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Πρόκληςη ενδιαφϋροντοσ μαθητών (πώσ;;;)



ύνδεςη τησ ςχολικόσ γνώςησ με την
καθημερινότητα των μαθητών (πώσ;;;)

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟ
ωσ πηγό ϋμπνευςησ

ΕΡΓΑΙΑ:Ο Οδυςςϋασ ςτο νηςύ του
Βαςιλιϊ Κορονοώού



Με ποια από τισ περιπϋτειεσ του Οδυςςϋα θα ςυγκρύνατε την
περιπϋτεια τησ καραντύνασ που ζούμε για περιςςότερο από ϋνα
μόνα; Εξηγεύςτε πώσ και γιατύ κϊποια από τισ περιπϋτειεσ του Οδυςςϋα
ςασ θυμύζει την περύςταςη που ζούμε.



Γρϊψτε το ςενϊριο (ιςτορύα) μιασ καινούριασ περιπϋτειασ του Οδυςςϋα
και των ςυντρόφων του ςτο νηςύ του Βαςιλιϊ Κορονοώού, ο οπούοσ
μολύνει όποιον τον ακουμπόςει. Με ποιον τρόπο ο Οδυςςϋασ και οι
ςύντροφού του θα τον εξουδετερώςουν για να ςυνεχύςουν το ταξύδι
τουσ;
Δοκιμϊςτε να γρϊψετε και τη θεατρικό ςκηνό (μπορεύτε να
χρηςιμοποιόςετε τυπικό ςκηνό φιλοξενύασ, αναχρονιςμούσ, τυπικϊ
επύθετα, τυπικούσ ςτύχουσ και όποια ϊλλη γνωςτό ομηρικό τεχνικό).





Ευπρόςδεκτεσ εύναι και οι ζωγραφιϋσ, αλλϊ και η μουςικό υπόκρουςη
τησ ςκηνόσ αυτόσ (Σι μουςικό θα διαλϋγατε, για να ςυνοδεύςετε τη
θεατρικό ςκηνό, πώσ θα τη ζωγραφύζατε;).



Η «περιπϋτεια» τησ καραντύνασ την οπούα βιώνουμε
παρομοιϊζεται με την περιπϋτεια του Οδυςςϋα ςτην
Ψγυγύα, το νηςύ τησ Καλυψώσ. Εκεύ ο όρωασ ϋμεινε
παρϊ τη θϋληςό του για επτϊ ολόκληρα χρόνια.
Παρόλο που κατϊ τη διϊρκεια τησ διαμονόσ του ςτο
νηςύ ο ύδιοσ περνούςε με ευχϊριςτο τρόπο τισ ώρεσ
του( φαγητό, ποτό, διαςκϋδαςη), η επιθυμύα τησ
επιςτροφόσ του ςτην πατρύδα του, την Ιθϊκη, τον
ϋκανε να μην περνϊει καλϊ με αποτϋλεςμα να νιώθει
εγκλωβιςμϋνοσ και να περιμϋνει με ανυπομονηςύα
την ςτιγμό που η νύμφη Καλυψώ θα τον αφόςει να
φύγει.



Με παρόμοιο τρόπο όλοι εμεύσ ζούμε την
καραντύνα. Όπωσ ο Οδυςςϋασ, ϋτςι και εμεύσ, για
λιγότερο βϋβαια χρονικό διϊςτημα (περύπου
2μόνεσ),βριςκόμαςτε «εγκλωβιςμϋνοι» ςτα ςπύτια
μασ ςτα οπούα παραμϋνουμε χωρύσ την θϋληςη
μασ, περνώντασ όμωσ όμορφα μαζύ με τα
ςυγγενικϊ μασ πρόςωπα, αναμϋνουμε την ώρα
που θα μασ επιτρϋψουν χωρύσ περιοριςμούσ
(μόνυμα ό ϋντυπο μετακύνηςησ) να πϊμε
οπουδόποτε επιθυμούμε, να ςυναντηθούμε με
φύλουσ και ςυγγενεύσ.



Ο Οδυςςϋασ, όπωσ γνωρύζουμε ϋζηςε πολλϋσ περιπϋτειεσ κατϊ
τη διϊρκεια του Νόςτου του. Μύα από αυτϋσ εύναι και η 7χρονη
παραμονό του ςτο νηςύ τησ Καλυψώσ (Ωγυγύα). Η παραμονό του
ςτο νηςύ παρουςιϊζει μεγϊλη ομοιότητα με αυτό ςτο ςπύτι
(καραντύνα). Η ομοιότητα αυτό χαρακτηρύζεται από 1 και μόνο
παρϊγοντα: την υποχρεωτικό διαμονό μϋςα ςτο ςπύτι-νηςύ.



Καθώσ εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να μην βγαύνουμε από το ςπύτι,
ϋτςι και ο Οδυςςϋασ, όντασ «όμηροσ» ςτην Ψγυγύα λόγω θεώκόσ
τιμωρύασ, εύναι και αυτόσ υποχρεωμϋνοσ να μεύνει ςτο νηςύ.
Επομϋνωσ, ςυμπεραύνουμε πωσ και εμεύσ, αλλϊ και ο Οδυςςϋασ,
βριςκόμαςτε ςε παρόμοια κατϊςταςη. Ναι μεν για
διαφορετικούσ λόγουσ αλλϊ και οι δύο διανύουμε «μια περύοδο
καραντύνασ».



