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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατά την περίοδο της πανδημίας, το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας ανέλαβε 
πρωτοβουλία και κάλεσε, μέσω διαδικτυακής εκστρατείας, παιδιά ηλικίας μέχρι 13 
ετών να  δημιουργήσουν μια ιστορία, παραμύθι με τίτλο ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
με βασικό στόχο τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών σε μια περίοδο κατ’οικόν 
περιορισμού και αναστολής λειτουργίας των σχολείων έτσι ώστε να αξιοποιηθεί 
δημιουργικά και εκπαιδευτικά ο αυξημένος ελεύθερος τους χρόνος.

Tο περιεχόμενο των ιστοριών που κατατέθηκαν έχει αξιολογηθεί από Επιτροπή 
Αξιολόγησης που αποτελείτο από την Σωτηρούλα Γιασεμή, Μέλος Οργανωτικής 
Επιτροπής Nicosia Book Fest, Δρ Μετάφρασης Παιδικής Λογοτεχνίας, την Ελένη 
Μηνά, Εκπαιδευτικό, Κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Γλώσσα με ειδίκευση 
στη Λογοτεχνία και την Βιάνα Έρικσσον, Συγγραφέα, Εκπαιδευτικό, Κάτοχο 
Μεταπτυχιακού Τίτλου στην ενταξιακή παιδαγωγική.

Οι 21 πιο αξιόλογες ιστορίες έχουν επιλεγεί για συμπερίληψη σε μια συλλογική 
έντυπη έκδοση ενώ σε ηλεκτρονική έκδοση περιλαμβάνονται όλες οι συμμετοχές της 
εκστρατείας. 

Οι ιστορίες των παιδιών κατέδειξαν διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με 
την ψυχική κατάσταση των νέων κατά την περίοδο της πανδημίας και την επίδραση 
που αυτή η νεοφανής κοινωνική συνθήκη έχει στην κοινωνία ευρύτερα. Μέσα από 
φαντασία, δημιουργικότητά, χιούμορ, καυστική διάθεση αλλά και θυμό, αγανάκτηση 
τα παιδιά επινόησαν διάφορες ιστορίες για να εκφράσουν τι συνέβη γύρω τους κατά 
τις ημέρες του περιορισμού αλλά και τα πολύτιμα μαθήματα που πήραν από αυτή την 
εμπειρία. 
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Εισαγωγικό κείμενο του διαγωνισμού “Περιπέτειες Καραντίνας”

«Άλλαξαν όλα τον τελευταίο καιρό. Ήρθε λένε ένας κορωνοϊός, ούτε που τον ξέρω, 
ούτε που τον είδα! Και δεν φτάνει που μας έκλεισε το σχολείο και τις παιδικές χαρές, 
μας έκλεισε και όλους στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνω… Αρχικά όλα ήταν απίστευτα 
ωραία. Καθημερινά ευχαριστούσα τον κορωνοϊο, μυστικά, μη με ακούσουν οι μεγάλοι 
και θυμώσουν… Μπορούσαμε να κοιμηθούμε περισσότερο, να φάμε το πρωινό μας 
χωρίς να τρέχουμε για το σχολείο.  Μπορούσαμε να παίζουμε και να ζωγραφίζουμε με 
τις ώρες. Να σκεφτείτε, κρατούσαμε με τον αδελφό μου το τάμπλετ απεριόριστα κι η 
μαμά δεν μας έλεγε τίποτα. Κοιταζόμασταν και δεν το πιστεύαμε!

Όμως σιγά σιγά τα πράγματα δυσκόλεψαν. Οι μέρες μας έγιναν μεγάλες και βαρετές. 
Μας έλειπαν οι φίλοι και το σχολείο. Μας έλειπε ο παππούς και η γιαγιά που δεν τους 
βλέπαμε. Ακόμα κι αυτά τα παιχνίδια στο τάμπλετ, που άλλοτε τα περιμέναμε πως και 
πως, έγιναν άχρωμα κι ανιαρά…

