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Φωτεινή και όμορφη δεν μπορεί να είναι η κάθε μέρα. Δεν
είναι λίγες οι στιγμές που ο ουρανός μαυρίζει, τον κόσμο
μας σκεπάζει ένα μαύρο, πυκνό πέπλο και τα βαριά σαν
μολύβι σύννεφα που τον στολίζουν ξεσπούν. Αυτή είναι η
καθημερινότητα που βιώνουν οι άνθρωποι τα τελευταία
δύο χρόνια. Η έλευση της πανδημίας έκανε τον φόβο να
είναι το κυρίαρχο συναίσθημα και τους στέρησε τη
δυνατότητα να ονειρεύονται, να προσδοκούν, ακόμη και να
ζουν. Η νέα πραγματικότητα έθεσε καινούργιους όρους
διαβίωσης. Στο όνομα της ασφάλειας υπονομεύτηκαν
ελευθερίες και δικαιώματα και όλα αυτά άλλαξαν ξαφνικά,
σαν το ξέσπασμα μιας καταιγίδας...
Η καταιγίδα αυτής της πανδημίας ανέτρεψε τις ζωές
πολλών ανθρώπων. Κι όμως, δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν
λύγισαν και σίγουρα κατάφεραν να βγουν αλώβητοι ή
λαβωμένοι -δεν έχει τόση σημασία- πάντα πιο δυνατοί από
αυτήν , γιατί χρειάστηκε να μετρήσουν τις δυνάμεις τους
και να αποδείξουν στον εαυτό τους ότι «όλοι μαζί μπορούμε
να τα καταφέρουμε ακόμα και εδώ».

Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ...ΜΙΑΣ

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
της Ναταλίας Βάδη

           Ξένοι άνθρωποι, ξαφνικά, μείωσαν τις αποστάσεις,
ήρθαν πιο κοντά, εμπιστεύτηκαν, υποστήριξαν ο ένας τον
άλλον και ένωσαν τις δυνάμεις τους κάτω από την
ομπρέλα ενός κοινού εχθρού, της πανδημίας. Η κατάσταση
αυτή έδωσε αξία σε όσα θεωρούσαμε δεδομένα, όταν
ξαφνικά σε μία μέρα τα στερηθήκαμε. Πανέμορφα
χαμόγελα είναι πια κρυμμένα και οι άνθρωποι δεν μπορούν
να κινηθούν ελεύθερα, καθώς το συλλογικό συμφέρον
έγινε πάλι έννοια μεγαλύτερης αξίας από το ατομικό.
Τέτοιες στιγμές ο άνθρωπος χρησιμοποιεί κάθε στάλα
δημιουργικότητας και εφευρετικότητας που διαθέτει, έτσι
ώστε να φτιάξει μία καλύτερη ομπρέλα, μία που να μην
«μπάζει» νερά και να τον κρατάει στεγνό και ασφαλή παρά
την βροχή που μαίνεται γύρω του. Αυτός ήταν ο αγώνας
μας, το στοίχημα που κερδήθηκε -με το ανάλογο κόστος,
βέβαια. 
     Καταφέραμε να σταθούμε στα πόδια μας και να
διασχίσουμε το δύσβατο μονοπάτι μες τη μανιασμένη
μπόρα. Επιζήσαμε από την καταιγίδα μίας πανδημίας και
στεκόμαστε περήφανοι και ευγνώμονες για τη ζωή,
αναλογιζόμενοι τα λόγια του Καζαντζάκη:

«Νίκησα; Νικήθηκα; Τούτο μονάχα ξέρω: Είμαι γεμάτος πληγές
και στέκομαι όρθιος!»

EDITORIAL
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ: ΜΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
 της Eυδοκίας Αϊβαζίδου

Στους καιρούς που διανύουμε, η προσφορά των υγειονομικών υπαλλήλων στην αντιμετώπιση του
ιού κρίθηκε σθεναρή και αξιέπαινη από όλες τις πλευρές. Νοσηλευτές, γιατροί και διασώστες, στην
πρώτη γραμμή μάχης, κλήθηκαν να ανταγωνιστούν, με τα μέσα που τους διατέθηκαν, την πανδημία
και να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα για το συλλογικό συμφέρον.
Καλεσμένη στο περιοδικό μας, είναι η κα Ελισάβετ Αθανασιάδου, Διευθύντρια της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος», η οποία και μας παραχώρησε
την ακόλουθα συνέντευξη. Ως διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, η κ. Αθανασιάδου είχε την
δικαιοδοσία να τοποθετήσει τους νοσηλευτές στην πρώτη γραμμή μάχης, στις κλινικές COVID που
δημιουργήθηκαν.

Ως Διευθύνουσα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου, που διετέλεσε και κλινική COVID-
19, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε;

Καταρχήν, το μεγαλύτερο εμπόδιο που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν η ίδια η πανδημία, διότι
ήταν κάτι καινούργιο, κάτι πρωτόγνωρο και όλοι μας προχωρούσαμε σε αχαρτογράφητα νερά. Η
επιστημονική κοινότητα δεν είχε τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, δηλαδή, δεν
ήταν ξεκαθαρισμένα ούτε τα απαραίτητα πρωτόκολλα, ούτε η φαρμακευτική αγωγή την οποία έπρεπε
να χορηγήσουμε. Εμείς, όμως, ως Νοσηλευτική Υπηρεσία, κληθήκαμε να μετατρέψουμε το νοσοκομείο
και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία των υγειονομικών
υπαλλήλων, πρώτα από όλα, για να μην έχουμε την λοίμωξη από τον ιό και, φυσικά, να δούμε και το
κομμάτι τον ασθενών, να νοσηλεύσουμε, δηλαδή, με ασφάλεια τους αρρώστους. Η αγωνία, το άγχος
ήταν αυτά που επικρατούσαν στην αρχή, αλλά δεν πτοηθήκαμε, μας κέρδισε η διάθεση να
προχωρήσουμε και να πετύχουμε τον στόχο μας. Σήμερα, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, μπορώ να
πω ότι δεν πετύχαμε απλώς τον σκοπό μας αλλά κάναμε το καλύτερο δυνατόν για να πετύχουμε την
σωστή διαχείρισης της πανδημίας. 

Ποιες πτυχές του υγειονομικού συστήματος, αλλά και της ίδιας της
ψυχολογίας των υγειονομικών, ανέδειξε αυτή η συγκυρία;

 
 Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό που κυριάρχησε ήταν ο φόβος όλων
μας είτε ήμασταν υγειονομικοί, είτε απλοί πολίτες. Το άγνωστο. Πού ακριβώς
βαδίζουμε! Σαφώς και επηρεάστηκε η ψυχολογία των υγειονομικών, όπως
άλλωστε και όλων των πολιτών. Τα απανωτά lockdown, οι καθημερινές
ειδήσεις για την εξέλιξη της πανδημίας, οι ανακοινώσεις των θανάτων -είτε
του άμεσου περιβάλλοντος μας είτε του έμμεσου- λειτούργησαν αγχωτικά για
όλους μας. Όσο περνούσε ο χρόνος, σιγά σιγά, και με τα νέα φάρμακα και με
τον εμβολιασμό, υποχωρούσε ο φόβος, και σταδιακά άρχιζε η αισιοδοξία, να
φαίνεται φως στο τούνελ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Πιστεύετε ότι η γενική σύγχυση λειτούργησε αποκαρδιωτικά ή παραγωγικά για τους
συναδέλφους σας;

Πιστεύω ότι ήμασταν παραγωγικοί, ήμασταν ομαδικοί και δουλέψαμε πάνω από όλα συλλογικά.
Σίγουρα έγιναν λάθη αλλά η διάθεση του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν υπαρκτή. Ιδίως την 2η 
 φορά που έγινε το Νοσοκομείο μας Κλινική COVID-19, λόγω της εμπειρίας μας, μπορέσαμε να
διορθώσουμε πολλά παραστρατήματα και να προσφέρουμε το καλύτερο. Είμαι πολύ περήφανη που
ηγούμαι αυτής της προσπάθειας.

.
Κατά την διάρκεια της πανδημίας, η Πολιτεία επικροτούσε την προσφορά των υγειονομικών
για τον αγώνα τους κατά της νόσου. Θεωρείτε, λοιπόν, ότι, μακροπρόθεσμα, έχουν υπάρξει
αλλαγές στην στάση της κοινωνίας απέναντι στους υγειονομικούς;

Θα συμφωνήσω, η Πολιτεία προσπάθησε να ανταμείψει τους υγειονομικούς και να τους
επιβραβεύσει για τον αγώνα τους. Αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν θετικά δείγματα από την πλευρά της
Πολιτείας και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα συνεχιστούν αυτές οι παροχές τόσο για την βελτίωση
όσο και για την ανάδειξη του επαγγέλματος του νοσηλευτή. Φυσικά, η στάση των πολιτών απέναντι
μας άλλαξε, ακριβώς επειδή προβλήθηκε η δουλειά μας και η προσπάθεια που καταβάλλουμε. Θεωρώ
ότι η νοσηλευτική αποτελεί ένα επάγγελμα-λειτούργημα. Εννοείται πώς αμειβόμαστε για τις
υπηρεσίες μας, οπότε δεν είναι αμιγώς λειτούργημα, αλλά δεν παύει να αποτελεί μια δύσκολη
απασχόληση. Ο ασθενής «βγάζει» την αγωνία και έχεις να διαχειριστείς αφενός την ασθένεια του,
αφετέρου την ψυχολογία του, και αυτό είναι που καθιστά το επάγγελμα μας ψυχοφθόρο αλλά,
ταυτόχρονα, τόσο ενδιαφέρον.