Ο κορονοώόσ ειςϋβαλε ύπουλα ςτη ζωό μασ, όπωσ και η
Κύρκη ςτη ζωό του Οδυςςϋα. Ϊτςι ξαφνικϊ, ύπουλα,
αθόρυβα μεταμορφώνει τουσ ςυντρόφουσ του ςε
γουρούνια, όπωσ και ο κορονοιόσ ςκόρπιςε θϊνατο και
αρρώςτια ςτουσ ανθρώπουσ. Σην Κύρκη την αντιμετώπιςε
δραςτικϊ ο Οδυςςϋασ πριν να εύναι αργϊ , ϋτςι και ο
ϊνθρωποσ δραςτικϊ αντιμετώπιςε αυτό την πανδημύα. Η
Κύρκη νικόθηκε από τον Οδυςςϋα και ο κορονοώόσ από
όλουσ μασ.



…Περπατούςαμε μϋςα ςτο δϊςοσ για αρκετό ώρα
όταν ξαφνικϊ πετϊχτηκε ϋνασ λαγόσ μϋςα από
τουσ θϊμνουσ και μασ εύπε: « κακόμοιροι
ϊνθρωποι, θϋλετε να πεθϊνετε; Εκεύ που πϊτε ζει ο
Βαςιλιϊσ Κορονοώόσ που εύναι μϋγασ και τρανόσ.
Κανεύσ δεν του γλιτώνει και γρόγορα-γρόγορα τον
τϊφο ςασ θα ςτρώνει…. Ό,τι και να κϊνετε μην τον
ακουμπόςετε αν θϋλετε να ζόςετε….»
και
εξαφανύςτηκε...



…Ο Οδυςςϋασ πηγαύνει ςτο παλϊτι του βαςιλιϊ Κορονοώού με τα

χϋρια του καλυμμϋνα με ύφαςμα, ώςτε να μην μολυνθεύ, αν
χρειαςτεύ να αγγύξει τον βαςιλιϊ. κοπόσ του εύναι να τον
ξεγελϊςει προςφϋροντασ ωσ δώρο φιλοξενύασ ϋναν αςκό κραςύ
που ϋχει μϋςα το αντύδοτο που υπϊρχει ςτο αύμα του ςυντρόφου
του και ϋτςι να εξοντώςει τον βαςιλιϊ.
.

Έφταςα τότε με ςπουδό ωσ το παλϊτι και ο βαςιλιϊσ
Κορονοώόσ ότανε μϋςα. ε θρόνο αναπαυότανε
λεπτουργημϋνο κι όμορφο.
Και ςαν τα μϊτια του ϋριξε και εύδε τη θωριϊ μου
ςηκώθηκε, μου ϋςφιξε το χϋρι το δεξύ και ρώτηςε
προςφϋροντασ ςκαμνύ για να καθύςω:
«Ξϋνε μου καλωςόριςεσ, ϋλα να ςε φιλϋψουμε κι αφού
το δεύπνο μασ χορτϊςεισ, τότε μου λεσ το λόγο τησ
επύςκεψόσ ςου. Ποιοσ τϊχα να ‘ςαι και από πού ςε
φϋρνουν κατϊ δω οι πλωτού ςου δρόμοι;»



…Μϋςα ςτη νύχτα δύο νόπιοι ςύντροφοι του Οδυςςϋα
πόγαν ςτο δωμϊτιο του βαςιλιϊ και δεν φορούςαν ούτε
μϊςκεσ ούτε γϊντια, τον ακούμπηςαν και μετϊ από λύγο
μολύνθηκαν από τον ιό. Εκεύνη την ςτιγμό ο Οδυςςϋασ
ξύπνηςε και κατϊλαβε ότι δύο ςύντροφοι του ϋλειπαν,
περπϊτηςε ςτισ μύτεσ και πόγαινε προσ το δωμϊτιο του
βαςιλιϊ, όταν ϊνοιξε την πόρτα τουσ εύδε εκεύ μϋςα, τουσ
πόγε ςτο δωμϊτιο τουσ και τουσ ϋβαλε ςε καραντύνα για
14 ημϋρεσ, τουσ εύπε να μεύνουν μϋςα και να μην φύγουν
από εκεύ…

Σην επόμενη μϋρα ο Οδυςςϋασ ξεκινϊ για το Μαντεύο. Λύγεσ μϋρεσ αργότερα κατόρθωςε να φτϊςει. Σώρα, το
μόνο που πρϋπει να κϊνει για να θεραπεύςει τον λαό του εύναι να ςπρώξει την μεγϊλη θύρα και να μπει ςτο
δωμϊτιο όπου η Πυθύα ϋδινε τουσ δεςμούσ. Ο Οδυςςϋασ μπαύνει και πρ0τού μιλόςει η Πυθύα αρχύζει…
Πυθύα: «Σι ςε φϋρνει εδώ ξϋνε; Ένα πρόβλημα;, Μια απορύα; Ένα δύλλημα; Δώςε μου την παλϊμη ςου να την
διαβϊςω».
Ο Οδυςςϋασ δύνει την παλϊμη του ςτην Πυθύα.
Πυθύα: «Από ό,τι βλϋπω εύςαι υπεύθυνοσ. Νοιϊζεςαι για τουσ ςυμπατριώτεσ ςου. Εύςαι ϋνασ…. Βαςιλιϊσ. Έχει ϋνα
ςπουδαύο παρελθόν μου λϋνε τα πνεύματα. Οι Έλληνεσ όλοι μιλούν για εςϋνα. Σώρα ξϋνε ποιο εύναι το όνομϊ
ςου;»
Οδυςςϋασ: « Εύμαι ο Οδυςςεύσ, γιοσ του Λαϋρτη, τη θαλαςςοφύλητη Ιθϊκη κυβερνώ. Νόςτο ςκληρό πϋραςα.
Πολλούσ ϊντρεσ ϋχαςα. Πρόβλημα μου, ο λαόσ μου. Πιο ςυγκεκριμϋνα η πατρύδα μου, υποφϋρει από μια
αςθϋνεια, η οπούα ϋχει οδηγόςει ςε θϊνατο πολλούσ ανθρώπουσ. Η θεραπεύα για την αςθϋνεια ποια εύναι;»
Πυθύα: « Η θεραπεύα εύναι ςτο αύμα ενόσ βαςιλιϊ. Ενόσ βαςιλιϊ που τον αναζητούν πολλού εδώ και καιρό. Μόνο το
αύμα του θεραπεύει την αρρώςτια. Προτού φύγεισ μια τελευταύα ςυμβουλό: ο βαςιλιϊσ κατοικεύ ςε νηςύ».