…Και ξαφνικά, εκεί που καθόμουν στην μικρή μου μωβ πολυθρόνα, απελπισμένη και 
γεμάτη βαρεμάρα, άρχισα να βλέπω μπροστά μου νεράιδες και πεταλούδες, πολύχρωμες 
και λαμπερές όσο δεν έχετε ξαναδεί. Τρέχαμε μαζί σε μεγάλα καταπράσινα λιβάδια, 
άδεια από κόσμο φυσικά, μην κολλήσουμε τίποτα και όταν βλέπαμε τον κορωνοϊο 
μπαίναμε στο ζαχαρένιο μας καταφύγιο. Εκεί βρίσκαμε τα πιο νόστιμα γλυκά του 
κόσμου κι όλα όσα μας λείψανε…»
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Οι επιπτώσεις της πανδημίας και των συνθηκών της καραντίνας που ακολούθησε, 
δεν άφησε ανεπηρέαστους ενήλικες και παιδιά. Είναι φυσιολογικό και αποδεκτό, 
υπό τέτοιες καταστάσεις που προκύπτουν απρόοπτα και ενέχουν προκλήσεις, να 
αναδυθούν συναισθήματα και σκέψεις που δυσκολεύουν τα άτομα. Διαβάζοντας 
τα παραμύθια των παιδιών, προσλαμβάνει κανείς αυτή την αίσθηση του 
αιφνιδιασμού που ένιωσαν μέσα από την πανδημία, συναισθήματα όπως το 
άγχος, το φόβο, την αγωνία, τον θυμό, την λύπη, ακόμη και την βαρεμάρα. 

Μέσα από τα παραμύθια που έχουν καταθέσει τα παιδιά αντανακλώνται 
σημαντικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά σε τέτοιες συνθήκες και οι οποίες 
είναι σημαντικό να μας απασχολήσουν. Η ανάγκη για σύνδεση με τον περίγυρο 
και για κοινωνική επαφή είναι κάτι το οποίο πραγματεύονται έντονα και 
περίτεχνα τα παιδιά μέσω των παραμυθιών τους, εξιδανικεύοντας αυτό το οποίο 
στερούνται κατά την καραντίνα. Αυτό που επίσης αναδύεται από τα παραμύθια 
των παιδιών είναι η ανάγκη για επιστροφή στην κανονικότητα και συγκεκριμένα 
πίσω στα σχολεία τους. Η αρχική χαρά που βιώνουν τα παιδιά κερδίζοντας 
ένα «διάλειμμα» από τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, δίνει στη συνέχεια τη 
θέση της στην ανία και τη νοσταλγία. Παρόλα αυτά, διαφαίνεται ότι υπάρχει 
επαρκής κατανόηση για την κατάσταση και τα αίτια της, κάτι που κρίνεται πολύ 
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σημαντικό ως προς την συναισθηματική αντίδραση και την ανταπόκριση προς 
την κρίση. Φυσικά, σε αυτό συμβάλλει σημαντικά και η ενημέρωση από τους 
γονείς και τους φροντιστές, καθώς και η δική τους συναισθηματική αντίδραση 
και διαχείριση της. 

Τα παιδιά αξιοποίησαν μηχανισμούς διαχείρισης της κρίσης, μέσω της σύνδεσης 
και της στροφής στους σημαντικούς άλλους (φίλοι, οικογένεια), καθώς και σε 
πανανθρώπινες αξίες (σεβασμός, αλληλεγγύη, αγάπη, συνεργασία). Διαφαίνεται 
επίσης ότι τα παιδιά έδειξαν αποδοχή της κατάστασης ως ένα βαθμό και εστίασαν 
σε αυτά που ήταν υπό τον έλεγχο τους, όπως η επιλογή και η δέσμευση σε 
δημιουργικές δραστηριότητες με τη χρήση της φαντασίας τους. Αναδύθηκε 
η ευρηματικότητα που έχουν τα παιδιά μέσα σε αυτή την κατάσταση, αλλά 
και το χιούμορ ως ένας σημαντικός μηχανισμός διαχείρισης. Διαπιστώνουμε 
λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ενηλίκων, φροντιστών και μη, που 
περιβάλλουν τα παιδιά, ως προς την διαχείριση και βίωση τέτοιων καταστάσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, τα παιδιά 
καταφέρνουν όχι μόνο να ανταπεξέλθουν, αλλά και να δουν την άλλη πλευρά 
του νομίσματος. Κατά συνέπεια, εντοπίζουν και υπογραμμίζουν θετικά στοιχεία 
της πανδημίας και της καραντίνας, αλλά και αρκετά μαθήματα που διδάχθηκαν 
από αυτή την κατάσταση. Συγκεκριμένα, μέσα από την έκφραση των παιδιών 
στα παραμύθια, εγείρεται το θέμα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της 
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ανακούφισης της φύσης, μέσα από τον περιορισμό που επέβαλε η καραντίνα. 
Φαίνεται ότι τα παιδιά μέσα από αυτές τις συνθήκες αναπτύσσουν ψυχική 
ανθεκτικότητα, την ικανότητα δηλαδή να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις 
και να τις ξεπερνούν αποτελεσματικά. Στα παραμύθια, τα παιδιά πραγματεύονται 
έντονα τις ευκαιρίες που τους έδωσε αυτή η κατάσταση όσο δύσκολη κι αν 
ήταν, όπως τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν κομμάτια του 
εαυτού τους που δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή προηγουμένως. 
Τονίζεται επίσης και η ευκαιρία για σύνδεση με τα οικεία τους άτομα, κάτι που 
παραγκωνιζόταν μέσα στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. 

