 

των 55 ετών κύριος-κύριος Τσιόδρας και ο γενικός καρδιοκατακτητής των νεώτερων 

γυναικών από 19 έως 50 χρόνων κύριος Χαρδαλιάς εμφανίζονται στην τηλεόραση, 

όπως και κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Αυτή είναι και η πιο επικίνδυνη ώρα της 

ημέρας. Πόσοι καυγάδες λαμβάνουν χώρα κάθε φορά που κάποιος ένοικος του 

σπιτιού τολμά να ανασάνει πιο ηχηρά από το κανονικό, διακόπτοντας έτσι την 

ευλαβική ησυχία που επικρατεί στο σπίτι για να ακουστούν τα λεγόμενα των δύο 

αυτών ανθρώπων που εισβάλουν καθημερινά στις ζωές μας μέσω της τηλεόρασης; 

Πόσες απειλές τύπου «Αυτό ήταν, θα σε αποκληρώσω!» ή «Απόλαυσε αυτή τη 

στιγμή, γιατί θα είναι η τελευταία σου!» έχουν εκτοξευθεί προς κάθε κατεύθυνση 

όταν κάποιος έστω τείνει προς το τηλεκοντρόλ με απώτερο σκοπό να αλλάξει κανάλι; 

Αν καταφέρεις να κρατήσεις την αναπνοή σου και να περάσεις απαρατήρητος για το 

επόμενο μισάωρο τότε συγχαρητήρια έχεις άλλες 24 ώρες ελευθερίας κινήσεων στο 

80 τετραγωνικών σπίτι σου! 



  Βρίσκομαι πια στην πόρτα εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εφόδια για την 

εξόρμησή μου. Αντισηπτικό, που πια έχει γίνει πιο δυσεύρετο και από το πιο σπάνιο 

είδος ναρκωτικού και με το κινητό στο χέρι να στέλνω μήνυμα στο 13033 που πια 

έχει γίνει ότι πλησιέστερο σε φίλο έχω τη δεδομένη στιγμή. Σαν γνωστή δουλευταρού 

και διόλου τεμπέλα που είμαι κάνω copy-paste το μήνυμα μετακίνησης με τον αριθμό 

6 που δηλώνει σωματική άσκηση (ο Θεός να την κάνει σωματική άσκηση) και αφού 

παίρνω απάντηση από τον φίλο μου το 13033 είμαι έτοιμη να φύγω.  

  Για άλλη μια φορά ξέχασα να βάλω αντηλιακό στο πρόσωπό μου αλλά καλύτερα  να 

είμαι κόκκινη παρά άσπρη σαν νεκρή όπως έχω γίνει λόγω του εγκλεισμού. Έχω 

σχεδόν φτάσει στο σημείο συνάντησης, όταν βλέπω δύο αστυνομικούς στη γωνία. 

Τους έχω πετύχει τόσες φορές που πια δεν φοβάμαι για πιθανό έλεγχο. Εξάλλου είμαι 

νομοταγής πολίτης και πληρώ όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να 

μετακινηθώ. « Καλησπέρα σας, μπορώ να δω το μήνυμα και την ταυτότητα ή το 

διαβατήριό σας παρακαλώ;» Γεμάτη περηφάνια  δείχνω στους αστυνομικούς το 

μήνυμά μου και βάζω το χέρι μου στην δεξιά τσέπη της ζακέτας μου για να βγάλω 

την ταυτότητά μου. Άδεια. Αριστερή τσέπη επίσης. Προχωράω σε εκείνες του 

παντελονιού. Εκτός από το αντισηπτικό μου δεν βρίσκω ούτε ψίχουλα. Τι στο καλό 

αφού η ταυτότητα ήταν στη θέση της στον πάγκο. Ωχ, ο πάγκος! «Νομίζω έχω 

ξεχάσει την ταυτότητα μου στο σπίτι…» «300 €», είναι η μοναδική απάντηση που 

παίρνω από τους κάποτε ευγενικούς μα τώρα σαν δήμιους έτοιμους να εκτελέσουν 

την καταδίκη μου αστυνομικούς. 

   Με αυτά και με αυτά φτάνω στο ραντεβού μου με δέκα λεπτά καθυστέρηση 

σκεφτόμενη στη διαδρομή πότε θα είναι η καταλληλότερη στιγμή να ρίξω την βόμβα 

των 300€ στην οικογένειά μου. Τελικά αποφασίζω έπειτα από ώριμη σκέψη να το 

κάνω το επόμενο απόγευμα στις 6. Αξίζει μια τέτοια είδηση να κλέψει την 

παράσταση από το υπουργείο. Εξάλλου ως τότε θα έχω και χρόνο να βρω που θα 

μείνω μέχρι να ξεθυμάνει η καταιγίδα. Το αποκορύφωμα βέβαια της ημέρας είναι 

όταν διηγούμαι τα γεγονότα στην φίλη μου και μου απαντά με το επικό «Γιατί, 

έπρεπε να φέρω ταυτότητα;» «300€» ακούγεται η φωνή ενός αστυνομικού που 

ξεπρόβαλε εκείνη τη στιγμή από τη γωνία. 

  Ηθικό δίδαγμα: μένουμε σπίτι, για να μη βγούμε άφραγκοι. 

Ασπασία Μανώλη 



Πειθαρχία στη σούβλα 

 

Προέκυψε λοιπόν και το ζήτημα μιας πανδημίας το οποίο δεν είναι τόσο τραγικό όσο 

οι αντιδράσεις στην αντιμετώπισή του. Πρόκειται για τον ιό που έχει προκαλέσει 

παγκόσμια διαταραχή σε όλους τους πολίτες ,ανεξαρτήτου ηλικίας.  

   Από την πρώτη στιγμή οι ανησυχίες ήταν φανερές και εκατομμύρια μηνύματα σε 

κάθε πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξέφραζαν τελείως διαφορετικές 

και ριζικά αποκλίνουσες απόψεις. Από την μια πλευρά, παρατηρούνταν καθημερινά 

αναρτήσεις να αναγγέλλουν τον θάνατο και την απαισιοδοξία, την πείνα και την 

μελλοντική φτώχεια και γενική ανεργία, ως απόρροια του ιού. Άλλοι μέσα στον 

κατακλυσμό ψευδών ειδήσεων και βιαστικών συμπερασμάτων έχτισαν μια κιβωτό 

αισιοδοξίας και παρότρυναν τους πολίτες στον αληθινό θάνατο και την βιβλική 

καταστροφή, το όνομα της οποίας είναι γενική ανοσία. Εκατομμύρια άνθρωποι 

πορεύτηκαν με αυτήν την ιδέα πιστεύοντας πως αν αφήσουν τον ιό να σκοτώσει το 

60% του πληθυσμού, αυτός θα χόρταινε. Δυστυχώς για αυτούς τους σύγχρονους Νώε, 

το περιστέρι δεν έφερε κανένα κλαδί και τα μέτρα έγιναν αυστηρότερα.  

    Με την πάροδο του χρόνου όλα τέθηκαν υπό έλεγχο και επιβλήθηκε καραντίνα σε 

συνδυασμό με μια σειρά αρκετά αυστηρών αλλά σωτήριων μέτρων. Ενώ έπρεπε όλοι 

να πειθαρχήσουν και να κλειδωθούν στο σπίτι τους βέβαια, ως αναμενόμενο, 

υπήρξαν ποικίλες παραβάσεις. Δυστυχώς φαίνεται κυλάει στις φλέβες μας αίμα 

ελληνικό και σύμφωνα με  το πατροπαράδοτο έθιμο, έσπευσαν όλοι σχεδόν να 

αναχωρήσουν, με προορισμό το χωριό ή το εξοχικό τους. Τι ειρωνεία!; Nα 

περιμένουν να σουβλίσουν το αρνί στο πασχαλινό τραπέζι με όλους τους συγγενείς 

(συμπεριλαμβανομένων των τεταρτοξάδελφων και των εγγόνων των κουμπάρων 

κάθε ζευγαριού) ενώ ο ιός σουβλίζει ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα τις 

ευπαθείς ομάδες! 

   Όσον αφορά τους ευάλωτους και τους επιρρεπείς στον ιό, περισσότερο τους 

ανθρώπους τρίτης ηλικίας, είναι απαράδεκτο και πραγματικά ντροπιαστικό να μην 

επισκεφτούν το πλησιέστερο καφενείο ακολουθώντας τις γνωστές καθημερινές 

συνήθειες ( καφές, τάβλι, τράπουλα και πολιτικές ή αθλητικές συζητήσεις ). Είναι 

πραγματικά δύσκολο να διανοηθούν πως μένοντας στο σπίτι τους για ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο για να ακολουθούν τις 

συνήθειές τους είναι αρκετά υψηλές. Αντιθέτως βγαίνοντας έξω, το πιθανότερο να 



καταφέρουν είναι να παίζουν με την ησυχία τους διαδικτυακή πασιέντσα, κλεισμένοι 

σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας με μεγάλο ρίσκο για τη ζωή τους...  

  Και ας μην παραλειφθούν τα αξέχαστα και ανέμελα καλοκαίρια που όλοι οι σκληρά 

εργαζόμενοι είτε μαθητές είτε επαγγελματίες ανέμεναν για τις σχετικές εξορμήσεις. 

Ελληνικό καλοκαίρι, χωρίς σωσίβιο και αντηλιακό κάτω από τον καυτό, εκτυφλωτικό 

ήλιο δεν γίνεται. Μάλλον πιο εκτυφλωτική για αυτούς είναι η καραντίνα και το 

γεγονός πως ενδίδουν σε κάθε θέλησή τους, χωρίς να λογαριάζουν τις τραγικές 

συνέπειες για αυτούς αλλά και τους έτερους συμπολίτες τους με τους οποίους 

συναναστρέφονται. Πριν από όλους τους Έλληνες όμως πρόλαβε να κάνει 

ηλιοθεραπεία ο ιός.. Με άλλα λόγια οι παραλίες είναι άκρως ακατάλληλες για 

οποιαδήποτε συνάθροιση... 