Ξαναζότηςα τη βοόθεια του Δύα και κούταξα πϊλι ςτον
ουρανό. Ικϋτευςα για ακόμη μια φορϊ τουσ θεούσ και
φαντϊζομαι ότι το ύδιο ϋκαναν και οι ςύντροφοι μου.
Και να που ϋγινε το θαύμα ……Αλληλούια!!!!
Εκατοντϊδεσ κεραυνού ϋπεςαν από τον ουρανό και
εξόντωςαν τον Βαςιλιϊ Κορονοώό, το ςτρατό του και μαζύ
τον ιό. Όλα πόγαν καλϊ τελικϊ.
Γλιτώςαμε για ακόμη μια φορϊ. Φαιρόμαςταν που τα
καταφϋραμε και όμαςταν ζωντανού και τραγουδώντασ ςιγϊςιγϊ πόγαμε προσ το λιμϊνι. Μπόκαμε ςτα καρϊβια μασ και
ςυνεχύςαμε το ταξύδι μασ για την Ιθϊκη. Ϊτςι γλιτώςαμε
εμεύσ από το Βαςιλιϊ Κορονοώό.
 Για εςϊσ δεν ξϋρω…….

ΕΡΓΑΙΑ:Η ελληνικό γραφό του
CORONAVIRUS
(Ετυμολογύα-Αντιδϊνεια)







Χϊξε ςτο διαδύκτυο τισ απόψεισ που υπϊρχουν για
την ελληνικό γραφό του ιού coronaviruσ (γιατύ ςτο
διαδύκτυο και όχι ςτο λεξικό;)
Ποια εύναι η πιο ‘ςωςτό’ ό μόπωσ ιςχύουν όλεσ, ωσ
ϋνα βαθμό;
Προβληματύςου για το τι εύναι αυτό που καθορύζει
το ςωςτό και λϊθοσ ςε ζητόματα γλώςςασ.
Με την ευκαιρύα, διϊβαςε για να μϊθεισ τι εύναι τα
αντιδϊνεια ςτην ελληνικό γλώςςα, όπωσ η κορόνα
(δεσ το ςχετικό υλικό ςτην πλατφόρμα e-class).



…Όταν εμφανύςτηκε το πρώτο κρούςμα του
νϋου φονικού ιού, οι περιςςότεροι τον
ϋγραψαν ωσ κοροναώό, μεταφρϊζοντασ κατϊ
γρϊμμα το coronavirus...



…Οι εκδοχϋσ τησ λϋξησ (Κορονοώόσ, Κοροναώόσ)
ϋχουν τισ εξόσ εξηγόςεισ. Η πρώτη δημιουργεύται
λόγω τησ ορθογραφύασ τησ λϋξησ Κορόνα/Κορώνα.
Επειδό αυτό η λϋξη γρϊφεται και με τουσ δύο
τύπουσ, υπϊρχει και η διαφορϊ και
αντιφατικότητα των τύπων τησ λϋξησ, Κορονοώόσ ό
Κορωνοώόσ. Μετϊ από ϋρευνα ϋμαθα πωσ ο
γλωςςολόγοσ κ. Μπαμπινιώτησ αποδϋχεται και
τουσ δύο τύπουσ, αλλϊ προτιμϊ τον δεύτερο, γιατύ
ϋτςι φαύνεται η ετυμολογικό ςυγγϋνεια με την
αρχαιοελληνικό λϋξη κορώνη…





…Μου πόρε πολλϋσ μϋρεσ για να βρω τη ςωςτό,
όμωσ μετϊ από μύα μεγϊλη εξερεύνηςη μϋςα ςε
λεξικϊ, εγκυκλοπαύδειεσ , την βικιπαύδεια , αλλϊ
ακόμη και τισ ειδόςεισ, κατϋληξα ςτο ςυμπϋραςμα
ότι η αγγλικό λϋξη coronavirus γρϊφεται κορωναώόσ.
Πολλού ειδικού επιςόμαναν ότι προϋρχεται απο τη
λϋξη κορώνα , η οπούα προκύπτει από το αρχαύο
<<κορώνη>> ςύμφωνα με τον γλωςςολόγο κ.
Μπαμπινιώτη και το β ςυνθετικό με το οπούο
ςυνοδεύεται , δηλαδό η λϋξη ώόσ, αναφϋρεται ςε
κϊτι το οπούο πλόττει τα κύτταρα μασ, μολύνει τον
οργανιςμό μασ…





…Η πιο ςωςτό γραφό κατϊ την γνώμη μου
εύναι η ϊποψη του γλωςςολόγου κ.
Μπαμπινιώτη. Δεν νομύζω πωσ και οι ϊλλεσ
γραφϋσ εύναι εντελώσ λϊθοσ.
Αυτό που καθορύζει πολλϋσ φορϋσ το ςωςτό
ό το λϊθοσ ςε ζητόματα γλώςςασ εύναι ποια
γραφό ϋχει περϊςει ςε περιςςότερο κόςμο.
Ϊτςι η γραφό αυτό επιβϊλλεται ωσ ςωςτό
και ςτουσ υπόλοιπουσ...