Εν κατακλείδι, μέσα από αυτά τα εξαιρετικά παραμύθια, τα παιδιά παρουσιάζονται 
προσαρμοστικά και ανθεκτικά και μας δίνουν σημαντικά μαθήματα ζωής. Δίνουν 
επίσης χρήσιμες εισηγήσεις και σε εμάς τους ενήλικες ως προς την φροντίδα 
των αναγκών τους, υπό το πρίσμα του δικού μας ρόλου.  

Άρτεμις Θεοφάνους,
Εγγεγραμμένη Σχολική ψυχολόγος



14

Όλα τα παιδιά της γης καλούνται σε μυστική δράση, να ανακαλύψουν 
το εμβόλιο του κορωνοϊού, ενός νέου αόρατου εχθρού που έφερε στη 
γη φόβο, λύπη και ανησυχία. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν ελεύθερα και 
όμως δεν μπορούν, είναι φυλακισμένα στα σπίτια τους, γιατί έτσι μόνο 
σκοτώνεται η αλυσίδα του εχθρού.

Η μυστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της γης, κάτω 
από τα υπόγεια νερά και τις βαθιές θάλασσες. Οι μικροί επιστήμονες 
αποφάσισαν να βάλουν στην ομάδα του πειράματος τους τον Κινέζο 
Γουάγκ που έφερε από τη χώρα του το φίλτρο της ελευθερίας, τον 
Μίλαν από την Ιταλία που έφερε φίλτρο της αισιοδοξίας, τον Γιάννη 
από την Ελλάδα που έφερε το φίλτρο της αλληλεγγύης, τον Αντώνιο 

ΑλεξιΚοΡωνοϊός
του Αντώνιου Μαραγκού, 8 ετών
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από την Κύπρο που έφερε το φίλτρο του σεβασμού. Επίσης, τα παιδιά 
πήραν φίλτρα από την Ισπανία, Γαλλία, Ιράν, Αμερική και από τόσες 
άλλες χώρες.

Ένωσαν τη φαντασία τους για να πετύχουν ένα καλύτερο μέλλον για τη γη 
μας. Καθώς ήταν όλα τα παιδιά εκεί και δούλευαν ομαδικά, ακούγοντας 
τα αισιόδοξα τραγούδια των Ιταλών που είχαν βγει στα μπαλκόνια τους, 
έριξαν τα φίλτρα τους στο κεντρικό σημείο της γης όπου ακούστηκε 
ένα μεγάλο Μπαμ! Τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν, φόρεσαν αμέσως τις 
μάσκες τους και σκέφτηκαν τον κορωνοϊό. Ευτυχώς δεν ήταν αυτός.

Μια άσπρη σκόνη τους περικύκλωσε και μια τεράστια πέτρινη πλάκα 
εμφανίστηκε στο κέντρο της γης! Ο Αντώνιος την πλησίασε και είπε 
δυνατά «Γράφει τη λέξη ΑΓΑΠΗ». 

Αμέσως εκ θαύματος δημιουργήθηκε ένα τεράστιο σιντριβάνι στο 
κέντρο της γης στέλνοντας με ένα μυστηριώδη τρόπο σταγόνες, κάτι 
σαν βροχή στην κάθε χώρα της γης. 

