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Το πρωί της 10ης Μαρτίου ξυπνήσαμε με την οικογένεια 
μου και πήγαμε ο καθένας στον συνηθισμένο του προορισμό, 
εγώ σχολείο, η μαμά στην εταιρεία, που εργάζεται, και ο 
μπαμπάς στο μαγαζί του. 

Εκείνη η μέρα όμως ήταν διαφορετική. Αισθανόμουν 
την  ατμόσφαιρα βαριά. Κάτι σημαντικό συνέβαινε.  Στα 
διαλείμματα παρατηρούσα τους δασκάλους μου που 
μαζεύονταν και συζητούσαν και ήταν αρκετά σοβαροί και 
προβληματισμένοι.  

Κάθε φορά που ρωτούσαμε τι συμβαίνει, εκείνοι 
άλλαζαν συζήτηση και απομακρύνονταν. Λίγο πριν 
σχολάσουμε η δασκάλα μας, η κ. Κατερίνα, μας είπε να 
πάρουμε όλα τα βιβλία  στην τσάντα μας, καθώς υπήρχε 
περίπτωση να κλείσουν τα σχολεία λόγω του κορονοϊού. 
- Τι είναι αυτός 
ο κορονοϊός; 
Ρώτησα τους 
συμμαθητές 
μου κρυφά. 
- Είναι ένας ιός 
σαν γρίπη, 
αλλά πιο 
σοβαρός. 
- Δηλαδή; 
- Δηλαδή, δεν 
ξέρω, νομίζω 
πως κάνει κάτι 
κακό στον πνεύμονα, έτσι λέει η μαμά, αλλά δεν έχω 
καταλάβει. 
- Να ρωτήσουμε την κυρία. Αυτή θα ξέρει. 
- Κυρία, τι είναι ο κορονοϊός; 
- Παιδιά μου, είναι ένας τύπος γρίπης που είναι πολύ πιο 
σοβαρός και επικίνδυνος, από τους συνηθισμένους.  
- Γιατί είναι πιο επικίνδυνη αυτή η γρίπη; 
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- Γιατί μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα και κυρίως 
κινδυνεύουν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας και 
είναι μεγάλοι σε 
ηλικία. Δηλαδή, 
αυτοί που έχουν 
προβλήματα με την 
καρδιά τους, με τον 
πνεύμονα τους, 
ζάχαρο κτλ. 
- Κι εμείς 
κινδυνεύουμε; 
- Τα παιδιά δεν 
κινδυνεύουν τόσο 
να αρρωστήσουν 
σοβαρά, αλλά 
μεταφέρουν τον ιό 
και μπορεί να τον 
μεταδώσουν στους παππούδες, τις γιαγιάδες, που αυτοί 
κινδυνεύουν. 
- Και γιατί να κλείσουν τα σχολεία; 
- Θα κλείσουν τα σχολεία για να μη γίνει διασπορά του ιού, 
δηλαδή να μην τον μεταφέρουμε. 
- Και πότε θα το ξέρουμε αυτό; 
- Θα μας στείλει την απόφαση το υπουργείο! 
- Ζήτω, φωνάξαμε όλοι, θα κλείσουν τα σχολεία, θα 
κλείσουν τα σχολεία!! 
- Καλά, όλη μέρα παιχνίδι, τηλεόραση, βόλτες, ηλεκτρονικά, 
τέλεια θα περάσουμε…., έλεγε ο Ραφαήλ. 

Εκείνο το βράδυ ο διευθυντής του σχολείου μας, ο κ. 
Χρήστος, μας έστειλε το μήνυμα πως την επόμενη μέρα δε 
θα πάμε σχολείο και μάλιστα για 15 ημέρες. 

