
K: Hello everyone and welcome back to our radio shoooooowwwww!! Our 

last one!  

A: I can’t believe how fast this semester went by. On today’s radio show we 

will be talking about the coronavirus and how it has affected our lives. 

K: Before we get into it, we just want to take a second to preface this with 

the fact that we know how serious the virus is…  

A: …and we understand the need for all of the precautions. We also 

acknowledge that this virus has had an immense effect on the people of the 

world and our hearts go out to all those affected and infected. We also want 

to give a shoutout to all the medical professionals and workers on the 

frontlines of the fight! 

K: On that note, how do you feel antonia? 

A: It’s hard to describe. I go through phases of being sad then in shock 

then worried and all over again. I can’t believe it… when we were actually 

in school, time was going by so fast. Now that I have been in isolation 

because of the coronavirus, everything just moves so much slower.  

K: I totally agree. By the way everyone, the reason why we are home is 

because our university has closed! And kicked everyone out! 



A: Yes! In fact, Kristina and I are doing this broadcast online because she 

is from Canton, Ohio, and I live in Columbus.  

K: I miss sitting in the studio with you toni 

A: I know, I miss you too! Everything is so different now. 

K:I never would have imagined something like this happening!  

A: The corona virus has led the United States to basically shut everything 

down. I never would have thought it would have had such an effect on us! 

K: Me neither! I remember first hearing about the virus in December but at 

that time, everyone was just basically making a joke out of it online.  

A: I know I saw so many people kidding around about it. We all said that 

more people were affected by the flu every year and kind of ignored it, but 

look where we are now... How have you been holding up with all of this? 

K: I am managing. I wake up every day and think of all the things I would 

have been doing at school had it not been for this virus. It is crazy to me 

that I sat in class for the last time and didn’t even know it. 

A: Oh my, I am so sorry! To randomly have your last year in college cut 

short must be so sad. I could not imagine being in that situation. Will you 

get to graduate at least? 



K: That is the funny part. I get to celebrate my achievements over video 

chat. 

A: Wait, what? They’re doing it online? 

K: Yes. They told us that a video call will happen on the day of normal 

graduation and we can tune in.  

A: Wow… I cannot imagine doing that, I would hate it. I don’t know why 

they wouldn’t just reschedule it. 

K: Well, Ohio State said that they will plan an in-person ceremony 

sometime later, but are not sure when that would happen. 

A: Do you think that people would show up to that? Like how much later 

could they really push it off? 

K: A large amount of students probably won’t show up if I had to take a 

guess. People are using this summer to move on. A bunch of my friends 

are moving out of state to start work in the middle of the summer. 

A: Yeah I get it, I wouldn’t show up either. Especially if your 

commencement is already going to be online. Who is speaking at your 

“ceremony”? 

K: That is the other thing--We are having the CEO of Apple, Tim Cooke, 

speak at the ceremony. How cool would that have been to be in person!? 



A: Omg Tim Cooke!? That is so cool! 

K: I know, it will be interesting for sure 

A: What about your diploma? How will you get it? 

K: We get them in the mail I guess.  

A: Dang, well maybe you can make a mini graduation for yourself at home! 

K: hahaha that is so sad! But maybe we will. How have you been holding 

up during this quarantine? 

A: Honestly just super meh. Idk how to describe it but everything happened 

so fast. I was in Texas on spring break when they closed the school for the 

first three weeks and I thought that would be fine, whatever. But then two 

days later they told us we’d have to move out of our dorms and it hit me 

that everything would be really different for a while. 

K: I would hate to have to move out right after break. I just kind of left a 

bunch of stuff at my apartment before I came home to my parents house. 

A: Yeah coming home was a long process because my flight back from 

houston got delayed for 4 hours!! So sitting in the airport doing nothing was 

stressful and as soon as I got to columbus I immediately went to campus 

and packed all my things to go home that night!  

K: Wow how long did that take?? 



A: well lets just say I had accumulated a lot more things than I thought I 

had and I also did not take home as many things during break as I should 

have but I never thought we’d have to leave so suddenly.. I didn’t get home 

until 11 pm that night 

K: that sounds awful 

A: Yeah it also sucked because I never really got to say goodbye to my 

roommates because we all left for break at different times and moved out 

on different days 

K: That’s so sad wow. I understand your pain though, there are so many 

people I did not get to say goodbye to. A lot of my friends have now moved 

out of their apartments and are back at home, getting ready to move again 

for their new jobs.  

A: I know, it all felt surreal, especially since it hit me that this would be the 

last time I’d be living in a dorm and that’s how it ended.... It is what it is 

though. I’ve been keeping busy with a lot of netflix shows and some 

puzzles lol. What have you been doing at home? 

K: Nothing. Absolutely nothing. I get up at 10 in the morning most days 

unless I have lab, which is at 8 in the morning.  

A: yeah I try to set my alarm early but I have no motivation to get up. Zero.  



K: Neither do I, I wake up at 7:58, turn my computer on, and log into the 

online session.  

A: To everyone out there listening, for class we use a video calling service 

called Zoom that we have to log into for every class, which is similar to 

Skype. For most classes, you have to log in at the time that class starts so 

that your attendance can be taken.  

K: It is horrible and we all hate it 

A: you could say that again… I’m lucky that none of my classes require me 

to attend the video lecture and that I just have zoom for office hours 

K: wow Im jealous 

A: I know but that just makes me have zero accountability for school. I set 

my alarm for 9 or 9:30 most days but I always snooze it three or four times 

because I know that I have no reason to be up early. Do all of your lectures 

make you attend through zoom? 

K: No, not all of them, thank God. I have one class where my professor 

pre-records all the lectures and then we have to watch them on our own 

time. My ecology professors make us get on Zoom though. I try to pay 

attention but it is so hard to.  

A: I totally agree. It’s hard to not get on my phone. 



K: Oh I know, I feel like I play more games than I pay attention. It is even 

worse because now we have post-lecture quizzes we have to take once 

class is over. I’m not doing too well on them lol. 

A: Oh no! That sucks, but honestly we’re lucky that we’re in the same time 

zone. I have a friend that’s taking physiology right now and she’s in the 

6:50 am lecture and their professor makes them zoom three times a week 

and doesn’t record the lecture!! If someone from california was in that class 

they’d have to wake up at 3 am every time they wanted to go to lecture and 

that’s absolutely ridiculous.. 

K: I had that same professor and she is a psychopath. That does not 

surprise me at all. You’d think that professors would be more lenient right 

now and would try to make things easier for students instead of more 

difficult. Like what if someone doesn’t have good wifi? Or international 

students that went home?? They can’t be expected to just wake up in the 

middle of the night for the rest of the semester. 

A: Exactly! Some of my professors have made things easier and removed 

certain components of the class but others just don’t seem bothered. Like 

one of my professors tried to switch to proctorio for our exams when we 

never used it before in the semester 



K: Yikes that’s mean. For those listening, proctorio is a service that lets you 

take online exams but watches you and listens to you through your laptop 

camera to make sure you aren’t cheating. It’s a really creepy way to have 

to do your schoolwork and not everyone has a laptop with a camera or 

internet to support the video feature during the tests! 

A: I know it’s so dumb. Everything sucks and I just want this semester to be 

over.  

K: Me too 

A: How long do you think we’ll be stuck inside? The predictions on the 

news keep changing every day and i don’t know what to think anymore 

K: Honestly I’ve stopped watching because it’s just depressing at this point.  

A: I know what you mean… I just can’t believe how in the matter of weeks 

everything changed and how this thing that everyone said was going to not 

be a big deal spread so quickly? 

K: Well that’s the thing, It all started from a man eating a bat. One person, 

and then spread in Wuhan but the Chinese government tried to downplay it 

for a long time. It was there since December but nobody really knows if the 

number of cases China has been reporting is really true or not 



A: That’s wild. I read something online that one of Trump’s senior staff 

members warned him about corona in January, saying that we needed to 

be prepared or it would be bad and he just ignored him!! Putting people’s 

different feelings about Trump aside, that just wasn’t a good call. We’ve 

been behind on testing and getting out PPE and at this point we’re worse 

off than Italy…. Aside from Trump though it also doesn’t help that different 

state governments have different severities of lockdowns. I saw that on the 

18th florida reopened its beaches again to the public and that just kind of 

blew my mind  

K: Yeah and another stupid thing people are doing is gathering to protest 

coronavirus…. Like we all want to reopen again but having mass groups of 

hundreds of people is only going to make things worse  

A: yeah if there’s one thing I’ve learned from this is that people are dumb 

K: Amen. I just want people to stop being stupid so everything can start 

going back to normal 

A: And who even knows when that will be. Obviously this is going to 

continue into at least the beginning of the summer, but I didn’t think it would 

last much longer than that until several cities said they won’t have concerts 



or sporting events again until 2021 and I know it’s kinda stupid but realizing 

that we wouldn’t have another OSU football season made me really sad 

K: I heard that some schools are even continuing to do the online format 

next fall as well.. 