Και τέλος, ως σχολική εφημερίδα, με αναγνώστες και μαθητές που επιδιώκουν να
σταδιοδρομήσουν στον τομέα σας, ποιο πιστεύετε είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που
εξασφαλίζει την πετυχημένη πορεία τους; Οι γνώσεις, η εμπειρία, ή η δυνατότητα διαχείρισης
δύσκολων καταστάσεων; Ή κάτι άλλο;

Θεωρώ πως είναι ο σωστός συνδυασμός της γνώσης και της εμπειρίας. Όπως στην ιατρική, αλλά και
σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στην νοσηλευτική πρέπει να ενημερωνόμαστε για τα καινούργια
δεδομένα και φυσικά την εξέλιξη της επιστήμης. Την γνώση την αποκτάς από το πανεπιστήμιο, την
εμπειρία, όμως, την κερδίζεις από τον εργασιακό χώρο. Αν γίνει σωστός συνδυασμός αυτών των δύο
στοιχείων, θα έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα και, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε επιτυχώς και με
ευχέρεια, όχι μόνο την πανδημία αλλά όλες τις δύσκολες καταστάσεις και κρίσεις, όπως π.χ. τις
φυσικές καταστροφές ή κάποιο μαζικό ατύχημα.
Σας ευχαριστούμε πολύ
Κι εγώ ευχαριστώ.
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Το αφιέρωμα μας στους Nοσηλευτές συμπληρώνει η μαρτυρία της κας Αναστασίας Χαμαλίδου
-την οποία ευχαριστούμε θερμά. Η κα Χαμαλίδου κλήθηκε να αναλάβει την 4 η Kλινική COVID
για το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου 2021, έχοντας προϋπηρεσία 35 ετών. Η κα Χαμαλίδου είναι τέως
αναπληρώτρια προϊσταμένη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και νυν υπεύθυνη της
Ρευματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος».
Η κ. Χαμαλίδου αναφέρει:
Το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» στις 9/11/20, έπειτα από απόφαση της διοίκησης, έγινε αποκλειστικά
για ασθενείς που διαγνώστηκαν με τον ιό SARS-CoV-2 και έχρηζαν νοσηλείας. Έτσι, μέσα σε 4
μέρες, ένα νοσοκομείο με 6 ανεξάρτητες και αυτόνομες Κλινικές μετατράπηκε σε Νοσοκομείο
μιας νόσου. Γραφεία, κρεβάτια, καρότσια νοσηλείας και ιατρικοτεχνολογικός εξοπλισμός
άλλαξαν θέση, ενώ γιατροί και νοσηλευτές,ξεχωριστών ειδικοτήτων,συγκεντρώθηκαν και
επάνδρωσαν τις τέσσερις κλινικές COVID. Το νοσοκομείο είχε γίνει, πλέον, αγνώριστο αλλά
έτοιμο να αντιμετωπίσει κάτι πρωτόγνωρο, μια πανδημία για την οποία όλοι είχαμε μηδαμινές
γνώσεις. Συμβουλευόμασταν, λοιπόν, οδηγίες κυρίως από την διεθνή βιβλιογραφία και ιδίως
από χώρες όπως η Ιταλία, προκειμένου να αντιληφθούμε καλύτερα την λοίμωξη.

Χωροταξικά οι Κλινικές δημιουργήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει καμία επαφή
μεταξύ των νοσούντων και των νοσηλευτών COVID με το υπόλοιπο  προσωπικό. Ό,τι έμπαινε
στις κλινικές –χαρτιά, φάρμακα, εξοπλισμός- δεν έβγαινε στο ασφαλές περιβάλλον χωρίς να
έχουν πρώτα ελεγχθεί και απολυμανθεί. Μάθαμε από τους υπεύθυνους των
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων να ντυνόμαστε με μια συγκεκριμένη ενδυμασία που κάλυπτε
όλα τα μέρη του σώματός μας, η οποία και μας επέτρεπε την πρόσβαση στις κλινικές COVID. Με
την ειδική αυτή στολή, έπρεπε αλλά και μπορούσαμε να δουλέψουμε έως 3-4 ώρες, καθώς η
αεροστεγής κατασκευή της, μας έκανε να ιδρώνουμε διαρκώς Μέσα σε αυτήν την στολή,
καλούμασταν να θεραπεύσουμε τους ασθενείς αλλά και να διαχειριστούμε τον φόβο και την
ανησυχία τους. 

Το άγχος μας, να μην κολλήσουμε και μεταδώσουμε τον ιό στα αγαπημένα μας πρόσωπα, ήταν
υπαρκτό και μας διέτρεχε σε κάθε μας βήμα. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις νοσηλευτών και
γιατρών οι οποίοι έμεναν σε ξεχωριστές κατοικίες από την οικογένεια τους για εκείνο το
διάστημα. Ήταν σίγουρα μια ξεχωριστή και προσωπικά αξέχαστη εμπειρία η οποία, όμως,
ευελπιστώ να μην επαναληφθεί…»
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Η τηλεκπαίδευση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Το
μακρινό φως στο τούνελ 

του Γιώργου Παπαντωνίου

 
   Κατά τη διάρκεια της πανδημίας  μαθητές και εκπαιδευτικοί συνάντησαν μπροστά τους ένα πρωτόγνωρο
είδος διδασκαλίας, αυτό της διαδικτυακής (σύγχρονης και ασύγχρονης). Η πρωτοπόρα, στην εφαρμογή της,
ιδέα είχε στόχο εξ αρχής να προστατέψει μαθητές και εκπαιδευτικούς από την απειλή του ιού της Covid-19.
Η τηλεκπαίδευση μπορεί να μην ήταν τέλεια, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε κάποια οφέλη τα οποία
αναδείχθηκαν στην πορεία. 

    Παράλληλα, η τηλεκπαίδευση έδωσε την ευκαιρία στους καθηγητές να διεξάγουν ένα πιο διαδραστικό και
σύγχρονο μάθημα. Αυτό συνέβη καθώς μπορούσαν να διαμοιράσουν την οθόνη στους υπόλοιπους
μαθητές, να επισυνάψουν ψηφιακά βιβλία στο chat, δηλαδή στο δωμάτιο συζητήσεων, να προβάλουν
παρουσιάσεις. Επίσης, μπορούσαν να αναθέσουν στους μαθητές διάφορες εργασίες και εκπαιδευτικά
παιχνίδια για την περαιτέρω βελτίωση του κλίματος της τάξης αλλά και της διαδικασίας της μάθησης. Το
μάθημα γινόταν φιλικότερο προς τον μαθητή, καθώς του κέντριζαν το ενδιαφέρον τέτοιες δραστηριότητες.
Αν όλες αυτές οι δυνατότητες βρίσκονται  μέσα σε μια εφαρμογή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι
πραγματικά η τηλεκπαίδευση ήταν μια προοδευτική κίνηση στον τομέα της παιδείας. 
   Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που μπορεί να μας προσφέρει η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι οι
ευκαιρίες που δημιούργησε για το μέλλον. Οι μελλοντικές της εφαρμογές στην εκπαίδευση μπορούν να
είναι πολυάριθμες. Με την διαδικτυακή  εκπαίδευση πλέον το σπίτι του καθενός γίνεται τάξη, με
αποτέλεσμα τη μείωση των αποστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μέλλον η τηλεκπαίδευση μπορεί να
συνδέσει μαθητές διαφορετικών χωρών για την επίτευξη ενός εκπαιδευτικού σκοπού, χωρίς την οικονομική
επιβάρυνση της μετακίνησης των μαθητών. Με άλλα λόγια, θα ενισχυθεί η ενότητα των μαθητών σε
παγκόσμια κλίμακα. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμωθεί η συνεργασία και η αλληλεγγύη ανάμεσα τους
και θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες οι οποίες να αποσκοπούν στην εξάλειψη
σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων, όπως αυτό του ρατσισμού και, γενικότερα, των προκαταλήψεων σε
παγκόσμια κλίμακα.    
    Ωστόσο , η τηλεκπαίδευση δεν είναι πανάκεια. Όταν καθηγητής Φυσικής του 1ου Προτύπου ΓΕΛ
Θεσσαλονίκης ρωτήθηκε για το κατά πόσο ήταν αποτελεσματική η τηλεκπαίδευση, ανέφερε τα εξής: 
 «Εξαρτάται από την τάξη στην οποία αναφερόμαστε και στον βαθμό επιμέλειας των μαθητών. Οι καλοί
μαθητές της Γ’ Λυκείου ωφελήθηκαν και πήραν γνώσεις και είχαν και πιο πολύ χρόνο για να διαβάσουν. Οι
μέτριοι μαθητές, αντιθέτως, δεν είχαν κίνητρο για να μελετήσουν και επαναπαύθηκαν. Για την Α’ και Β’
Λυκείου, οι πολύ καλοί μαθητές δεν είχαν πρόβλημα, ενώ από τις γραπτές δοκιμασίες που υποβλήθηκαν
μετά φάνηκε ότι οι υπόλοιποι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Η τηλεκπαίδευση είναι θετική, αλλά πρέπει
να γίνεται υπό προϋποθέσεις και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα» . 
    Συνοψίζοντας, η τηλεκπαίδευση έχει πολυάριθμα πλεονεκτήματα και μπορεί να προσφέρει στους
μαθητές ευκαιρίες και να επιλύσει κοινωνικά ζητήματα τα οποία είναι μείζονος σημασίας στη σύγχρονη
κοινωνία. Ωστόσο, εξαρτάται από τους μαθητές στους οποίους αναφερόμαστε και την ατομική συνείδηση
του καθενός.