Ζήτω η ξεκούραση, φώναξα. Ένα συναίσθημα 
ανακούφισης με πλημμύρισε.  Επιτέλους δε θα έχουμε 
μαθήματα, διάβασμα, διαγωνίσματα, πρωινό ξύπνημα και 
μάλωμα από τη μαμά για το αν έκανα τα μαθήματά μου!  
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Και πέρασαν οι 15 ημέρες και είπαν άλλες δεκαπέντε, αλλά 
δεν είναι όπως το είχα φανταστεί. 

Δεν μπορώ να πάω πουθενά, είμαστε όλοι σε καραντίνα, 
ούτε βόλτες, ούτε στους φίλους μου, ούτε στη γιαγιά και τον 
παππού. Η μαμά για να πάει σούπερ μάρκετ ντύνεται γιατρός 
με μάσκα και γάντια. Στην αρχή την κορόιδευα, «καλό 
χειρουργείο της φώναζα…» και γελούσα. Τώρα απλώς την 
κοιτώ και φεύγω.  

Όταν γυρίζει την ακούω που λέει πως δεν υπάρχουν στα 
ράφια απορρυπαντικά, ρύζια, μακαρόνια, χαρτιά υγείας και 
μου φαίνεται τραγικό. Γιατί να τα παίρνουν όλα; Τι 
φοβούνται οι άνθρωποι;  

Τα βράδια ακούω τη μαμά και τον μπαμπά που μιλάνε για 
τις δουλειές τους, που πρέπει να δουλεύουν από το σπίτι για 
να πληρωθούν. Τώρα πια είναι σπίτι, αλλά δουλεύουν από 
τον υπολογιστή. Η μαμά μιλάει συνεχώς στο τηλέφωνο και ο 
μπαμπάς κανονίζει παραγγελίες κι εγώ δεν έχω τι να κάνω. 
Το βράδυ κοιτούν βουβοί τις ειδήσεις και μετά 
αναστενάζουν.  

Όταν τους ρωτώ πότε θα ανοίξουν τα σχολεία μου λένε 
πως ίσως να ανοίξουν μετά το Πάσχα, άλλες φορές λένε πως 
δε θα ανοίξουν καθόλου, μετά λένε στα μέσα του Μάη. Ούτε 
αυτοί ξέρουν. 

Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, τι να νιώσω. Ευτυχώς που το 
σχολείο φρόντισε να κάνουμε μαθήματα «σύγχρονης» και 
«ασύγχρονης» εκπαίδευσης και έχω να κάνω κάτι… Τα 
μεσημέρια συνδεόμαστε όλοι μαζί στον υπολογιστή και 
κάνουμε μάθημα, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, μελέτη 
περιβάλλοντος, αγγλικά, ξένες γλώσσες. Εκεί βλέπω τους 
συμμαθητές μου, μιλάμε λίγο, όχι ότι έχουμε πολλά νέα να 
πούμε, αλλά κάτι είναι κι αυτό.  

Σήμερα η δασκάλα μας μας ρώτησε πως αισθανόμαστε. 
Και ο καθένας μας είπε την δική άποψη. Άρχισε να δίνει το 
λόγο σε ένα ένα παιδί.  
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Η Ερατώ μίλησε πρώτη και 
είπε: «Νιώθω σαν χελιδόνι που 
πετούσε στον γαλανό ουρανό, 
και ξαφνικά το στρίμωξαν σε 
ένα κλουβί και κάθε φορά που 
ακούγεται η λέξη κορονοϊός το 
κλουβί του μικραίνει και η 
ελευθερία του χάνεται από 
μέρα σε μέρα. Δεν έχει 