A: I think I would cry if that happened at OSU. For me online classes have 

been horrible. And mine aren’t even hard, there’s not much work at all 

actually but I’ve lost interest in anything we talk about. I’m actually excited 

for the classes I’m taking next year and it would be a real shame to miss 

out on actually learning things...and wait, how would that work for you? I 

can’t imagine the first year of optometry school being online would be 

effective at all 

K: Yeah I have no idea how that would work, I’d learn absolutely nothing 

A: And it sucks because you’d be paying all that money for a partially online 

degree 

K: UGHGHGHGH 

A: I know.. How is your family doing in all of this? (ohio and greece) 

K:  I haven’t talked much with my family in Greece but from what I have 

heard they are all doing fine. Everyone here in Ohio is good as well.  

A: I know your mom was in Florida for a while, is she back in Ohio? 



K: Yes, she got back about a week ago with my little sister. Actually, the 

week after our spring break ended, I went down to Florida with my sister 

and dad to hang out with them at the house.  

A: Did you guys drive or did you take a plane? 

K: We got airplane tickets. They were really cheap! 

A: That doesn’t surprise me, I am sure everyone is scared to fly right now! 

K: Yeah, they were $30 each, non-stop from Canton to Tampa. I caught a 

lot of heat from some of my friends for traveling, but I am healthy and we 

took all the necessary precautions when we flew.  

A: If I could have gone somewhere, I would have too! I really wanted to 

stay in Texas longer after spring break and I would have if I didn’t have to 

leave my dorm.  It’s not like you have or had the disease. How many 

people were on the plane with you? 

K: Besides the 3 of us, there were 7 other passengers on the plane. We 

were all so spread out that I was not worried. 

A: Did Florida have all of the rules that Ohio did? 

K: Absolutely not. Actually, when we got there, all the hair and nail salons 

and gyms were still open. Some restaurants weren’t even closed yet.  

A: Woah, what?! 



K: Yeah, their governor was a lot slower to close things than our governor 

was.  

A: What about the beaches? 

K: Surprisingly, the beaches were the last thing to close. I would have 

expected it to be the opposite.  

A: Well, I could really use a vacation right about now. This weather is 

horrible! 

K: I know, it has been so gloomy, cold, and rainy that being outside is even 

an impossibility. How has your family been doing? 

A: My mom started working from home and since she’s a doctor she 

basically zooms with her patients now. We’ve been using viber to call her 

side of the family a lot lately to check up on my papou and my aunt was 

telling me about all the regulations. In chania at least they are wayyyy more 

strict than in the US right now and they have way fewer cases. Some of the 

things she said were that only one person is allowed to go grocery 

shopping, police stop people driving in cars all the time, you’re only allowed 

to leave the house once a day for your exercise or something like that…. 

It’s pretty intense over there 



K: Remind me, when did Greece have their first case of coronavirus? 

A: I think their first case was reported on February 26 and was a woman 

that was coming back from northern italy going to thessaloniki. but the 

government reacted pretty quickly and immediately shut down a school 

near where the woman lived. At first a lot of Greeks were having a hard 

time coping with being locked inside which doesn’t surprise me at all. I saw 

one man being asked by a newscaster why he wasn’t staying home and he 

said “Oh that a whole other coronavirus waiting for me there, my wife” ya 

know, the typical greek humor 

K: Of course, I would expect nothing less. I do think it’s cool though how 

some people have adapted, like I’ve seen pictures on facebook of a bunch 

of papoudes sitting in a park (6 ft apart of course) drinking their frappedes 

together since the cafeneios are closed.  

A: I love that  

K: The pictures must have been before their lockdown though. My theia in 

Athens said that her neighbor tried to leave his house to just take a walk 

and was stopped by a police officer who threatened to fine him if he did not 

return to his home.  

A: Wait, really? I didn’t know that 



K: Yes, I guess now you have to call/text a number to get permission from 

the government to leave your house. My yiayia was talking to family in 

Athens. She said the government sends you permission over the phone in 

an email. When you’re stopped by a cop you have to show your 

permission. It even has the amount of time you’re allowed to be gone.  

A: Wow, I had no idea. How much is the fine? Do you know? 

K: Yes, it is 150 Euro. One of my friends was actually fined in Thessaloniki. 

A: Omg that is a steep fine! Especially for greeks 

K: Yeah, they’re super serious over there. I can’t imagine how they 

contained everyone so quickly 

A: Yeah really. I remember right after spring break ended for us (around 

march 13th) my thio, who is a principal at an elementary school in Xania, 

was saying that all that changed was a lot more hand sanitizer in the 

bathrooms. Then a week or so later all the schools closed and I think they 

are doing online school now? 

K: As much as I hate online school, I'm sure it's much worse for people that 

aren’t in college because all the interaction that students are used to is 

gone. 



A: Yeah definitely. And that wasn’t all that changed, Greece shut down 

theaters, restaurants, clubs, pretty much every public setting very rapidly 

and the ministry of health launched a campaign called menoume spiti. 

Here’s a news clip I found from march 13th talking about the new 

regulations and ways that celebrities have helped endorse the campaign  

https://www.youtube.com/watch?v=fFQ6qRrNPfU  

K: That’s great that a bunch of celebrities are sending a good message 

A: I know right? They’re starting to do the same thing here now with a 

bunch of commercials but Greece definitely started their campaign way 

sooner. I still wonder though what kids are doing over there to pass the 

time.  

K: I was talking to my cousins and friends about it and they’re doing the 

same things we are. A lot of sitting inside watching Netflix, going out in the 

yard (if they have one, of course), and just getting caught up on 

schoolwork. 

A: Makes sense. Is everyone you know pretty much staying healthy? Do 

you know anyone who has the virus?  

https://www.youtube.com/watch?v=fFQ6qRrNPfU


K: Yeah, like I said, my family is healthy right now, thank God! One of my 

friends has it, she lives in Toledo, Ohio. Her mom is a nurse and she was 

the first one in the family that got it. Now her whole family has it.  

A: Oh wow, that is horrible! How is she doing? 

K: They all have fevers. Other than that she told me it is pretty 

manageable. The one thing she did say is that she has absolutely no sense 

of taste! 

A: None at all!? That is crazy! 

K: Yes, one of the symptoms of coronavirus is that you lose your sense of 

smell and sense of taste.  

A: Oh my gosh. If that was the case I would be eating ALLLL the 

vegetables haha! 

K: LOL me too! 

A: It is crazy how differently it affects everyone. 

K: I know! Do you know anyone that has it? 

A: Well someone in my lab got scared because he had a bad cough and 

cold symptoms for a few days but said he didn’t have a fever and is feeling 

better so it might have just been another virus 

K: that’s good 



A: Yeah everyone in my lab was concerned when he told us he was sick 

but none of us have come into contact for several weeks. The other thing 

though is that a lot of people can be asymptomatic or have very mild 

symptoms and I have a lot of friends that were slightly sick before spring 

break that now think they had coronavirus!! 

K: Oh my gosh! Do you think that’s possible? 

A: I  mean they’re all ok now which is the important thing but I have no 

idea. I mean the first cases were directly from people that travelled 

internationally and on a college campus I’m sure a lot of people fit that 

description… 

K: Who knows man… As long as they recover that’s all that really matters 

right? 

A: True, have you heard from any of our Sigma friends/the other seniors? I 

hope they’re all doing alright. 

K: Yeah I’ve talked to a few and pretty much everyone is just at home right 

now 

A: That’s good. I talked to Nikhil a bit ago and he started his new job at the 

hospital 

K:That sounds like a terrible time to start working at a hospital omg 



A: Right! But he said he’s working as a (i forget what it’s called ) with the 

surgery unit so I don’t think he has to come in contact with many COVID 

cases. Plus he said for the first few days he was just doing buckeyelearn 

training from home  

K: Oh that doesn sound too bad 

A: Yeah. I wonder how everyone else’s plans have changed. Like I know 

Niko was supposed to take the MCAT soon right? What is he doing for that 

now? 

K: A lot of standardized tests are being pushed back or canceled until 

further notice. Niko told me that his MCAT was suspended until June, at the 

earliest.  

A: I hope that works out. I think i’ll have to end up taking the GRE online 

sometime this summer.  

K: Ew that sounds like a pain 

A:I’m sure it won’t be too bad but they use proctorio for it and that makes 

me kind of nervous. Much better than worrying about the MCAT though. Do 

you think all the people that had internships/work/research lined up for the 

summer will get to do any of that? I think most of my summer will go to 



waste but they’re at least saying that OSU will open the labs again in July 

so that leaves a month to get something done… 

K: I think it really depends on where they were going to go. I have friends 

that said they’re whole fellowship or internship was completely cancelled 

and now they don’t have any plans for the summer.  

A: That makes sense. I’m sure that anything requiring out of state travel is 

cancelled now 

K: And the other issue is that a lot of companies don’t have the money to 

support new people or just have a hiring freeze right now so nobody can 

start/intern there 

A: Another good point. I was considering working as an office assistant 

again whenever campus opened during the summer but they cancelled all 

student employment until the fall 

K: oh no! 