Ο ιός είναι μια ευκαιρία να διαπιστώσουμε τα κοινωνικά μας όρια, την αντοχή μας ως 

πολίτες και να γίνουμε δυνατότεροι σωματικά και πνευματικά, ως σύνολο 

μεριμνώντας για τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η πειθαρχία είναι μια αρετή, η 

οποία πρέπει να επικρατεί σε κάθε κοινωνικό σύνολοι και η τήρηση των μέτρων θα 

πρέπει να είναι συλλογική για να προοδεύσουμε. Ή μήπως σουβλίσαμε και την 

πειθαρχία μας στο παράνομο πασχαλινό τραπέζι. 

Δημήτρης Σταθαράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tips για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού 

Με τον κορονοϊό να εξαπλώνεται, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος είναι ανόητος 

και δε βάζει ποτέ πρώτα τη λογική. Και αυτό δε το γράφω για τις θεωρίες 

συνωμοσίας που κυκλοφορούν (τουλάχιστον όχι μόνο), αλλά για τρόπους 

αντιμετώπισης της πανδημίας που προτείνουν κάποιοι. Το κακό δεν είναι μόνο οι 

τρόποι και η ανοησία που περιλαμβάνει η χρήση τους, αλλά τα άτομα από τα οποία 

προέρχονται. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Αμερική, μία υπερδύναμη του κόσμου, στην οποία 

στηρίζονται και πολλά κράτη, αποτελεί ο πολυαγαπημένος μας πρόεδρος Ντόναλντ 

Τραμπ. Αυτή η χώρα χορήγησε στους ασθενείς με τον ιό μία ουσία, η οποία μόνο 

βοήθεια δεν τους πρόσφερε. Αντιθέτως, αύξησε των αριθμό των θυμάτων κατά πολύ. 

Σε συνέντευξη του, ο αμερικανός πρόεδρος είχε παραθέσει μια άλλη ιδέα για την 

καταπολέμηση της πανδημίας: ενέσεις αντισηπτικού στους  πολίτες ως μέσο 

προστασίας.  Τι άλλο θέλετε; Ποιος νοιάζεται για την επιστήμη όταν έχουμε τέτοιους 

σπουδαίους αρχηγούς; Σοβαρά όμως, δε ξέρω πια αν θέλει να σώσει ή να σκοτώσει 

τους πολίτες του. Βέβαια, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά από κάποιον που δε 

θεωρεί τον ιό πανδημία, αλλά κινέζικο ιό, φοβούμενος της ήττας της χώρας του και 

των δυτικών απέναντι στη κομμουνιστική Ανατολή. Αλλά απ’ ότι φαίνεται αρκετοί 

τον στηρίζουν και κατηγορούν τους κινέζους. Μάλλον, η βλακεία είναι μεταδοτική. 

Άλλο παράδειγμα ‘’σωστής’’ αντιμετώπισης του ιού, αποτελεί ο γειτονικός μας λαός, 

η Τουρκία και κυρίως ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Η δική του φανταστική ιδέα 

ήταν να βάζουν όλοι οι κάτοικοι στο πρόσωπό τους κολόνια. Γιατί; Επειδή το 

οινόπνευμα που περιέχει η κολόνια σκοτώνει τα μικρόβια. Μήπως αυτή είναι η λύση 

τελικά; Να κάνουμε μπάνιο με κολόνια… Όμως ο πολυμήχανος τούρκος πρόεδρος δε 

σταμάτησε εκεί. Μας έδωσε άλλον ένα τρόπο για να καταπολεμήσουμε τον ιό, που 

αποτελούσε και δικιά του συνήθεια. Να τρώμε βατόμουρα (ή κάτι τέτοιο), καθώς 

κάνει πολύ καλό στο αίμα και ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Είμαι αρκετά 

σίγουρος ότι αυτό δε θα βοηθήσει πολύ, εκτός αν τα τούρκικα βατόμουρα έχουν 

κάποιο είδος anti-virus ενσωματωμένο. Ποιος  ξέρει τι μπορεί να σκεφτεί μια τέτοια 

διάνοια. Κάποιοι χρησιμοποίησαν μια άλλη επινόηση του προέδρου: πορτοκάλια αντί 

για μάσκες. Όχι μόνο σκοτώνουν τα μικρόβια λόγω των οξέων, αλλά μπορούν και να 



επαναχρησιμοποιηθούν. Να δώσει κάποιος στον κύριο το Νόμπελ Ιατρικής. Μας έχει 

σώσει με τόσες πρωτοπόρες ιδέες. Τι τους χρειαζόμαστε τους γιατρούς….  

Από όλη την κατάσταση που επικρατεί λόγω κορωνοϊού και καραντίνας, έχουμε 

μάθει οι περισσότεροι αρκετά πράγματα, όπως καλύτερη υγιεινή, κάποιου είδους 

ασχολία στο σπίτι και πολλά άλλα. Όμως, από τα παραπάνω παραδείγματα, 

μαθαίνουμε τι άτομα δε πρέπει να ψηφίζουμε. Τα αφήνω αυτά εδώ, ελπίζοντας 

μελλοντικά σε κάτι καλύτερο.  

Δημήτρης Κακούρης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Γιόγκα 

Βασικές λέξεις-κλειδιά αυτού του σύντομου διηγήματος αποτελούν οι λέξεις: χαρτί 

υγείας, μωρομάντιλα, αντισηπτικό, χλωρίνη, φρούτα, όρθιος, τσίμπλα στο μάτι. Ας 

αναλύσουμε λοιπόν το γιατί. Πρωταγωνιστές σε αυτό το ντοκιμαντέρ αποτελούν τα 

χαρτιά υγείας, τα οποία είναι οι φετινοί influencers και στα μίντια. Και κάθε 

φυσιολογικός άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αναρωτιέται «γιατί τόσο χαρτί υγείας»; 

Ο κορονοϊός χτυπάει και το πεπτικό μας σύστημα;». Η όχι και τόσο σίγουρη 

απάντησή μου είναι πως μάλλον επειδή τα χαρτομάντιλα δεν φτάνουν, διαλέγουμε 

έναν εναλλακτικό τρόπο να σκουπίζουμε τη μύτη μας. Στη δεύτερη θέση έρχονται με 

ισοπαλία τα μωρομάντιλα και το αντισηπτικό, τα οποία πια τα χρησιμοποιούμε ως 

γάντια ή σαν φελιζόλ που πρέπει να βάλουμε σε κάθε επιφάνεια, μόνο που 

εύθραυστοι είμαστε εμείς και όχι η επιφάνεια. Τα μωρομάντιλα φυσικά έρχονται σε 

φράουλα, πεπόνι ή κεράσι, ανάλογα με την ηλικία του ιδιοκτήτη. Η χρήση τους είναι 

συνεχής. Αφού μπούμε στο σπίτι; Μωρομάντιλα. Αφού μόλις πετάξαμε τα σκουπίδια; 

Μωρομάντιλα. Αφού πιάσαμε μια σοκολάτα στο σούπερ μάρκετ; Μωρομάντιλα, 

όπως και μετά από κάθε χειραψία. Μετά έρχεται η χλωρίνη που παίρνει τον τιμητικό 

της ρόλο πάνω από κλειδιά, πόμολα, καρέκλες, τουαλέτες, τσάντες  ̇ μόνο στο 

πρόσωπο δεν την βάζουμε. Τα φρούτα είναι ο κλασικός αντιπερισπασμός της 

ελληνίδας μάνας για να αποκτήσει το παιδί της γερό ανοσοποιητικό. Αφού κάθεται 

μπροστά από την τηλεόραση 2 ώρες και έχει εγγραφεί σε όλα τα σάιτ με 24ωρη 

ενημέρωση, συμπεραίνει πως στο μέλλον θα ακολουθήσουν 15.000 ιοί και πρέπει να 

προστατέψει τα βλαστάρια της. Ακόμη, η λέξη «όρθιος» μας έχει τρυπήσει τα αυτιά, 

αφού όπου και να πάμε δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε ούτε τη φτέρνα μας σε 

κάποια επιφάνεια, τουλάχιστον πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Με τον ρυθμό αυτό, στα 

σχολεία που θα μας λένε να καθίσουμε στις θέσεις μας, εμείς θα χρησιμοποιούμε την 

πλάτη του μπροστινού προκειμένου να γράψουμε όρθιοι. Αν ανοίξουν ποτέ τα 

σχολεία δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα ξυπνάμε με την τσίμπλα στο μάτι για να κάνουμε 

μαθηματικά, γλώσσα, ιστορία, φυσική, γαλλικά. Μόνο γιόγκα δεν κάνουμε μέχρι 

στιγμής. Αυτό ίσως θα ήταν το πιο χρήσιμο από όλα τα προηγούμενα.  

Θεοδώρα Χατζηνικολάου  



Αποστολέας: Κορονοϊός 

Καλησπέρα άνθρωποι, 

Είμαι ο κορονοϊός . Συγχωρέστε με που δεν σας ενημέρωσα νωρίτερα γνωρίζω πότε 

θα φτάσω με Ποια μορφή σε εσάς. Γιατί είμαι εδώ δεν αναρωτηθήκατε ακόμη.  Δεν 

προσπαθήσατε να καταλάβετε τον λόγο εμφανίστηκα. Γράφω με αφορμή να 

καταλάβετε τώρα πριν είναι πολύ αργά.  

Θύμωσα και εξαντλήθηκα να σας βλέπω να μην εξελίσσεστε. Τρομοκρατήθηκα Όταν 

σας είδα να καταστρέφεται με τα ίδια σας τα χέρια τον πλανήτη στον οποίο 

γεννηθήκατε ερωτευτήκατε μεγαλώσατε  αγαπηθήκατε.   Κουράστηκα με τον τρόπο 

που χειρίζεστε Τις καταστάσεις και ο ένας τον άλλον. Πληγώθηκα με την βία που 

ασκείται, με τους πολέμους, την πείνα, την αδικία που υπάρχει στον κόσμο. 

Εξοργίστηκα με τον εγωισμό,  την αλαζονεία,  την ζήλεια, τα μέσα που 

χρησιμοποιείται για να καταφέρεται να κατακτήσετε όλα και περισσότερα. 

Αναρωτήθηκα για τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που αφιερώνεται για τον εαυτό σας 

και για τους δικούς σας ανθρώπους. Αηδίασα με το πόσο ρηχοί, επιφανειακοί και 

υπερβολικοί είστε σε ανούσια θέματα όπως την συνεχή αναζήτηση και αγορά σε 

τελευταία είδη μόδας μόνο και μόνο για να σας προσέξουν όλοι και να νιώσετε 

ολοκληρωμένοι. Νευρίασα που τα νέα παιδιά αντί να επικοινωνούν  να 

ανταλλάσσουν απόψεις, να έχουν ανθρώπινες επαφές και εμπειρίες βρίσκονται 

μπροστά από μια οθόνη κάτι εικονικό. Απόρησα για όλους τους ασήμαντους λόγους 

και τις ανούσιες αφορμές για τσακωμούς και διαμάχες. 