περάσει μέρα που δεν έχω ακούσει την λέξη κορονοϊός! Στις 
ειδήσεις και σε σχεδόν όλες τις εκπομπές μιλάνε για τους 
αρρώστους και τους νεκρούς που αφήνει πίσω του. Είναι ένα 
τραγικό γεγονός που πιστεύω πως άμα το αντιμετωπίσουμε 
με θάρρος θα τα  καταφέρουμε. Το κλουβί θα αρχίσει να 
μεγαλώνει και κάποια στιγμή θα ανοίξει και το χελιδόνι θα 
χιμήξει έξω και θα αναπνεύσει τον καθαρό αέρα πετώντας 
στο γαλανό ουρανό. Θα είναι ελεύθερο να πετάξει στα 
λιβάδια, στα βουνά και στις θάλασσες με τους φίλους του. Να 
τιτιβίσει πάνω από τα καταπράσινα δέντρα και ανθισμένα 
λουλούδια της άνοιξης. Θα μπορεί να βλέπει τα 
ηλιοβασιλέματα παρέα με τα χελιδόνια που αγαπάει για 
ατελείωτες ώρες, να σκίζει σύννεφα και ουρανούς 
σκορπίζοντας τη χαρά της άνοιξης και της ελευθερίας σ’ όλη 
τον κόσμο.»  

Όλοι ταξιδέψαμε με το χελιδόνι της Ερατώς και 
αναστενάξαμε με αναπόληση….  

Η επόμενη που πήρε τον 
λόγο ήταν η Μυρτώ: «Ο 
Κορονοϊός  με έκανε να 
αισθανθώ Λύπη, Άγχος και 
Θυμό. Βέβαια περνάω και  
πολλές ωραίες στιγμές, 
όπως παιχνίδια με την 
οικογένεια μου. Η μαμά 
μου έμαθε να φτιάχνω 
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κέικ, πίτσα, ψωμί και άλλα πολλά. Με τον αδερφό μου 
φτιάξαμε σπιτάκι κάτω  από το  τραπέζι και μου έμαθε να 
χρησιμοποιώ τον υπολογιστή και να φτιάχνω origami. Τέλος, 
με τον μπαμπά μου έπαιξα πολλά επιτραπέζια παιχνίδια.» 

Επόμενη ήταν η άλλη Μυρτώ: «Όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός 
τα σχολεία κλείσανε και εγώ νόμιζα ότι θα περάσω καλά και 
θα παίζω με τα παιχνίδια μου. Τελικά δεν ήταν έτσι τα 
πράγματα. Πρέπει να κάνουμε Skype κλήσεις για τη γλώσσα, 
για τα αγγλικά και τα Ισπανικά. Τα μαθήματα που μας βάζει η 
κυρία μας για το σπίτι είναι λίγα και εύκολα. Γι’ αυτό 
τελειώνω γρήγορα και βαριέμαι επειδή δεν έχω τι να παίξω. 
Εύχομαι να ανοίξουν τα σχολεία γρήγορα και να δω τους 
φίλους μου.» 
 Με τη σειρά της η Λυδία είπε: «Μία λέξη που άλλαξε τη 
ζωή μας. Όταν άκουσα αυτή τη λέξη για πρώτη φορά, οι 
γονείς μου μου είπαν ότι είναι ένας ιός στην Κίνα, πολύ 
μακριά από τη χώρα μας και με αυτόν τον τρόπο με 
καθησύχασαν. Πού να φανταζόντουσαν κι εκείνοι, ότι σε 
λιγότερο από δύο μήνες θα ερχόταν και στην Ελλάδα! Όσο 
μάθαινα πως ο ιός εξαπλωνόταν σε όλη τη γη, είχα αρχίσει να 
ανησυχώ για τον παππού και τη γιαγιά μου. Ξαφνικά, μια 
μέρα που γύρισα από το σχολείο, άκουσα στις ειδήσεις ότι τα 
σχολεία θα έκλειναν. Τότε, ένιωσα άγχος και ανησυχία για 
τους συνανθρώπους μου, όχι τόσο για μένα, γιατί είμαι παιδί. 
Εκείνη την ημέρα αποφασίσαμε με τους γονείς μου να μην 
επισκεπτόμαστε τον παππού και τη γιαγιά, για να μην τους 
κολλήσουμε κάτι.  
 Αυτός ο ιός μας κρατάει όλους κλεισμένους στα σπίτια 
μας και δε μας αφήνει να δούμε τα υπόλοιπα αγαπημένα μας 
πρόσωπα! Οι γονείς μου άρχισαν να δουλεύουν από το σπίτι 
κι εμείς, τα παιδιά, κάνουμε μαθήματα μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Έτσι, ο κορονοϊός έφερε και κάτι καλό.  
 Όλες οι οικογένειες ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους, αφού 
περνούν περισσότερο χρόνο μαζί! Μου αρέσει πολύ που η 
μαμά και ο μπαμπάς τρώνε μαζί μας μεσημεριανό, γιατί αυτό 