A: They also cancelled all STEP projects until july too so even if people 

were finding a way to use it for rent or a job they can still have during 

quarantine they won’t get any money until the end of the summer :( 

K: That’s awful. For those listening, STEP is a program that second year 

students can complete at OSU for a grant of 2000 dollars that they can use 



towards a project, which can range from travelling, working, something 

creative, leadership, etc.. 

A: Yeah for example I was supposed to go on a study abroad trip to 

copenhagen this may and take a class on neuropsychology for 3 weeks but 

all travel was cancelled so that’s not happening now 

K: Oh yeah I remember you talking about that, that sucks you won’t be able 

to go. Could you go next summer? 

A: Since I’m graduating early unfortunately I won’t be able to because 

students must use the money before they graduate. But I can still use it for 

another project or a trip during the year or something like that 

K: That’s good that you won’t lose the money forever. I feel bad for the 

people that needed to complete their summer plans as part of med school 

or grad school. Like If someone was doing research or had a cool 

volunteering experience lined up that would have boosted their resume but 

now they won’t get to do that 

A: Do you think professional schools will relax some of the requirements or 

maybe lower their standards for the next application cycle?  

K: I mean I think that realistically they would have to 



A: I think so too. My dad works at the University of Houston and he was 

telling me that graduate applications are predicted to drop as much as 20 

percent in the next year which is  a big deal, especially if that group is a lot 

of international students. He also said they waved the application fee for 

the next year and removed the GRE requirement I think 

K: That’s honestly great because I know that for a lot of students they can’t 

apply to as many schools as they would like because of how expensive the 

fees are and I’m sure that burden is even worse right now 

A: Yeah everything is changing. Like instead of the TOEFL test they’re 

letting people prove they can speak english on Duolingo!! 

K: WHat that’s wild. 

A: I Know!  I think those other new rules will really benefit me next year 

though when I’m applying to grad school. Do you know if any fees or 

payment things are changing for optometry school at all? It would be great 

if you got reduced tuition or something like that. Oh and did you decide on 

a school yet?!?! 

K: No, so far nothing has changed for optometry school, and I am still 

waiting to hear back from Ohio State. Nothing new to report there! Fingers 

crossed I will get a phone call soon! 



A: Best of luck with that!  

K: Thanks doll… I was hoping to know where I was going by Easter time at 

the latest but its okay, you have to trust the process in these situations! 

A: Speaking of Easter, Xristos Anesti! 

K: Alithos Anesti! How was your Easter?  

A: Well, it was different, that’s for sure 

K: I agree. Not being able to attend Holy Week services was so hard. 

Thankfully, Holy Trinity, my home church in Canton, had a live stream of all 

the services. 

A: Columbus did the same thing! Me and my mom were watching at home.  

K: Easter is my favorite holiday, and the services done during Holy Week 

are my favorites.  

A: Same. Watching the Saturday night service online is just not nearly the 

same as being there and watching the congregation light up the church 

with their candle lights. Nobody was in the church so they just had to turn 

the church lights on instead.  

K: It was better than missing out completely! There were almost 200 people 

streaming the live video my church was doing. 

A: That is incredible! Did you guys celebrate at all? 



K: We went over to my yiayias house on sunday and had some lamb, 

pastitio, and meatballs. Although the lamb was good, nothing beats the 

taste of lamb right off the spit! Did you fast all 40 days? 

A: Omg I agree. This year we did not, my mom was getting nervous about 

what she’d find at the grocery store so we just ate like we normally do. My 

For sunday though we made kreatopita and magiritsa so the food was 

really yummy. 

K: That sounds like a nice time! Hopefully we won’t be in isolation for much 

longer.  

A: As of recent, the curve in Ohio looks like it is flattening, which is a really 

good sign! 

K: Well until then everyone needs to follow the rules and stay inside! 

A: Right! Alright everyone, that’s all we have for today’s podcast. We want 

to take a second to thank you all for tuning into our radio show this 

semester! We hope everyone stays safe and healthy!  

K and A: BYEEEEE 

 

  



Κ: Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνικο μας shoooooowwwww 

!! Το τελευταίο μας! 

Α: Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το εξάμηνο. Στη 

σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή θα μιλήσουμε για τον κορονοϊό και πώς 

έχει επηρεάσει τη ζωή μας. 

Κ: Πριν ξεκινήσουμε, απλά θέλουμε να μιλήσουμε ένα δευτερόλεπτο για να 

το προλογίσουμε με το γεγονός ότι γνωρίζουμε πόσο σοβαρό είναι αυτο το 

θεμα… 

Α:… και κατανοούμε την ανάγκη για όλες τις προφυλάξεις. Αναγνωρίζουμε 

επίσης ότι αυτός ο ιός είχε τεράστια επίδραση στους ανθρώπους του 

κόσμου και στέλνουμε ευχές σε όλους όσους έχουν προσβληθεί και 

μολυνθεί. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους επαγγελματίες 

του ιατρικού τομέα και τους εργαζομένους στις πρώτες γραμμές του αγώνα! 

Κ: εσυ, Αντωνια, πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα; 

Α: Είναι δύσκολο να  περιγράψω τα συναισθήματά μου.  καμιά φορά 

αισθάνομαι λυπημένη, μετά σοκαρισμένη, και αγχωμένη και πάλι ξανά. Δεν 

μπορώ να το πιστέψω ... όταν ήμασταν πραγματικά στο σχολείο, ο χρόνος 

περνούσε τόσο γρήγορα. Τώρα που είμαστε όλοι  σε κλειδωμα εξαιτίας του 

κορονοϊού, όλα κινούνται πολύ πιο αργά. 



Κ: Συμφωνώ απολύτως. ο λόγος για τον οποίο είμαστε σπίτι είναι επειδή το 

πανεπιστήμιό μας έχει κλείσει! Και μας έδιωξε όλους! 

Α: Ναι! Στην πραγματικότητα, η Χριστίνα και εγώ κάνουμε αυτήν την 

εκπομπή μεσω του Διαδίκτυου επειδή αυτή είναι στο Καντόν του Οχάιο και 

εγω ζω στο Columbus. 

Κ: Μου λείπει να καθομαστε στο στούντιο μαζί!  

Α: Ξέρω, και 'μενα μου λείπεις! Όλα είναι τόσο διαφορετικά τώρα 

Κ: Ποτέ δεν θα φανταζόμουν κάτι τέτοιο να συμβεί! 

Α: Ο κορονοϊὀς ς οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείσουν τα πάντα. 

Ποτέ δεν θα πίστευα ότι θα είχε τέτοια επίδραση σε εμάς! 

Κ: Με τίποτα ! Θυμάμαι την πρώτη που άκουσα για τον ιό τον Ιανουράριο, 

αλλά εκείνη την εποχή, όλοι αστειεύονταν για το θέμα  στο Διαδίκτυο. 

Α:  Κι εγὠ άκουσα τόσους ανθρώπους να αστειεύονται. Όλοι είπαμε ότι 

περισσότεροι άνθρωποι επηρεάζονταν από τη γρίπη κάθε χρόνο και 

κάπως το αγνόησαν, αλλά κοιτάξτε πού βρισκόμαστε τώρα ... Πώς τα έχεις 

αντέξει όλα αυτά εσυ; 

Κ: Να σου πω..Δεν είμαι καλά. Ξυπνάω κάθε μέρα και σκέφτομαι όλα τα 

πράγματα που θα έκανα στο σχολείο αν δεν υπήρχε αυτός ο ιός. Είναι 

τρελό για μένα που κάθισα στην τάξη για τελευταία φορά και δεν το ήξερα. 



Α: Ω, λυπάμαι πολύ! Η τυχαία περικοπή του τελευταίου έτους στο 

πανεπιστήμιο  πρέπει να είναι πολύ λυπηρή    . Δεν μπορούσα να 

φανταστώ την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Θα αποφοιτήσεις 

τουλάχιστον; 

Κ: Αυτό είναι το αστείο κομμάτι. Θα γιορτάσω τα επιτεύγματά μου σε 

συνομιλία μέσω βίντεο. 

Α:, Τι; Θα  κάνουν την τελετή online; 

Κ: Ναι. Μας είπαν ότι μια βιντεοκλήση θα  γίνει την ημέρα της κανονικής 

αποφοίτησής μας και μπορούμε να την παρακολουθήσουμε στον 

υπολογιστή!. 

Α: Ουάου… Δεν μπορώ να φανταστώ να το κάνω αυτό, θα το μισούσα. Δεν 

ξέρω γιατί να μην   απλώς το καθυστερἠσουν.. 

Κ: Λοιπόν, το ΟSU  είπε ότι θα προγραμματίσουν μια προσωπική τελετή 

κάποια στιγμή αργότερα, αλλά δεν είναι σίγουρη  πότε θα συμβεί αυτό. 