     Είμαι ιός. Δεν ξεχωρίζω καλούς και κακούς, μαύρους και λευκούς, παιδιά και 

ηλικιωμένους. Είστε όλοι ίσοι . Μην κάνετε διακρίσεις. Ταξίδεψα σε όλη την γη σε 

λίγες κιόλας μέρες χωρίς να το καταλάβετε.  Θα χαθούν πολλές ζωές ακόμα  μέχρι να 

καταλάβετε ότι πρέπει να αλλάξετε μια και καλή. Το σχέδιο μου ήταν να 

σταματήσουν όλα, να αδειάσουν οι πόλεις, οι δρόμοι ώστε να αφήσετε το περιβάλλον 

να αναπνεύσει και να καταλάβετε ότι μόνο ένα πράγμα έχει σημασία. Η ζωή. Πρέπει 

να την ζήσετε, να την χαρείτε, να την αγαπήσετε. Ήθελα να μείνετε απομονωμένοι 

στο σπίτι μαζί με την οικογένεια σας για να περάσετε χρόνο μαζί. Και κάποιοι να 

μείνετε μακριά από γονείς και φίλους για να μπορέσετε να καταλάβετε τις μικρές 

άλλα σημαντικές στιγμές στη ζωή όπως η συζήτηση, η χειραψία, η αγκαλιά, το φιλί, 



τις βόλτες με φίλους, το δείπνο σε κάποιο εστιατόριο με τον σύντροφό σας, τις 

δραστηριότητες που θεωρούσατε δεδομένες. Όμως δεν είναι .   

       Εγώ είμαι περαστικός. Τα συναισθήματα συνεργασίας, φροντίδας και 

εμπιστοσύνης που δημιούργησα μεταξύ σας σε ελάχιστο χρόνο είναι αυτά που 

μένουν. Μην τα χάσετε. Ζήστε, περπατήστε, αναπνεύστε, χαρείτε τη ζωή. Να 

θυμάστε να παραμείνετε για πάντα έτσι. Εγώ θα φύγω. Εσείς όμως που θα μείνετε 

μην ξεχάσετε ότι περάσατε σε αυτό το χρονικό διάστημα.  

Αντίο! 

              Μαριάννα Παντελιάδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ημερολόγιο καραντίνας 

Μόλις ακούσαμε αυτή την λέξη, ένα πράγμα ήρθε στο μυαλό μας: καραμπίνα. 

Φυσικά, η απόρριψη και ο αρνητισμός ήταν η αντίδραση που επικράτησε. Κάποιοι 

γέλασαν, άλλοι έτρεξαν στα σούπερ-μάρκετ και αγόρασαν το 75% των προϊόντων. 

Αλλά το πιο κλασσικό είναι το σετ, το οποίο αναμένεται να πουλήσει πολύ αυτόν τον 

χρόνο στο κόσμο της μόδας, χειρουργικό γάντι, μάσκα μέχρι το κούτελο και 

αντισηπτικό στα χέρια. Οι περισσότερες μητέρες δεν τα παράτησαν, συνέχισαν να 

βγαίνουν έξω. Σημαντική αύξηση στις αγορές σκύλων σημειώθηκε και συγκεκριμένα 

από οικογένειες. Όλοι αναρωτιόμαστε τον λόγο και υποθέτουμε ότι έπιασαν τα 

παρακάλια των παιδιών. Όμως, πρέπει να παραδεχτούμε το πόσο γρήγορα οι μισοί 

άνθρωποι του πλανήτη έγιναν κοινωνιολόγοι και γιατροί.  Ξαφνικά, τα 

μειονεκτήματα της απομόνωσης και ο κίνδυνος του ιού έγιναν τα κύρια θέματα 

συζήτησης, που εννοείται ότι ο ένας γνώριζε τις επιπτώσεις καλύτερα από τον άλλον.  

  Ίσως η καραντίνα να ήταν ένα διάλειμμα που χρειαζόμασταν. Και εμείς και η φύση. 

Ξέρω ότι θα ακουστεί τρελό, αλλά η ζωή συνεχίζεται… ναι, μέσα από το σπίτι. Μας 

δίνεται η  ευκαιρία να ανασυντάξουμε τις σκέψεις μας. Δεν είμαστε όλοι τυχεροί να 

έχουμε χρόνο να σκεφτούμε τι συμβαίνει γύρω μας και στον εαυτό μας. Γιατί όχι να 

μην αναθεωρήσουμε τις σχέσεις με τους φίλους μας, την οικογένειά μας, ακόμη και 

με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ούτως ή άλλως δεν μας έχει μείνει και κάτι άλλο. Πολλοί 

πήραμε αποφάσεις για τον μέλλον μας, κάποιοι βρήκαμε κομμάτια του εαυτού μας (ή 

τις χαμένες κάλτσες μας), άλλοι είδαν όλες τις ταινίες και σειρές του Netflix. Ίσως να 

μαγειρέψαμε (και δεν κάψαμε το σπίτι), να μάθαμε καινούργιους χορούς ή γλώσσες 

(και ευχαριστούμε το tik tok και το duolingo). Κάναμε πολλές εργασίες (φάνηκε ότι η 

δικαιολογία ότι δεν έχουμε ίντερνετ να μην πιάνει) και καταφέραμε να αποκτήσουμε 

το πιο ανισόρροπο πρόγραμμα ύπνου. Πέρασε και η Ανάσταση στο μπαλκόνι και 

ευχόμαστε να μην γράψουμε εξετάσεις. Η Υπουργός Παιδείας φαίνεται να χρειάζεται 

λίγη βοήθεια στα θέματα περί Πανελληνίων 2020 και γενικά περί εκπαίδευσης. 

Δυστυχώς, οι οικονομικές επιπτώσεις θα παραμείνουν ως το κύριο ζήτημα τα 

επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με τα δελτία ειδήσεων, αλλά όλοι μας το ξέραμε. Με 

άλλα λόγια δεν ήταν κάτι καινούργιο. Τέλος, οι κύκνοι της Βενετίας μας ευχαριστούν 

που δεν μολύναμε την φύση αυτό τον καιρό. 



 Όσο κι αν παραπονεθήκαμε, φτάσαμε στο τέλος: στην αποδοχή. Η κατάσταση, όπως 

κάθε περίπτωση στη ζωή, δεν έχει ούτε μόνο πλεονεκτήματα ούτε μόνο 

μειονεκτήματα. Ακόμη και αν χρειάστηκε να πάρουμε λίγα κιλά για να είμαστε 

ασφαλείς, άξιζε. Ένας ιός έφερε τα πάνω-κάτω. Παρόλο που όλοι αποκαλούν την 

καραντίνα «κοινωνική απομόνωση», νομίζω ότι δεν απομονωθήκαμε πολύ. Αντίθετα 

γνωρίσαμε τους εαυτούς μας και τον περίγυρο μας καλύτερα από ποτέ (ειδικά τον 

αριθμό πλακιδίων ). Κι όμως η ζωή συνεχίζεται. Μετά την καραντίνα δεν θα είναι 

εύκολο, αλλά θα καταφέρουμε. Θα χαρούμε και θα κλάψουμε, θα θυμώσουμε και θα 

παλέψουμε, θα αγκαλιαστούμε και θα φιληθούμε (σε δύο χρονάκια). Θα διαβάσουμε 

(λέμε τώρα, είπα να είμαι αισιόδοξη) και θα αποκτήσουμε εμπειρίες (έχουμε να πάμε 

σε πάρτι). Αν δεν το κάνουμε αυτό, τι νόημα έχει η ζωή;  

Μαρίνα Τσαγκά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τα δικηγορικά μυστήρια της Η.Μ. 

Επεισόδιο 1: Ο κατά λάθος εγκληματίας 

   Σε καιρούς όπως και τώρα, όπου όλοι ενστερνίζονται τις απόψεις του 

Κωνσταντίνου Κατακουζηνού περί μπενταντιν και απολύμανσης υπάρχουν άνθρωποι 

εκεί έξω που πρέπει να αποδώσουν τη δικαιοσύνη. Επειδή λοιπόν δεν θέλω να σας 

κουράσω με όσα έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι χρονογράφοι, χαρτιά τουαλέτας, 

ελλείψεις σε σούπερ μαρκετ, εκείνο το ενοχλητικό σποτ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο 

ή το πόσες φορές παίζει το ραδιόφωνο το μεγαλύτερο ελληνικό άσμα “εν λευκώ”, θα 

σας διηγηθώ μια ιστορία από την προηγούμενη μου δική.  

  Όπως  πολύ σωστά θυμάστε, είμαι μεγαλοδικηγόρος και την προηγούμενη 

εβδομάδα αφού καθόμουν ατελείωτες ώρες στο γραφείο μου περιμένοντας να γίνει 

κανένας φόνος ή ληστεία ώστε να πατήσει ψυχή στο γραφείο βρήκα την δυσκολότερη 

υπόθεση που μου έχουν αναθέσει. Βλέπετε κατά καιρούς έχω δουλέψει σε δύσκολες 

υποθέσεις, σπείρες ναρκωτικών, εκμετάλλευση προσφύγων, κακοποίηση παιδιών και 

ό,τι χωράει ο νους σας, αλλά τίποτα, τίποτα δεν με προετοίμασε για αυτόν τον 

αδυσώπητο εγκληματία που έπρεπε να αντιπροσωπεύσω αυτή τη φορά. Ήρθε η μέρα 

της δίκης και καθισμένη δίπλα στον πελάτη μου άκουγα τα λόγια του δικαστή. Ο 

εισαγγελέας εξέταζε τον πελάτη μου, ήταν πραγματικά ένα κτήνος. Οι ένορκοι του 

έριχναν κλεφτές ματιές και ψιθύριζαν.  

-Ησυχία στο ακροατήριο! Είπε ο δικαστής και έκανε νόημα να αρχίσουμε. 