  Αρχικά, έδωσε την δυνατότητα στους μαθητές και
εκπαιδευτικούς να επιτελέσουν τη διαδικασία της μάθησης
από την άνεση του σπιτιού τους και μείωσε τις αποστάσεις,  
εξυπηρετώντας, κυρίως, μαθητές οι οποίοι έμεναν σε
απομακρυσμένες περιοχές. Οι τεχνικές δυσκολίες που
προέκυψαν στην αρχή των τηλεμαθημάτων, φάνηκε ότι
μετριάστηκαν στην συνέχεια.  Στο δεύτερο έτος εφαρμογής
της αρκετοί μαθητές προμηθεύτηκαν  tablet με τη βοήθεια
του voucher των 200 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο
παρατηρήθηκε ανανέωση στον εξοπλισμό στα νοικοκυριά
και στα σχολεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Στο «φως» των ερευνών:  Ποια η προέλευση του Covid-19

Της Δεσποινας Παπαζιώγα 
     Η διασπορά της νόσου Covid-19 ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια στη Γουχάν, πρωτεύουσα της
επαρχίας Χουμπέι της Κίνας. Η προέλευση του ιού, που αποτελεί μυστήριο μέχρι και σήμερα, φαίνεται
να έχει διχάσει την ιατρική κοινότητα. Ενώ ορισμένες ομάδες ερευνητών υποστηρίζουν ότι ο ιός
μεταδόθηκε από τα ζώα που συναντά κανείς στις αγορές της πόλης, άλλες αφιέρωσαν πόρους για τη
διεξαγωγή ερευνών με σκοπό τον έλεγχο της πιθανότητας ο κορονοϊός να «ξέφυγε» από εργαστήριο…

      Μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα 17 κυβερνητικά ερευνητικά ιδρύματα,
επικεντρώθηκαν στη μελέτη γενετικών δεδομένων δειγμάτων του ιού. Σημαντικές πληροφορίες
πιθανόν να προσέφεραν τα 22.000 δείγματα που μελετήθηκαν στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν
(WIV), η απόκτηση των οποίων αποτελούσε βασική επιδίωξη των Αμερικανών ερευνητών. Τα
δεδομένα αυτά, ωστόσο, εξαφανίστηκαν από το διαδίκτυο τον Σεπτέμβριο του 2019 και έκτοτε η Κίνα
αρνήθηκε να παραδώσει περαιτέρω στοιχεία, σχετικά με τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού, τόσο στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας… όσο και στις ΗΠΑ. Εκτός από την περιορισμένη μετάδοση
πληροφοριών ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία που προέκυψαν για την ημερομηνία εκδήλωσης
της ασθένειας αυτής. Αρχικά, είχε διαδοθεί, παγκοσμίως, η φήμη ότι το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε
στα μέσα Δεκεμβρίου, αν και αυτό καταγράφηκε στην πραγματικότητα στις 17 Νοεμβρίου 2019.
Παρόλα αυτά, ανεπίσημα στοιχεία «θέλουν» τον ιό να κυκλοφορεί από πολύ νωρίτερα, όχι μόνο στην
Κίνα, αλλά και σε άλλες χώρες. Γάλλοι αθλητές, μάλιστα, που συμμετείχαν στους Παγκόσμιους
Στρατιωτικούς Αγώνες (18-27 Οκτωβρίου 2019) εκδήλωσαν, κατά την επιστροφή τους, συμπτώματα
που αποδόθηκαν αργότερα στη νόσο Covid-19. Στους συγκεκριμένους αγώνες το CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) της Γουχάν διεξήγαγε PCR ελέγχους, ενώ διπλασιασμός στις αγορές
εξοπλισμού PCR είχε παρατηρηθεί από τον Μάιο της ίδιας χρονιάς (!), πολύ νωρίτερα, δηλαδή, από
την υποτιθέμενη εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων.

  

  Η ομάδα των Αμερικανών ερευνητών, η οποία αποτελούταν, κυρίως, από εξουσιοδοτημένους
βιολόγους, μελετούσε, παράλληλα, και τις γενετικές αλληλουχίες του ιού, προκειμένου να
επαληθεύσει ή να διαψεύσει την θεωρία περί ζωικής προέλευσης του ιού. Παρόλα αυτά, δεν
εντοπίστηκε ο αρχικός ή ο ενδιάμεσος ξενιστής, κάποιος δηλαδή από τους οργανισμούς που
προσβλήθηκαν πριν μεταδοθεί ο ιός στο ανθρώπινο είδος. Δεν έχουν δημοσιευθεί νέα ευρήματα της
συγκεκριμένης έρευνας και, λόγω της πολυπλοκότητας και λεπτότητας της κατάστασης, δεν είναι
γνωστό αν προέκυψαν καν σαφή συμπεράσματα. Όλοι, όμως, μπορούν να φανταστούν τα
συμφέροντα που πιθανόν να υποκρύπτονται, ή, καλύτερα, τις σφοδρές συνέπειες της αποκάλυψης
ενός «λάθους» που έχει επηρεάσει την παγκόσμια κοινότητα με τον πλέον αρνητικό τρόπο. Γιατί δεν
πρόκειται για έναν πεπερασμένο πόλεμο. Πρόκειται για έναν αγνώστου χρονικού ορίου και, κυρίως,
«αγνώστου» εχθρού πόλεμο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η πρόοδος της επιστήµης στην διάρκεια της πανδηµίας

 
του Γιώργου Παπαντωνίου

 
   Η προοδευτική και ανοδική πορεία της επιστήμης δεν
διακόπτεται ούτε από την πανδημία. Ο κορονοϊός όχι μόνο
δεν μπόρεσε να σταματήσει την τεχνολογική εξέλιξη ,αλλά
παραδόξως, την ώθησε ακόμα περισσότερο. Οι
σπουδαιότερες καινοτομίες παρουσιάστηκαν στον χώρο της
ιατρικής , της διαστημικής εξερεύνησης και των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.  

     Το πιο αξιόλογο επίτευγμα στην ιατρική, κατά την διάρκεια
της πανδημίας αποτελεί η ανακάλυψη των MRNA εμβολίων.
Τα εμβόλια αυτά χρησιμοποιούν το αγγελιοφόρο RNA
δηλαδή ένα μέρος της γενετικής αλληλουχίας του ιού για να
κατασκευάσουν το αντίστοιχο εμβόλιο του. Αυτό συμβαίνει με
τη βοήθεια κάποιων εξειδικευμένων ιατρικών προγραμμάτων
εγκατεστημένων σε υπολογιστές, τα οποία βασίζονται στην
τεχνητή νοημοσύνη (Πετρόπουλος, 2020). Εξαιτίας αυτής της
ανακάλυψης και ο χρόνος παραγωγής των εμβολίων
μειώθηκε σημαντικά. Για παράδειγμα, μέχρι την πανδημία το
γρηγορότερο εμβόλιο που παρασκευάστηκε ήταν αυτό της
παρωτίτιδας, μίας επίσης ιογενούς νόσου, το οποίο
ολοκληρώθηκε μέσα σε 4 χρόνια. Συγκριτικά τo εμβόλιο της
εταιρείας Pfizer κατά του κορονοϊού σχεδιάστηκε μέσα σε 2
μέρες και χρησιμοποιήθηκε μετά από 1 χρόνο. 

      Ακόμα μια επαναστατική ανακάλυψη στον ιατρικό τομέα
υπήρξε η ανάπτυξη ενός πειραματικού εμβολίου για τον ιό
HIV, το ευρέως γνωστό AIDS. Ο ιός HIV χαρακτηρίζεται ως
ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς από τους επιστήμονες  
με 39 εκατομμύρια θύματα συνολικά. Το εμβόλιο βασίζεται
στην νέα πρωτοποριακή τεχνολογία των εμβολίων mRNA , τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν και ενάντια στον κορονοϊό. Το
εμβόλιο του AIDS υπόσχεται πολλά στην ανθρωπότητα και,
μάλιστα, τα αποτελέσματα του εμβολίου αυτού σε
πειραματόζωα ήταν απολύτως θετικά, σύμφωνα με 
 ανάρτηση στο περιοδικό Nature Medicine (Peng Zhang,
2021). 
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι ιατρικές ανακαλύψεις οι
οποίες προαναφέρθηκαν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
ενάντια σε άλλες μελλοντικές νόσους και σε άλλες ασθένειες
που δεν έχει ακόμη η ανθρωπότητα νικήσει . 



   |    12ΑΛΜΑ

          Η πανδημία συνέβαλε, επίσης, στην πρόοδο της διαστημικής τεχνολογίας, έδωσε την ευκαιρία στους
επιστήμονες να συνεργαστούν από απόσταση και να αφοσιωθούν στην δουλειά τους από το σπίτι τους και  
τους ανάγκασε να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογγίες. Το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Solar Orbiter,
φωτογράφησε τον ήλιο από την πιο κοντινή απόσταση που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα, η απόσταση
αυτή ισούται με 77 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Solar Orbiter πρόκειται να καλύψει περίπου 42 εκατ.
χιλιόμετρα στα επόμενα 7 χρόνια για να καταγράψει τις πρώτες εικόνες από τους πόλους του Ήλιου και να
ερευνήσει τις πυρηνικές εκρήξεις τους. Η αποστολή αυτή θα συμβάλει στην κατανόηση των λεγόμενων
ηλιακών ανέμων, ενός κύματος φορτισμένων σωματιδίων με αφετηρία τον Ήλιο που καταλήγει στην Γη. 

      Τον Νοέμβριο του 2021 , η διαστημική υπηρεσία NASA πραγματοποίησε την αποστολή  D.A.R.T  
 (Double Asteroid Redirection Test). Η αποστολή αυτή αποσκοπεί στην προστασία της Γης από
εξωπλανητικά σώματα , όπως αστεροειδείς και κομήτες. Ο δορυφόρος – πλανητικό σκάφος της αποστολής
πρόκειται να συντριβεί στον δορυφόρο Δίμορφο του αστεροειδούς Διδύμου  με διάμετρο 160 μέτρων, τον
Σεπτέμβριο του 2022. Θα είναι το πρώτο τεστ μιας τεχνολογίας αποτροπής ενός καταστροφικού
αστεροειδούς. Ο δορυφόρος θα προσπαθήσει να συγκρουστεί με τον αστεροειδή προκειμένου να τον
εκτοπίσει από την δεδομένη τροχιά του και, συνεπώς, να αλλάξει ελαφρώς την πορεία του. 