Τα παιδιά πλέον με τεράστια χαμόγελα έτρεχαν να πάνε στη χώρα τους 
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και να αγκαλιάσουν τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους, που 
τους είχαν λείψει τόσο πολύ. Το εμβόλιο της κορωνοαγάπης, έφερε όλα 
τα παιδιά του κόσμου πιο κοντά και συμφώνησαν για αιώνια αρμονία 
του πλανήτη.
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Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα μακρινό και απομονωμένο χωριό, το 
Κορωνοχώρι, υπήρχε ένα παλάτι. Στο παλάτι αυτό ζούσε μία κακιά 
και άσχημη βασίλισσα που την έλεγαν Κορώνα. Είχε κι έναν γιο, τον 
Κορωνοϊό. Σ’ αυτό το παλάτι εργάζονταν πολλοί υπηρέτες. Ανάμεσα σ’ 
αυτούς ήταν μια τίμια και φτωχή υπηρέτρια, η κυρία Ντίνα η Καραντίνα.

Η βασίλισσα Κορώνα το είχε βάλει σκοπό της να φέρει την καταστροφή. 
Φιλοδοξούσε να βασιλέψει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στο Κορωνοχώρι. 
Έτσι σκαρφίστηκε μία σατανική ιδέα! Αποφάσισε να στείλει τον γιο της 
τον Κορωνοϊό, που ακόμα δεν ήταν σε όλους γνωστός, να κάνει τον γύρο 
του κόσμου σκορπώντας το σκοτάδι. Από όπου περνούσε θα έσπερνε το 
κακό! Άνθρωποι θα αρρώσταιναν βαριά και θα πέθαιναν.

Η κυΡία  ΝΤίνα

   η ΚαρΑντΙνα 
του Αντριάνο Καμάσσα, 9 ετών
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Δεν έχασε καθόλου χρόνο! Του είπε την τρομερή της ιδέα κι έτσι ο 
Κορωνοϊός ξεκίνησε για το μεγάλο και καταστροφικό του ταξίδι. Αρχικά 
πέρασε από όλες τις παιδικές χαρές, όπου ζητούσε από τα παιδάκια να 
παίξουν μαζί του. Αυτά, ανυποψίαστα συμφωνούσαν με αποτέλεσμα 
να αρρώστησουν όλα! Έτσι χωρίς να το ξέρουν κόλλησαν τους γονείς 
τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Με αυτόν τον τρόπο όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι αρρώσταιναν και άρχισαν τα νοσοκομεία να 
γεμίζουν κόσμο… 

Δυστυχώς μάλιστα πολλοί ήταν αυτοί που δεν τα κατάφεραν,
με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Όλο και περισσότεροι αρρώσταιναν, όλο και περισσότεροι πέθαιναν… 
Μόνο που δεν ήξεραν το γιατί. Βλέπετε δεν είχαν ξανακούσει για τον 
Κορωνοϊό.

Για καλή τους τύχη, πίσω στο Κορωνοχώρι, η καλή και τίμια κυρία Ντίνα 
η Καραντίνα, είχε ακούσει τα σατανικά σχέδια της βασίλισσας Κορώνας 
και αποφάσισε να βοηθήσει τον κόσμο να σωθεί! Έτσι το έσκασε ένα 
βράδυ από το παλάτι και πήγαινε από πόρτα σε πόρτα φανερώνοντας 
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σε όλους το σχέδιο της κακιάς βασίλισσας Κορώνας και του γιου της 
του Κορωνοϊού!

Μαζί τους αποκάλυψε το μυστικό που θα τους βοηθούσε να σωθούν 
και να απαλλαγούν μια για πάντα από αυτόν τον εφιάλτη! Βλέπετε ο 
Κορωνοϊός είχε μία αδυναμία. Ήταν αλλεργικός στο σαπούνι και στην 
καθαριότητα. Αυτό το ήξερε μόνο η κυρία Ντίνα η Καραντίνα που ζούσε 
μαζί τους στο παλάτι.

Τότε οι άνθρωποι πήραν μια σκληρή απόφαση. Άρχισαν να κλείνουν 
τα σχολεία, τα πάρκα, τα εστιατόρια και σταμάτησαν όλες τους τις 
δουλειές. Ήταν ο μόνος τρόπος να προστατευτούν από τον Κορωνοϊό. 

