
Ένα μάθημα ζωής... Για να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε.. 
 
Για το μάθημα της έκθεσης... Διαδικτυακά 
 
Η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα θα την χαρακτήριζα με μια λέξη " 
τραγική". Ποιος θα το περίμενε ότι θα κατέληγαν έτσι τα πράγματα.... Όλα 
αυτά τα γεγονότα προφανώς είναι καινούργια για εμάς τους νέους και μας 
φέρνουν όλους αντιμέτωπους με τα όρια μας, τα ανθρώπινα όρια. Σαν παιδιά 
λοιπόν που είμαστε δεν έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της όλης 
κατάστασης και γινόμαστε συνένοχοι στην εξάπλωση του ιού χωρίς τη θέληση 
μας. Όλοι ζούμε μέσα στο άγχος και στην αγωνία για το τι μας επιφυλάσσει η 
επόμενη μέρα. Ζούμε έναν «πόλεμο χωρίς όπλα», δυστυχώς, και οι 
άνθρωποι πλέον είναι «μαριονέτες» του χρήματος και της εξουσίας... Πώς 
γίνεται οι άνθρωποι να θέλουν να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους για τη 
σκοπιμότητα; Καμία αίσθηση ντροπής; Όσον αφορά τους εισβολείς που 
προσπαθούν να εισβάλλουν στη χώρα μας, γιατί δεν πρόκειται για μετανάστες 
ούτε για πρόσφυγες.Κατι τέτοιο  ξεκάθαρα αποτελεί εισβολή, μιας και με βίαιο 
τρόπο εκτελώντας εντολές σα «μαριονέτες» των ανθρώπων της εξουσίας 
προσπαθούν να μπουν στην χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε 
φίλοι αλλά ούτε και εχθροί μας και ο ελληνικός στρατός τους αντιμετωπίζει με 
πλήρη επιείκεια και ανθρωπιά. Από την άλλη πλευρά, ο κορονοϊος είναι ένα 
άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα που μαστίζει θα λέγαμε όλη την ανθρωπότητα και 
όχι μόνο την Ελλάδα. Στη χώρα μας έχουν παρθεί πολύ σοβαρά μέτρα 
προστασίας των πολιτών. Και; Ποιος τηρεί αυτά τα μέτρα; Ακόμα και τα άτομα 
που κινδυνεύουν περισσότερο βρίσκονται έξω...    Τα παιδιά, από την άλλη, 
δεν έχουν πάρει την όλη κατάσταση στα σοβαρά και σκέφτονται θα λέγαμε 
μόνο τον ευατο τους. Δεν είναι μια περίοδος διακοπών! Εμείς τα παιδιά 
οφείλουμε να σκεφτούμε τους άλλους μένοντας στο σπίτι ώστενα 
περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού, αφού εμείς θα το περάσουμε ήπια όμως 
τι θα γίνει με τους παππούδες μας; Αν επρόκειτο για κάτι αστείο το κράτος δεν 
θα έμπαινε στον κόπο να πάρει τόσο αυστηρά μέτρα. Δείτε το αλλιώς : 
μπορείτε να αξιοποιήσετε σωστά αυτόν τον χρόνο και να διαβάσετε ώστε να 
νιώσετε καλύτερα. Επιπλέον, μπορείτε να περάσετε χρόνο με την οικογένεια 
σας, πράγμα που θα σας φέρει πιο κοντά. Οφείλουμε λοιπόν σα χώρα να 
κοιτάξουμε και μια φορά το συμφέρον μας για το δικό μας καλό, για κανενός 
άλλου . Παιδιά, μείνετε στο σπίτι, δεν θα πάθουμε τίποτα αν μείνουμε και λίγο 
μέσα, αφού πρόκειται για το καλό όλον μας.Ας  μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό,ας 
δούμε και το καλό των άλλων. Μέσα από όλα αυτά που περνάμε θα γίνουμε 
πιο δυνατοί και πιο ευαισθητοποιημένοι. Είναι λοιπόν καιρός να ξυπνήσουμε 
όλο μας.Είναι ένα καλό ταρακούνημα για όλους και συνειδητοποίηση ότι 
τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι όλα μπορούν να αλλάξουν σε ένα λεπτό... 
 
Ανθή Ναλμπάντη...Β2 
 