      Στον τομέα των τεχνολογικών υπολογιστών υπήρξαν, επίσης, πολλές εξελίξεις. Επιστήμονες κατάφεραν
να εφαρμόσουν την κβαντική φυσική στους υπολογιστές. Αρχικά, η Google έκανε σημαντική πρόοδο στην
δημιουργία του πρώτου κβαντικού ΑΙ υπολογιστή (Pichai, 2019), (Mount, 2021), ο οποίος είναι ικανός να
λύνει προβλήματα πιο γρήγορα από κάθε υπολογιστή της σημερινής εποχής, χρησιμοποιώντας την
κβαντική θεωρία και τα qubits (quantumbits). Επιπρόσθετα,  ενισχύθηκε η απίδα προστασίας στο διαδίκτυο
από κυβερνοεπιθέσεις με την αξιοποίηση των αρχών της  κβαντικής φυσικής και ειδικότερα της ιδιότητας
της «σύμπλεξης»   των φωτονίων. Στην αρχή, αυτό το δίκτυο θα συνδέει τέσσερις πόλεις στην Ολλανδία,
συγκεκριμένα το Ντελφτ με την Χάγη και με άλλες δύο κοντινές πόλεις, ενώ σε 10 χρόνια προβλέπεται ότι
θα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη. 

Συνοψίζοντας, η πανδημία δεν λειτούργησε ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά ως μια
αρκετά ευνοϊκή συνθήκη για αυτήν. Οι επιστήμονες και η ανθρώπινη εξέλιξη βγήκαν ακόμη δυνατότεροι και
περισσότερο υποσχόμενοι, ως σύνολο, μετά από αυτήν την δυσκολία. Οι τρικυμίες κάνουν έναν
θαλασσοπόρο ικανό και η πανδημία έκανε την πρόοδο της επιστήμης, πραγματικά, ασταμάτητη.
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      Είναι κάποια πράγματα που φαντάζουν τρομερά σπουδαία. Τείνουμε να ενδιαφερόμαστε
αποκλειστικά και μόνο για «εκείνα». Όλα τα υπόλοιπα μετατρέπονται σε γεγονότα μικροπρεπή και,
μάλλον, ανιαρά. Μέχρι που κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο και
συνειδητοποιούμε πως, ίσως, κάναμε λάθος αναφορικά με το τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Έτσι
συνέβη με την πανδημία του κορονοϊού. Ακούγεται οξύμωρο, κι όμως, τα τελευταία δύο χρόνια
μάθαμε και διδαχτήκαμε με τρόπο βιωματικό πως τίποτε στη ζωή μας δεν είναι δεδομένο.  
     Συνήθειες απλές, όπως λόγου χάρη, το πρωινό ξύπνημα, η παρουσία μας στο σχολείο ή στην
εργασία μας μετατράπηκαν σε σύνθετες ενέργειες. Τη βόλτα με φίλους, την οποία θεωρούσαμε κάποτε
δεδομένη και, πολλές φορές, συνηθίζαμε να την αναβάλουμε προκειμένου να απολαύσουμε την
ηρεμία του σπιτιού μας. Τώρα επιθυμούμε την πολυκοσμία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν
καταφέρουμε να οργανώσουμε κάποια βραδινή έξοδο. Η πανδημία, λοιπόν, μας βοήθησε να
εκτιμήσουμε τα απλά καθημερινά αγαθά, όπως την ελευθερία να βγούμε έξω, καθώς υπάρχουν
στιγμές που ακόμη κι αυτά κινδυνεύουν να χαθούν.  

    

"ΟΤΑΝ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ         ΜΑΣ ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ     

                          ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ"

της Μαρίας Μπηγινά

    Ύστερα είναι και οι διάφοροι άνθρωποι που μάθαμε ότι
δεν είναι δεδομένοι. Φίλοι, συγγενείς και γνωστοί που
ήταν νέοι, υγιείς και σκεφτόμασταν πως υπήρχε ακόμη
χρόνος να ζήσουμε παρέα, εξαφανίστηκαν από τη ζωή μας
τόσο ξαφνικά και απότομα, χωρίς καμία προειδοποίηση.
Κάποιους απ' αυτούς ίσως δεν τους θεωρούσαμε
σημαντικούς, ίσως πιστεύαμε πως δεν συμβάλλουν
αρκετά στην καθημερινότητά μας. Κι όμως, η έλλειψη της
παρουσίας τους είχε επίδραση αρνητική. Αντιληφθήκαμε,
τελικά, πως πρέπει να τους εκτιμούμε όλους και να
είμαστε ευγνώμονες για εκείνους που έχουμε δίπλα μας,
διότι μια μέρα ίσως τους χάσουμε.  
     Εν ολίγοις, μέσω της πανδημίας οι άνθρωποί μπορεί να
αντιμετώπισαν απώλειες προσωρινές, όπως αυτή της
ελευθερίας να βγουν έξω από το σπίτι τους, ή και
οριστικές, καθώς δεν ήταν λίγα τα άτομα που
αποχωριστήκαν έναν ή περισσότερους ανθρώπους από
τη ζωή τους. Ωστόσο, μας βοήθησενα «ξυπνήσουμε» από
αυτόν τον λήθαργο στον οποίο ζούσαμε για πολλά χρόνια
τώρα. Μας δίδαξε να εκτιμάμε ακόμη και τα πιο απλά,
καθημερινά αγαθά και μέσα από αυτή κατανοήσαμε τι
πραγματικά αξίζει. Αυτό ήταν, πιθανώς, και το μεγαλύτερο
όφελος του κορονοϊού -αν υπάρχει κάτι τέτοιο. 

ΑΠΟΨΕΙΣ
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«Κάνε κάτι παραγωγικό με τον χρόνο σου!». Πόσες φορές ειπώθηκε η συγκεκριμένη φράση κατά τη
διάρκεια της καραντίνας; Σίγουρα πολλές. Οι πιο τολμηροί αφοσιώθηκαν ώστε να το
πετύχουνκάνοντας, ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, αυτό που αγαπούν περισσότερο.
Μέσα σε δύο περιόδους καραντίνας τα παραδείγματα καινοτόμου ψυχαγωγίας πλημμύρισαν το
διαδίκτυο. Έτσι, όσο η Ελλάδα, η Ευρώπη, ολόκληρος ο πλανήτης σχεδόν, αναγκάστηκε να απομονωθεί
σπίτι του, η μουσική έμοιαζε να ενώνει τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν πια να ανταλλάξουν
βλέμματα, να αγγίξουν ο ένας τον άλλο…
           Οι Ιταλοί βγήκαν στα μπαλκόνια με τα ακορντεόν ή με τη φωνή τους, στην Ισπανία ένα πιάνο και
ένα σαξόφωνο έγιναν το πιο δυνατό «παυσίπονο» για την μοναξιά των ανθρώπων, κατά τη διάρκεια της
πανδημίας. Στο Κάιρο, συντροφιά των ανθρώπων έγινε το τουμπερλέκι και στις βεράντες της
Θεσσαλονίκης ηλικιωμένες κυρίες πραγματοποιούσαν συναυλίες του Μητροπάνου! Καταλαβαίνουμε
ότι τα περισσότερα από τα παραδείγματα αποτελούν προσπάθειες απλών ανθρώπων, σε όλα τα μέρη
της γης, να αντιμετωπίσουν με δημιουργικότητα και χιούμορ μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Είναι
ενδιαφέρον, όμως, να παρατηρηθεί το κοινό γνώρισμα των παραπάνω επιλογών.
          Δεν είναι να αναρωτιέται κανείς «γιατί». Στο κάτω κάτω, η μουσική κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο στην διατήρηση της ψυχικής ισορροπία του ατόμου. Με την πανδημία όλοι στερηθήκαμε
καθημερινές, θεωρητικά δεδομένες, προσωπικές ελευθερίες. Η απομόνωση, από τον έξω κόσμο,
οδήγησε τους περισσότερους να βρουν διέξοδο στην τέχνη για την κάλυψη θεμελιωδών ψυχικών τους
αναγκών και μια καθησυχαστική αίσθηση κοινωνικοποίησης. Όλοι βίωσαν, από πρώτο χέρι, την
επιρροή του Covid-19 στον χώρο της μουσικής είτε από τη μεριά του ακροατή, είτε του καλλιτέχνη. Με
τον άπλετο χρόνο και την απόσταση από τους άλλους, ο κόσμος προέβη στην εξερεύνηση του
εσωτερικού του κόσμου και, τελικά, η εμπειρία αυτή επέτρεψε στον «πομπό» και τον «δέκτη» να
ανοίξουν τους ορίζοντες τους σε νέα ακούσματα.

 
 

ΤΟ SOUNDTRACK ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣΤΟ SOUNDTRACK ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ
της Δάφνης Τζάτζη

        Τους ακροατές, η νέα εποχή τους βρήκε εθισμένους στη μουσική, πιο «επιρρεπείς» και πιο
εξοικειωμένους με έννοιες όπως podcasts, διαδικτυακές συναυλίες και live streaming. Σε αυτά τα
στοιχεία στηρίχθηκε, άλλωστε, και η επιβίωση-άνθηση της μουσικής βιομηχανίας, όταν εκείνη
βρέθηκε χωρίς τα κέρδη των ζωντανών συναυλιών. Με τα νέα δεδομένα, η έξαρση της
δημιουργικότητας στο χώρο έκανε πραγματικότητα σημαντικές αλλά πρωτόγνωρες επιλογές και
ιδέες, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μουσικής τεχνολογίας και την απόλαυση του κοινού. 
Παράλληλα, οι καλλιτέχνες, αν και με πολλές δυσκολίες, εισήλθαν σε μια περίοδο παραγωγικότητας.           
         Κάποιους η νέα αρχή τους βρήκε με μια κιθάρα κρεμασμένη στο σαλόνι και το σπίτι να έχει
μετατραπεί σε χώρο εργασίας- ηχογράφησης, ενώ άλλους στο μέρος που τους άφησε, το ίδιο το
στούντιο! Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση επέτρεψε να μετατρέψουν βιώματα και δυσκολίες σε έργα
τέχνης για το κοινό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη περίοδο των δυο τελευταίων ετών κυκλοφόρησε
πληθώρα μουσικών έργων από διάφορα, λιγότερο γνωστά ή/και εμπορικά, είδη, όπως folk, indie,
alternative κ.ά. μάλιστα τα ακούσματα αυτά «έφτασαν» στο παγκόσμιο κοινό μέσα από διαδικτυακές
πλατφόρμες που ειδικεύονται στη μουσική, όπως το Spotify, το Bandcamp κ.ά. οι οποίες γνώρισαν,
επίσης, πολύ σημαντική άνοδο. Ας μη ξεχνάμε ότι οι παραπάνω δημοφιλείς πλατφόρμες στην
πραγματικότητα επέφεραν πολλαπλό όφελος στους καλλιτέχνες από την άποψη ότι κατέστησαν
εφικτή την απευθείας καταχώρηση των δικαιωμάτων της δουλειάς τους στους ίδιους, όχι μόνο στις
δισκογραφικές εταιρείες.