Πλένονταν συχνά με σαπούνι και χρησιμοποιούσαν αντισηπτικά για να 
μην κολλήσουν. Όλοι απομονώθηκαν στα σπίτια τους και δεν πήγαιναν 
πουθενά. Οι δρόμοι άδειασαν στις πόλεις και τα χωριά και η ζωή σαν να 
σταμάτησε για λίγο. Ήταν πολύ δύσκολο αλλά έπρεπε να τα καταφέρουν.

Και πάνω που η απομόνωση άρχισε να ρίχνει το ηθικό, η λύση κρυβόταν 
στα έξυπνα παιδικά μυαλουδάκια! Τρείς φίλοι, ο Άκης, ο Μάκης και ο 
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Τάκης, αφού έμειναν στο σπίτι, τηλεφωνούσαν κάθε μέρα ο ένας στον 
άλλο για να λένε τα νέα τους. Ξαφνικά όπως μιλούσαν τους ήρθε μια 
φανταστική ιδέα. Δεν έχασαν καθόλου χρόνο, άρχισαν να στέλνουν το 
μήνυμα σε όλους τους φίλους και τις φίλες τους, κι αυτοί με τη σειρά 
τους στους δικούς τους φίλους, κι αυτοί ακόμα παραπέρα! 

Ώσπου ειδοποιήθηκαν όλα τα παιδιά του κόσμου! Μάζεψαν λοιπόν όλα 
τα σαπούνια που είχαν στα σπίτια τους και έφτιαξαν την πιο τεράστια 
σαπουνόφουσκα στον κόσμο. 

Οι δρόμοι γέμισαν με σαπουνάδα που απλωνόταν παντού και ο Κορωνοϊός 
όταν την αντίκρυσε, τρόμαξε τόσο πολύ που ξεκίνησε να τρέχει για να 
σωθεί. Και ναι! Τα κατάφεραν! Τον έδιωξαν για πάντα με τη βοήθεια 
όλων των παιδιών.

Έτσι οι τρείς φίλοι, αφού άκουσαν τις συμβουλές της κυρίας Ντίνας της 
Καραντίνας, έγιναν οι ήρωες ολόκληρου του κόσμου. Κι έζησαν όχι μόνο 
αυτοί, αλλά κι εμείς κι εσείς και όλοι μας καλά, υγιείς και ευτυχισμένοι.
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Ζω σε μια γειτονία πάντα πολυάσχολη. Είμαι η μόνη στην τάξη που 
λατρεύει τη φασαρία της πόλης που επικρατεί τη νύχτα. Επικρατεί; 
Επικρατούσε! Με το που ήρθε ο κορωνοϊός, τσουπ! όλα ησύχασαν. Το 
πανέμορφο πάρκο δίπλα στην πολυκατοικία έκλεισε με κορδέλες και 
γέμισε αδέσποτες γάτες και σκύλους. Μου αρέσουν τα ζώα κι έτσι τα 
χάζευα όλη μέρα.

Μια μέρα κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο παρατήρησα κάτι πολύ 
περίεργο. Κάποιος είχε πάρει βόλτα τον σκύλο του στο κλειστό πάρκο! 
Υπήρχαν μικρά ίχνη σκύλου και ένα μικρούλι κομμένο κολλάρο! Μακάρι 
να μπορούσα να το παρατηρήσω από κοντά. Τα ίδια ίχνη υπήρχαν και 
στην είσοδο της πολυκατοικίας μας. 

Η ΥπόΘεΣη του σΚύλου

    κΑι της καΡαντίνΑς
της Μαρίζας Πασπαλλή,10 ετών
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Από πολύ βαρετή η βδομάδα αυτή ίσως να γινόταν η πιο συναρπαστική 
της ζωής μου! Άνοιξα ένα τετράδιο και έγραψα:
«Η υπόθεση του σκύλου και της καραντίνας»

Ύστερα έκανα μια μικρή λίστα με υπόπτους:
«Κύριος Αντωνίου από τον 3ο όροφο: Έχει 2 σκύλους. Μήπως τα ίχνη 
έπρεπε να ήταν διπλά;

Ολίβια από το 201 (το απέναντι διαμέρισμα): είναι η καλύτερή μου φίλη 
και τα ίχνη μπορεί κάλλιστα να είναι του σκύλου της.