[7] 
 

δε γινόταν πριν τον κορονοϊό. Κάνουμε και τόσα άλλα 
πράγματα μαζί! Παίζουμε παιχνίδια, μαγειρεύουμε και 
βλέπουμε οικογενειακές ταινίες. Κάνουμε το καλύτερο που 
μπορούμε για να περνάμε ωραία, όσο μένουμε σπίτι.  
 Εύχομαι σύντομα να βρεθεί το εμβόλιο του κορονοϊού 
και να μην αρρωσταίνουν άλλοι άνθρωποι. Ανυπομονώ για 
τη στιγμή που θα βγούμε όλοι έξω από το σπίτι χωρίς μάσκες 
και γάντια, θα βρεθούμε με τους αγαπημένους μας και θα 
είμαστε όλοι χαρούμενοι και αισιόδοξοι και θα εκτιμάμε κάθε 
στιγμή που είμαστε μαζί και αγαπημένοι γιατί ποτέ δεν ξέρεις 
πότε θα σου τύχει κάτι παρόμοιο.» 
 Η Πόλυ άρχισε να λέει: «Πριν από λίγους  μήνες έβλεπα   
ειδήσεις με την οικογένεια μου και έλεγαν ότι άρχισε μια 
καινούρια αρρώστια που τον έλεγαν «κορονοϊό». Τότε δεν 
νοιαζόμουν τόσο, νόμιζα ότι όλα θα περάσουν γρήγορα, 
χωρίς πολλά κρούσματα. Που να ήξερα  ότι μέσα σε 2 μήνες 
θα ερχόταν και σε μας.   

Όταν έβλεπα ειδήσεις τρόμαζα τόσο πολύ καθώς 
έβλεπα τους ανθρώπους στο νοσοκομείο  να λένε πως 
προτιμούν να πεθάνουν παρά να είναι  στο νοσοκομείο.  

Είμαι σε καραντίνα 
εδώ και 4 εβδομάδες 
μέσα σε 4 τοίχους. Η 
κυρία μας μας λέει να 
βλέπουμε και την άλλη 
πλευρά του νομίσματος. 
Αλλά για εμένα δεν 
υπάρχει άλλη πλευρά 
έχω χάσει και την 

τελευταία μου ελπίδα. Έχω  να δω την γιαγιά μου  και τον 
παππού μου δεν ξέρω και εγώ πόσες εβδομάδες και μου 
λείπουν τόσο πολύ… Ελπίζω όλα αυτά να τελειώσουν 
γρήγορα και να γυρίσουμε ξανά στην κανονικότητα.» 
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Τον λόγο στη συνέχεια πήρε η Αριάδνη: «Με τον Κορονοϊό, 
άλλαξε όλη η ζωή μου και θετικά και αρνητικά.  

Το θετικό είναι, ότι, έχω 
πιο πολύ χρόνο να παίζω και να 
βλέπω τους γονείς μου. Κάνω 
πολλά πράγματα στο σπίτι που 
δεν έκανα πριν τον κορονοϊό. 
Παίζω με το σκύλο μου και την 
αδελφή μου και με τα παιχνίδια 
μου, φυσικά. Επίσης, μπορώ να 
μαγειρεύω με τη μαμά μου και 
να παίζουμε επιτραπέζια. Με το 

μπαμπά μου, παίζουμε σκάκι και μπάλα. Ακόμη, ζωγραφίζω, 
ή φτιάχνω κατασκευές από χαρτί και τα απογεύματα 
κάνουμε βιντεοκλήση σε ομάδες με τις φίλες μου.  