Ποια εύναι η πιο ‘ςωςτό’ ό μόπωσ ιςχύουν όλεσ, ωσ ϋνα βαθμό;
Επειδό οι απόψεισ εύναι πολλϋσ και διαφορετικϋσ και όλεσ
υποςτηρύζονται από επιχειρόματα δεν ξϋρουμε ακόμα πια από
αυτϋσ τισ τρεισ περιπτώςεισ εύναι η πιο ‘ςωςτό’.



Προβληματύςου για το τι εύναι αυτό, το οπούο καθορύζει το
ςωςτό και λϊθοσ ςε ζητόματα γλώςςασ.
Η νεοελληνικό γλώςςα, όπωσ κϊθε γλώςςα, εξελύςςεται
διαρκώσ παρακολουθώντασ τισ κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ,
πολιτικϋσ και πολιτιςτικϋσ αλλαγϋσ που ςυμβαύνουν ςτην
κοινωνύα, διαπύςτωςη την οπούα οριςμϋνοι δεν θϋλουν να
παραδεχτούν. Ωρα ϋτςι ςυμπεραύνουμε ότι το «ςωςτό» και το
«λϊθοσ» ςτη γλώςςα ϋχει ςχετικό αξύα.



Ποια εύναι η πιο ‘ςωςτό’ ό μόπωσ ιςχύουν όλεσ, ωσ ϋνα
βαθμό;
Δεν νομύζω πωσ μπορώ να πω ότι κϊποια εύναι πιο
ςωςτό από την ϊλλη. Κατϊ κϊποιον τρόπο όλεσ ιςχύουν
ωσ ϋνα βαθμό.



Προβληματύςου για το τι εύναι αυτό, το οπούο καθορύζει
το ςωςτό και λϊθοσ ςε ζητόματα γλώςςασ.
Σο μεγαλύτερο κριτόριο εύναι η αρχαύα γλώςςα. Η κϊθε
λϋξη τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ προϋρχεται από την
αρχαύα γλώςςα όπου ϋχουν τισ ρύζεσ τουσ. ε πολλϋσ
χώρεσ που ϋχουν πιο πρόςφατο πολιτιςμό δανεύζονται
πολλϊ χαρακτηρύςτηκα ϊλλων χώρων.



Η κρητικό μαντινϊδα ωσ εργαλεύο
εξοικεύωςησ με τον ιαμβικό 15ςύλλαβο τησ
δημοτικόσ πούηςησ (θεωρητικό ενημϋρωςη
για τη δημοτικό πούηςη)



ΕΡΓΑΙΑ: Δοκύμαςε να γρϊψεισ τη μαντινϊδα
τησ καραντύνασ, να ςυμπληρώςεισ, να
διορθώςεισ προβληματικϋσ μαντινϊδεσ
(πρακτικό εξϊςκηςη)



Ποιοσ το 'φτιαξε την ϊνοιξη ϊνθρωπο να μην δούμε
και νϋα τησ καταςτροφόσ ςυνϋχεια να ακούμε;



Πϋραςε ϊλλη μια χρονιϊ ςε τούτο το ςχολεύο
και τρϋχαμε ςτο διϊλειμμα μπροςτϊ ςτο κυλικεύο.



Ϋθελα να’ μουνα πουλύ να πϋταγα ςτ’ αςτϋρια
και ν’ ϊφηνα κϊτω ςτη γη όλη μου τη μιζϋρια.



Εύναι η φύςη όμορφη, βουνϊ , λύμνεσ και δϊςη,
και όποιοσ δεν τη ςϋβεται, να ξϋρεισ ϋχει χϊςει.






Μϋνω ςτο ςπύτι αςφαλόσ, μακριϊ από το ςχολεύο
να μην κολλόςω τύποτα και πϊω ςτο ιατρεύο
Μϋνω ςτο ςπύτι αςφαλόσ, μακριϊ από το ςχολεύο
κοιμϊμαι ωσ πολύ αργϊ, ξυπνϊω κατϊ τισ δύο
Μϋνω ςτο ςπύτι αςφαλόσ, μακριϊ από το ςχολεύο
μα δεν αντϋχω ϊλλο πια τϋτοιο τρελοκομεύο
Μϋνω ςτο ςπύτι αςφαλόσ, μακριϊ από το ςχολεύο
να΄ μαι Ιούλη υγιόσ να φύγω για τη Φύο

Σ' ϊκουςεσ Αρετούςα μου το Θλιβερό μαντϊτο;
μια πανδημύα ϋφταςε κι εφϋρ' τα πϊνω κϊτω
Πολλού 'ν' αυτού που ϋχουνε λύγο λοξϊ πνευμόνια
κι ϊλλοι όμωσ λεν πωσ θα ςωθούν με μια απλό κολόνια
Και όρθε μιαν αργαντινό και εύπαν οι μεγϊλοι
Πωσ θε' για το κοινό καλό να 'μϊςτε ςπύτι πϊλι
Και τότε εγώ το αγροικώ και λϋω θα μεύνω μϋςα
Κι ϊμα εύναι να 'χω πυρετό θα βϊλω μια κομπρϋςα