Κυρία Ανδρέου από το ισόγειο: Έχει ένα σκυλάκι και μπορεί να είναι 
αυτό, γιατί τα ίχνη είναι τόσο μικρά και...»

Διέκοψα απότομα γιατί άκουσα γαυγίσματα. Έτρεξα γρήγορα στο 
παράθυρο και είδα τα όμορφα Λάμπρατορ του κύριου Αντωνίου να 
παλεύουν να σχίσουν τις κορδέλες του πάρκου χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Τελικά, έτρεξαν λαχανιασμένα στο αφεντικό τους. Όχι, δεν ήταν 
ο κ. Αντωνίου. Έτσι κι αλλιώς τα ίχνη ήταν σκωτσέζικου Τεριέ, όχι 
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Λαμπρατόρ. 

Τώρα έπρεπε να ανακρίνω τους δύο υπόπτους που έμειναν αφού 
απέκλεισα τον κ. Αντωνίου. Έστειλα στα γρήγορα ένα e-mail στην 
Ολίβια μιας και είχα αποκτήσει δικό μου email πολύ πρόσφατα.
Μου απάντησε ότι μόλις είχε πάρει βόλτα τον Σκοτσέζο (ναι, ο Σκοτσέζος 
είναι ο σκύλος της) και όταν εμφανίστηκαν τα ίχνη έκανε μπάνιο. 

Δεν νομίζω να έλεγε ψέματα γιατί δεν την είδα να μπαίνει ούτε να 
βγαίνει. Εξάλλου, μένει στο απέναντι διαμέρισμα και αν άνοιγε την 
πόρτα θα την άκουγα. Άρα έμενε η κα Ανδρέου και η Λιλίτσα (ναι, η 
σκυλίτσα της, πάλι).

Το επόμενο πρωί πήγα στο σαλόνι μόλις έφαγα πρωινό και 
πήρα τηλέφωνο την κα Ανδρέου. Της είπα ότι όταν τελειώσει η καραντίνα 
θα πάρω σκυλάκι και έτσι ξεκίνησε η συζήτηση.

-  Καλή ιδέα, Μαρίζα! μου απάντησε.
-  Μάλιστα σκέφτομαι να πάρω σκωτσέζικο Τεριέ. Άρχισα από τώρα 
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την έρευνα. Μπορείτε να μου πείτε πληροφορίες σχετικά με τις βόλτες;
-  Εντάξει… Επ’ ευκαιρίας, η Λιλίτσα λατρεύει τις βόλτες στη φύση 

και μαράζωσε που δεν πάμε βόλτα στο πάρκο πια.
 Δεν ήταν αυτή. Ή μήπως έλεγε ψέματα;
-  Και μπορεί να πηγαίνει βόλτες μόνο του για αυτό να προσέχεις!
-  Αλήθεια; Το έκανε και η Λιλίτσα ποτέ;
- Εχτές, και έφτασε γεμάτη λάσπες και το λουρί της έλειπε!
Αυτό ήταν αρκετό για να σκάσω στα γέλια!
- Τι…Τι συμβαίνει Μαρίζα; με ρώτησε σαστισμένη η γειτόνισσά μου.
- Χα, χα, χα, χα, κι εγώ νόμιζα ότι μπήκε παράνομα κάποιος! Χα, χα, 

χα! Και μάλιστα προσπαθούσα να λύσω το μυστήριο!
Το βράδι, την ώρα του δείπνου διηγήθηκα στους γονείς μου την 
περιπέτειά μου.

Η μαμά μου πρότεινε να δημιουργήσω ένα ημερολόγιο και να το γράψω, 
όμως εγώ έγραψα ιστορία, και μάλιστα με 537 λέξεις! (Αλήθεια, τις 
μέτρησα!) Και της έδωσα τον τίτλο:
«Η υπόθεση του σκύλου και της καραντίνας»!
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Στις 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη, άλλαξε όλη η καθημερινότητά 
μας! Αντί να πηγαίνουμε στο σχολείο και να παίζουμε με τους φίλους 
μας, ξαφνικά, μας ανακοινώνουν ότι έκανε την εμφάνισή του στην 
Κύπρο ένας επικίνδυνος ιός, ο Κορωνοϊός και έπρεπε όλοι να μείνουμε 
στο σπίτι, για να προφυλαχθούμε. Τα σχολεία έκλεισαν, τα πάρκα το 
ίδιο και οι γονείς μας έμεναν σπίτι μαζί μας.