Α: Πιστεύεις ότι οι απόφοιτοι κι οι οικογένειές θα εμφανιζόταν σε αυτό; 

Πόσο αργότερα  μπορούν πραγματικά να το αναβάλουν;  

Κ: αν ήτανε να μαντέψω, θα έλεγα πως   μεγάλο μέρος των απόφοιτων 

πιθανώς δεν θα εμφανιστεί για μια καθυστερημένη τελετή . Ο κόσμος θέλει 



να προχωρήσει αυτό το καλοκαίρι. Ένα σωρό φίλοι μου μετακινούνται 

εκτός της πολιτείας για να ξεκινήσουν τη δουλειά τους το μεσοκαλόκαιρο  

Α: Ναι, το καταλαβαίνω, ούτε εγώ θα εμφανζόμουνα. Ειδικά αν η έναρξη 

σας θα είναι ήδη online. Ποιος μιλάει στην «τελετή» σας; 

Κ: Αλλο θέμα και αυτό - Έχουμε τον CEO της Apple Tim Cooke, να μιλήσει 

στην τελετή αποφοίτησης..   τι ωραίο θα ήταν να ήταν εκεί αυτοπροσώπως 

!; 

Α: Omg Tim Cooke !; Αυτό είναι τέλειο! 

Κ: Αμε, θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον 

Α: Και πες μου, τι γίνεται με το πτυχίο σου; Πώς θα το πάρεις; 

Κ: Τα λαμβάνουμε στο ταχυδρομείο υποθέτω. 

Α: Hmm ισως μπορείτε  να κάνετε  μια μίνι αποφοίτηση για τον εαυτό σου 

και την αδερφη σου στο σπίτι! 

Κ: χαχαχα αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό! Αλλά ίσως θα το κάνουμε. Πώς 

αισθάνεσαι εσύ κατά τη διάρκεια αυτής της καραντίνας; 

Α: Να σου πω δεν εχω ιδεα. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά όλα συνέβηκαν 

τόσο γρήγορα. Ήμουν στο Τέξας για το ανοιξιάτικο διάλειμμα όταν έκλεισαν 

το σχολείο για τις πρώτες τρεις εβδομάδες και σκέφτηκα ότι θα ήταν 

εντάξει. Θα μέναμε στην πανεπιστημιούπολη και άπλα θα  ήμασταν όλοι 



όνλινε.  Αλλά δύο μέρες αργότερα, μας είπαν ότι θα έπρεπε να φύγουμε 

από τα δωμάτια μας και ξαφνικα κατάλαβα ότι όλα θα ήταν πραγματικά 

διαφορετικά για λίγο καιρο.  

Κ: Δεν θα ήθελα να φύγω αμέσως μετά το διάλειμμα. Εγω άφησα πολλά 

πράγματα στο διαμέρισμά μου πριν γυρίσω στο σπίτι των γονιών μου και 

θα επιστρέψω αργότερα σε κάποια φάση. 

Α: Ναι το να γυρίσω στο σπίτι ήταν μια διαδικασία επειδή η πτήση 

επιστροφής μου  από το Χιούστον καθυστέρησε για 4 ώρες !! Έτσι, το να 

κάτσω στο αεροδρόμιο γύρω απο άτομα με μάσκες και τα λοιπά ήταν πολυ 

αγχωτικό. Και μόλις έφτασα στο Columbus, πήγα αμέσως στην 

πανεπιστημιούπολη και μάζεψα όλα τα πράγματά μου για να πάω σπίτι 

εκείνο το βράδυ! 

Κ: Wow πόσο χρόνο έκανε αυτό; 

Α: Λοιπόν, ας πούμε ότι είχα συσσωρεύσει πολύ περισσότερα πράγματα 

από ό, τι νόμιζα ότι είχα και επίσης δεν πήρα στο σπίτι τόσα πολλά 

πράγματα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος  όσα θα έπρεπε.. αλλά ποτέ 

δεν πίστευα ότι θα έπρεπε να φύγουμε τόσο ξαφνικά .. Τελικα έφτασα στο 

σπίτι μου στις 11 μ.μ. εκείνο το βράδυ 

Κ: τι απαίσιο 



Α: Ναι, ηταν επίσης πολυ λυπηρό γιατί ποτέ δεν μπόρεσα να 

αποχαιρετήσω τους συγκατοίκους μου γιατί όλοι φύγαμε για διάλειμμα σε 

διαφορετικές στιγμές και μετακινηθηκαμε σπιτια μας  διαφορετικές μέρες.  

Κ: Αυτό είναι πολύ κρίμα . Καταλαβαίνω τον πόνο σου όμως, υπάρχουν 

πολλοί άνθρωποι που δεν κατάφερα να αποχαιρετήσω ούτε εγώ. Πολλοί 

από τους φίλους μου έχουν πλέον μετακομίσει από τα διαμερίσματά τους 

και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Ετοιμάζονται να μετακινηθούν ξανά για τις 

νέες τους δουλειές και δεν θα γυρίσουν. 

Α: Μάκαρι να μπορείτε να ξαναβρεθείτε σύντομα όταν μπορεί ο κόσμος να 

βγαίνει έξω ξανά! Αλλά  θα ήταν πολύ παράξενο  να τελειώσει μια 

συγκατοίκηση τόσο απότομα .... Ειναι αυτο που είναι όμως απλά πρεπει να 

σκεφτόμαστε οτι είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτη τη κρίση. Στο σπίτι να 

περάσει η ώρα έχω μείνει απασχολημένη με πολλές σειρές στο netflix, τα 

βιβλια το χάρι πότερ, και κάποια παζλ χαχα. Τι κάνεις εσύ στο σπίτι; 

Κ: Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Σηκώνομαι στις 10 το πρωί τις περισσότερες 

μέρες εκτός αν έχω εργαστήριο, το οποίο είναι στις 8 το πρωί. 

Α: ναι, προσπαθώ να ρυθμίσω το ξυπνητήρι μου νωρίς, αλλά δεν έχω 

κανένα κίνητρο να σηκωθώ. Μηδέν. 



Κ: Ούτε εγώ, ξυπνάω στις 7:58 (euta kai peninta oxto), ενεργοποιώ τον 

υπολογιστή μου και συνδέομαι στα ηλεκτρονική συνέδρια. 

Α:, Για το ακροατήριό μας, να ξέρετε πως για τα μαθήματά μας 

χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία κλήσης βίντεο που ονομάζεται Zoom στην 

οποία πρέπει να συνδεθούμε για κάθε τάξη, kai είναι παρόμοια με το 

Skype. Για τα περισσότερα μαθήματα, πρέπει να συνδεθείς τη στιγμή που 

ξεκινάει το μάθημα, ώστε να μπορείς να το παρακολουθήσεις. 

Κ: Είναι φρικτό και όλοι το μισούμε 

Α:  πες το ξανά… Είμαι τυχερη που κανένα από τα μαθήματά μου δεν με 

αναγκάζει να παρακολουθήσω τη διάλεξη βίντεο και ότι έχω μόνο ζουμ για 

ώρες γραφείου για ερωτήσεις 

Κ: Ουάου ζηλευωωωω 

Α: Ξέρω, αλλά αυτό με κάνει να μην έχω καμία ευθύνη για το σχολείο. 

Ρυθμίζω το ξυπνητήρι μου για τις 9 ή τις 9:30 τις περισσότερες μέρες, αλλά 

το αναβάλλω πάντα τρεις ή τέσσερις φορές γιατί ξέρω ότι δεν έχω κανένα 

λόγο να ξυπνήσω νωρίς. Σε κάνουν όλες τις διαλέξεις σου να 

παρακολουθήσεις στο zoom; 

Κ: Όχι, δεν είναι όλοι, ευχαριστώ τον Θεό. Έχω μια τάξη όπου ο καθηγητής 

μου προ-καταγράφει όλες τις διαλέξεις και έπειτα πρέπει να τις 



παρακολουθήσουμε με την ώρα μας. Ωστόσο, οι καθηγητές οικολογίας μας 

κάνουν να κάνουμε Zoom. Προσπαθώ να δώσω προσοχή, αλλά είναι τόσο 

δύσκολο. 

Α: Συμφωνώ απολύτως. Είναι δύσκολο να μην παιζω στο τηλέφωνό μου. 

Κ: Ω, ξέρω, νιώθω ότι παίζω περισσότερα παιχνίδια από ό, τι προσέχω. 

Είναι ακόμη χειρότερο γιατί τώρα έχουμε κουίζ μετά τη διάλεξη που πρέπει 

να κάνουμε μόλις τελειώσει το μάθημα. Δεν τα πάω πολύ καλά μεχρι τωρα 

χαχα.... 

Α: Όλα είναι χάλια, αλλά ειλικρινά είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στην 

ίδια ζώνη ώρας. Έχω μια φίλη που παίρνει φυσιολογία αυτή τη στιγμή και 

είναι στις 6:50 π.μ. και ο καθηγητής τους τους κάνει να κάνουν ζουμ τρεις 

φορές την εβδομάδα και δεν καταγράφει τη διάλεξη !! Εάν κάποιος από την 

Καλιφόρνια ήταν σε αυτό το μάθημα, θα έπρεπε να ξυπνήσει στις 3 π.μ. 