 

ΑΠΟΨΕΙΣ
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      Την ρημάδα την ύλη θα την επαναλάβουμε ή θα πρέπει να την μάθουμε με την επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύματος; Και όχι, παρεμπιπτόντως, τα επαναληπτικά διαγωνίσματα δεν καταμετρούνται ως επανάληψη
αλλά ως περιττό άγχος. Πραγματικά, πιστεύει κανείς ότι υπάρχει περίπτωση άτομα σαν εμένα που έχουν
καταφέρει να παρακολουθήσουν επιτυχώς ενάμιση διαδικτυακό μάθημα να γράψουν οτιδήποτε πάνω από
αρνητική βαθμολογία (χωρίς επανάληψη τουλάχιστον); Ειδικά, μάλιστα, όταν έχουμε 50 διαγωνίσματα στο
κεφάλι μας... Αν υπάρχει όντως κάποιος που συμμερίζεται αυτή την άποψη είναι στην καλύτερη περίπτωση
φαντασιόπληκτος και στην χειρότερη περίπτωση ολίγον τι κανάγιας, όπως είπε ένα μπλε φεγγάρι και ο
φίλος Καρυωτάκης (το πέταξα το γαλλικό μου). Καταλαβαίνω πως δεν μπορούμε να εναντιωθούμε στις
διαταγές του Υπουργείου. Ωστόσο, η απαίτηση να γράψουμε ένα με δύο χρωστούμενα διαγωνίσματα σε
κάθε μάθημα αντί να δώσουμε προτεραιότητα στην κατανόηση της ύλης είναι εξωφρενική. Τα διαγωνίσματα
γενικότερα μου προκαλούν αφόρητη δυσφορία αλλά πόσο μάλλον τώρα υπό αυτές τις συνθήκες.
      Τόσα ακούμε για την ψυχολογία των μαθητών, λίγα βλέπουμε… Ευτυχώς που μπορώ εδώ να εκφραστώ
ελεύθερα και να βγάλω το άχτι μου (αντί να πάω σε κανένα ψυχολόγο). Άντε μην γίνω Καρυωτάκης πάλι.
Βέβαια, αυτή τη φορά δίχως αθυροστομίες και κείμενα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
  Υ.Γ. δεν πιστεύω να λογοκριθεί το κειμενάκι μου...
(Εκ της αρχισυνταξίας απάντηση στο Υ.Γ.: Πίστευε και μη ερεύνα!)

Το δικαίωμα στο επαναληπτικό διαγώνισμα; Το απεμπολούμε!
της Ναταλίας Μητσοπούλου

 
Με αφορμή τη θεματική μας αυτόν το μήνα αποφάσισα πως ίσως
τώρα να ήταν μία καλή στιγμή να παραθέσω τα συναισθήματά μου
για το άνοιγμα των σχολείων και συνάμα να εξασκήσω το δικαίωμά
μου στην ελεύθερη έκφραση (για να ακριβολογούμε, καταγγελία
σκοπεύω να κάνω αλλά προς το παρόν το θέτω κοσμίως).
Απολαύστε, λοιπόν, το παραλήρημά μου γιατί έχω πολλά στο
-καμένο από τους τόσους μήνες μπροστά σε μία οθόνη- μυαλό μου.
 Ας ξεκινήσουμε από τα (για εμένα τουλάχιστον) αυτονόητα. Έπειτα
από… δεν ξέρω καν πόσο καιρό μέσα στο σπίτι, η περιβόητη
“αλλαγή σκηνικών” μου ήρθε “σφοντύλι”. Από εκεί που βρισκόμουν
στην άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού μου όπου η μόνη
συντροφιά που είχα ήταν ο ήχος των σκέψεών μου βρίσκω τον
εαυτό μου άξαφνα σε μία αίθουσα με άλλα 25 άτομα. Για κάποιους
αυτό το σενάριο μπορεί να φαντάζει ουτοπικό αλλά για εμέ είναι
εφιαλτικό. Πείτε με αντικοινωνική ή ό,τι άλλο θέλετε αλλά σαν την
ησυχία, που είχα το προνόμιο -κάποιες φορές- να απολαμβάνω τον
τελευταίο καιρό, δεν έχει. “Ησυχία;” μπορεί εδώ κάποιος να
αναρωτηθεί “Μάθημα δεν έκανες στο σπίτι σου;”. Η απάντηση σε
αυτό το ερώτημα είναι το “Σχεδόν”. Δεν θα σας κουράσω άλλο με
τον ευθύ λόγο και θα τεκμηριώσω μόνη μου… Όποτε, λοιπόν, η
σύνδεση ήθελε να μου κάνει τη χάρη και να με αφήσει να
παρακολουθήσω κανένα μάθημα άνευ διακοπών (σπάνιο
φαινόμενο), κάτι άλλο προέκυπτε για να αναπληρώσει σε
καθημερινή βάση το κενό των τεχνικών δυσκολιών. Πότε δεν
άνοιγαν μικρόφωνα, πότε δεν έφταναν στην ώρα τους εργασίες,
πότε δεν άνοιγε ο υπολογιστής, πότε χάναμε τους καθηγητές μας
λόγω σύνδεσης κουλουπού, κουλουπού... Πάντως, προσωπικά,
ποτέ δεν κατάφερα να κάνω σωστό μάθημα εξ αποστάσεως (όπως
φαντάζομαι και πολλοί άλλοι), γεγονός το οποίο με φέρνει και στο
επόμενο παράπονό μου...

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ



Το 2021 ολόκληρη η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, βίωσε ένα
εκτεταμένο lockdown το οποίο επηρέασε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων.  Η
νέα αυτή πραγματικότητα δεν άφησε ανεπηρέαστη την ψυχαγωγική και πολιτιστική ζωή της
χώρας. Ουσιαστικά, η διάδραση, στην οποία και βασίζεται αυτός ο κλάδος, είχε χαθεί καθώς
καλλιτέχνης και κοινό βρισκόταν σε απόσταση. Ωστόσο, ο καλλιτεχνικός κόσμος κατάφερε,
μέσα από διαδικτυακές συναυλίες και on-line θεατρικές παραστάσεις, να καλύψει αυτό το κενό
και πέτυχε να κάνει τον "εγκλεισμό" μας περισσότερο υποφερτό. 

 Ειδικότερα, στη μουσική σκηνή σπουδαίοι καλλιτέχνες προγραμμάτισαν και κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν μεγάλα και εντυπωσιακά virtual shows, φεστιβάλ και πολλές άλλες
εκδηλώσεις. Σαλόνια, κουζίνες και μπάνια μετατράπηκαν - με τη βοήθεια της τεχνολογίας - σε
studio και live stages γεμάτα ζωντάνια και δημιουργικότητα. Η πανδημία, επομένως, παρά τις
δυσκολίες που προξένησε, δεν αποτέλεσε τροχοπέδη για την έκφραση μέσω της γλώσσας της
μουσικής. Για παράδειγμα, η σειρά «#snfccAtHome:music» η οποία ξεκίνησε το 2020 και
συνεχίστηκε και τον επόμενο χρόνο, αποτέλεσε μία δράση στην οποία αγαπημένοι καλλιτέχνες
παρουσιάζουν συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από τους εμβληματικούς χώρους του
Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο πλαίσιο αυτό, ο γνωστός συνθέτης και
ερμηνευτής Αλκίνοος Ιωαννίδης, για παράδειγμα, κατάφερε να καταργήσει την απόστασηκαι
να ενισχύσει την αλληλεπίδραση των ανθρώπων μέσω της μαγείας του τραγουδιού. Σε μια
συναυλία, χωρίς ζωντανό κοινό, κατάφερε να κρατήσει την επαφή μαζί του εξ αποστάσεως.
Τραγούδησε αγαπημένα τραγούδια όπως το «Όνειρο ήταν», «Ο κόσμος που αλλάζει» και ο
«Βυθός», μοιράζοντας έτσι συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες, όνειρα και πραγματικότητες που
διατρέχουν και καθορίζουν όλους μας. 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΡΟΠΟ!
του Ανέστη Πολίτη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι το lockdown λειτούργησε για αρκετούς καλλιτέχνες
ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Η πανδημία και τα πρωτόγνωρα μέτρα
αποτέλεσαν έμπνευση για το θρυλικό ροκ συγκρότημα των Rolling Stones, οι οποίοι
ύστερα από 8 χρόνια κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι «Living in a Ghost Town», με
αναφορά σε πόλεις και ανθρώπους “φαντάσματα”. Το έρημο Λονδίνο αποτελεί τον
πρωταγωνιστή του βίντεο-κλιπ του νέου τραγουδιού των Stones, το οποίο ανέβηκε
στο κανάλι τους στο YouTube κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. 