Στην αρχή όλα ήταν τέλεια!!! Έπαιζα συνέχεια με τον αδερφό μου και 
τους γονείς μου, ζωγράφιζα και έβλεπα τηλεόραση με τις ώρες, χωρίς 
κάποιος να μου λέει ότι πρέπει να διαβάσω τα μαθήματά μου ή να 
ετοιμαστώ γρήγορα για το σχολείο. Πέρασαν έτσι μέρες και βδομάδες. 
Σιγά σιγά άρχισα να βαριέμαι.

ΈκτΟρΑς, ο εκπλΗκτΙκός  

     μοΝόκΕρος
της Αλεξάνδρας Μαργαρίτη, 9 ετών
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Ένα απόγευμα, εκεί που ξάπλωνα στο κρεβάτι μου και σκεφτόμoυν τι 
άλλο να κάνω, μπήκε από το ανοικτό παράθυρο ένας ιπτάμενος μονόκερος 
με ονειρεμένο τρίχωμα και φτερά τόσο μαλακά που νομίζες πως είναι 
πουπουλένια.  Μόλις μπήκε μέσα, μου είπε πως τον λένε Έκτορα και 
κάνει επισκέψεις σε παιδιά που πιστεύουν στη μαγεία και βαριούνται 
μέσα στο σπίτι, πηγαίνοντας τους την τελευταία ημέρα της επίσκεψης 
τους σε ένα ονειρεμένο και μαγικό λιβάδι, για να παίξουν με εκείνον και 
τους φίλους του. Μαζί με τον Έκτορα συμφωνήσαμε να πάμε το βράδυ 
στο μαγικό λιβάδι για μην με δουν οι δικοί μου.

Ενθουσιάστηκα και περίμενα πως και πως για το βράδυ που θα με έπαιρνε 
ο Έκτορας. Περίμενα και περίμενα μέχρι που άκουσα βήματα από πόδια 
μονόκερου. Στην αρχή τρόμαξα λιγάκι διότι νόμισα πως ήταν κλέφτης, 
αλλά μόλις κατάλαβα πως ήταν ο Έκτορας ενθουσιάστηκα τόσο πολύ, 
που δεν άντεξα άλλο και σηκώθηκα από το κρεβάτι. Μόλις σηκώθηκα 
και είδα τον Έκτορα, που για κάποιο λόγο ήταν ανήσυχος, του είπα ότι 
με τρόμαξε και για τις επόμενες φορές ότι θα προτιμούσα να έρχεται 
από το ανοικτό παράθυρο. Μετά μου είπε πως καλύτερα να μην πάμε 
και όταν τον ρώτησα γιατί, μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξέρω. Εγώ 
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που ήμουν τόσο ενθουσιασμένη για αυτή την εκδρομή, που περίμενα 
πως και πως, που θα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, που θα 
έβγαινα επιτέλους έξω, που θα έπαιζα επιτέλους στην εξοχή και ακόμα 
καλύτερα θα ήμουν σε ένα μαγικό λιβάδι, που θα έπαιζα με μαγικούς 
μονόκερους, δεν το άντεχα να χάσω αυτή τη βραδιά! 

Του είπα πως έπρεπε να μου πει γιατί το ακύρωσε και γιατί ήταν 
ανήσυχος. Εκείνος μου απάντησε πως ήταν ανήσυχος επειδή κάποιοι 
κλέφτες μπήκαν στο σπίτι του και έκλεψαν την μαγική μπάλα, με την 
οποία βλέπει ποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια ή ποιο παιδί είναι χαρούμενο, 
καθώς και το κλειδί για το μαγικό λιβάδι του, το οποίο χρησιμοποιεί για 
να πηγαίνει τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια σε εκείνο. Μου είπε 
πως είναι ένας μυστικός πράκτορας και ότι τον έκλεψαν για να μην 
μπορεί πια να βοηθάει τα παιδιά του κόσμου, και τώρα πια δεν μπορεί 
να με βοηθήσει δεν μπορεί να με βγάλει έξω να παίξω με τους άλλους 
μονόκερους. 