- Κυρία Μελίδου, είναι αλήθεια πως ο πελάτης σας βγήκε έξω ΧΩΡΙΣ να στείλει 

μήνυμα; 

Κοιτάζοντας τον πελάτη μου, απάντησα ένα πνιχτό ναι.  

-Αίσχος!  Ακούστηκε από τη μεριά των ενόρκων, οι οποίοι υποτίθεται πως 

απαγορεύεται να μιλούν κατά την ώρα της δίκης αλλά κανείς δεν έφερε αντιρρήση.  

Από την άλλη μεριά καθόταν περήφανη η δικηγόρος της αθώας γυναίκας που είχε 

καταγγείλει αυτό το τέρας. 

- Και είναι αλήθεια πως κατά τη διάρκεια της εξόδου του  ο πελάτης σας 

φτερνίστηκε πολλάκις, κυρία Μελίδου; 



Γύρισα και κοίταξα τον πελάτη μου με αηδία. Αυτό μου το είχε αποκρύψει. Τι 

τιποτένιο σκουλήκι!  

- Είναι αλήθεια; Του ψιθύρισα και ως απάντηση εκείνος έγνεψε καταφατικά, 

βουτηγμένος στη ντροπή. 

- Αλήθεια κύριε δικαστά. 

Ο δικαστής, άκουσε την απάντηση και αμέσως κατέβασε δύο xanax.  

- Ντροπή! Ακούστηκαν συγχρονισμένα οι ένορκοι, σαν χορωδία. 

Κάθε εύστοχη ερώτηση του δικαστή ελάττωνε λίγο, λίγο τις πιθανότητες του πελάτη 

μου να μείνει ελεύθερος. Κάθε ερώτηση αποκάλυπτε και άλλες κατηγορίες για να 

αμαυρώσουν το έως τότε λευκό του ποινικό μητρώο. 

Η υπόλοιπη δική συνεχίστηκε έτσι, πέρασαν ώρες, τα ηρεμιστικά έπεφταν βροχή, 

κάποιος μου είπε πως μας έδειξε ο Αnt1 επειδή τελείωσε το τουρκικό που έπαιζε και 

δεν είχαν τι να δείξουν. Προσπαθούσα συνεχώς να εξηγήσω τις πράξεις αυτού του 

τέρατος. Προς υπεράσπισή του είπε πως δεν είχε τον ιο. Αυτό όμως στην καλύτερη 

των περιπτώσεων θα του γλυτώσει 1-2 χρόνια.  

Είχε πλέον νυχτώσει και τον εισαγγελέα τον είχε πάρει ο ύπνος από τα πολλά 

ηρεμιστικά πάνω στο έδρανο. Η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη από το πτυχίο 

μου στη νομική, το MA στην εγκληματολογία και το διδακτορικό μου στο διεθνές 

δίκαιο. Έπρεπε να το αναλάβει κάποιος καλύτερος. Η υπόθεση, ευτυχώς και 

μεταφέρθηκε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, όπου θα παρευρεθούν στη δίκη κάθε λογής 

επιστήμονες και γιατροί ελπίζοντας πως θα μπορέσει να βρεθεί ποινή ισάξια με αυτό 

το αδίκημα προς την ανοσία της αγέλης, τη δημόσια υγεία και την ανθρωπότητα. 

Καλά μου έλεγαν πως δεν πρέπει να γίνω δικηγόρος. 

Ελένη Μελίδου  

 

 

 

 



Σωτηρία 

Το 2020 αποτελεί, επιστημονικά αποδεδειγμένα, η χειρότερη χρονιά, θα έλεγε κανείς. 

Ο κορονοϊός και για τους ιντελέκτουαλς, covid-19 έφερε τα πάνω κάτω στις ζωές των 

ανθρώπων .Οι κουτοί άνθρωποι που δεν έχουν αφουγκραστεί πραγματικά το τι μας 

έχει προσφέρει , θα ισχυρίζονταν πως είναι ΜΟΝΟ ένας φονιάς  ,αλλά όχι κύριοι 

αυτά είναι φεικ νιουζ. Για όλα τα ,μεγάλα έργα εξυπακούεται πώς θα υπάρξουν και 

μεγάλες θυσίες. Ο  κόσμος οδεύει προς το καλύτερο … 

Πρώτα από όλα, μας έφερε  ενέργεια και  δύναμη να βγούμε έξω. Θυμήθηκες το 

ποδηλατάκι του μακουίν που  είχες ξεχασμένο στην αποθήκη σου , από τότε που 

ήσουν πέντε , γιατί μία ποδηλατάδα στον δρόμο του θανάτου είναι απαραίτητη. Δεν 

μπορείς πλέον να καταπιέζεις το αθλητικό σου πνεύμα ,νιώθεις τώρα την ανάγκη να 

σηκωθείς από τον καναπέ που ήσουν βυθισμένος όλη την υπόλοιπη χρονιά και να πας 

για τρέξιμο , πως αλλιώς θα συμμετέχεις στους Ολυμπιακούς αγώνες . Ανεβάζεις 

ταχύτητες , για φτάσεις στο τέλος του τούνελ (το συγκεκριμένο έχει ένα εκτυφλωτικό 

φώς το βάθος).   Βγήκαν όλοι υπερήλικες από τους τάφους τους, για περπάτημα , να 

πάνε για ψώνια στη λαϊκέ κτλ. Τόσους πολλούς ούτε ο Κύριος  ημών δεν  είχε 

αναστήσει. ΘΑΥΜΑΤΑ. Επί αυτού του θέματος , γίναμε και θρησκόληπτοι… γιατί 

ως γνωστών Πάσχα χωρίς εκκλησία δεν γίνεται… που μέχρι πέρυσι έτρωγες κρέας 

και την Μεγάλη Παρασκευή… Η φιλοζωία  σε έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, κάθε 

ζώο βρήκε τον αφέντη του. Τα κατοικίδια δε, με είκοσι έξι ώρες το εικοσιτετράωρο 

βόλτα έχουν κτίσει πλέον μύες. Όταν βέβαια, θεσπίζεται ο νόμος που θέτει πρόστιμο 

150Ε για άσκοπες περιφορές, έρχεται ο μαγικός αριθμός 13033 να μας σώσει, με ποιο 

καταγεγραμμένο μήνυμα την μετακίνηση 6(666…σας θυμίζει κάτι;) 

Ποιο είναι το νόημα όσων ανέφερα; Πρέπει να βάλουμε μυαλό… ήρθε η ώρα να 

ακούμε τους ειδικούς και να μένουμε σπίτι για να σώσουμε τους εαυτούς μας και του 

συνανθρώπους μας… Το επαναστατικό πνεύμα και η εναντίωση στην υποταγή, 

προβλέπεται σε καιρούς ειρήνης …τώρα έχουμε ΠΟΛΕΜΟ και μάλιστα βιολογικό 

πρωτόγνωρο σε εμάς. 

 Αναστασία Ιορδανίδου 

 



Ποια πανδημία; 

Εδώ και δυο μήνες έχει αρχίσει μια ιστορία με μια αρρώστια της «πλάκας» που, αν 

ήταν κάτοικος Αθηνών, όχι στην Πλάκα, αλλά ούτε στον Κεραμεικό δεν θα έμενε. 

Όλοι έχουν λοιπόν φοβηθεί με μια ψωροαρρώστια, κορωνοκάτι δε θυμάμαι, καθώς 

δεν αποθηκεύω ασήμαντα γεγονότα στον σκληρό μου. Οπότε, εγώ συνεχίζω να ζω 

κανονικά ( όσο μπορώ, γιατί σχολεία, μαγαζιά κλειστά ). Σιγά μην κάθομαι να 

στέλνω μηνύματα και να δίνω λογαριασμό το κράτος τι κάνω εγώ. Η ζωή έχει 

καταντήσει βαρετή....   

Δεν έχει κάνα ματσάκι στην τηλεόραση να δούμε, δεν άρχισε το μπιγκ μπράδερ, για 

να βλέπουμε ανθρώπους να ξεκατινιάζονται κυριολεκτικά. Ένα καλό τουλάχιστον 

βγήκε από αυτή την κατάσταση. Ο Κιμ Γιον Γκουν πεθαίνει. Πάντως ευτυχώς που τη 

Δευτέρα ανοίγουν τα μαγαζιά, γιατί θα έκοβα φλέβες σε καμιά εβδομάδα.  

Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εφαρμόζουμε και εμείς την ανοσία της αγέλης. 

Ζούμε κανονικά. Όσοι πεθάνουμε, πεθάναμε, όσοι ζήσουμε ζήσαμε. Έτσι κι αλλιώς 

αυτό θα γίνει αργά η γρήγορα. Οπότε κυβέρνηση σοβαρέψου, για να ζήσουμε μια 

κανονική ζωή. Και αυτό το εμβόλιο νιώθω ότι μήνες το καθυστερούν. Ένα εμβόλιο 

δεν μπορούν να φτιάξουν δηλαδή έλεος! Εγώ να μπω σε ένα εργαστήριο δυο εμβόλια 

θα φτιάξω σε 5 λεπτά. 

Σε μερικά χρόνια θα μάθουμε όλη την αλήθεια. Ότι αυτό ήταν ένα ψέμα για να μας 

ελέγχουν.  

Οι ψεκασμοί δε θα συνεχιστούν! 

Φραγκίσκος Κοντοβράκης 

 

 

 

 

 



Toilet paper 

Ξαφνικά  βρισκόμαστε κρατούμενοι μέσα στο σπίτι. Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι 

χάνονται και νέα μέτρα λαμβάνονται.  Μετά την εμφάνιση αυτής της πανδημίας 

παρατηρήθηκε από τους ειδικούς μία νέα μορφή εθισμού το χαρτί υγείας.  Γιατροί, 

επιστήμονες και ψυχολόγοι δεν έχω  ορίσει ακόμα  αυτή τη νέα εξάρτηση που έχουν 

αποκτήσει οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Ξεπερνά τον ανθρώπινο 

νου αυτός ο ψυχαναγκασμός Και φυσικά τις ανάγκες μας για την προμήθεια το χαρτί 

ο από το σούπερ μάρκετ. Τυχεροί όσοι βρίσκουν ένα ρολό αυτήν  την  περίοδο. Στη 

λίστα του σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται να το γράψεις εκτός το ότι δεν θα έχει πολύ 

πιθανόν χαρτί υγείας εννοείται αυτόματο ότι πρέπει να πάρεις άμα δεις πριν προλάβει 

κάποιος άλλος.  Η  όλη κατάσταση είναι  σαν έναν αγώνα στίβο.   Όποιος προλάβει 

να πάρει τα περισσότερα.  οι υπόλοιποι να είχαν μπιντέ . 