ΕΡΓΑΙΑ: Για τη φύςη του ιςτορικού γεγονότοσ
Προβληματύςου για το τι ονομϊζουμε ιςτορικό γεγονόσ.
Ποια ιςτορικϊ γεγονότα περιλαμβϊνονται ςτα βιβλύα ιςτορύασ;
Ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ τουσ;
 Η πανδημύα του covid-19 ανόκει, κατϊ τη γνώμη ςου, ςτα
ιςτορικϊ γεγονότα; Πιςτεύεισ ότι θα περιλαμβϊνεται ςτα βιβλύα
ιςτορύασ που θα γραφτούν ςτο μϋλλον; (ϋρευνα ςτα βιβλύα
ιςτορύασ για ϊλλεσ επιδημύεσ)



ΣΟΧΟΙ
 διϊκριςη ςυμβϊντοσ/ιςτορικού γεγονότοσ
 ςυζότηςη για τισ ςυνϋπειεσ των ιςτορικών γεγονότων με βϊςη
τα όςα διδϊχτηκαν ςτην Ιςτορύα Γ’ Γυμναςύου για ςημαντικϊ
ιςτορικϊ γεγονότα: ελληνικό επανϊςταςη, βιομηχανικό
επανϊςταςη)



Η εργαςύα με τουσ μαθητϋσ και μαθότριεσ τησ
εφημερύδασ ςυνεχύςτηκε, παρϊ το κλεύςιμο των
ςχολεύων, με ανϊθεςη νϋων ϊρθρων που
ςχετύζονταν με την επικαιρότητα, αλλϊ και με
εκκρεμό ϊρθρα που ολοκληρώθηκαν ςτην
περύοδο τησ καραντύνασ υπό τον τύτλο ΑΡΘΡΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΙΣΙ











Ημερολόγιο
Επιςτολικό Επικοινωνύα
Ιςτορικό διερεύνηςη
Υιλοςοφικϊ δοκύμια
Βιβλιοπαρουςύαςη
Κριτικό κινηματογραφικόσ ταινύασ
Λεξικό
Ετυμολογικό διερεύνηςη λϋξησ

κϋψεισ-ςυναιςθόματα για μια
πρωτόγνωρη κατϊςταςη που όλοι
βιώνουμε
 Προτϊςεισ για αξιοπούηςη του ελεύθερου
χρόνου
 υμβουλϋσ για την διαχεύριςη του ϊγχουσ
 τϊςη απϋναντι ςτην ενημϋρωςη (fake
news)
 Σηλεκπαύδευςη (ςύγχρονη-αςύγχρονη)


Επικαιρότητα (Ορκωμοςύα Προϋδρου, Αφό
Ολυμπιακόσ Υλόγασ, Μϋτρα αντιμετώπιςησ τησ
πανδημύασ )
 Ιςτορικϊ θϋματα (ιςτορύα επιδημιών, Λοιμόσ
τησ Αθόνασ, Μαύρη Πανώλη, Ιςπανικό Γρύππη,
πιναλόγκα: το νηςύ των λεπρών, Οι επιδημύεσ
ςτα χρόνια του Καποδύςτρια)
 Επετειακϊ κεύμενα (ϋξοδοσ Μεςολογγύου)
 Φιλοςοφικού προβληματιςμού:
«Ουδϋν κακόν αμιγϋσ καλού» «Γηρϊςκω αεύ
διδαςκόμενοσ» «Η ελευθερύα τησ ϊποψησ»
 Εκδρομό Γ’ Γυμναςύου ςτην Κύπρο




Φανταςύα-Έκφραςη ςυναιςθημϊτων



Δημιουργικότητα-Εγρόγορςη-Εργατικότητα



Ενδιαφϋρον για την επικαιρότητα και την ψύχραιμη
αντιμετώπιςό τησ



υνεργαςύα (εξ αποςτϊςεωσ, τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό)



Ψηφιακϋσ δεξιότητεσ (ςύνταξη ηλεκτρονικού κειμϋνου,
ςύνταξη ηλεκτρονικών μηνυμϊτων ςτην
eclass,αποςτολό εργαςιών, γνωριμύα με την πλατφόρμα,
βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ ppt/διϊκριςη από εργαςύεσ)

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Κυριακό, 22-3-2020

Φθεσ βγόκε καινούρια ανακούνωςη. 27 Απριλύου θα ανούξουν
τα ςχολεύα! Μϋχρι τότε πρϋπει να περϊςω τον χρόνο μου
δημιουργικϊ, ςκϋφτομαι. Εφόςον μασ απαγορεύεται η ϋξοδοσ
από το ςπύτι, πρϋπει να βρω ϋναν ενδιαφϋροντα τρόπο να
περϊςει η μϋρα μου. Όμωσ πϊντα καταλόγω ςτην βαρετό μου
ρουτύνα! Σουλϊχιςτον ασ το δούμε αλλιώσ το όλο θϋμα… Μϋςω
αυτόσ τησ δοκιμαςύασ, όπωσ θα ϋλεγα, μασ ϋχει δοθεύ η ευκαιρύα
να περϊςουμε λύγο ό και πολύ χρόνο με τουσ αγαπημϋνουσ μασ,
να γελϊςουμε λύγο παραπϊνω, να κοιμηθούμε λύγο παραπϊνω.
Δεν εύναι και τόςο ϊςχημα, ϋτςι; Βϋβαια, ςαφώσ και θα όταν
πολύ καλύτερα, αν μασ δινόταν αυτό η ευκαιρύα χωρύσ να
κινδυνεύουν ϊνθρωποι.