κάθε φορά που ήθελε να πάει για διάλεξη και αυτό είναι γελοίο .. 

Κ: Είχα τον ίδιο καθηγητή και είναι ψυχοπαθής!!  Αυτό δεν με εκπλήσσει 

καθόλου. Θα νόμιζες ότι οι καθηγητές θα ήταν πιο επιεικείς τώρα και θα 

προσπαθούσαν να κάνουν τα πράγματα ευκολότερα για τους μαθητές και 

όχι πιο δύσκολα. Τι γίνεται αν κάποιος δεν διαθέτει καλό wifi; Οι διεθνείς 



φοιτητές που πήγαν σπίτι; Δεν μπορεί να αναμένεται να ξεκινήσουν τα 

μεσάνυχτα για   το υπόλοιπο  εξάμηνο. 

Α: Ακριβώς! Μερικοί από τους καθηγητές μου έχουν κάνει τα πράγματα 

ευκολότερα και έχουν αφαιρέσει ορισμένα στοιχεία της τάξης, αλλά άλλοι 

δεν φαίνεται να ενοχλούνται καθολου. Όπως ένας από τους καθηγητές μου 

προσπάθησε να μεταβεί στο πρόγραμμα που λέγεται proctorio για τις 

εξετάσεις μας,  κατί που δεν χρησιμοποιήσαμε  ποτέ  αυτό το εξάμηνο 

Κ: Ναι, αυτό θα το μισούσα. Για όσους ακούνε, το proctorio (this word 

sounds funny in Greek) είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να 

παρακολουθείτε διαδικτυακές εξετάσεις, αλλά σας παρακολουθεί και σας 

ακούει μέσω της κάμερας του φορητού σας υπολογιστή για να βεβαιώσει 

ότι δεν αντιγράφεις . Είναι ένας πραγματικά ανατριχιαστικός τρόπος για να 

κάνετε τη δουλειά σας στο σχολείο!  Ούτε  δεν έχουν όλοι φορητό 

υπολογιστή με κάμερα ή Διαδίκτυο για να υποστηρίξουν τη λειτουργία 

βίντεο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων! 

Α:είναι πολύ χαζό για τη φαση που ειμαστε επειδη πολλα παιδια απλως 

δεν εχουν την τεχνολογια που χρειαζονται, τωρα που φιγαμε απο το 

πανεποιστιμιο. Όλα είναι χάλια και θέλω απλώς να τελειώσει αυτό το 

εξάμηνο. 



Κ: Κι εγώ 

Α: Πόσο καιρό νομίζεις ότι θα κλειδωθούμε μέσα; Οι προβλέψεις στα νέα 

συνεχώς αλλάζουν και δεν ξέρω τι να σκεφτώ πια 

Κ: Ειλικρινά, σταμάτησα να βλέπω γιατί είναι απλά καταθλιπτικό σε αυτό το 

σημείο. 

Α: Ξέρω τι εννοείς… την τελευταια φορά που ειδα τις ειδήσεις είχαμε πάνω 

από 850,000 κρούσματα και σχεδόν 50,000 θάνατοι, και φαντάζομαι μέχρι 

τώρα  οι αριθημοί έχουν αλλάξει πολύ πάλι. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω 

πώς μέσα σε λίγες εβδομάδες όλα άλλαξαν και πώς αυτό το πράγμα που 

όλοι είπανε ότι δεν θα ήταν μεγάλη υπόθεση εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα; 

Κ: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα , Όλα ξεκίνησαν από έναν άντρα που έφαγε 

νυχτερίδα, προφανώς. Ο κορονοϊός υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και αυτό 

το στέλεχος χρησιμοποιεί νυχτερίδες ως ξενιστή. Ένα άτομο εφαγε 

άρρωστο ζωο, και μετά εξαπλώθηκε στο Γουχάν, αλλά η κινεζική 

κυβέρνηση προσπάθησε να  υποβαθμίσει το θέμα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Ήταν εκεί από τον Δεκέμβριο, αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά 

αν ο αριθμός των περιπτώσεων που αναφέρει η Κίνα είναι αληθινός ή όχι 

Α: Είναι τρελὀ . Διάβασα κάτι στο διαδίκτυο που ένα από τα ανώτερα μέλη 

του προσωπικού του Trump τον προειδοποίησε για τον ιό τον Ιανουάριο, 



λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ή θα ήταν πολύ άσχημο 

και απλά τον αγνόησε !! Αφήνοντας τα διαφορετικά συναισθήματα των 

ανθρώπων για τον Τραμπ στην άκρη, αυτή δεν ήταν καλη επιλογή. Έχουμε 

μείνει πίσω στη δοκιμή και την έξοδο από μασκες, φορέματα νοσοκομείου, 

και εξαεριστήρες, και σε αυτό το σημείο είμαστε χειρότεροι από την 

Ιταλία…. Παράλληλα δεν βοηθάει επίσης ότι διαφορετικές κυβερνήσεις 

έχουν διαφορετικά επίπεδα  εγκλεισμού . Το είδα ότι στις 18 Απριλιου η 

Φλόριντα άνοιξε ξανά τις παραλίες της στο κοινό και αυτό μου έδωσε 

πονοκέφαλο 

Κ: Ναι και ένα άλλο ηλίθιο πράγμα που κάνουν οι άνθρωποι τωρα, 

μαζεύονται για να διαμαρτυρηθούν για τον κορανοϊό σε πολλές πόλεις…. 

Όπως όλοι θέλουμε να ξανανοίξουμε, αλλά η ύπαρξη μαζικών ομάδων 

εκατοντάδων ανθρώπων θα κάνει τα πράγματα χειρότερα 

Α: ναι, αν υπάρχει ένα πράγμα που έχω μάθει από αυτό είναι ότι οι 

άνθρωποι είναι χαζοί 

Κ: Αμήν. Θέλω απλώς οι άνθρωποι να σταματήσουν να είναι ανόητοι, ώστε 

όλα να αρχίσουν να επιστρέφουν στο φυσιολογικό 

Α: Και ποιος ξέρει ακόμη και πότε θα είναι. Προφανώς αυτό θα συνεχίσει 

τουλάχιστον στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά δεν πίστευα ότι θα 



διαρκούσε πολύ περισσότερο από αυτό μεχρι να πουν πολλες πόλεις ότι 

δεν θα  κάνανε ξανά συναυλίες ή αθλητικές εκδηλώσεις μέχρι το 2021. Και 

ξέρω ότι είναι κάπως χαζό αλλά συνειδητοποιώντας ότι δεν θα είχαμε μια 

άλλη σεζόν ποδοσφαίρου OSU, ειδικα τον αγωνα ενατνιο το μισιγκαν, με 

έκανε πραγματικά στεναχωρημένη 

Κ: Άκουσα ότι ορισμένα σχολεία συνεχίζουν ακόμη και να κάνουν τη 

διαδικτυακή μορφή το επόμενο φθινόπωρο επίσης. 

Α: Νομίζω ότι θα κλαψω αν συμβεί  αυτό στο OSU. Για μένα τα διαδικτυακά 

μαθήματα ήταν φρικτά. Και η δική μου δεν είναι ούτε σκληρή, στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχει πολλή δουλειά, αλλά έχω χάσει το ενδιαφέρον 

για οτιδήποτε συζητάμε. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τα μαθήματα 

που παρακολουθώ το επόμενο έτος και θα ήταν κρίμα να αισθανθω οτι δεν 

μαθαίνω τίποτα για άλλο ένα εξάμηνο ... και μάλιστα, πώς θα λειτουργούσε 

για σενα; Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το πρώτο έτος της σχολής 

οπτομετρίας online θα ήταν αποτελεσματικό 

Κ: Ναι, δεν έχω ιδέα πώς θα λειτουργούσε, δεν θα μάθαινα τίποτα 

Α: Και είναι χάλια γιατί θα πληρώσεις όλα αυτά τα χρήματα για διαδικτυακό 

πτυχίο 

Κ: UGHGHGHGH 



Α: Τωρα θα κανουμε ενα μικρο διαλειμμα, που θα παιξουμε ενα κλιπ με 

ανεκδοτα για τον κορονοιο και θα γυρίσουμε αμεσος! 

https://www.youtube.com/watch?v=MvNXnPt_d30  

Α:  Ωραια, τωρα θα μιλισουμε λιγο για της οικογενιες μας και για την 

ελλαδα. Πώς είναι η οικογένειά σου εν τω μεταξύ όλα αυτά κριστινα; 

Κ: Δεν έχω μιλήσει πολύ με την οικογένειά μου στην Ελλάδα, αλλά από 

όσα έχω ακούσει όλα πάνε καλά. Όλοι εδώ στο Οχάιο είναι επίσης καλά. 