Αισθάνομαι λες και παίζω σε ταινία του Hollywood που έχει έρθει το τέλος του 

κόσμου και όλοι τρέχουν να πάρω προμήθειες μόνο που τη συγκεκριμένη περίπτωση 

πάνε για να αγοράσουν χαρτιά υγείας.  πολλοί  είναι αυτοί  που ανεβάζουν βιντεάκια 

από το σπίτι τους στην περίοδο της καραντίνας που παίζουν ποδόσφαιρο μπάσκετ 

βόλεϊ τένις με το χαρτί υγείας Αφού δεν μπορούν να βγούνε έξω.  ακτιβιστές και 

διαδηλωτές εναντιώθηκαν δηλώνοντας σε όλους αυτούς ‘’προσοχή τα χαρτιά υγείας 

είναι σε έλλειψη μην παίζετε μπάλα με αυτά’’. Άλλοι πάλι κάνουν δωρεές χαρτιά 

υγείας και μερικοί ανταλλαγές φαγητό Ή ποτά. το ομαδικό πνεύμα φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι υπάρχει.  Πληροφορήθηκα πρόσφατα μάλιστα ότι ένας νέος στην 

Καλιφόρνια συνελήφθη επειδή χτύπησε τη μητέρα του η οποία είχε κρύψει το χαρτί 

υγείας που είχαν στο σπίτι να κάνει υπερβολική χρήση αυτήν την περίοδο που 

υπάρχει έλλειψη λόγω του ξεσπάσματος του νέου κορονοϊού. Πολλά τέτοια 

περιστατικά θα έχουν συμβεί σίγουρα και αλλού το θέμα είναι μην κρύβετε τα χαρτιά 

υγείας από τους συγκατοίκους σας σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας γιατί θα έχετε 

τα ίδια αποτελέσματα.  Επίσης ένα  θέαμα που έφερε χαρά και  διασκέδαση  σε 

μικρούς και μεγάλους είναι η διάσημη τραγουδίστρια Katy Perry ντυμένη χαρτί 

τουαλέτας.  έχει Είναι είδωλο για όλους τους ανθρώπους που το μόνο σίγουρο είναι 

ότι πολλοί από αυτούς εμπνεύστηκαν για το τι θα ντυθούν τις απόκριες.  Η αδερφή 

μου μάλιστα τις προάλλες για να δοκιμάσει μία δικιά της πάρω μία στολή που 

σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή τυλίχθηκε με χαρτί υγείας.  Έμοιαζε με  Μούμια σαν 



αυτές που βλέπουμε στις ταινίες.  η μητέρα μας όταν το πήρε είδηση  Έβαλε τις 

φωνές  την άκουσαν σε όλο το τετράγωνο.  μία γειτόνισσα όταν βγήκα έξω να πετάξω 

στα σκουπίδια μου έδωσε ένα ρολό χαρτί υγείας.  μπορώ να πω ότι δεν μου έχουν 

ξανακάνει παρόμοιο δώρο . ( Προειδοποίηση για όλα τα παιδιά να μην το δοκιμάσουν 

έχει εφιαλτικές συνέπειες Εκτός αν  είστε τυχεροί και έχετε έναν καλό γείτονα δεν 

σας δώσει δώρο χαρτί υγείας σαν και εμένα ).  αξίζει να αναφέρουμε, τέλος ,σε έναν 

κόσμο που μαίνεται από πολέμους,  πείνες,  ασθένειες  και τρομερή αδικία η έλλειψη 

του χαρτιού αυτήν την περίοδο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους τους 

ανθρώπους και τις χώρες.  

Μαριάννα Παντελιάδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κοροναϊκοί ψίθυροι 

 

‘Νομίζω πως με έχετε παρεξηγήσει’ δηλώνει ο κορονοϊός στην "Παγκόσμια 

εφημερίδα". Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις του κορονοϊού. 

Αφηγείται την ιστορία του και "ξεσκεπάζει" ό,τι είχε θαφτεί τόσο καιρό. Αξίζει όλοι 

να την διαβάσουν. 

 ‘Η ζωή μου ξεκίνησε σ' ένα εργαστήριο κοντά στη Γουχάν στην Κίνα, από εκεί 

άρχισαν όλα. Εγώ δεν είμαι παρά ένα τεχνητό δημιούργημα των ανθρώπων που 

παρόλ' αυτά δεν εξελίχθηκα σ' αυτό που ακριβώς είχαν προβλέψει! Όταν γεννήθηκα 

αποφάσισα πως θα αλλάξω τον κόσμο προς το καλύτερο πράγμα που οι δημιουργοί 

μου δεν επιθυμούσαν. Τους άκουγα συνέχεια να λένε διάφορα πράγματα, όπως κάτι 

για υπερπληθυσμό, ότι οι οικονομίες των άλλων χωρών και ηπείρων πρέπει να 

πληγούν, ότι πρέπει η Κίνα να υπερέχει και διάφορα άλλα πράγματα που εγώ ως 

νεογέννητο δεν μπορούσα καλά καλά να καταλάβω. Ωστόσο δεν ξέρω αν είναι 

αλήθεια ή τα έλεγαν για να τα διαρρεύσω με τη δύναμη που θα είχα. Μπορεί να μην 

γνωρίζω την πλήρη αλήθεια αλλά αυτά που άκουγα εμένα με πλήγωναν και με 

στεναχωρούσαν. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να γνωρίσω όλους τους ανθρώπους και 

είχα χαρεί που θα ταξίδευα τόσο γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε δεν επέλεξα 

εγώ τις ιδιότητες μου αλλά ούτε είχα τη δυνατότητα να τις τροποποιήσω για να γίνω 

αυτό που πραγματικά ήθελα να είμαι. Προσπάθησα αλλά μάταια, ήμουν μόνο ένας 

ιός, ένας μικρός νεογέννητος ιός. Λίγες μέρες αργότερα άρχιζα να  διασπείρομαι. 

Προσπάθησα να αντισταθώ, προσπάθησα να το σταματήσω, έκλαιγα με τις ώρες που 

έβλεπα ανθρώπους να πεθαίνουν εξαιτίας μου. Τα χειρότερα δεν άργησαν να έρθουν. 

Άλλαξα χώρα, πέρασα σε άλλη ήπειρο, κατέκτησα τον κόσμο’.  

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του πρώτου είδους covid-19,δηλαδή αυτός που μετά τη 

γέννηση του μεταλλάχθηκε δημιουργώντας τα ξαδέρφια του.  

Ιωάννα Χασανάκου  
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Κλειστοί χαρακτήρες 

To 2020 αποτέλεσε μια χρονιά που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη σε όλους μας. Μέσα 

λοιπόν στον Μάρτιο του 2020, συνέβη κάτι που νόμιζα θα με κάνει τον πιο 

χαρούμενο άνθρωπο στον κόσμο, έκλεισαν τα σχολεία λόγω της εξάπλωσης του 

Κορονοιου, μιας νέας νόσου που μπορεί να χαρακτηριστεί ως στίγμα της χρονιάς 

αυτής. Όταν λοιπόν έμαθα ότι έκλεισαν τα σχολεία, άρχισα να κάνω αυτό που ξέρω 

να κάνω καλυτέρα, να μην κάνω τίποτα. Η πρώτες μέρες αυτές, ήταν ίσως οι 

καλύτερες μέρες που έχω περάσει τα τελευταία χρόνια, βόλτες στο εξωτικό μπαλκόνι, 

άφθονο φαγητό, και πάνω απ’ όλα ηρεμία… Ωστόσο, ουδέν καλόν αμιγές κακού ή 

αλλιώς : τίποτα καλό δεν κρατεί για πάντα. Άκουγα αυτή την φράση πολλές φόρες 

και την προσπερνούσα, μα ένα (όπως μου φαίνονταν) τυπικό πρωί της καραντίνας, 

αυτή η φράση επιβεβαιώθηκε. Ξύπνησα λοιπόν (όπως όλη την τελευταία εβδομάδα) 

με χαμόγελο και κλασσική μουσική στο μυαλό. Όλα φαίνονταν υπέροχα μέχρι που 

μπήκα στο σαλόνι του σπιτιού μου και είδα την γιαγιά μου. Στο ένα χέρι κρατούσε 

σταυρό, στο άλλο αγιασμό, και στο κεφάλι φορούσε καπελάκι από αλουμινόχαρτο, 

γιατί (όπως είπε), δεν ήταν σίγουρη αν έπρεπε να πιστέψει ότι τον κορονοιο μας τον 

έστειλε ο θεός ή οι εξωγήινοι. Εντάξει πιστεύω πως αυτό θα είναι σίγουρα ένα από τα 

κλασικά διλλήματα καραντίνας 2020.  Σοκαρισμένος εγώ, αποφάσισα να πάω στην 

μητέρα μου να ρωτήσω την γνώμη της για το γεγονός αυτό… Ευτυχώς ακλούθησε 

μια πιο «επιστημονική» εξήγηση των πραγμάτων, και θεωρούσε πως ο ίδιος ο 

πλανήτης έστειλε τον κορονοιο για να σώσει τον εαυτό του από εμάς, το ανθρώπινο 

είδος που το μολύνει… Αργότερα βεβαία, όταν ανακοινώθηκε το γεγονός ότι θα 

έπρεπε για κάθε μετακίνησή μας να στέλνουμε μήνυμα,  άλλαξε την γνώμη της και 

άρχισε σταθερά να πιστεύει ότι στην πραγματικότητα, αυτή η νόσος δεν υπάρχει και 

τα  κράτη θέλουν να ελέγχουν κάθε κίνησή μας. Μετά από αυτές τις ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις, πήγα και κλείστηκα στο δωμάτιο μου. Σκαφτόμουν πολλά πράγματα, 

αλλά κυρίως τους κακόμοιρους απόρους και άστεγους που τους ακολουθεί το 

παράδοξο της καραντίνας. Συγκεκριμένα, δεν έχουν κινητό τηλέφωνο να στείλουν 

sms ότι πρέπει να μετακινηθούν από το σπίτι τους, ταυτόχρονα όμως το σπίτι τους 

είναι παντού! Και να μην έφτανε μονό αυτό? Πρέπει να ζητάνε ακριβώς 151 ευρώ για 

να πάνε στον φούρνο να πάρουν μια τυρόπιτα, 150 για να πάνε στον φούρνο, και το 1 

για την τυρόπιτα… Απαντήστε μου τώρα, ποιος θα τους τα δώσει? Τέλος, ένα 

σημαντικό όφελος της καραντίνας για τον ελληνικό λαό είναι η φυσική άσκηση… Το 



ξέρατε ότι παρά πολλοί Έλληνες με βάση τα στατιστικά του 13033 κινούν 

καθημερινά άσκηση σε εξωτερικό χώρο; Κάθομαι λοιπόν τώρα και γραφώ αυτό το 

(θεός να το κάνει , αν υπάρχει) χρονογράφημα, και το μυαλό μου συνεχεία απασχολεί 

μια φράση… «Αχ τι κάνει η κλεισούρα με τον άνθρωπο?!» 