Η συγκινητική προσπάθεια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών να ενωθούν και να
μοιραστούν τις ιδέες τους κάτω από αυτές τις συνθήκες επιβεβαιώνει πόση ανάγκη
έχει ο άνθρωπος τη μουσική και γενικότερα την τέχνη για να ισορροπήσει και να
αποκτήσει ψυχική ηρεμία. Η ίδια η ιστορία, άλλωστε, έχει αποδείξει ότι σε δύσκολες
εποχές η τέχνη είναι αυτή που κρατάει όλους τους ανθρώπους όρθιους. Το σύνολο
των δράσεων στη μουσική σκηνή συνέβαλε στη δημιουργία ενός καταφυγίου όπου η
χαρά, η διασκέδαση και η ψυχαγωγία κατείχαν κυρίαρχη θέση και ο κόσμος
απομακρύνονταν από την πλήξη και την μονοτονία της καθημερινότητας. Οι
μουσικοί κατάφεραν να διατηρήσουν ζωντανή τη μουσική και μαζί της όλα τα
χρώματα, τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις που αυτή φέρνει στην επιφάνεια

 Συνεπώς, αν κανείς εξετάσει όλες τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, εύκολα θα αντιληφθεί ότι ο κλάδος
της μουσικής κατάφερε, τελικά, όχι μόνο να αντεπεξέλθει μέσα σε μία περίοδο
απομόνωσης αλλά και να εξελιχθεί. Ίσως διαφοροποιήθηκε η μορφή της
επικοινωνίας μεταξύ καλλιτέχνη και κοινού αλλά, χωρίς καμία αμφιβολία, δεν
χάθηκε το ισχυρό αυτό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Οι συναυλίες και οι
παραστάσεις μέσω ψηφιακών μέσων αποτέλεσαν τη θετική όψη αυτής της δύσκολης
δοκιμασίας και σίγουρα ένα νέο εργαλείο το οποίο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα
χρήσιμο στο μέλλον.
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"Τα πλεονεκτήματα του να είσαι
στο περιθώριο"

Σ Τ Ι Β Ε Ν  Τ Σ Μ Π Ο Σ Κ Ι  

•  Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η - Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  •

 
της Μαρίας Παπαστεργιάδου

 

Στην Ελλάδα η 1η έκδοση ήταν το 2020 από τις Εκδόσεις
Τόπος, σε μετάφραση Ελένης Δρίμη.

 

Γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1970 στο
Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνιας.
Εκτός από μυθιστορήματα γράφει σενάρια, είναι
παραγωγός και σκηνοθέτης στον κινηματογράφο
και στην τηλεόραση.
Το γνωστότερο μυθιστόρημά του είναι «Τα
πλεονεκτήματα του να είσαι στο περιθώριο» (The
Perks of Being a Wallflower), το 1999, το οποίο
έγινε πετυχημένη ταινία το 2012 (με σκηνοθέτη
και σεναριογράφο τον ίδιο).
Έγραψε, μαζί με τον Evan Spiliotopoylos, το
σενάριο για την ταινία της Disney «Η πεντάμορφη
και το τέρας».

Ο συγγραφέας σε μια ματιά:
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Είδος βιβλίου
Είναι ένα κοινωνικό κωμικό δράμα το οποίο
απευθύνεται, κυρίως, σε εφηβικό κοινό. Δίνει έμφαση
στους φόβους και στις σκέψεις των εφήβων και τονίζει
τησημαντικότητα των κοινωνικών προβλημάτων. Ο
συγγραφέας παραδέχτηκε πως υπάρχουν κι ορισμένα
αυτοβιογραφικά στοιχεία στο βιβλίο αυτό. Η ιστορία
δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ένα συμβάν αλλά
σε πολλά κι όλα αυτά έχουν το εξής κοινό: βρίσκονται
στο πλαίσιο των κοινωνικών προβλημάτων. 

Πληροφορίες για την πλοκή:
Χρόνος: Δεκαετία του ’90 (1991-1992).
Συνθήκες: Ειρηνικές, φυσιολογικές καταστάσεις.
Τόπος: Ένα Λύκειο των ΗΠΑ.
O δεκαπεντάχρονος Τσάρλι, ο οποίος έχει μεγάλες
ικανότητες, παρά την απόμακρη κοινωνική
συμπεριφορά του, ξεκινάει το Λύκειο μετά την
αυτοκτονία του καλύτερού του φίλου. Η ευφυΐα του
αναγνωρίζεται από έναν καθηγητή που ονομάζεται
Μπιλ.Ο καθηγητής, συστηματικά, του προτείνει βιβλία
και αναθέτει στον Τσάρλι να γράψει αναλύσεις για αυτά.
Εκτός αυτού, δύο τριτοετείς η Σαμ κι ο Πάτρικ (οι οποίοι
είναι ετεροθαλή αδέλφια) πλησιάζουν τον
πρωταγωνιστή και, τελικά, αναπτύσσουν μαζί του
φιλικές σχέσεις. Ο Τσάρλι, όμως, αρχίζει να αναπτύσσει
ερωτικά συναισθήματα για την Σαμ.
Κι αυτή είναι η αρχή …
Στη συνέχεια συνειδητοποιούμε ότι όλων οι ζωές άμεσα
ή έμμεσα έχουν επηρεαστεί -και κάποιες φορές
καθοριστεί- από διάφορα κοινωνικά προβλήματα όπως:
η αυτοκτονία, η σεξουαλική κακοποίηση, τα ναρκωτικά
κ.α. Μέσα από αυτά, ωστόσο, προκύπτει και ένα από τα
μηνύματα της ιστορίας: ό,τι και να συμβεί, η ζωή
συνεχίζεται. 

Αγαπημένο απόσπασμα:
Σελίδα 249: «Αλλά μοιάζει με τη φορά που η γιατρός μου
είπε την ιστορία των δύο αδελφών των οποίων ο
πατέρας ήταν αλκοολικός. Ο ένας αδελφός μεγάλωσε κι
έγινε ένας επιτυχημένος ξυλουργός ο οποίος ποτέ του
δεν έπινε. Ο άλλος αδελφός κατέληξε αλκοολικός, όπως
και ο πατέρας του. Ότανρώτησαν τον πρώτο αδελφό
γιατί δεν πίνει εκείνος απάντησε πως αφού είδε τι έκανε
το ποτό στον πατέρα του δεν μπορούσε ούτε να το
δοκιμάσει. Όταν ρώτησαν τον άλλον αδελφό απάντησε
πως έμαθε να πίνει στα γόνατα του πατέρα του. Οπότε,
υποθέτω πως είμαστε αυτοί που είμαστε για πολλούς
λόγους. Και πιθανότατα να μη μάθουμε ποτέ τους
περισσότερους από αυτούς. Όμως ακόμα κι αν δεν
έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε από που ερχόμαστε
μπορούμε να επιλέξουμε που θα πάμε από εκεί και
πέρα».

Κριτική

Ο συγγραφέας καταφέρνει παρά τον
αυτοδιηγητικό αφηγητή να απεικονίσει ρεαλιστικά
τα γεγονότα, παραθέτοντας λεπτομέρειες κι
εξηγώντας τις σχέσεις που έχουν οι χαρακτήρες
μεταξύ τους. Το βιβλίο είναι γραμμένο σε μορφή
επιστολών τα οποία αρχίζουν πάντα με την
αόριστη προσφώνηση «αγαπητέ φίλε» κάτι που
προσδίδει αμεσότητα και διατηρεί το ενδιαφέρον
του αναγνώστη. Το ύφος και ο τόνος του βιβλίου
γίνονται εξομολογητικά, κυρίως λόγω του
ιδιαίτερου τρόπου γραφής του.
Οι χαρακτήρες είναι καλογραμμένοι, όλοι έχουν τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες τους κι όλοι τους
κάνουν λάθη, όπως ο κάθε άνθρωπος δηλαδή. Ο
συγγραφέας παρουσιάζει κάπως ωμά τις σκέψεις
του Τσάρλι και οι προβληματισμοί που πυροδοτούν
αυτές του τις σκέψεις είναι παρόμοιοι με αυτούς
που έχουν όλοι οι άνθρωποι, κυρίως οι έφηβοι. Η
κάθε σκέψη του πρωταγωνιστή «περνάει» μια
αναλυτική εξήγηση και υπάρχει μια λογική
συνέχεια σε αυτή. Είναι ο ενδιαφέρων συνδυασμός
πραγματικότητας και εσωτερικών σκέψεων,
υπάρχει, δηλαδή, μια ιδιαίτερη ισορροπία ανάμεσα
στην υποκειμενικότητα και την αντικειμενικότητα,
τα δύο δομικά στοιχεία του κόσμου μας. Έτσι, δεν
παρουσιάζονται μόνο οι σκέψεις του Τσάρλι με
ρεαλιστικό τρόπο αλλά κι ο εξωτερικός κόσμος, η
πραγματικότητα, όλα παρουσιάζονται όπως είναι,
χωρίς φιλτράρισμα. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά, μαζί, καθιστούν το βιβλίο
ενδιαφέρον και για αυτό και θα το πρότεινα στους
αναγνώστες της ηλικίας μας, ίσως και σε όλους!

 



 

ΕΝΑ ΠΡΟΩΡΟ ΑΝΤΙΟ
της Νικολέττας Πάσογλου

  Έκανε τα πρώτα του βήματα στο σκάκι ως έφηβος
στην Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, μέσω της
οποίας εξελίχθηκε και έγινε ένας από τους
μεγαλύτερους Έλληνες παίκτες εκείνης της εποχής.
Συμμετείχε, κυρίως, σε Πρωταθλήματα Ελλάδος
Ανδρών. Στο αγωνιστικό κομμάτι πέτυχε νόρμες ΙΜ
(αποτελέσματα νίκης και ισοπαλίας με αντιπάλους που
είχαν τον τίτλο International Master), ενώ τον
χαρακτήριζε το οξύ-επιθετικό στυλ παιχνιδιού και η
αγάπη για «αιχμηρές», δηλαδή, περιπετειώδεις θέσεις. 
Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι,  ο Α. Βραγοτέρης, ως
ένας σπουδαίος προπονητής, ανέλαβε, κατά καιρούς,
πολλούς μελλοντικούς και μη πρωταθλητές και
πρωταθλήτριες Ελλάδος. Υπήρξε, επίσης, κατά
περιόδους, Ομοσπονδιακός προπονητής αρκετών
μελών της Εθνικής Ομάδας.
 Ως μαθήτριά του για αρκετά χρόνια πιστεύω ότι
στάθηκα πολύ τυχερή και μόνο που είχα την ευκαιρία
να τον γνωρίσω. Ένιωθα και νιώθω ότι ήταν από τους
λίγους άνθρωπος που πίστεψε πραγματικά στις
δεξιότητές μου, όχι μόνο στο σκάκι, αλλά και σε όλους
τους τομείς. Πάντα προσπαθούσε να με εμψυχώσει, να
με βοηθήσει και να με ελαφρύνει από το άγχος μου.
Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους που μπορούσε
κάποιος να έχει στη ζωή του, πλήρως ανιδιοτελής,
πάντα με χαμόγελο και ειλικρινής.

