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ΧΡΟΝΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ… 

 

Σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, είμαστε όλες και όλοι ταυτόχρονα και 

παράλληλα μικρές/οί, μεγάλες/οι ιστορικοί.  

Ας συλλέξουμε και καταγράψουμε λοιπόν, μέσω των πιο κάτω ερωτήσεων 

κάποια πράγματα που μας συμβαίνουν, που παρατηρούμε, που βιώνουμε 

ξεχωριστά, αλλά και ως μέρος του πληθυσμού τόσο της χώρας, όσο και του 

πλανήτη μας.  

Οι σημερινές μας εμπειρίες και η καταγραφή αυτών, θα έχουν το ρόλο των 

πρωτογενών πηγών για τις μελλοντικές γενιές. Οι πρωτογενείς πηγές αποτελούν 

γραπτές ιστορικές μαρτυρίες από άτομα που ήταν παρόντα κατά τη στιγμή των 

συμβάντων. Ακριβώς αυτό συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή: συμμετέχουμε και 

είμαστε αυτόπτες μάρτυρες ιστορικών στιγμών για την ανθρωπότητα.  

Εθελοντικά λοιπόν, και αναπτύσσοντας το δικό σου προσωπικό ύφος, 

χρησιμοποίησε διάφορες μορφές λόγου συνδυαστικά (ποίηση, 

ευθυμογράφημα, αφίσα, δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, κόμικς, θεατρικό λόγο, 

ημερολογιακές αναφορές και ό,τι άλλο σου έρχεται στο μυαλό…).  

Μπορείς να απαντήσεις για αρχή τις πιο κάτω ερωτήσεις με όποιο τρόπο 

προτιμάς ή και να προσθέσεις δικές σου στην πορεία. Όταν με το καλό 

επιστρέψουμε στο σχολείο, μπορείς να παρουσιάσεις τις ημερολογιακές 

αναφορές σου δημιουργικά αν επιθυμείς.  
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1. Τι ανακοίνωσε/εφάρμοσε η κυβέρνηση σχετικά με την πανδημία COVID-

19; 

• Επηρεάζει τη ζωή σου; 

• Κάνει νόημα; 

• Πώς ανταποκρίθηκε η οικογένειά σου; 

 

2. Τι έκλεισε και τι έμεινε ανοιχτό στη γειτονιά σου/στην πόλη σου; 

3. Πώς έμοιαζε η γειτονιά/πόλη σου πριν την καραντίνα και πώς μοιάζει 

τώρα; 

4. Σε τι διαφέρει το σήμερα σε σχέση με το χτες, όσον αφορά τον εαυτό 

σου, την οικογένειά σου, το κράτος, τον κόσμο; 

5. Παρατηρείς καθόλου φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων είτε 

κοινωνικών, είτε οικονομικών γύρω σου; (τοπικά και παγκόσμια) 

6. Παρατήρησες κάτι ιδιαίτερο σήμερα που σου πρόσφερε ελπίδα και 

αισιοδοξία; 

7. Τι χρειάζεται σήμερα η οικογένειά σου που ίσως να μην έχει ή να μην 

έχει πρόσβαση σε αυτό; 

8. Διαθέτεις κάτι στο σπίτι σου που μπορεί να το χρειάζονται άλλες 

οικογένειες; 

9. Πρόσθεσε δικές σου αναφορές και ιδέες… 

 

 

 

 

Πηγές:-Βικιπαίδεια 
-Bryan Shaw, UCBHSSP Teacher Leader 

Mt. Diablo Unified School District, California 

 