Απόστολος Γκουτζιαμάνης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τι δύσκολη που είναι η καραντίνα 

Τον τελευταίο καιρό συνέχεια σκέφτομαι πως οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε με 

τους εαυτούς μας. Όλοι έχουμε τις ανάγκες μας, τις θελήσεις μας, ακόμα και τις 

απαιτήσεις μας από τη ζωή που ζούμε. Πολλές φορές όμως, τα παραπάνω, δεν είναι 

καθαρά γραμμένα στο μυαλό μας. Και χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια. 

Και από το πουθενά ήρθε η καραντίνα, τι καλύτερο. Μία ευκαιρία για όλους μας να 

συνομιλήσουμε με τους εαυτούς μας, να τους αφιερώσουμε χρόνο και να κάνουμε 

όλα εκείνα τα πράγματα που θα τους δώσουν φτερά. 

Όμως, το να μένεις ολομόναχος, , δεν είναι εύκολο. Παρά που δεν υπάρχουν 

δικαιολογίες για μη ύπαρξη χρόνου, δεν υπάρχει το άγχος και η πίεση της 

καθημερινότητας, μέσα μας ακόμα δεν είμαστε εντάξει και αναρωτιέμαι γιατί. Πάντα 

αυτό δεν θέλαμε; λίγο χρόνο για τον εαυτό μας. 

Άραγε γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά για να είμαστε ευτυχισμένοι; Όλος 

αυτός ο χρόνος μέσα στην καραντίνα είναι μία υπερφόρτωση της σκέψης μας. 

Άλλωστε, είναι λογικό. Πατώντας συνέχεια αναβολή στο ξυπνητήρι των αναγκών μας 

μέσα στη καθημερινότητα, φυσικό είναι αυτό το ξυπνητήρι να μας ξυπνήσει για τα 

καλά τώρα. 

Οπότε καταλήγω μετά από πολλές μέρες καραντίνας… ότι το πρόβλημα δεν είναι ο 

χρόνος, αλλά εμείς. Με πολλές δικαιολογίες της καθημερινότητας παραμελούμε τον 

ίδιο μας τον εαυτό και νομίζουμε πως άμα βρούμε χρόνο όλα θα φτιάξουν. Όμως ο 

εαυτός μας, σε καθημερινή βάση, φθείρεται από κακές συμπεριφορές, αλλοιώνεται 

από το άγχος. Χρειάζεται φροντίδα και αυτή η φροντίδα μπορεί να γίνεται σε 

καθημερινή βάση, έστω και με ελάχιστο χρόνο.Με το μιλάμε ανοιχτά για τα 

προβλήματα μας στους ανθρώπους μας, με το να επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και 

να παλεύουμε κάθε μέρα για την ευτυχία μας, σίγουρα μετά την καραντίνα θα 

είμαστε πιο δυνατοί. Παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνουμε σπίτι για το καλό όλων.                        

                                                                                  Γιώργος Τσάκλας                     



Ελεύθερη 

 Ο χρόνος δεν περνάει πια. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε, μα πότε θα τελειώσει ; 

Κανείς δεν ξέρει! Το σπίτι αρχίζει να μικραίνει και από εκεί που ήταν μέρος 

ξεκούρασης και χαράς, γίνεται μέρος χάους και ησυχίας . Κάνεις δεν θυμάται 

πότε άρχισε αλλά και κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει !Ξημέρωσε και πάλι ! 

Βγαίνω στο μπαλκόνι να κάνω την ελεύθερη, αλλά δεν πιάνει . Βλέπω μια κυρία , 

φοράει μια μάσκα , ασφυκτικά κλειστή, γάντια , όχι στο μέγεθός της . Ωστόσο , 

είναι χαρούμενη , μάλλον γιατί βγήκε έξω  γιατί είναι ελεύθερη . Γυρνάω το 

κεφάλι μου από την άλλη μεριά και βλέπω μια κυρία να κάθεται στο περβάζι του 

σπιτιού της και να κλαίει . Κανείς δεν την βοηθάει γιατί δεν μπορεί να την 

πλησιάσει. Μπαίνω μέσα. Δεν αντέχω άλλο, θα βγω. Το πήρα απόφαση. Κανείς 

δεν θα με σταματήσει. Ώσπου το ρολόι χτυπά, αλλά όχι για να κηρύξει το τέλος 

της αντίστροφης μέτρησης, αλλά για να μου υπενθυμίσει πως έχω μάθημα! 

Τελικά κάτι με σταμάτησε. Κάτι είναι πιο δυνατό από εμένα. 

 

Μαρία Σιμάτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βιταμίνη D ( ντεεε ) 

Κάποιες φορές οι άνθρωποι μπορούν να είναι πολύ συμπαθητικοί. Άλλες πάλι 

όχι: αποκρουστικοί το λιγότερο. Για μένα, ένα είναι σίγουρο. Η καραντίνα μου έκανε 

καλό. 

Δεν μπορώ να κατανοήσω τη στάση των συνανθρώπων μου. «Δεν μπορούμε να 

κάτσουμε σπίτι» και άλλα τέτοια. Εγώ σκέφτομαι: «Γιατί όχι;». Κι η αλήθεια είναι 

πως στην καραντίνα δεν περνάω άσχημα. Μου φαίνεται σαν μία ευκαιρία, όχι μόνο 

να γλυτώσουμε από τους ιούς και τις νυχτερίδες, αλλά και να γλυτώσουμε από τα 

φαντάσματα της ψυχής μας.  

Εγώ προσωπικά διευθέτησα πολλά ζητήματα μέσα στην καραντίνα. Έκανα μία 

κριτική στον εαυτό μου, προσδιόρισα τους επόμενούς μου στόχους, αξιολόγησα τα 

φαινόμενα γύρω μου, καθάρισα το μυαλό μου. Θα ήθελα να προτείνω σε όσους 

συνανθρώπους μου δυσανασχετούν με την καραντίνα να τολμήσουν να κάνουν το 

ίδιο. Δεν είναι εύκολο, όμως εν τέλει είναι αναζωογονητικό.  

Περνώντας και στα πιο πρακτικά, θα έλεγα πως οι δύο τελευταίοι μήνες ήταν 

αρκετά παραγωγικοί για μένα: κάθε απόγευμα έδινα συναυλίες για όλη τη γειτονιά 

στο πιάνο, έκανα εξάσκηση στο PlayStation, διεκπεραίωσα εργασίες, είχα τον χρόνο 

και την όρεξη να οργανωθώ και να δουλέψω όπως πρέπει, ξεκίνησα να βλέπω 

καινούργιες σειρές, κλπ. κλπ. Και η λίστα συνεχίζεται επ’ αόριστο.  

Πάντως, για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται πως η υγεία είναι το υπέρτατο 

αγαθό. Όλα τα άλλα είναι απλοί προβληματισμοί.Όσο για βόλτες εν καιρώ 

καραντίνας, ομολογώ πως επιχείρησα πολλές. Κάθε μεσημέρι: σπίτι – μπαλκόνι και 

πάλι πίσω. Για την απαραίτητη πρόσληψη βιταμίνης D (ντεεε!). 

Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Μη σας κουράζω άλλο. Αναμένουμε τις 

ανακοινώσεις της υπουργού για τα σχολεία και ελπίζουμε σε ένα πιο ορθόδοξο 

Πάσχα του χρόνου. Να είστε σίγουροι: του χρόνου θα σκάσω στην Ανάσταση με 

λαμπάδα Τσιόδρα! Όχι, δεν είμαι τρελός, σας ευχαριστώ για την κατανόηση.  

Να πλένετε τα χέρια σας!  

Γιάννης Ζώραπας 



Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, ακόμα μια ημέρα καραντίνας. 

Μην εκπλήσσεστε σιγά μη θυμόμουν την ημερομηνία, έτσι καταντήσαμε! Τέλος 

πάντων, μη τα πολυλογώ. Σήμερα λοιπόν σηκώθηκα με την τσίμπλα στο μάτι στις 10 

παρά για να συνδεθώ στο online μάθημα του σχολείου μας. Διακρίνουσες, 

παραγοντοποιήσεις, ταυτότητες και τα σχετικά, πόσα να αντέξουμε πια! Όχι προς 

θεού δεν λέω ότι τα μαθηματικά δεν είναι ωραία, αντιθέτως, τα λατρεύω. Παρόλα 

αυτά όταν έχεις κοιμηθεί στις τρείς το βράδυ δεν έχεις και τη μεγαλύτερη όρεξη να 

ξυπνήσεις πρωινιάτικα να κάνεις μάθημα! Tώρα στην καραντίνα ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα των παιδιών της ηλικίας μου είναι ότι το πρόγραμμα ύπνου 

μας έχει καταστραφεί εντελώς! Τελειώνει το μάθημα και έπειτα κατευθύνομαι προς 

το πολυαγαπημένο μου ψυγείο. Μην το αρνείστε, όλοι τώρα με τον εγκλεισμό μας 

είπατε ή έστω σκεφτήκατε να κάνετε δίαιτα για να είστε φιγουρίνια το καλοκαίρι. 