 Στις 28 Ιουλίου του 2021, έφυγε από την ζωή
ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος σε ηλικία
μόλις 57 χρόνων. Ο  Αντώνης Βραγοτέρης
ήταν ένας σπουδαίος προπονητής και
σκακιστής αλλά, κυρίως, ένας αξιαγάπητος,
εξαιρετικός άνθρωπος, με αίσθηση του
χιούμορ, που πάντα επιδίωκε την ψυχολογική
στήριξη των συνανθρώπων του και όποιος
τον γνώριζε -έστω και λίγο- τον συμπαθούσε
πολύ και τον εκτιμούσε. Μπορούσε κανείς να
συζητήσει για ώρες μαζί του ενώ, πολύ
εύκολα, με τον χαρακτήρα του και τις γνώσεις
του κατάφερε να μεταλαμπαδεύσει την αγάπη
του για το σκάκι σε όλους τους μαθητές και
μαθήτριες του που έχουν να θυμούνται τα
καλύτερα.  

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 23

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να
δείτε αναλυμένες παρτίδες του, από τον

GM(Grandmaster) Μαστροβασίλη
Δημήτριο, όπως εκείνη που κέρδισε το
βραβείο ωραιότητας στο Πρωτάθλημα

Ελλάδος, μια όμορφη μινιατούρα (παρτίδα
λίγων κινήσεων)..

https://lichess.org/study/7pS6VBua



Με μία ακόμη επιτυχία κλείνει το Netflix, τη δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά της πανδημίας. Στα μέσα
Νοεμβρίου του 2021 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά
το trailer του «Don’t Look Up» -της νέας ταινίας του
Άνταμ ΜακΚέι με το καστ γεμάτο από αστέρες του
Χόλυγουντ. H ταινία αφηγείται την ιστορία δύο
χαμηλόβαθμων αστρονόμων οι οποίοι καλούνται
να προειδοποιήσουν την ανθρωπότητα για μία
βιβλική καταστροφή που έπεται. Μέσα από την
απόκριση του πληθυσμού απέναντι στο γεγονός
αυτό αντανακλάται το πνεύμα των σύγχρονων
«προηγμένων» κοινωνιών. Μπορεί να μην
κατευθύνεται ένας μετεωρίτης προς τη Γη, αλλά ο
διχασμός και ο πανικός στα μέσων κοινωνικής
δικτύωσης που έχει προκαλέσει στις μέρες μας η
πανδημία του κορονοϊού δεν απέχει ιδιαίτερα από
τη δυσπιστία και τη διχογνωμία που
παρουσιάζονται στην ταινία.

Το ίδιο το έργο, ωστόσο, αποτέλεσε «σημείο
αντιλεγόμενον». Ούσα ταινία που ανήκει στην
κατηγορία των «Black Comedy» ενδεχομένως
προσέβαλε μεγάλο μέρος των τηλεθεατών, οι
οποίοι αισθάνθηκαν ότι θίγεται η νοοτροπία τους.
Ο σκηνοθέτης φτάνει στο σημείο, μάλιστα, να
επικρίνει ακόμη και το αξίωμα του προέδρου των
ΗΠΑ, υποβιβάζοντας ουσιαστικά τον πλανητάρχη
σε ένα εντελώς ανεύθυνο πρόσωπο, το οποίο
ενδιαφέρεται, αποκλειστικά και μόνο, για την
ικανοποίηση των ατομικών του συμφερόντων και
εκλαμβάνει τους ψηφοφόρους του ως
μονοδιάστατο παράγοντα εξοικονόμησης κέρδους.
Από την άλλη πλευρά, καταδικάζει την απληστία
και την πλεονεξία των ισχυρών οι οποίοι, αν και
κατέχουν τον παγκόσμιο πλούτο και την
τεχνογνωσία, για να οδηγήσουν το κοινωνικό
σύνολο στην πρόοδο, επιλέγουν να ικανοποιήσουν
την ακόρεστη δίψα τους για κέρδος.

Κριτική ταινίας-Don't look up 
των Ανέστη Πολίτη-Αλέξη Γιαχούδη

Παρόλ’ αυτά, μέσα από το καυστικό χιούμορ, την
υπερβολή, αλλά και σε ορισμένα σημεία
ρεαλιστικότατα δημιουργούνται κωμικοτραγικοί
χαρακτήρες, οι οποίοι κάνουν την ταινία πιο
εύληπτη για τον αποδέκτη/θεατή. Άλλωστε, μία από
τις πιο συνήθεις μεθόδους για να μεταδώσει κανείς
άριστα ένα μήνυμα, είναι το χιούμορ· μέσω του
κωμικού στοιχείου κατορθώνει να συγκρατήσει τα
κεντρικά νοήματα της ταινίας χωρίς, ωστόσο, να
«καταρρακώνεται» όταν έρχεται αντιμέτωπος με
δυσάρεστες καταστάσεις. Αξίζει, ακόμη, να
σημειωθεί ότι το χιούμορ στην ταινία έχει,
συγχρόνως, διδακτικό χαρακτήρα και μπορεί να
λειτουργήσει ως καθρέφτης για το άτομο στο οποίο
ασκείται η κριτική.
Το «Don’t Look Up», λοιπόν, αποτελεί στην
πραγματικότητα μία σάτιρα, μέσω της οποίας ο
σκηνοθέτης αντανακλά άριστα τον σύγχρονο
άνθρωπο, ο οποίος, πλέον, έχει σταματήσει «να
βλέπει ψηλά». Η ταινία δεν έχει στόχο να αναδείξει
τόσο το είδος της αππειλής: η κλιματική αλλαγή,
ένας γιγάντιος μετεωρίτης ή μία παγκόσμια
υγειονομική κρίση, όσο την ανταπόκριση της
ανθρωπότητας απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις.
Καλεί, έτσι, τον τηλεθεατή να βγάλει τις παρωπίδες
του και να δραστηριοποιηθεί, καθώς μόνο αν
απαγκιστρωθούμε από το «εγώ», αν βγούμε έξω από
το κουκούλι του φιλήσυχου πολίτη και αναλάβουμε
πρωτοβουλίες, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις
επίλυσης ή έστω μετριασμού των σοβαρών
κοινωνικών ζητημάτων.
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Eyam,6 Σεπτεμβρίου 1665
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
σήμερα συνέβη κάτι αρκετά τρομακτικό. Όπως ξέρεις
σύντομα πλησιάζει η ετήσια γιορτή του χωριού. Όλη τη
μέρα γίνονται οι κατάλληλες προετοιμασίες, όπως το
φαγητό και τα ρούχα. Έτσι, πριν δύο εβδομάδες έφτασε
στη περιοχή ένας ράφτης από το Λονδίνο. Βέβαια, όπως
ανακάλυψα σήμερα, μαζί με τα υφάσματα έφερε και
τη βουβωνική πανώλη… Τι είναι ρωτάς; Κανείς δε
γνωρίζει πολλά για τούτη την αρρώστια, μόνο ότι είναι
εξαιρετικά θανατηφόρα. Ωστόσο, πιστεύω πως πολύ
γρήγορα θα εξαφανιστεί και θα μπορούμε να
γιορτάσουμε όπως πριν.

 
Eyam, 21 Οκτωβρίου 1665

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Φοβάμαι. Αυτός ο μυστήριος ιός έχει αποδεκατίσει το
χωριό. Οι μισοί μου φίλοι και συγγενείς έχουν χαθεί
εδώ και καιρό. Μαζί με αυτούς, απεβίωσαν σε μόλις
μια εβδομάδα και τα έξι παιδιά του γείτονα μας! Πριν
λίγο, ο ιερέας μας ανακοίνωσε πως πρέπει όλοι να
αυτοαπομονωθούμε, ώστε να σταματήσουμε τη
διασπορά της νόσου. 
 

Τα ημερολόγια των πανδημιών
της Βασιλικής Μαρτζαλή

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2021
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
δε θα πιστέψεις τι βρήκα! Καθώς τριγυρνούσα σε ένα παλαιοπωλείο στο κέντρο της πόλης,
αντίκρισα ένα μικρό βιβλίο με δερμάτινο εξώφυλλο και κίτρινες τσαλακωμένες σελίδες. Σα να
βγήκε από ταινία εποχής. Το ανοίγω και τι να δω; Πρόκειται για ένα ημερολόγιο μιας κοπέλας
κατά τη διάρκεια της πανούκλας στην Αγγλία το 1665.

 

Μόλις το διάβασα, γεννήθηκαν αρκετά ερωτήματα. Πώς βρέθηκε εδώ, μετά από τόσα χρόνια;
Ποιό ήταν το τέλος αυτού του εφιάλτη; Η κοπέλα έζησε; και αλλά πολλά.. Φυσικά, θυμήθηκα τη
δική μας πανδημία, του κορονοιού. Είναι συγκλονιστικό το πόσες ομοιότητες μπορεί να έχει
μια σύγχρονη πανδημία με μια 350 ετών παλιά. Η μόνη διάφορα είναι πως τότε η επιστήμη δεν
βρισκόταν σε θέση να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Δε μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολη ήταν
η κατάσταση που βίωναν! Χωρίς γιατρούς, χωρίς κανένα είδος επικοινωνίας. Βέβαια, όπως
αναφέρεται και στο ημερολόγιο, ο ιερέας ήταν αυτός που παρακίνησε τους κατοίκους να
μπουν σε καραντίνα, για το καλό όλων. Έτσι, λοιπόν, αποδεικνύεται η δύναμη της κοινότητας
και της αλληλεγγύης. Παρά τις πολλαπλές δυσκολίες που προκύπτουν, οφείλουμε να
παραμείνουμε ενωμένοι, γιατί μόνο τότε είμαστε πραγματικά δυνατοί.

 
 Μας πληροφόρησε, μάλιστα, πως πρόκειται για
μια πανδημία που πλήττει ολόκληρη την Αγγλία.
Δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της
γεμάτη θλίψης κατάστασης.
 