Το αρνητικό είναι ότι, δεν μπορούμε  να βλέπουμε τους 
παππούδες και τις γιαγιάδες μας, τους φίλους μας και το 
κυριότερο, δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω από το σπίτι.  

Εύχομαι να περάσει γρήγορα ο κορονοϊός, να βγούμε 
έξω και να δούμε τους δικούς μας, αλλά και  να συνεχίζουμε 
να κάνουμε όμορφα πράγματα στο σπίτι. 
 Η Ρεβέκκα μίλησε στη συνέχεια: «Το απόγευμα της 
10ης Μαρτίου μάθαμε ότι τα σχολεία κλείνουν προληπτικά 
για 2 βδομάδες. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή χαρήκαμε. 
Όντως, περνούσαμε ωραία. Παίζαμε τένις, κάναμε 
ποδηλατάδα, βόλτες στο βουνό. Όμως σιγά σιγά τα 
πράγματα δυσκολέψαν ώσπου τώρα πια μπορούμε να 
βγαίνουμε μόνο με ειδική άδεια. 

Πώς νιώθω εγώ για όλα αυτά; Μου λείπουν οι φίλοι 
μου, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μου και βαριέμαι. Αλλά η 
δασκάλα μου μας έλεγε ότι το νόμισμα έχει 2 όψεις. Αν το 
γυρίσεις από την άλλη, θα δεις και τα καλά!  
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Επινοούμε παιχνίδια με τον μεγάλο και τον μικρό μου 
αδερφό με τα οποία ταξιδεύουμε από την Άγρια Δύση ως την 
Άπω 

Ανατολή, κάθε βράδυ βλέπουμε οικογενειακώς μια ταινία 
που διαλέγουμε εμείς, φτιάχνουμε κουλουράκια με τη μαμά 
και φυσικά κοιμόμαστε ό,τι ώρα θέλουμε και ξυπνάμε ό,τι 
ώρα θέλουμε! Απολαμβάνω τον χρόνο με την οικογένειά μου 
που τόσο μας λείπει τις κανονικές καθημερινές, αλλά ελπίζω 
να τελειώσουν γρήγορα όλα αυτά.  
 Ο Οδυσσέας χωρίς να περιμένει τη σειρά του 
πετάχτηκε να πει τις δικές του σκέψεις: «Όλα   πήγαιναν  μια 
χαρά ώσπου ξέσπασε μια αρρώστια που λέγεται κορονοϊός.  
Πρώτα   τα  κρούσματα  εμφανίστηκαν  στην Κίνα,  μετά στην 
Ιταλία  και οι νεκροί  αυξάνονταν  συνέχεια.  Μετά ξέσπασε σε 
πολλές άλλες χώρες. Μια μέρα αυτός ο ιός ήρθε στην Ελλάδα.   