Μαρτύου 2020

Πτολεμαώδα, Σϊββατο 14

Η ώρα εύναι 9:40 το πρωύ. Με ξύπνηςε το φώσ του όλιου
που ειςϋβαλε ςτο δωμϊτιό μου από τα δύο παρϊθυρα.
Σαρϊχτηκα και αναπόδηςα ςτο κρεβϊτι μου τόςο
γρόγορα που ϊκουςα το ςτρώμα του κρεβατιού μου να
τρύζει. Πριν κϊνω οτιδόποτε, ϋτρεξα ςτον υπολογιςτό να
μϊθω κϊτι καινούριο ςχετικϊ με τον ιό. Δύο θϊνατοι
ςτην Ελλϊδα και μϊλιςτα ο ϋνασ ςτην πόλη μου. Η
καρδιϊ μου χτυπούςε πολύ δυνατϊ, καθώσ διϊβαζα τα
δυςϊρεςτα νϋα και ϋνιωςα ϋνα ξαφνικό μυρμόγκιαςμα
να διαπερνϊ ολόκληρη την ςπονδυλικό μου ςτόλη…

Αγαπητό μου Ωννα,

Δευτϋρα, 16-3-2020

Ϊχουμε καιρό να επικοινωνόςουμε. Από τότε που ϋκλειςαν τα ςχολεύα λόγο του νϋου ιού που
κυκλοφορεύ όλοι καθόμαςτε ςτα ςπύτια μασ για να προςτατευτούμε. Εκτόσ από τα ςχολεύα
ϋχουν κλεύςει και όλα τα αθλητικϊ κϋντρα και τα φροντιςτόρια. Σισ πρώτεσ μϋρεσ δεν
βαριόμουν αλλϊ τώρα δεν ξϋρω τι να κϊνω για να γεμύςω την ημϋρα μου. Ϊχω αρχύςει να
διαβϊζω ϋνα ωραύο λογοτεχνικό βιβλύο για εφόβουσ. Παρόλο που ϋχουν κλεύςει τα ςχολεύα και
τα φροντιςτόρια εγώ διαβϊζω, ιδιαύτερα για το φροντιςτόριο μου γιατύ θα δώςω εξετϊςεισ για
το πτυχύο μου. Πρότεινε μου και εςύ, τι ϊλλο μπορώ να κϊνω μϋςα ςτην μϋρα μου;
Κωνςταντύνα
Αγαπητό μου Κωνςταντύνα,

Σρύτη, 17-3-2020

υγγνώμη που δεν ςου απϊντηςα εγκαύρωσ. Από τη ςτιγμό που ϋμαθα για το κλεύςιμο των
ςχολεύων, λόγω του ιού που κυκλοφορεύ χϊρηκα πολύ, αλλϊ, όςο περνϊνε οι μϋρεσ, βαριϋμαι
αρκετϊ, τουλϊχιςτον όταν πηγαύναμε ςχολεύο γϋμιζε η μϋρα μασ! Για να γεμύςω την ημϋρα μου
διαβϊζω κι εγώ για το πτυχύο μου ςτα αγγλικϊ, όμωσ κϊνω και καμιϊ επανϊληψη ςτα
μαθόματα του ςχολεύου μου. Επύςησ ϋχω ϊπλετο χρόνο για να κϊνω και τισ εργαςύεσ του
ςχολεύου μου. Για να γεμύςεισ την ημϋρα ςου μπορεύσ να δεισ καμιϊ ταινύα, να παύξεισ κϊποιο
επιτραπϋζιο με την οικογϋνεια ςου και να κϊνεισ επαναλόψεισ για το ςχολεύο.
Ωννα

Χρόςιμο λεξικό ςτην εποχό του κορoνοώού
Σο τελευταύο διϊςτημα ϋχουν μπει καινούριεσ λϋξεισ ςτο λεξιλόγιο μασ, λόγω του
κορονοώού, που εξαπλώθηκε ταχύτατα ςε ολόκληρο τον κόςμο. Πριν από μερικούσ μόνεσ
όταν μια λϋξη ϊγνωςτη ςτουσ περιςςότερουσ. Πλϋον εύναι η πρώτη λϋξη που ακούει
κϊποιοσ, όταν ξυπνϊει, και η τελευταύα, πριν κοιμηθεύ. Ψςτόςο ο κορονοώόσ ϋχει φϋρει
μαζύ του και ϊλλεσ λϋξεισ που πλϋον τησ λϋει ό τησ ακούει κϊποιοσ ςυχνότερα και από το
«καλημϋρα»! Διαβϊςτε λοιπόν το μικρό λεξικό του κορονοώού!


Ανοςύα: Η φυςικό ιδιότητα ενόσ οργανιςμού να μην προςβϊλλεται από οριςμϋνεσ
αςθϋνειεσ.



Διαςπορϊ: Διϊδοςη, εμφϊνιςη επιβεβαιωμϋνων κρουςμϊτων για τα οπούα δεν εύναι
γνωςτόσ ο τόποσ όςο και η πηγό μετϊδοςησ.



Επιδημύα: Η εμφϊνιςη ςε μια περιοχό μιασ μολυςματικόσ αςθϋνειασ, η οπούα
εξαπλώνεται γρόγορα ςε μεγϊλο αριθμό ατόμων.



Επιδημιολόγοσ: Γιατρόσ ειδικευμϋνοσ ςτην επιδημιολογύα, δηλαδό τον κλϊδο τησ
ιατρικόσ που αςχολεύται με τισ επιδημύεσ.



Καραντύνα: Η απομόνωςη για ϋνα ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα (παλιότερα ςαρϊντα >
ςτην ιταλικό γλώςςα quaranta=40) ανθρώπων που προϋρχονται από περιοχϋσ με
επιδημύα.