 Eyam, 18 Μαρτίου 1666
Αγαπητό μου ημερολόγιο,
εδώ και 5 μήνες βρίσκομαι σε καραντίνα. Το
μισό χωριό έχει αφανιστεί! Μου έλειψαν οι φίλοι
μου, τα παιχνίδια μας, οι ασχολίες μας… Πού
πήγαν οι μέρες που ζούσαμε ξέγνοιαστα τη ζωή
μας; Το μόνο που σκέφτομαι...πώς είμαι ακόμη
ζωντανή; Η σωματική μου υγεία είναι αρκετά
καλή, μέχρι τώρα, η ψυχική όμως, καθόλου. Δεν
υπάρχει τίποτα πιο ψυχοφθόρο και επώδυνο από
το να βλέπεις τους διπλανούς σου να
κατακλύζονται από αργό θάνατο. Ελπίζω να τα
ξαναπούμε. Αν όχι… εις το επανιδείν!
 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
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                                 Μέρα με τη μέρα περνούσε ο καιρός. Κάθε ξημέρωμα ήταν ίδιο με το προηγούμενο.
                  Ένιωθα πως ο ήλιος έδυε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κάθε βράδυ… χωρίς κάτι να περιμένεις.
 -Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, είπα. Φαντάζομαι εγώ και άλλοι χιλιάδες ακόμη άνθρωποι. Ήταν
μάλλον το πρώτο κοινό που εμφανίσαμε τους ανθρώπους μετά από πολύ καιρό. 
   Παράδοξο, και ίσως λίγο λυπηρό, θα χαρακτήριζα το γεγονός ότι σε μία τόσο μοναχική περίοδο ήμουν
η μόνη που ένιωθε ότι δεν είναι μόνη, σαν κάτι να με συνέδεε με τους υπολοίπους για πρώτη φορρά!
Σαν να ‘μουν επιτέλους ένα μέρος του συνόλου. Ίσως ένιωσα έτσι επειδή είδα τη μελαγχολική μου
διάθεση να αντανακλάται σε όλο τον κόσμο. Σαν να είδα πολλές, πολλές, φορές εμένα…
  Το αίσθημα ότι ανήκω σε ένα σύνολο ήταν από τη μία κάπως λυτρωτικό. Ωστόσο, δεν με έκανε να
ξεχνιέμαι. Οι τέσσερις ίδιοι τοίχοι κάθε μέρα, ίδια η ρουτίνα κάθε μέρα, οι ίδιες συζητήσεις περί
πανδημίας, περί ασθενειών κάθε μέρα. Σαν να έλειπε, για ακόμη μία φορά, το οτιδήποτε φυσιολογικό
από τη ζωή μου.
   Τότε κατάλαβα ότι είναι αναγκαίο να φτιάξω έναν δικό μου κόσμο, έναν κόσμο που θα πηγαίνω και
όταν βαριέμαι αυτόν που βρισκόμαστε. SpoilerAlert: οι επισκέψεις μου σε αυτόν ήταν πολύ συχνές
τελευταία! Ο κόσμος αυτός είχε ανθρώπους που νοιάζομαι, είχε πράγματα δημιουργικά να κάνω. Θα με
άφηνε να βγαίνω από τη ρουτίνα και να μου επέτρεπε, κάθε μέρα, να κάνω κάτι διαφορετικό, έτσι
πίστευα. Ο κόσμος στο μυαλό μου ήταν μπλε. Δε ξέρω, μάλλον μου αρέσει σαν χρώμα. Έμπαινες μέσα και
κατέβαινες στο εργαστήριο δημιουργικότητας. Εκεί όφειλες να παραδώσεις μία εργασία μέχρι το τέλος
της εβδομάδας. Αναλόγως του πόσο ευχαριστημένος ήσουν με την εργασία σου, γέμιζαν οι μπαταρίες
της ψυχή σου. Κάποιες μέρες δεν ήμουνα πολύ ευχαριστημένη από την εργασία μου και αναγκαστικά
έπαιρνα μία με δύο, το πολύ, μπαταρίες ψυχής.
  Μαζί μου, συχνά, στο εργαστήριο ήταν και ένας φίλος μου. Κάποιες μέρες που εγώ ήμουν λιγότερο
παραγωγική αυτός με βοηθούσε να γεμίσω περισσότερες μπαταρίες ψυχής. Φυσικά, έκανα και εγώ το
ίδιο για εκείνον όταν χρειαζόταν. 
  Εκτός από το εργαστήρι δημιουργικότητας, ο κόσμος μου είχε και μεγάλο ποτάμι. Δεν ξέρω γιατί, δεν
μου αρέσουν τα ποτάμια. Το συγκεκριμένο, όμως, έχει κάτι διαφορετικό. Ίσως μου θύμιζε την ομορφιά
της φύσης, ίσως μου θύμιζε στιγμές γαλήνης και ηρεμίας… Δε ξέρω. Μου άρεσε, όμως, να χαζεύω στο
ποτάμι, να ακούω το νερό να ρέει, να νιώθω ότι κάτι έρεε ακόμα και ας μην ήταν αληθινό...
  Ίσως είμαι τρελή, ίσως είμαι περίεργη. Ίσως είναι και φυσιολογικό, δε ξέρω, και η αλήθεια είναι πως
σταμάτησα να βάζω ταμπέλες τον εαυτό μου. Έκανα αυτό που με έκανε να νιώθω όμορφα. Βέβαια, οι
άλλοι δεν εκτίμησαν τον κόσμο μου, γεγονός που μου στοίχιζε, συχνά, τις ψυχικές μου μπαταρίες. Μετά
από καιρό, όμως, κατάλαβα πως ο δικός μου ο κόσμος είναι φτιαγμένος από διαφορετικά υλικά που
σίγουρα δεν αρέσουν σε όλους. Βλέπεις, ο κόσμος μου εκτός από το εργαστήριο και το ποτάμι έχει και
πολλούς, πάρα πολλούς, καθρέφτες. Στον κόσμο μου δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτό που είσαι, από
τον εαυτό σου. Όσο και να σε πονά, όσο και να μη θες, ώρες-ώρες, να τον βλέπεις στον κόσμο μου δεν
μπορούσες να το πετύχεις αυτό. Ίσως αυτό να ήταν και το γεγονός που δεν άντεχαν πολλοί. Η
κυνικότητα, ο ορός της αλήθειας. 
Ο κόσμος μου είναι, πάντως, όμορφος. Τουλάχιστον, εμένα μου αρέσει… 

Μελαγχολικό παραλήρημα
 

της Ναταλίας Κιρμιζή



 

Προχθές μπήκα στο δωμάτιό μου

του Γιάννη Οπλασένη
 

Προχθές μπήκα, όπως το συνηθίζω, στο δωμάτιό μου,
μα η όψη του δεν μοιάζει με την εικόνα που είχα στο νου μου.

Οι βαμμένοι λευκοί τοίχοι, το ταβάνι δε φωτίζουν την κάμαρα·
Επιτρέπουν σε κάθε αντικείμενο να χαράξει απότομες σκιές πάνω τους,

να με τρομάξει η ένταση.
 

Οι γλάστρες, πλάι από το παράθυρο, δεν δίνουν ζωή στο χώρο,
δεν αποτελούν μία ασχολία για να διοχετεύω την ανάγκη για παροχή φροντίδας·
Συνωμοτούν μεταξύ τους να καταναλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο οξυγόνο,

να ανθίσουν εις βάρος μου, παρατηρώντας με να ασφυκτιώ.
 

Η κουρτίνα, μπροστά από τη μπαλκονόπορτα, δε με προστατεύει από την αναστάτωση
που θα επιφέρει το πιθανό αντίκρισμα κάποιας πρωτοφανούς μορφής·

Στέκεται εμπόδιο, κρύβοντας όσα έχει ο κόσμος να προσφέρει,
απαγορεύοντας στις ηλιαχτίδες να φτάσουν στο ωχρό πρόσωπό μου.

 
Το βαρύ, πολύχρωμο χαλί δεν ζεσταίνει την ατμόσφαιρα,

δε με προφυλάσσει από το κρύο·
Καλύπτει κιλά σκονισμένων συνειδήσεων που προκαλούν άπνοια,

αποσπώντας με από τον ύπνο.
 

Οι βιβλιοθήκες, γεμάτες τυπωμένες με μελάνι σελίδες,
δεν δείχνουν την πνευματική μου καλλιέργεια·
Καμπουριάζουν από την βάρος της γνώσης,

αγκομαχούν ζητώντας τον οίκτο μου, όποτε προσπαθώ να γαληνέψω.
 

Τα κρεμασμένα στους τοίχους κάδρα, γεμισμένα με ζωγραφιές,
δεν δίνουν μία προσωπική νότα στο χώρο·

Παραμονεύουν στο προσκέφαλό μου,
κρίνουν κάθε κίνηση όταν αυτή δεν συμβαδίζει με τα πεπραγμένα του δημιουργού τους.

 
Ο πελώριος καθρέφτης δεν επεκτείνει την κάμαρα,

δεν της προσφέρει ευρύχωρη όψη·
Παρατηρεί την αντανάκλασή μου,

υπενθύμιση του ποιος πραγματικά είμαι.
 

Προχθές μπήκα στο δωμάτιό μου, έκλεισα την πόρτα και τώρα δεν μπορώ να την ανοίξω.
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Περιγραφή :  Οι  εννέα  λέξε ις  που  ψάχνεις  μπορεί  να  βρίσκονται
κάθετα ,  οριζόντ ια  ή  διαγώνια .  Στον  παρακάτω  υπερσύνδεσμο

μπορείς  να  ελέγξε ις  τ ις  απαντήσεις  σου .
h t t p s : / / w o r d w a l l . n e t / r e s o u r c e / 2 8 9 7 6 6 8 6

 
Καλή  επιτυχία !

ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ  ΣΜΥΡΛΑΚΗ

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΥΑΛΑ



Λύση του σκακιστικού
προβλήματος:

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΜΥΑΛΑ



ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

A.Λ.Μ.Α.

Χορηγοί τεύχους: Οι υπεύθυνοι καθηγητές του σχολικού περιοδικού