Τότε,  ένα  μεσημέρι  η  δασκάλα μου,  μας  είπε  να  
μαζέψουμε  τα  βιβλία  μας  επειδή  υπάρχουν  πολλές  
πιθανότητες να  κλείσουν  τα  σχολεία!!!!  Εκείνη  τη  στιγμή  
όλοι  οι  μαθητές  χαρήκαμε πολύ.  Η δασκάλα μας  όμως  δεν  
ήταν  το  ίδιο  χαρούμενη  με εμάς,  έμοιαζε  
προβληματισμένη.  Εμείς  δεν  δώσαμε  καμία  σημασία. 
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Έτσι  κι  έγινε!!!   Ακριβώς  εκείνη  τη  μέρα  έκλεισαν  τα  
σχολεία!!!! 
   Τις  πρώτες  μέρες  μπορούσαμε  να  κάνουμε  βόλτες  και   
έτσι  εμένα  μου  άρεσε που μπορούσα  να  κάνω  πράγματα  
με  την οικογένειά  μου.  Παίζαμε  επιτραπέζια,  
συζητούσαμε,  τρώγαμε  όλοι  μαζί,  βλέπαμε  ταινίες, 
μαγειρεύαμε  με  τη  μαμά.  Όταν  όμως  ήρθε  ο  νόμος  που  
μας υποχρέωνε  να  μένουμε  σπίτι  για  την  ασφάλειά  μας  
τα  πράγματα  άρχισαν  να  δυσκολεύουν.  Τώρα  πια  σπάνια  
βγαίνω  για  σωματική  άσκηση  ή  με  τη  μαμά  ή  με  το  
μπαμπά. Πάντα  μόνο  δύο  άτομα. 

Εδώ  στο  σπίτι  τώρα  τα  πράγματα  είναι  βαρετά. 
Κάθομαι  μέσα  στους  τέσσερις τοίχους   και δεν  έχω  με  
ποιον  να  παίξω.  Θα  μου πείτε  μα  είσαι  με  τους  γονείς 
σου!!!   Αυτοί  όλη  μέρα,  και  οι  δύο,    ασχολούνται  με  τον   
υπολογιστή.  Με  πολλή  υπομονή   και  πείσμα προσπαθούν 
να φτιάξουν  φυλλάδια  και  να  επικοινωνήσουν  με  τους  
άλλους  μαθητές  καθώς και  οι  δύο  είναι  δάσκαλοι. 
    Νόμιζα   το   ότι   το να  κλείσουν  τα  σχολεία  θα  ήταν  
ωραίο  αλλά  τελικά  είναι  σαν  βασανιστήριο.  Βέβαια  η  
καθημερινότητά μου  έχει  αλλάξει  πάρα  πολύ.  Κοιμάμαι  
πιο  αργά,  ξυπνάω  πιο  αργά,  δεν  σηκώνομαι  νωρίς  για  να  
πάω στο  σχολείο, δυστυχώς.  Επίσης  δεν  έχω  καμία  
δραστηριότητα  και περνάω  αρκετό χρόνο στα ηλεκτρονικά.  
    Το  καλό  είναι  ότι  άρχισαν  να  γίνονται  μαθήματα  στον  
υπολογιστή  και  έχω  τη  δυνατότητα να βλέπω  τη  δασκάλα 
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μου  και  τους  φίλους μου. Μπορώ  να  συζητήσω  μαζί  τους  
και να κάνουμε  τα  μαθήματά  μας. 
    Εύχομαι  να  ανοίξουν  σύντομα τα  σχολεία,  να  βγαίνουμε  
πάλι  έξω,  να  βρούμε  τη  ρουτίνα  μας,  τους  φίλους  μας  
που  τόσο  πολύ  μου  λείπουν,  να  αρχίσω  να  πηγαίνω  στο  
μπάσκετ  και  στο  ποδόσφαιρο  που  είναι  τα  αγαπημένα  
μου  αθλήματα.  
    Εύχομαι  να  μην  ξαναυπάρξει ποτέ  ξανά  ένας  τέτοιος  ιός. 
     Τότε ο Γιώργος σηκώθηκε και είπε πως το μόνο που θα 
ήθελε ήταν να μπορούσε να μιλήσει στον κορονοϊό και να του 
πει αυτά που αισθάνεται. Μάλιστα είχε γράψει κι ένα 
γράμμα. «Δεν ξέρω αν πρέπει να σας πω αγαπητέ κύριε 
κορονοϊέ, γιατί νομίζω ότι δεν είστε και τόσο αγαπητός! 

Σας στέλνω όμως  αυτό το μήνυμα για να σας πω τα 
θετικά και τα αρνητικά που συμβαίνουν με την καραντίνα 
που μας έχετε βάλει. 