Α: Ξέρω ότι η μαμά σου ήταν στη Φλόριντα πριν απο λίγο καιρο, 

επέστρεψε στο Οχάιο; 

Κ: Ναι, επέστρεψε πριν από περίπου δύο εβδομάδες με τη μικρή μου 

αδερφή. Στην πραγματικότητα, την εβδομάδα μετά το τέλος της άνοιξης, 

πήγα στη Φλόριντα με την αλλη αδερφή μου και τον μπαμπά μου για να 

κάνουμε παρέα μαζί τους στο σπίτι. 

Α: Οδηγήσατε ή πήρατε αεροπλάνο; 

Κ: Έιχαμε εισιτήρια αεροπλάνου. Ήταν πραγματικά φθηνά! 

Α: Αυτό δεν με εκπλήσσει,είμαι σίγουρη ότι όλοι φοβούνται να πετάξουν 

τώρα! 

Κ: Ναι, ήταν 30 $(trianda dolaria)  το καθένα, χωρίς στάση από το Καντόνι 

έως την Τάμπα. Ακουσα πολλές φωνές από κάποιους φίλους μου γιατι 

https://www.youtube.com/watch?v=MvNXnPt_d30


ταξίδεψα, αλλά είμαι υγιής και πήραμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις 

όταν πετάξαμε. 

Α:Είμαι σιγουρη οτι ήσασταν τόσο ασφαλείς οσο δυνατόν ! Πόσα άτομα 

ήταν μαζί σας στο αεροπλάνο; 

Κ: Εκτός από εμάς τις  τρεις, υπήρχαν 7 άλλοι επιβάτες στο αεροπλάνο. 

Ήμασταν όλοι τόσο απλωμένοι που δεν ανησυχούσα. 

Α: Ωραία. Η Φλόριντα  διατηρεί όλους τους κανόνες που ε επιβάλλει το 

Οχάιο; 

Κ: Απολύτως όχι. Στην πραγματικότητα, όταν φτάσαμε εκεί, όλα τα 

κομμωτήρια και τα γυμναστήρια ήταν ανοιχτά. Ορισμένα εστιατόρια δεν 

είχαν κλείσει ακόμη. 

Α: Ω, τι ;! 

Κ: Ναι, ο κυβερνήτης τους ήταν πολύ πιο αργός για να κλείσει τα πράγματα 

από ότι ήταν ο δικος μας. 

Α: Και τι έγινε με τις παραλίες; 

Κ: Παραδόξως, οι παραλίες ήταν το τελευταίο πράγμα που έκλεισε. Θα 

περίμενα να ήταν το αντίθετο. 

Α: Κι εγώ έτσι θα νόμιζα...Λοιπόν, διακοπές θα μου κάνανε πραγματικά 

καλό  τώρα. Αυτός ο καιρός είναι φρικτός! 



Κ: Ξέρω, είναι τόσο μουντός, κρύος και βροχερός ο καιρός που το να είσαι 

έξω είναι μάλλον αδύνατον. Πώς  περνάει η δική σου οικογένειά; 

Α: Προς το παρόν όλα καλά. Ο μπαμπάς μου στο Τεχας είναι καλά και 

νομίζω ότι βγήκαν αυτοί  απο τον εγκλεισμό ωστε μαλλον δουλεύει  στο 

γραφείο του πάλι. Η μαμά μου άρχισε να εργάζεται από το σπίτι και κάνει 

βιντεοκλήση με τους ασθενείς της τώρα. Χρησιμοποιούμε το viber για να 

μιλησουμε με την οικογένειά της τον τελευταίο καιρό για να ελέγξουμε το 

παππού μου, και η θεία μου μου είπε για όλους τους κανονισμούς στην 

Ελλαδα. Στα Χανιά τουλάχιστον είναι πολύ πιο αυστηροί από ό, τι στην 

Αμερική τώρα και έχουν πολύ λιγότερες περιπτώσεις. Μερικά από τα 

πράγματα που είπε ήταν ότι μόνο ένα άτομο επιτρέπεται να πηγαίνει για 

ψώνια, η αστυνομία σταματάει τους ανθρώπους  που οδηγούν με 

αυτοκίνητα όλη την ώρα, και επιτρέπεται να φεύγεις από το σπίτι μόνο μία 

φορά την ημέρα για άσκησή ή κάτι τέτοιο…. Είναι πολύ έντονο εκεί 

Κ: Θύμισέ μου, πότε είχε η Ελλάδα την πρώτη περίπτωση κορονοϊού; 

Α: Νομίζω ότι η πρώτη τους υπόθεση ήταν την 26 Φεβρουαριου και ήταν 

μια γυναίκα που επέστρεφε από τη βόρεια Ιταλία πηγαίνοντας στη 

Θεσσαλονίκη. Αλλά η κυβέρνηση αντέδρασε αρκετά γρήγορα και έκλεισε 

αμέσως ένα σχολείο κοντά στο οποίο ζούσε η γυναίκα. Η Ελλάδα έχει τώρα 



περίπου δυόμισες  χιλιαδες κρουσματα και μονο 125 θανάτους! Στην αρχή, 

πολλοί Έλληνες δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν το να είναι 

κλειδωμένοι, κάτι που δεν με εκπλήσσει καθόλου. Στην τελεόραση είδα 

έναν άνδρα να μιλαει με έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε γιατί δεν 

έμενε σπίτι και είπε: «Ααα.. μου περιμένει ένας άλλος κορονοϊός εκεί, η 

γυναίκα μου», ξέρετε, το τυπικό ελληνικό χιούμορ 

Κ: Φυσικά, δεν θα περίμενα τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι ωραίο όμως πώς 

έχουν προσαρμοστεί μερικοί άνθρωποι, όπως είδα  στο Facebook μια 

ομάδα παππούδων που κάθοταν σε ένα πάρκο (φυσικά 6 πόδια μακρια ο 

ένας απο τον άλλον) πίνοντας τους φραπέδες τους από τότε που τα 

καφενεία είναι κλειστά. 

Α: χαχα μου αρέσει αυτό 

Κ: Οι εικόνες πρέπει να ήταν πριν από το εγκλεισμό μως. Η θεία μου στην 

Αθήνα είπε ότι ο γείτονας της προσπάθησε να φύγει από το σπίτι του για 

να κάνει μια βόλτα και  πιάστηκε από έναν αστυνομικό που απείλησε να 

του επιβάλει πρόστιμο εάν δεν επέστρεφε στο σπίτι του. 

Α: Αλήθεια; Δεν  ήξερα οτι ήταν τόσο αυστηροί  εκεί 

Κ: Ναι, υποθέτω ότι τώρα πρέπει να καλέσεις ή να στείλεις μήνυμα σε έναν 

αριθμό για να λάβεις άδεια από την κυβέρνηση να φύγεις από το σπίτι σου. 



Η Γιαγιά μου μιλούσε με την οικογένειά μας στην Αθήνα. Είπε ότι η 

κυβέρνηση σου στέλνει άδεια μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Όταν σε 

σταματάει ένας αστυνομικός πρέπει να δείξεις την άδειά σου. Έχει ακόμη 

και το χρονικό διάστημα στο οποίο  επιτρέπεσαι να είσαι εκτός σπιτιού. 

Α: Ουάοο, δεν είχα ιδέα. Πόσο είναι το πρόστιμο; Ξέρεις? 

Κ: Ναι, είναι 150 (ekaton peninta) ευρώ. Ένας από τους φίλους μου στην 

πραγματικότητα επιβλήθηκε πρόστιμο στη Θεσσαλονίκη. 

Α: Ω, αυτό είναι πολλά λεφτά! Νομίζω οτι αν σε βρουν στην 

πανεπιστημιούπολη εδώ τώρα με πάνω απά 10 άτομα σου βάζουν 

πρόστιμο 150 δολάρια αλλά αυτη η τιμή είναι ειδικά ψηλή για τους Έλληνες 

Κ: Ναι, είναι πολύ σοβαροί εκεί. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς τους 

έστρωσε όλους τόσο γρήγορα 

Α: Ναι. Θυμάμαι αμέσως μετά το τέλος των  ανοιξιατικων  διακοπών  για 

εμάς (γύρω στις 13 Μαρτίου) ο θείος μου, ο οποίος είναι διευθυντής σε ένα 

δημοτικό σχολείο στα Χανιά, έλεγε ότι το μόνο που άλλαξε ήταν ότι βάζανε 

πολύ πιο απολυμαντικό χεριών στα μπάνια. Μετα απο μια εβδομάδα 

περίπου όλα τα σχολεία έκλεισαν και νομίζω ότι κάνουν διαδικτυακό 

σχολείο τώρα. 



Κ: Όσο μισώ το διαδικτυακό σχολείο, είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ χειρότερο 

για τα παιδια που δεν είναι στο πανεπιστήμιο ακόμα, επειδή όλη η 

προσωπική επικοινωνία που χρειάζεσαι στο δημοτικό, γυμνάσιο, χάνεται 

εντελώς. 