Μην κοροϊδευόμαστε, ούτε καλοκαίρι θα κάνουμε, ούτε δίαιτα πρόκειται ποτέ αφού 

τα πατατάκια και η μερέντα έχουν γίνει πλέον προέκταση του χεριού μας. Ένα άλλο 

που υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας, είναι να κάνουμε το λεγόμενο “glowup” και να 

αρχίσουμε γυμναστική. Η μόνη γυμναστική που κάνουμε είναι από το κρεβάτι στον 

καναπέ και από τον καναπέ στο κρεβάτι. Σας καταλαβαίνω… η απόσταση τραγική 

και δεν περνάει και συχνά λεωφορείο… Τέλος πάντων, όταν έρθει, λοιπόν, η στιγμή 

να βγεις από το σπίτι για να πας μια υποτιθέμενη βόλτα το πολύ δέκα λεπτών, 

φροντίζεις να στείλεις μήνυμα στο γνωστό σε όλους μας 13033 που έχει λάβει 

περισσότερα μηνύματα και από τη Selena Gomez όταν έχει γενέθλια. Αφού 

στείλουμε τα μηνύματα και πάρουμε την ταυτότητα μαζί μας υπάρχουν δύο τύποι 

ανθρώπων. Αυτός που θα βγει με τις πυτζάμες γιατί σιγά μωρέ ποιος θα μας δει, και 

αυτός που ντύνεται έτοιμος για τα μπουζούκια γιατί πού θα φτιαχτούμε αν όχι τώρα? 

Αφού ετοιμαστούμε (ή και όχι) βγαίνουμε για αυτή την αποκαλούμενη “βόλτα” και 

καθ’ όλη την διάρκεια έχουμε τους γονείς μας να μας πρήζουν: “Μη πηγαίνεις κοντά 

σε άλλους” “βάλε αντισηπτικό ” “πρόσεχε”. Αφού τελειώσουμε, λοιπόν, την “βόλτα” 

μας γυρνάμε σπίτι και ψεκαζόμαστε από πάνω μέχρι κάτω με οινόπνευμα για να 

φύγουν τα μικρόβια (μόνο που θα μας έβλεπαν θα έλεγαν πάει τρελοί είναι σιγά μη 

ζήσω εδώ). Ας μη μιλήσω για τα ψώνια, που εκτός του ότι περνούν μια βδομάδα 

αναψυχής στο μπαλκόνι, μετά λούζονται και με ένα λίτρο αντισηπτικό. Τι να πουν 

και αυτά τα καημένα! Η μέρα μου τελειώνει με τη καθιερωμένη βιντεοκλήση για 



movie night με τις κολλητές, καθώς δύο μήνες τώρα είναι ο μόνος τρόπος να κάνεις 

sleepover από απόσταση ακολουθώντας τους κανόνες του μένουμε σπίτι! 

Ανδριάνα Σουβαλιώτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρονογραφώντας τον εγκλεισμό μου 

   Ημέρα Καραντίνας 52
η
… άλλη μια εβδομάδα συμπληρώθηκε και μια νέα άρχισε το 

αέναο ταξίδι της. Αλήθεια ποια είναι η μέρα που συμβολίζει την αρχή της; Αν με 

ρωτάτε για εμένα είναι μια αμφιλεγόμενη απάντηση, αλλά και ποιο το νόημα να 

προσδιοριστεί; Η καθημερινότητα πλέον έχει γίνει ρουτίνα και η ρουτίνα 

καθημερινότητα. Πρωινό ξύπνημα με τα πουλάκια να κελαηδούν και μια μπάσα 

φωνή από το πουθενά να ηχεί διαπεραστικά στα αυτιά σου «Αψουυυ…».  Αυτό 

φτάνει για να ξυπνήσει όλο το τετράγωνο. Στη συνέχεια μια συγχορδία ερεθισμένων 

φωνητικών χορδών αρχίζει να επιδαψιλεύει τον κύριο με κάθε λογής επίθετα. Με 

αυτό ξυπνάνε και τα υπόλοιπα τετράγωνα.  

   Συνέχεια έχει η πρωινή γυμναστική. Αθλητική περιβολή και… σαλόνι-κουζίνα, 

κουζίνα-μπαλκόνι και πάει λέγοντας… Η ικανότητα αποφυγής εμποδίων έχει πλέον 

φτάσει στα βέλτιστα επίπεδα. 

   Ώρα για πρωινό χωρίς ενοχές. Εναλλασσόμενο ανάλογα με τα γούστα της ημέρας ή  

της προηγούμενης νηστικής νύχτας. 

   Έπειτα έρχεται η επίσκεψη στον πιο πιστό και στενό μου φίλο… “Edmodo”. Δεν 

μπορώ να πω, καθημερινά με θυμάται έχοντας πάντα μια μικρή εκπληξούλα που θα 

με απασχολήσει αρκετές ώρες. Η πνευματική κούραση ενεργοποιεί τους ήχους πείνας 

του στομαχιού μου. 

   Ένα ταλέντο άρχισε να εξελίσσεται  στις αδυσώπητες συνθήκες που επικρατούσαν 

αυτές τις μέρες. Ήταν η μαγειρική του μπαμπά. Well done ψημένες μπριζόλες και  

σπαρταριστό ψάρι στη σχάρα οι σπεσιαλιτέ του και φυσικά συνοδευόμενες από το 

μυστικό πολυπόθητο συστατικό μπόλικο  .-.. . --  --- -. .. *. Τα κοπλιμέντα μου σε 

κάθε μπουκιά τον εξέλιξαν ως μάγειρα και μένα ως κατά δύο κιλά ομορφότερη! 

   Νέες αποστολές εξιχνίασης μυστηρίων παίρνουν τον δαυλό στην κούρσα αυτή. Η 

παρακολούθηση του Σέρλοκ Χόλμς σε δράση αρχίζει αυτόν τον καιρό να αλλάζει την 

οπτική μου εφόσον η καχυποψία έναντι στα πάντα έχει χαράξει τον δικό της δρόμο.  

   Οι οικογενειακοί αγώνες σκάκι δεν μπορούν να λείψουν από την ημέρα με 

ακλόνητο νικητή παραδόξως… πάντα εμένα. Δεν μου άρεσε να δαπανώ τόσο χρόνο, 



που δεν μου περίσσευε, σε τέτοια παιχνίδια. Τώρα όμως… στρογγυλοκάθομαι και 

γκρεμίζω βασίλεια.   

   Πινελιές έμπνευσης και φαντασίας μας σερβίρονται καθημερινά για βραδινό από 

διάφορους σεφ..μαμά, αδελφή, μπαμπάς …ποτέ εγώ… πάντα συνοδηγός ο έμπιστος 

Άκης. 

   Τα βράδια ξεκινούν με τις καλύτερες προοπτικές. Πλύσιμο δοντιών, καληνύχτες, 

ταμπλετάκι για το αποκοίμισμα. Οι αγώνες μεταξύ παπλώματος για κρύο και ζέστη 

και  το ενοχλητικό διεισδυτικό ροχαλητό του γείτονα  σπάνε μερικές φορές δυστυχώς 

τη μονοτονία. 

 Αύριο 53
η
 μέρα καραντίνας… θα ήθελα κάτι απρόσμενο, κάτι ανεπάντεχο να συμβεί 

και να μου ταράξει την καθημερινότητά μου. Θα μου πείτε τα ίδια έλεγα και πριν 52 

μέρες …αλλά προς θεού δεν εννοούσα την επίσκεψη του κορωναϊού και τα 

παραλειπόμενά του. Θα προσέχω άλλη φορά τι εύχομαι γιατί όπως έλεγε και ο 

παππούς μου… «Πρόσεχε τι εύχεσαι γιατί μπορεί και να σου συμβεί». 

 *λεμόνι 

Λαμπρίνα Θεοδώρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύγχρονα προβλήματα και σύγχρονες λύσεις 

Το 2020 μέχρι στιγμής πηγαίνει εξαίρετα. Στις αρχές της χρονιάς δύο από τις 

υπερδυνάμεις του πλανήτη ήρθαν σε αντιπαράθεση και παραλίγο να ερχόμασταν 

αντιμέτωποι με έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, γεγονός που εγώ βρήκα αρκετά αστείο 

καθώς οι δύο ηγέτες αντιδρούσαν σαν δυο νεαρά παιδάκια που πάλευαν μεταξύ τους 

για ένα κομμάτι επιδόρπιο. Αυτό όμως δεν είναι το best of της χρονιάς. Ένας αόρατος 

εχθρός εμφανίστηκε από το πουθενά και έχει κλείσει τον περισσότερο πληθυσμό 

μέσα σε τέσσερις τοίχους. Τώρα μπορεί να αναρωτιέστε, «μα καλά, αυτό δεν είναι 

που επιθυμούν τα παιδιά; Να κάθονται σπίτι όλη μέρα χωρίς να χρειάζεται να 

πηγαίνουν σε εξωτερικές δραστηριότητες;;». Η απάντηση μου σε αυτό είναι: ναι αλλά 

όχι. Θα έπρεπε να ξέρατε ότι ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι! Το να είσαι μέσα στο 

σπίτι ολόκληρη την ημέρα ανεξαρτήτως παρέχει καινούργια προβλήματα τα οποία 

εγώ προσωπικά δεν ήμουν έτοιμος να αντιμετωπίσω. 

Αρχικά ξέρετε πόσο επικίνδυνη είναι η ζωή ενός εφήβου όταν βρίσκεται μόνος του 

για τόσες πολλές ώρες; Η καραντίνα είναι η τέλεια ευκαιρία για εξερεύνηση νέων 

ορίων χαζομάρας. Η βαρεμάρα μπορεί να οδηγήσει τον οποιοδήποτε στην απόλυτη 

ανάγκη για διασκέδαση, οποιεσδήποτε κι αν είναι οι επιπτώσεις. Εγώ δεν αποτελώ 

εξαίρεση. Ήταν ένα ωραίο πρωί, είχα ξυπνήσει νωρίς άλλα προσποιούμουν πως 

κοιμόμουν περιμένοντας υπομονετικά για την ώρα που οι γονείς μου θα 

αποχωρούσαν για τις δουλειές τους. Αυτό θα μου επέτρεπε να κάνω ό,τι ήθελα και 

όπως το ήθελα. Όπως θα μπορούσατε να μαντέψετε κατάφερα να φέρω τα πάνω.. 