Το αρνητικό είναι ότι μπαίνετε μέσα στους πνεύμονες 
των ανθρώπων και κυρίως 
αυτών που είναι πολλοί 
άρρωστοι και τους σκοτώνετε. 
Κανονικά θα έπρεπε να είστε 
εσείς σε καραντίνα. Επίσης 
παραμένετε για ώρα πάνω  σε 
πολλά αντικείμενα  χωρίς να 
σας καταλάβουν και έτσι πάλι μπαίνετε στα πνευμόνια των 
ανθρώπων και τους προκαλείτε αναπνευστικά προβλήματα. 
Είστε πολύ πονηρός!  Για να γλυτώσουμε από εσάς μπήκαμε  
σε καραντίνα. 

Υπάρχουν και μερικά θετικά στην καραντίνα. Καταρχήν 
δε μολύνουμε το περιβάλλον. Επιπλέον  τόσες μέρες που  
είμαστε σπίτι μάθαμε πώς να περνάμε  τον ελεύθερο μας 
χρόνο και παίζουμε επιτραπέζια με τους γονείς.  

Αλλά η ευχή μου είναι να φύγεις γρήγορα  και να μην 
ξαναμπούμε  σε καραντίνα ποτέ ξανά.» 
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 Η Νίκη, που όλη αυτή την ώρα περίμενε υπομονετικά 
τη σειρά της είπε: «Ποτέ δεν περίμενα ότι από την μια μέρα 
στην άλλη θα άλλαζε όλη η ζωή μου. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά. 
Πολλές μέρες νωρίτερα ακούγαμε ότι σε αρκετές χώρες 
υπήρχε ένας ιός που στο πέρασμά του άφηνε την αρρώστια 
και τον θάνατο. Μετά από λίγες μέρες ήρθε και στην Ελλάδα 
και όλα άλλαξαν. Η καθημερινότητά μου άλλαξε προς το 
χειρότερο. Τα σχολεία έκλεισαν και δεν μπορούσα να δω και 
να παίξω με τους φίλους μου. Οι πανελλήνιοι αγώνες που 
είχα στο τραμπολίνο αναβλήθηκαν, αλλά το χειρότερο για 
μένα είναι ότι φοβάμαι μην αρρωστήσει η γιαγιά μου. 
Εύχομαι να τελειώσουν όλα γρήγορα και να γυρίσουμε στην  
απλή και ωραία καθημερινότητά μας!!! 
 Η Φαίη σοβαρή σοβαρή εξήγησε: «Είχα ακούσει για 
έναν ιό που εμφανίστηκε στην Κίνα και εξαπλωνόταν πολύ 
γρήγορα. Είχα δει στην τηλεόραση άδειες πόλεις, ανθρώπους 
με μάσκες και σχολεία κλειστά. Όμως νόμιζα πως η Κίνα 
είναι πολύ μακριά. Όταν η δασκάλα μας, μας είπε να 
πάρουμε όλα μας τα βιβλία στο σπίτι, σκέφτηκα ότι ο 
Κορονοϊός είχε ταξιδέψει μέχρι την Ελλάδα. Αυτή ήταν κι η 
τελευταία ημέρα στο σχολείο. Στην αρχή χάρηκα και 
ενθουσιάστηκα γιατί πίστευα ότι θα ήταν ωραίο να 
καθόμαστε όλη μέρα στο σπίτι και επειδή δεν είχα καταλάβει 
ότι δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε έξω με τους φίλους μας. 