Α: Ναι σίγουρα. Και δεν άλλαξε μόνο αυτό, η Ελλάδα έκλεισε τα θέατρα, τα 

εστιατόρια, τα κλαμπ, σχεδόν κάθε δημόσιο σκηνικό, πολύ γρήγορα και το 

υπουργείο Υγείας ξεκίνησε μια καμπάνια που ονομάζεται menoume spiti. 

Ακολουθεί ένα κλιπ ειδήσεων που βρήκα από την 13 Μαρτίου μιλώντας για 

τους νέους κανονισμούς και τους τρόπους με τους οποίους διάσημοι 

Ελληνες  βοήθησαν να υποστηρίξουν την καμπάνια 

https://www.youtube.com/watch?v=fFQ6qRrNPfU  

Κ: Είναι υπέροχο που μια σειρά από διασημους  στέλνουν ένα καλό 

μήνυμα 

Α: Αμε! Επισεις αρχίζουν να βγαζουν τραγουδια για τον ιο, σαν αυτο που 

θα ακουσουμε τωρα απο τον Τακη Ρελλη που λεγετε “Για Παρτη Σου” 

https://www.youtube.com/watch?v=TVF_ORuH2DU  

Κ: Καλο τραγουδι!! 

Α: Δεν ειναι? Τωρα η διασιμη κάνουν το ίδιο πράγμα εδώ στην αμερικη με 

διαφορα βιντεο και τραγουδια, αλλά η Ελλάδα ξεκίνησε σίγουρα την 

https://www.youtube.com/watch?v=fFQ6qRrNPfU
https://www.youtube.com/watch?v=TVF_ORuH2DU


καμπάνια της νωρίτερα. Παρολα αυτα αναρωτιέμαι ακόμα τι κάνουν τα 

παιδιά εκεί για να περάσουν το χρόνο. 

Κ: Μιλούσα με τα ξαδέρφια και τους φίλους μου για αυτό και κάνουν τα ίδια 

πράγματα που κάνουμε εμείς. Πολύ κάθονται στο σπίτι παρακολουθώντας 

το Netflix, βγαίνουν στην αυλή (αν έχουν, φυσικά), και απλώς γράφουν της 

σχολικές εργασίες τους. 

Α: Έχει νόημα. Η φίλοι σου μέχρι τωρα ειναι υγιείς; Ξέρεις κάποιον που να 

έχει τον ιό; 

Κ: Ναι, όπως είπα, η οικογένειά μου είναι υγιής τώρα, ευχαριστώ τον Θεό! 

Μια από τις φίλες μου το έχει, ζει στο Τολέδο του Οχάιο. Η μαμά της είναι 

νοσοκόμα και ήταν η πρώτη στην οικογένεια να το κολλήσει. Τώρα το έχει 

όλη η οικογένεια. 

Α: Πω πω, αυτό είναι τρομερό! Πως τα πάνε? 

Κ: Όλοι έχουν πυρετούς. Εκτός από αυτό μου είπε ότι η υπόθεση είναι 

αρκετά διαχειρίσιμη. Το μόνο πράγμα που είπε ήταν ότι δεν έχει καθόλου 

αίσθηση γεύσης! 

Α:  καθόλου !; Αυτό είναι τρελό! 

Κ: Ναι, ένα από τα συμπτώματα του κορονοϊού είναι ότι χάνετε την αίσθηση 

της όσφρησης και την αίσθηση της γεύσης. 



Α: Θεέ μου. Αν συνέβαινε αυτό, θα ετρωγα όλα τα λαχανικά μου για πρωτη 

φορα χαχα! 

Κ: ΛΟΛ  κι εγώ! 

Α: Είναι τρελό πόσο διαφορετικά επηρεάζει τον καθένα. 

Κ: Το ξέρω! Γνωρίζεις κάποιον που το έχει; 

Α: Λοιπόν κάποιος στο εργαστήριό μου φοβήθηκε επειδή είχε άσχημο 

βήχα και κρυολόγημα για λίγες μέρες, αλλά είπε ότι δεν είχε πυρετό και 

αισθάνεται καλύτερα τώρα, οπότε μπορεί να ήταν ένας άλλος ιός 

Κ: αυτό είναι καλό 

Α: Ναι, όλοι στο εργαστήριό μου ανησυχούσαν όταν μας είπε ότι ήταν 

άρρωστος αλλά κανένας από εμάς δεν έχει έρθει σε επαφή για αρκετές 

εβδομάδες. Το άλλο όμως είναι ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι 

ασυμπτωματικοί ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα και έχω πολλούς 

φίλους που ήταν ελαφρώς άρρωστοι πριν από το διάλειμμα της άνοιξης 

που τώρα πιστεύουν ότι είχαν κορονοϊό !! 

Κ: Ω Θεέ μου! Τι νομίζεις; 

Α: το σημαντικό πράγμα είναι ότι όλοι είναι εντάξει τώρα, αλλά δεν έχω 

ιδέα. Οι πρώτες περιπτώσεις ήταν από άτομα που ταξίδεψαν διεθνώς και 



σε πανεπιστημιούπολη, είμαι σίγουρη ότι πολλοί άνθρωποι ταιριάζουν με 

αυτήν την περιγραφή … 

Κ: Ποιος ξέρει… Εφόσον αναρρώνουν, αυτό έχει σημασία, σωστά; 

Α: Είναι αλήθεια, έχεις ακούσει από τους φίλους μας στο Sigma / τους 

άλλους που αποφοιτούν τωρα; Ελπίζω ότι όλα πάνε καλά. 

Κ: Ναι, έχω μιλήσει σε μερικούς και σχεδόν όλοι είναι στο σπίτι τώρα 

Α: Καλό είναι αυτο. Μίλησα με τον Nikhil και ξεκίνησε τη καινούργια  του 

δουλειά στο νοσοκομείο 

Κ: Ακούγεται σαν μια ασχημη στιγμή για να αρχίσεις να δουλεύεις σε 

νοσοκομείο 

Α: Ελα μου ντε! Αλλά είπε ότι εργάζεται ως βοηθός νοσοκόμων με τη 

χειρουργική μονάδα, οπότε δεν νομίζω να έρθει σε επαφή με πολλές 

περιπτώσεις του COVID. Επιπλέον, είπε ότι τις πρώτες μέρες έκανε 

προπόνηση στο κομπιούτερ από το σπίτι 

Κ: Α, δεν ακούγεται πολύ άσχημο 

Α: Ναι. Αναρωτιέμαι πώς άλλαξαν τα σχέδια όλων των άλλων. Όπως ξέρω 

ότι ο Νίκος έπρεπε να πάρει το MCAT σύντομα, σωστά; Τι θα κάνει για 

αυτό τώρα; 



Κ: Πολλές εξετάσεις αναβάλλονται ή ακυρώνονται μέχρι να αλλαξουν τα 

πραγματα. Ο Νίκος μου είπε ότι το MCAT του τέθηκε σε αναστολή μέχρι 

τον Ιούνιο, το νωρίτερο. 

Α: Τουλάχιστον έχει περισσότερο χρόνο να διαβασει.. Ελπίζω να πάει 

καλά. Νομίζω ότι θα πρέπει να γράψω το GRE μεσω διαδικτύου  κάποια 

στιγμή αυτό το καλοκαίρι. 

Κ: Ew ακούγεται παράξενο 

Α: Είμαι σίγουρη ότι δεν θα είναι πολύ άσχημα, αλλά χρησιμοποιούν 

proctοrιo για αυτό και αυτό με αγχώνει. Πολύ καλύτερα από το να ανησυχω 

για το MCAΤ όμως .Πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι που είχαν σχεδια για 

πρακτική / εργασία / έρευνα για το καλοκαίρι θα μπορέσουν να το κάνουν; 

Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού μου θα χαθεί, αλλά 

τουλάχιστον λένε ότι το OSU θα ανοίξει ξανά τα εργαστήρια του τον Ιούλιο, 

οπότε αφήνει ένα μήνα για να κάνει κάτι κανείς… 

Κ: Νομίζω ότι εξαρτάται πραγματικά από το πού θα πάνε. Έχω φίλους που 

είπαν ότι ακυρώθηκε τελείως η υποτροφία ή πρακτική τους και τώρα δεν 

έχουν σχέδια για το καλοκαίρι. 

Α: καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρη ότι οτιδήποτε απαιτεί ταξίδι εκτός της 

πολιτειας έχει ακυρωθεί τώρα 



Κ: Και το άλλο ζήτημα είναι ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν τα χρήματα για 

να υποστηρίξουν νέους ανθρώπους ή απλά έχουν παγώσει την πρόσληψη 

αυτή τη στιγμή, ώστε κανείς να μην μπορεί να ξεκινήσει να ασκήσει εκεί 

Α: Ναι το ξέρω προσωπικά, σκέφτηκα να δουλέψω ξανά ως βοηθός 

γραφείου για όποτε ήταν να ανοίξει  η πανεπιστημιούπολη το καλοκαίρι, 

αλλά ακύρωσαν όλη τη φοιτητική απασχόληση μέχρι το φθινόπωρο 

Κ: αχ τι  κρίμα! 