Μαθητϋσ …τηλεκπαιδευόμενοι!
Σηλεκπαύδευςη… τι εύναι πϊλι αυτό; Ση λϋξη αυτόν την ϊκουςα για πρώτη
φορϊ λύγο πριν αναγκαςτώ να μεύνω ςπύτι, όταν ϋκλειςαν τα ςχολεύα εξαιτύασ
του κορωνοώού. ύνθετη λϋξη μασ εύχε πει η κυρύα που αποτελεύται από το
πρόθεμα -τηλε, που ςημαύνει μακριϊ, και την λϋξη εκπαύδευςη που εύναι η
διαδικαςύα μετϊδοςησ τησ γνώςησ. Μετϊ από λύγο την ξϋχαςα...
τα πρώτα μαθόματα εύχαμε κϊποιεσ δυςκολύεσ, γιατύ δεν ξϋραμε πώσ να
βρούμε και πώσ να μπούμε ςτα μαθόματα, όπωσ και πώσ να κϊνουμε τισ
αςκόςεισ μασ. Μιλούςαμε ςτο τηλϋφωνο μεταξύ μασ για να βγϊλουμε ϊκρη ό
ρωτούςαμε τα μεγαλύτερα αδϋρφια μασ να μασ βοηθόςουν. ιγϊ-ςιγϊ όμωσ
μϊθαμε να χρηςιμοποιούμε την πλατφόρμα. Λύγο θϋμα ϋχουμε ακόμα με τα
μικρόφωνα και τισ κϊμερεσ, αλλϊ θα τα καταφϋρουμε. Εύναι πολύ ωραύα να
ξαναβλϋπουμε τουσ καθηγητϋσ μασ και να ακούμε τουσ ςυμμαθητϋσ μασ! Μου
ϋχουν λεύψει όλοι και θϋλω να ξαναβρεθούμε ςτο ςχολεύο μασ! Η
τηλεκπαύδευςη εύναι όμωσ αςφαλϋςτερη λύςη ςτην εποχό του κορονοώού.
Κρατϊμε, όχι μόνο δύο μϋτρα απόςταςη, αλλϊ εκατοντϊδεσ και χιλιϊδεσ.
Menoumespiti και περνϊμε όλοι καλϊ!


Ένασ ϋφηβοσ αναρωτιϋται πώσ να αντιμετωπύςει την …
κορονοώοφοβύα
Πώσ μπορούμε να αντιμετωπύςουμε την μεγϊλη ανηςυχύα και φοβύα μασ;






Εύναι ςημαντικό να υπενθυμύζουμε ςτον εαυτό μασ ότι πρϋπει να
παραμεύνουμε ψύχραιμοι και να μην ςπϋρνουμε τον πανικό με υπερβολικϋσ
αντιδρϊςεισ.
Εύναι καλό να ςκεφτόμαςτε ότι ςτην παγκόςμια ιςτορύα οι λαού και οι χώρεσ
ϋχουν ζόςει ξανϊ και ξανϊ επιδημύεσ και πανδημύεσ που τουσ αποδεκϊτιςαν.
Ωρα όλο αυτό που ζούμε ϋχει ξαναςυμβεύ πολλϋσ φορϋσ ςτο παρελθόν.
Αυτό που πρϋπει να μασ παρηγορεύ εύναι ότι ςόμερα εύμαςτε πιο δυνατού, αφού
η καλύτερη ιατροφαρμακευτικό περύθαλψη και η πρόοδοσ ςτην
φαρμακολογύα μασ δύνουν τη δυνατότητα να τιθαςεύςουμε πιο γρόγορα τον ιό.

Πώσ μπορούμε να αντιμετωπύςουμε την μεγϊλη ανηςυχύα και φοβύα μασ;




Σο διαδύκτυο μασ κρατϊει ςυντροφιϊ, καθώσ μπορούμε και ϋχουμε
επικοινωνύα με τον υπόλοιπο κόςμο ενώ βριςκόμαςτε ςε καραντύνα.
Ξεχνιόμαςτε, ψυχαγωγούμαςτε και περνϊμε λύγο πιο ευχϊριςτα την ώρα μασ.
Η ενημϋρωςη εύναι ςυνεχόσ και, όταν γύνεται με μϋτρο, μασ βοηθϊ να
καταλϊβουμε τι ςυμβαύνει. Ψςτόςο μασ κατακλύζουν ςυνεχώσ καινούριεσ
ειδόςεισ, για τισ οπούεσ δεν γνωρύζουμε πολύ ςυχνϊ αν εύναι ϋγκυρεσ. Η
παραπληροφόρηςη εύναι αρκετϊ επικύνδυνη, ειδικϊ ςε θϋματα υγεύασ, και για
αυτό θα πρϋπει να διαςταυρώνουμε τισ πληροφορύεσ που διαβϊζουμε ό που
ακούμε ώςτε να μην υπϊρχουν παρανοόςεισ και παρϊλογοι φόβοι!