Όταν άρχισαν τα μαθήματα από τον υπολογιστή 
κατάλαβα ότι τα πράγματα είχαν γίνει πολύ διαφορετικά. 
Κάθε φορά που βλέπω την δασκάλα μου στην οθόνη και τους 
συμμαθητές μου με τα  ακουστικά στο σπίτι τους, σκέφτομαι 
πόσο περίεργα είναι όλα. Μου λείπει η τάξη μου, οι δασκάλες 
μου, το διάλειμμα, τα παιχνίδια και τα γέλια. Μα πιο πολύ 
μου λείπουν οι φίλες μου. 
      Τώρα που είμαστε όλοι στο σπίτι μας κάνουμε πράγματα 
που πριν δεν είχαμε τον χρόνο. Μαγειρεύουμε όλοι μαζί και 
τρώμε χωρίς  να  βιαζόμαστε. Ανακαλύπτουμε ξεχασμένους 
θησαυρούς μέσα στο σπίτι, παιχνίδια που είχαμε ξεχάσει, 
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κοσμήματα και υλικά για κατασκευές. Βλέπουμε ταινίες 
τρώγοντας ποπκόρν, παίζουμε επιτραπέζια και κάνουμε 
διαγωνισμούς.  

Έμαθα ότι  επειδή όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο μένουν 
στο σπίτι τους, η ατμόσφαιρα είναι τώρα πολύ πιο καθαρή 
και η μόλυνση στον πλανήτη μας έχει μειωθεί. Οι θάλασσες 
είναι πιο καθαρές και έχουν γεμίσει πάλι ψάρια και δελφίνια. 
Ίσως ο κορονοϊός  να μην έχει κάνει μόνο κακό. Μας έχει 
βοηθήσει να βελτιώσουμε τον πλανήτη, τη ζωή μας και τη 
συμπεριφορά μας. Ελπίζω ότι όταν βρεθεί το φάρμακο για 
τον ιό και επιστρέψουμε στο σχολείο και στη δουλειά όλοι να 
έχουμε πάρει το μάθημά μας.»  

Τότε ο Δημήτρης σήκωσε δειλά το χέρι του και είπε: 
«Μια μέρα όταν γύρισα από το σχολείο, άκουσα τη μαμά μου 
να λέει ότι θα κλείσουν τα σχολεία. Είχα χαρεί γιατί δε θα 
ξυπνούσα νωρίς το πρωί για να πάω σχολείο. Αυτό ήταν το 
θετικό να είσαι σπίτι με την οικογένειά σου. 
 Το αρνητικό είναι ότι μένεις συνέχεια σπίτι και γίνεται 
βαρετό, καθώς κάθε μέρα κάνεις τα ίδια και τα ίδια και δεν 
βλέπεις τους φίλους σου. Άσε που δεν μπορείς να παίζεις 
μπάλα, γιατί όλο και κάτι θα σπάσει! 

Όλες αυτές τις μέρες κοιτάω έξω από το παράθυρο και 
λέω από μέσα μου, μακάρι να ήμουν έξω. Εύχομαι γρήγορα 
να γίνουν ξανά όλα φυσιολογικά και να είμαστε πάλι όλοι 
μαζί! 

Η δασκάλα μας μας 
άκουγε συγκινημένη και 
προβληματισμένη. «Παιδιά 
μου γλυκά στενοχωριέμαι 
που δεν μπορώ να κάνω 
κάτι παραπάνω από όσα 
κάνω για να απαλύνω τη 
λύπη και τη στενοχώρια 
σας, όμως θέλω να 
σκέφτεστε πως είμαστε 
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τυχεροί που ακόμα και μέσω υπολογιστή μπορούμε να 
βρισκόμαστε και να μιλάμε. Να θυμάστε πως κάθε φορά που 
αποφασίζω να πω αυτό που νιώθω, το βάρος του μοιράζεται 
και η καρδιά και η ψυχή μου ελαφραίνει.» 

Εκείνο το βράδυ κλείνοντας τον υπολογιστή ένιωθα 
χαρά και αισιοδοξία. Ναι το βάρος της καρδιάς μου  και της 
ψυχής είχαν ελαφρύνει…. Με υπομονή, θάρρος και υπομονή 
εμείς θα νικήσουμε το ξέρω πια και κυρίως το πιστεύω!!!! 
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