
ΖΕΝΟΝ HIGH SCHOOL ACADEMY – MONDAY CLASS 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

The Big Isolation of 2020 

Teacher: Mrs Martha Yannakou 

 

Γιάννα Τσιούτρα 

Yahna Tsioutras 

Αυτή η χρονιά ήταν λίγο περίεργη και διαφορετική. Έπρεπε να μείνουμε στο 

σπίτι και να κάνουμε σχολείο δια μέσου του υπολογιστή.  

Αυτή η κατάσταση ξέσπασε με τον κορωνοϊό που εμφανίστηκε στην αρχή της 

χρονιάς. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία γιατί για πολλούς  μήνες δεν 

μπορούσαμε να πάμε πουθενά ή να δούμε κανέναν. Κάναμε Ελληνικά 

μαθήματα από το σπίτι στο zoom, όπως και στο Αγγλικό σχολείο.  

Όταν είμασταν στο σπίτι μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εγώ 

πήγαινα περπάτημα κάθε μέρα, παρακολουθούσα ταινίες, μαγείρευα για την 

οικογένειά μου και απόλαυσα τη συντροφιά της γάτας μου.  

Ήταν μια πρωτοφανής και δύσκολη χρονιά, αλλά είχε και χαρούμενες στιγμές.  

 

Τζακελίν Τζερουζάλσκι 

Jacqueline Jeruzalski 

Το 2020 ήμασταν όλοι απομονωμένοι λόγω της πανδημίας, αλλά μου άρεσε 

να περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι. 

Στην αρχή, όλοι τρελαθήκαμε λίγο ψάχνοντας για χαρτί υγείας και κουτιά 

φαγητού λες και δεν θα ξαναβγαίναμε έξω ποτέ. Σιγά σιγά συνηθίσαμε. 

Γίναμε κομμώτριες στο σπίτι, και τώρα κυκλοφορούμε με μάσκες και 

προσπαθούμε να γίνουμε πάλι μέλη της κοινωνίας.  

 

 

 



Σταυριανή Δήμου 

Stephanie Dimos 

Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης ασχολήθηκα με τη μαγειρική πολλές φορές 

για την οικογένειά μου.  

Μερικές φορές βαριόμουνα, έτσι παρακολουθούσα πολλές ταινίες λαο 

τηλεοπτικές εκπομπές.  

Μου έλειψαν πολύ οι φίλες μου και προσπάθησα να τις συναντήσω κάνοντας 

βόλτες και ποδηλασία μαζί τους. 

Η περίοδος της απομόνωσης με έκανε να εκτιμήσω την οικογένειά μου, τα 

σχολεία μου και τις φίλες μου πολύ περισσότερο από πριν. 

 

Ρεβέκκα Τζερουζάλσκι 

Rebecca Jeruzalski 

Το 2020 περάσαμε περίπου οκτώ μήνες στο σπίτι σε απομόνωση. Αυτό κανείς 

δεν το περίμενε, αλλά ήταν κάτι που έφερε ενότητα σε όλο τον κόσμο.  

Μου έλειψαν πολύ οι φίλοι μου και προ παντός οι παππούδες μου. Όμως μου 

άρεσε που πέρασα αυτό τον καιρόν με την οικογένειά μου. Κάθε μέρα λέγαμε 

πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε την υγεία μας.  

 

 