Σελετό αφόσ τησ Ολυμπιακόσ Φλόγασ
Σην Πϋμπτη 12 Μαρτύου 2020 πραγματοποιόθηκε ςτην Αρχαύα Ολυμπύα η
τελετό αφόσ τησ Ολυμπιακόσ Φλόγασ. Φϋτοσ όμωσ κϊτι ιδιαύτερο ςυνϋβη. Η
τελετό όταν κλειςτό για το κοινό, εξαιτύασ των μϋτρων προςταςύασ για τον
Covid-19.Σο ταξύδι τησ φλόγασ ξεκύνηςε και η Άννα Κορακϊκη όταν η πρώτη
λαμπαδηδρόμοσ, αλλϊ και η πρώτη γυναύκα λαμπαδηδρόμοσ ςτην ιςτορύα
τησ αφόσ τησ Ολυμπιακόσ Φλόγασ από το 1936! Σο αρχικό ςχϋδιο όταν να
περϊςει από 37 πόλεισ, 15 αρχαιολογικούσ χώρουσ και να
πραγματοποιηθούν 28 τελετϋσ, καθώσ και να διαςχύςει την χώρα κϊνοντασ
3.500 χλμ και να μεταφερθεύ από 600 δρομεύσ…



Ωλκη Ζϋη (1923-2020)



Η Ωλκη Ζϋη όταν Ελληνύδα ςυγγραφϋασ και πεζογρϊφοσ.
Γεννόθηκε την 15η Δεκεμβρύου 1923. Ϊζηςε όλα τα μεγϊλα
ελληνικϊ πολιτικϊ γεγονότα του 20ου αιώνα, όπωσ τον Β’
Παγκόςμιο πόλεμο και την κατοχό, τον εμφύλιο πόλεμο, τη
δικτατορύα, καθώσ και εξορύεσ και φυλακύςεισ, λόγω τον
αριςτερών πολιτικών τησ πεποιθόςεων. πούδαςε ςτο Εθνικό
Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών, ςτη Δραματικό χολό
του Ψδεύου Αθηνών και, ςε μεγαλύτερη ηλικύα, ςτο
Κινηματογραφικό Ινςτιτούτο τησ Μόςχασ ςτο τμόμα
ςεναριογραφύασ.



Ϊφυγε από τη ζωό ςτισ 27 Υεβρουαρύου του 2020, ςε ηλικύα 97
ετών, λύγουσ μόνεσ αφού κυκλοφόρηςε το τελευταύο τησ βιβλύο «
Ϊνα παιδύ από το πουθενϊ».

Οι Μικρϋσ κυρύεσ
Πρόςφατα παρακολουθόςαμε ςτον κινηματογρϊφο τησ πόλησ μασ την
ταινύα Μικρϋσ Kυρύεσ…
Η ταινύα εύναι βαςιςμϋνη ςτο παγκοςμύωσ γνωςτό μυθιςτόρημα
τησ Λουύζα Μϋι Ωλκοτ… Η ςυγκεκριμϋνη ταινύα μασ ευαιςθητοπούηςε
ςχετικϊ με την ανιςότητα των δύο φύλων και τα δικαιώματα των
γυναικών, καθώσ ςε μεγϊλο βαθμό υπεραςπύζεται τα δικαιώματϊ τουσ
και τη θϋςη τουσ ςτην κοινωνύα, μϋςα από την προςπϊθεια τησ Σζο να
γρϊψει και να εκδώςει το δικό τησ μυθιςτόρημα. Μια ταινύα με
φεμινιςτικό και ανατρεπτικό περιεχόμενο για τα δεδομϋνα τησ εποχόσ
ςτην οπούα αναφϋρεται, και με πολύ εντυπωςιακϊ κοςτούμια και
ςκηνικϊ που παραπϋμπουν ςτισ αρχϋσ του 19ου αι αιώνα…

Για την κυπριακό διϊλεκτο








Πολλϊ μασ ϋκαναν εντύπωςη ςτην Κύπρο! Ϊνα από αυτϊ εύναι ο τρόποσ ομιλύασ των
Κυπρύων! Ασ μιλόςουμε λοιπόν λύγο για την κυπριακό διϊλεκτο...
Με αφορμό αυτόν την ςύντομη εμπειρύα, αποφαςύςαμε να ψϊξουμε τα κύρια
χαρακτηριςτικϊ τησ κυπριακόσ διαλϋκτου…
Επύςησ μϊθαμε τα εξόσ:
η προςωπικό αντωνυμύα τοποθετεύται ςτο τϋλοσ τησ πρόταςησ, όπωσ φαύνεται ςτην
ϋκφραςη "λαλεύ του", "Αγαπώ ςε''.
ςυχνϊ ςτα ρόματα χρηςιμοποιούν τον παρατατικό τησ αρχαύασ ελληνικόσ, για
παρϊδειγμα θωρώ-εθώρουν, ϋρκουμουν, φϋρνω-όφερνα, λϋγω-όλεγα.
ςτο τρύτο πρόςωπο πληθυντικού ςτον ενεςτώτα και μϋλλοντα το ρόμα καταλόγει ςε “ούςιν” και “-ϊςιν”, για παρϊδειγμα “κϊνουςιν” ''ϋχουςιν'' “ κλϋψαςιν” αντύ για κϊνουν,
ϋχουν, ϋκλεψαν.
το τελικό ν διατηρεύται ςτο τϋλοσ των λϋξεων όπωσ ςτα αρχαύα ελληνικϊ, π.χ κόκαλον,
βουνόν, κερύν.
από τα πιο ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ ςτην κυπριακό διαλϋκτο εύναι η προφορϊ και των
δύο από τα διπλϊ γρϊμματα π.χ θϊλαςςα, ϊλλοσ, Ελλϊδα, καθώσ και το γρϊμμα κ, το
οπούο προφϋρεται ωσ τς (τςερύν αντύ κερύ, τςαι αντύ και)…

Thank you πολλϊ για την προςοχό ςασ!

Αν η περύοδοσ τησ καραντύνασ όταν για
τουσ εκπαιδευτικούσ ϋνα ϊλμα από τη Γη
ςτο φεγγϊρι…
 Από δω και ςτο εξόσ το ςτούχημα για όλεσόλουσ μασ εύναι να ςυνηθύςουμε να
περπατϊμε ςτο φεγγϊρι!


ασ ευχαριςτώ πολύ!

