
ΖΕΝΟΝ ACADEMY – Year 6-7 (Monday and Friday classes) 

2020 - Το έτος του κορωνοϊού και οι εμπειρίες μας 

The Covid19 year of 2020 and our experiences  

 

EΥΑΝΘΙΑ ΦΑΤΕΚΑ 

- Μπορούσα να κοιμηθώ και να φάω όποτε ήθελα. Στην καραντίνα δεν μπορούσα να δω τους 

φίλους μου και το σχολείο στο διαδίκτυο ήταν λίγο περίεργο γιατί έπρεπε να δω τους 

φίλους μου σε μία συνάντηση. 

 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΚΟΥΣΠΟΥ 

- Στην καραντίνα μπορούσα να κοιμηθώ περισσότερο αλλά δεν μου άρεσε που δεν 

μπορούσα να δω τις φιλενάδες μου. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΛΟΣ 

- Στην καραντίνα έπρεπε να κάνω λιγότερη σχολική δουλειά αλλά το σχολείο από το σπίτι 

ήταν λίγο περίεργο και διαφορετικό. 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 

- Φέτος βελτίωσα τις ικανότητες στην τεχνολογία και είδα πολλά αστεία βίντεο στο ίντερνετ 

και τελείωνα την εργασία μου νωρίς πάντα. 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΛΛΟΣ 

- Στην καραντίνα η ζωή ήταν λίγο περίεργη αλλά οι εκπομπές στο νετφλιξ ήταν αστείες και 

ξεκουράστηκα από το σχολείο. 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΗ 

- Έκανα πάντα την δουλειά μου νωρίς αλλά ο αδερφός μου μιλούσε πάντα όταν είχα μάθημα 

και μερικές φορές έμπαινε κάποιος στη συνάντηση στο αγγλικό μου σχολείο και έκανε 

φασαρία. 

 

ΑΜΑΛΙΑ ΣΑΧΙΝΙΔΗ 

Ένα καλό πράγμα ήταν ότι μπορούσαμε να τρώμε όταν θέλαμε χωρίς να βλέπουν οι δάσκαλοι, η 

μαμά μου ήταν σαν δασκάλα μου και φώναζε πολύ, μία φορά εγώ είχα το μικροφωνό ανοιχτό και 

όλη η τάξη άκουσε την μαμά μου. Πήγα πολλές βόλτες με την οικογένεια και τις φίλες μου στο 

πάρκο, πριν το λόκνταουν πήγαινα πιο σπάνια.  

 



ΧΛΟΗ ΚΑΣΚΑΝΗ 

Φέτος είχα περισσότερο χρόνο να ξοδέψω με την οικογένειά μου, μία μέρα στο μάθημα ένα πουλί 

μπήκε μέσα στο σπίτι μας και η φίλη μου είχε ξεχάσει να κλείσει το μικρόφωνο όταν μιλούσε ο 

παπαγάλος της.  

 

ΑΜΑΛΙΑ  ΚΑΤΡΗ 

Στην καραντίνα μπορούσα να κοιμάμαι και ήμουν σε θέση να τρώω και να κάνω διαλείμματα όποτε 

θέλω. 

ΝΑΥΣΙΚΑ ΝΕΝΟΥ 

Ένα καλό πράγμα ήταν πως φέτος κοιμήθηκα πιο πολύ, η εκμάθηση από το σπίτι ήταν διαφορετική 

από τις άλλες χρονιές. 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΖΕΡΟΥΖΑΛΣΚΙ 

Ένα καλό πράγμα στην καραντίνα ήταν το ότι μπορούσα να μιλήσω με τους φίλους μου κατά την 

διάρκεια του σχολείου, επίσης είχαμε λιγότερη δουλειά και οι άνθρωποι άφηναν τα μικρόφωνά 

τους ανοιχτά. Ένα παράξενο ήταν το ότι μπορούσα να ξυπνήσω χωρίς να βιάζομαι για το σχολείο.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ 

Φέτος μπορούσα να παίξω βιντεοπαιχνίδια το μεσημέρι με φίλους, στο λόκνταουν η γάτα μου 

έπεσε από το κρεβάτι μου και μια άλλη μέρα βρήκα 50 δολάρια στο έδαφος.  

ΣΑΜΟΥΗΛ ΖΑΠΠΟΥΛΛΑ 

Φέτος μπορούσα να κοιμάμαι πιο πολύ και δεν αργούσα ποτέ στο σχολείο, το να φοράμε μάσκες 

ήταν κάτι παράξενο και ήταν αστείο το ότι τα μαλλιά μας είχαν μακρύνει στην καραντίνα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Ένα καλό πράγμα ήταν το ότι έπαιξα πολύ έξω, έπαιζα μπάσκετ και έκανα πολύ ποδήλατο. 

 