Α: Επίσης, ακύρωσαν όλα τα έργα του STEP μέχρι τον Ιούλιο, οπότε ακόμη 

κι αν οι άνθρωποι βρήκαν τρόπο να χρησιμοποιήσουν τα λεφτα για 

ενοικίαση ή για δουλειά που μπορούν να έχουν κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας, δεν θα λάβουν χρήματα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού :( 

Κ: Αυτό είναι απαίσιο. Για όσους ακούνε, το STEP είναι ένα πρόγραμμα 

όπου οι μαθητές δεύτερης χρονιάς δέχονται μια επιχορήγηση 2000 (duo 

xiliades) δολαρίων να χρησιμοποιήσουν για ένα έργο, το οποίο μπορεί να 

κυμαίνεται από ταξίδια, εργασία, κάτι δημιουργικό, κ.λπ. 

Α: Ναι, για παράδειγμα, έπρεπε να πάω σε ένα ταξίδι στην Κοπεγχάγη 

αυτό το Μάιο και να κάνω μαθήματα νευροψυχολογίας για 3 εβδομάδες, 

αλλά όλα τα ταξίδια ακυρώθηκαν οπως ξέρετε 



Κ: Ω ναι, θυμάμαι να μιλάς γι 'αυτό, είναι χάλια που δεν θα μπορέσεις να 

πας. Θα μπορούσες να πάς το επόμενο καλοκαίρι; 

Α: Δεδομένου ότι αποφοιτώ νωρίς, δυστυχώς δεν θα μπορέσω γιατί οι 

μαθητές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα πριν αποφοιτήσουν. 

Αλλά μπορώ να το χρησιμοποιήσω για ένα άλλο έργο σαν την ερευνα ή ένα 

ταξίδι κατά τη διάρκεια του έτους ή κάτι τέτοιο 

Κ: Αυτό είναι καλό που δεν θα χάσεις τα χρήματα εντελώς. Νιώθω άσχημα 

για τους ανθρώπους που χρειάστηκαν να ολοκληρώσουν τα καλοκαιρινά 

τους σχέδια ως μέρος της ιατρικής σχολής. Όπως Αν κάποιος έκανε έρευνα 

ή είχε μια εμπειρία εθελοντισμού που θα βοηθούσε το βιογραφικό του, αλλά 

τώρα δεν θα το κάνουν αυτό  

Α: Πιστεύεις ότι τα επαγγελματικά σχολεία θα χαλαρώσουν μερικές από τις 

απαιτήσεις ή ίσως θα μειώσουν τα πρότυπα τους για τον επόμενο κύκλο 

αιτήσεων; 

Κ: Πιστεύω ότι θα έπρεπε 

Α: Και εγω αυτο Νομίζω. Ο μπαμπάς μου εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του 

Χιούστον και μου είπε ότι οι αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές 

προβλέπεται να μειωθούν έως και 20 τοις εκατό τον επόμενο χρόνο,που 

είναι μεγάλη υπόθεση, ειδικά αν αυτή η ομάδα έχει ι πολλούς διεθνείς 



φοιτητές. Είπε επίσης ότι κατάργησαν το τέλος αίτησης για το επόμενο έτος 

και την απαίτηση του GRE, νομίζω 

Κ: Αυτό είναι υπέροχο γιατί γνωρίζω ότι  πολλοί  μαθητές δεν μπορούν να 

κάνουν αίτηση σε όσα σχολεία θέλουν εξαιτίας του πόσο ακριβές είναι  οι 

αιτησεις! Ειδικά για την ιατρική σχολή αλλά ποιος ξέρει αν θα αλλάξει αυτο. 

και είμαι σίγουρη ότι το οικονομικό βάρος είναι ακόμη χειρότερο τώρα 

Α: όλα αλλάζουν. Όπως αντί του τεστ TOEFL, αφήνουν τους ανθρώπους 

να αποδείξουν ότι μπορούν να μιλούν αγγλικά με το Duolinguo !! 

Κ: αυτο ειναι γέλοιο. Πιστεύω οτι θα μπορούσα να περάσω την αίτηση με 

τα ισπανικά που έμαθα στο λύκειο χαχαχ 

Α: Τἐλεια! Νομίζω ότι οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν εμενα και τους άλλους 

φοιτητές στο ιδιο ετος το επόμενο χρονο όταν κάνω αίτηση για διδακτορικό 

πρόγραμμα. Ξέρεις εάν αλλάζουν καθόλου οι ημερομηνίες ή τα δίδακτρα 

για την σχολη οπτομετρίας; Θα ήταν υπέροχο να έχεις μειωμένα δίδακτρα ή 

κάτι τέτοιο. Ω και αποφάσισες ακόμη σε σχολείο;!?! 

Κ: Όχι, μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει αλλάξει για τη σχολή και περιμένω 

ακόμα να ακούσω από το Ohio state. Τίποτα νέο για αναφορά! Ελπιζω να 

λάβω σύντομα ένα τηλεφώνημα! 

Α: Καλή τύχη με αυτό! 



Κ: Ευχαριστώ κούκλα… Ήλπιζα να μάθω πού θα πήγαινα μέχρι το Πάσχα 

το αργότερο, αλλά είναι εντάξει, πρέπει να εμπιστευτείς τη διαδικασία σε 

αυτές τις καταστάσεις! 

Α: Μιλώντας για το Πάσχα, Χρίστος Ανέστη! 

Κ: Αληθώς Ανέστη! Πώς ήταν το Πάσχα σου? 

Α: Λοιπόν, ήταν διαφορετικό, αυτό είναι σίγουρο 

Κ: Συμφωνώ. Το να μην μπορώ να παρευρεθώ στις  ακουληθίες της 

Μεγάλης Εβδομάδας ήταν  πολύ δύσκολο. Ευτυχώς, η Αγία Τριάδα, η 

εκκλησια μου στο Καντόνι, είχε μια ζωντανή ροή όλων των. λειτουργίων. 

Α: Ο Κολόμβος έκανε το ίδιο πράγμα! Εγώ και η μαμά μου 

παρακολουθούσαμε στο σπίτι. 

Κ: Το Πάσχα είναι πάντα  η αγαπημένη μου γιορτή και οι ακολουθίες  που 

γίνονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας είναι οι αγαπημένες μου. 

Α:. Το να παρακολουθείς τη διαδικτυακή  ακολουθία το Σάββατο το βράδυ 

δεν είναι σχεδόν το ίδιο με το να βρίσκεσαι εκεί και να παρακολουθείς την 

εκκλησία να ανάβει τα κεριά της. Κανείς δεν ήταν στην εκκλησία, οπότε 

έπρεπε απλώς να ανάψουν τα ηλεκτρικά  φώτα της. 

Κ: Ήταν καλύτερο από το να το χάσουμε εντελώς! Υπήρχαν σχεδόν 200 

άτομα που παρακολούθησαν το ζωντανό βίντεο που έκανε η εκκλησία μου. 



Α: Αυτό είναι απίστευτο! Γιορτάσατε καθόλου; 

Κ: Πήγαμε στο σπίτι της γιαγιάς μου την Κυριακή και  φάφαμε λίγο αρνί, 

παστίτσιο και κεφτεδάκια. Παρόλο που το αρνί ήταν καλό, τίποτα δεν 

ξεπερνά τη γεύση του αρνιού σούβλας! Νηστέψατε  τις 40 (saranta) ημέρες; 

Α: Συμφωνώ. Φέτος δεν το κάναμε, η μαμά μου ανησυχούσε για το τι 

φαγητό θα βρίσκαμε στο σουπερ μαρκετ, οπότε φάγαμε όπως συνήθως. 

Την Κυριακή, όμως, κάναμε kreatopita και magiritsa, έτσι το φαγητό ήταν 

πραγματικά νόστιμο. 

Κ: Ακούγεται ωραία! Ας ελπίσουμε ότι δεν θα απομονωθούμε για πολύ 

περισσότερο. 

Α: Από πρόσφατα, η κρίση στο Οχάιο μοιάζει να ισοπεδώνει, κάτι που είναι 

πολύ καλό σημάδι! 

Κ: Λοιπόν μέχρι τότε όλοι πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες και να 

μείνουν μέσα! 

Α: Σωστά! Εντάξει όλοι, αυτό είναι το μόνο που έχουμε για εσας σήμερα. 

Θέλουμε να περάσουμε ένα δευτερόλεπτο για να σας ευχαριστήσουμε 

όλους  που μας παρακολουθήσατε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή αυτό το 

εξάμηνο! Ελπίζουμε όλοι να παραμένουν ασφαλείς και υγιείς! 

Κ και Α: Για Σαςςςςςςς!!! 



 

 

 

 

 

 

 