κάτω. Καθώς έπαιζα ένα πάρα πολύ σοβαρό παιχνίδι στο κινητό μου, 

συνειδητοποίησα ότι βαριόμουν. Έτσι μέσα στην απόγνωση για διασκέδαση 

αποφάσισα να παίξω με ένα μπαλάκι που είδα με την άκρη του ματιού μου. Το 

χτυπούσα στον τοίχο και αυτό επέστρεφε προσφέροντας μου μια εκπληκτική 

ικανοποίηση. Όμως κάποια στιγμή αποσπάστηκε η προσοχή μου και αστόχησα την 

βολή μου χτυπώντας έτσι ένα ποτήρι με νερό που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι. Το 

υγρό που περιείχε το πλέον σπασμένο ποτήρι απλωνόταν στο χαλί του σαλονιού. Το 

χειρότερο με αυτό ήταν ότι ήμουν αναγκασμένος να μετακινηθώ από το σαλόνι στην 

κουζίνα ώστε να φέρω κάτι για να μαζέψω τον χαμό που είχα δημιουργήσει. Πράγμα 

που ήταν εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον τόσο τεμπέλη όσο εγώ. Αφού το σκέφτηκα 

λίγο συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε άλλη λύση.. έπρεπε να σηκωθώ. 



Χρησιμοποιώντας όλες μου τις δυνάμεις τα κατάφερα αλλά όταν πήγα στην κουζίνα 

ήρθα αντιμέτωπος με ένα φρικτό έγκλημα. Το χαρτί είχε τελειώσει. Κάθισα εκεί και 

σκέφτηκα άλλους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος μου. Μετά από 30 

δευτερόλεπτα εξονυχιστικής σκέψης αποφάσισα να περιμένω την μητέρα μου για να 

βρει την λύση. 6 ώρες μετά η μητέρα μου είχε γυρίσει και είχε ήδη τακτοποιήσει τον 

χαμό που είχα δημιουργήσει. Περήφανος εγώ για την καταπληκτική μου ιδέα και τον 

σωστότατο τρόπο που χειρίστηκα την κατάσταση κάθισα κάτω και απόλαυσα ένα 

ποτήρι χυμό. Τέλος θα ήθελα να κλείσω με μία συμβουλή για τους φίλους 

αναγνώστες που μπορεί να βρεθούν σε παρόμοια θέση όπως εγώ. Μην 

χρησιμοποιήσετε μωρομάντιλα για να καθαρίσετε τον χαμό, δεν βοηθάει το 

δοκίμασα. 

Πέτρος Γιουσμαδόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τετράδιο καραντίνας 

   Ε λοιπόν στην αρχή όλοι γκρινιάζανε για αυτή την καραντίνα. Δεν θα το άντεχαν 

λέγανε τόσο καιρό μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους. Μία από τους 

υπόλοιπους ήμουν εγώ. Κλασσική έφηβη, όχι και τόσο λάτρης του σχολείου, που 

ήταν από τα καλύτερα μου αυτό το διάλειμμα. Πού να ξέραμε και εμείς.  

   Στην αρχή όλα ήταν τέλεια για μας. Οι ιστοσελίδες διαδικτυακής εκπαίδευσης είχαν 

μπλοκάρει και λέγαμε άντε, θα κερδίσουμε λίγο χρόνο μέχρι το σχολείο μας να βρει 

άλλη λύση. Με τα πολλά, βρήκε, και με το παραπάνω.  Εμάς ποιος μας ρώτησε 

όμως;! Τόσες ασκήσεις δεν είχα κάνει ούτε όλη την υπόλοιπη χρονιά συνολικά. 

Έστελναν και ξαναέστελναν όλοι μαζί! Λες και ήταν συνεννοημένοι. Όμως για να πω 

και την αλήθεια μερικές φορές χρειαζόμουν ένα διάλειμμα από τα τρας βιντεάκια που 

μου καίγανε το κεφάλι 24/7, μέχρι να αποφασίσω να κάνω κάτι πιο πρακτικό. Αλλά τι 

λέω... μόνο καλό δεν μου έκανε και αυτό. Εγώ ήμουν παιδί της μέρας! Κοιμόμουν 

από τις έντεκα και ξυπνούσα στις εννιά για να απολαύσω το πρωινό μου με την 

ησυχία μου! Αλλά οοχι,  ακόμα και αυτό έπρεπε να το χάσω. Τώρα πια αν δεν πάει 

3π.μ., καλή ώρα τώρα, η δημιουργική πλευρά του μυαλού μου δεν λειτουργεί. Ε ρε τι 

πάθαμε, να κοιμάμαι στις 4, επειδή το βιολογικό μου ρολόι δεν «γυρνάει» καν προς 

τα δεξιά πια, και να ξυπνάω στις 9 γιατί το πρωί έχουμε πάλι μάθημα.  

   Τα μαθήματα και οι εργασίες βέβαια, μετά την ανακοίνωση της αγαπημένης μας 

κυρία Κεραμέως, επίσης γνωστή ως «Νικάρα», ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι 

προαγωγικές εξετάσεις του 2020, μας ήταν, καλώς ή κακώς, αρκετά αδιάφορα. Ναι 

αγαπητοί καθηγητές, αν δεν το γνωρίζατε, εκπροσωπώντας όλους τους εφήβους, σας 

λέω πως αυτή είναι η αλήθεια. Κατά την διάρκεια των υπόλοιπων ωρών λοιπόν, που 

δεν ήξερα με τι άλλο να ασχοληθώ από το να τρώω πο-λύ, έμαθα πολλά πράγματα 

για τον εαυτό μου. Εκτός από το ότι τελικά είμαι εξαιρετική στο να μην κάνω τίποτα 

για δύο, μέχρι και τρεις βδομάδες, κατάλαβα ότι μέσα σε όλο αυτό που περνάμε, 

έμαθα να εκτιμάω τα πολύ βασικά υλικά αγαθά. Τα οποία για εμάς μπορεί να είναι τα 

βασικά και τα δεδομένα, αλλά κάποιοι άλλοι, αυτή την καραντίνα δεν την περάσανε 

κάτω από μία στέγη με τα απαραίτητα, αλλά σε κάποιες γωνίες  των πόλεων, με 

ακόμα πιο ανεβασμένο το ρίσκο της ζωής τους. 



   Δεν συνήθιζα να είμαι αισιόδοξη... όμως κατάλαβα ότι μέχρι και το να είσαι 

κλεισμένος στο σπίτι σου για ένα μήνα, γκρινιάζοντας για το ότι δεν έχεις με τι να 

ασχοληθείς, μπορεί να σε κάνει να δεις κάποια πράγματα διαφορετικά. Αγαπημένοι 

μου, δεν έχει μείνει πολύς καιρός ακόμα μέχρι να μπορέσω να σας δω και να σας και 

να τα πούμε από κοντά –πάντα από απόσταση 2 μέτρων. Μέχρι τότε υπομονή και 

μείνετε ασφαλείς και θετικοί. 

Παπούλη Έφη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περίεργοι είναι οι άνθρωποι 

Όταν έρχεται στο αν πρέπει να μείνω μέσα στο σπίτι ή να βγω έξω είμαι περίεργος 

άνθρωπος. Αν είμαι μέσα δεν θέλω να βγω έξω, και αν είμαι έξω δεν θέλω να μπω 

μέσα. Οπότε όταν έμαθα ότι πρέπει να είμαι όλη μέρα σπίτι, δεν μπορώ να πω ότι 

στεναχωρήθηκα. Ένα μήνα χωρίς να βγάλω τις πιτζάμες από πάνω μου, όνειρο! 

Προχτές η μαμά μου με σήκωσε από το καναπέ και από τη κουβερτούλα μου που 

έβλεπα για εκατοστή φορά τα ημερολόγια ενός βρικόλακα, με το ζόρι. Θα τρελαθώ 

αν κάθομαι έτσι όλη μέρα και βλέπω μόνο τους βρικόλακες μου λέει. Περπατήσαμε 

πολύ, πήγαμε μέχρι το Θησείο, με τα ποδιά από τη Καλλιθέα ... Γιατί ως γνωστόν το 

να κάνεις τέτοια απόσταση είναι λιγότερο τρελό από το να κάθεσαι σε έναν καναπέ! 

Αλλά δεν παραπονιέμαι. Γιατί όπως 

είπα με το που βγω από το σπίτι δεν θέλω να ξαναμπώ και γιατί 

μετά η μαμά μου μου πήρε παγωτό. Να πω την αλήθεια και μέχρι τον Άρη να μου 

λέγαν να πάμε ναι θα έλεγα. Τώρα γιατί θα ήθελα να πάω στον Άρη; Πρώτον θα 

πέταγα στο διάστημα, δεύτερον γιατί μου αρέσουν οι εξωγήινοι και τρίτον γιατί οι 

άνθρωποι στη γη είναι περίεργοι. Ας πούμε οι Έλληνες ενώ για χρόνια η μόνη 

αθλητική τους δραστηριότητα ήταν ο φραπές, ξαφνικά τρέχουν κάθε μέρα στους 

δρόμους. Η περισσότερη γυμναστική που έχω κάνει εγώ αυτές τις μέρες είναι από το 

καναπέ στη κουζίνα για να πάρω πατατάκια ( και τα δέκα χιλιόμετρα που περπάτησα 

προχτές ).  Και εγώ που είμαι άνθρωπος, είμαι περίεργη μερικές φορές. Για 

παράδειγμα πριν κλείσουν τα σχολεία παραπονιόμουν για το γεγονός ότι δεν είχα 

αρκετό χρόνο για να κάνω όλα τα πράγματα που θέλω, και τώρα δεν θυμάμαι καν τι 

ήθελα να κάνω. Παρόλα αυτά ενώ εγώ περνάω μια χαρά στο μικρό κόσμο στο κεφάλι 

μου με τα πλάσματα επιστημονικής φαντασίας, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν 

αυτή τη στιγμή εκεί έξω από αυτή την αρρώστια και τα αντίτυπα της. Αλλά μην 

φοβάστε όπως είπε και ο πρόεδρος της μεγαλύτερης υπερδύναμης στο κόσμο, θα 

μπορούσαμε να κάνουμε ενέσεις από αντισηπτικό για να μην μας μολύνει ο ιός. Όπως 

ο μπαμπάς στο γάμος αλλά ελληνικά που έλυνε τα πάντα με το 

καθαριστικό παράθυρων έτσι και εμείς . Και μετά με ρωτάνε οι γονείς μου γιατί 

βλέπω για δέκατη φορά τη σειρά με τους βρικόλακες. Δεν είναι προφανές; 

 

Έλενα Παπαϊωάννου 