Παρόλο που στεναχωρήθηκα πολύ, αποφάσισα να τον βοηθήσω! Ανέβηκα 
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λοιπόν στην πλάτη του και φύγαμε μαζί από το ανοικτό παράθυρο, για 
να ανακαλύψουμε τους κλέφτες. 
Όπως πετούσαμε ψηλά στον ουρανό, είδαμε τρία μικρά ξωτικά να 
τρέχουν στον δρόμο και, τι έκπληξη, να κρατάνε την μπάλα και το κλειδί 
του Έκτορα! Χωρίς να χάσει στιγμή, ο Έκτορας έκανε βουτιά προς τα 
πάνω τους κι εγώ, χωρίς να το πολυσκεφτώ, πήδηξα επάνω τους και τους 
έριξα κάτω. Τα τρία ξωτικά, ξαφνιασμένα, μόλις κατάλαβαν ποιος ήταν 
ο μονόκερος που έβλεπαν μπροστά τους, του ζήτησαν συγγνώμη. Μας 
εξήγησαν ότι έκλεψαν την μπάλα και το κλειδί, γιατί ήθελαν να πάνε στο 
μαγικό λιβάδι, ώστε να γλιτώσουν από τον Κορωνοϊό. Ο Έκτορας τους 
συγχώρησε αμέσως και τους εξήγησε ότι αν λαμβάνουν σωστά τα μέτρα 
προστασίας, όπως το να φορούν μάσκα και γάντια, να πλένουν συχνά τα 
χέρια τους με σαπούνι και να κρατούν αποστάσεις από άλλους, τότε δε 
θα κολλήσουν αυτόν τον τρομερό ιό.

Καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι μου, παρατηρούσα τη φύση γύρω 
μου και ξαφνιάστηκα με αυτά που έβλεπα! Εκεί που τα έβλεπες όλα 
ξεραμένα, τώρα όλα ξαναγεννήθηκαν! Ο αέρας ήταν δροσερός, χωρίς 
ίχνος από καυσαέρια. Η θάλασσα είχε ένα πεντακάθαρο γαλάζιο χρώμα 
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και φαινόταν να είναι γεμάτη με ψάρια. Παντού έβλεπα καταπράσινα 
δέντρα και πολύχρωμα λουλούδια. 

Φάνηκε ότι τελικά ωφέλησε κάπου ο κορωνοϊός. Ανάγκασε τους 
ανθρώπους να μένουν στο σπίτι κι έτσι, χωρίς μόλυνση και καυσαέρια, 
η φύση είχε την ευκαιρία να ξαναγεννηθεί και να αναπνεύσει.

Μετά από αρκετή ώρα όταν επιτέλους φτάσαμε
σπίτι μου, ο Έκτορας μου έκανε μία υπέροχη έκπληξη! Με πήγε στο 
μαγικό λιβάδι και έπαιξα με τους φίλους του αλλά και με εκείνον! Έκανα 
πολλούς φίλους και φίλες.

Από τότε αναπολώ τις ωραίες στιγμές που πέρασα με τον φίλο μου τον 
Έκτορα! Βέβαια, μου υποσχέθηκε ότι κάθε μήνα θα με επισκέπτεται και 
θα παίζουμε μαζί. 

Ξέρω ότι πολλοί θα νομίζετε ότι όλα αυτά τα φαντάστηκα.

Εγώ όμως θέλω να πιστεύω ότι έγιναν στ’ αλήθεια και ανυπομονώ για 
τις επόμενες περιπέτειες που θα ζήσω με τον Έκτορα, τον μονόκερο!
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Οι μέρες κυλούσαν όμορφα για την παρέα των τεσσάρων φίλων, της 
Έμιλυς, της Ελένης, του Νικόλα και του Σταύρου. Σχεδόν κάθε απόγευμα 
πήγαιναν και έπαιζαν στο καταπράσινο πάρκο της γειτονιάς τους. 
Περνούσαν φανταστικά, γελούσαν, έπαιζαν, σκαρφίζονταν υπέροχα 
παιχνίδια και έτρεχαν πάνω κάτω. 

Μέχρι που μια μέρα ήρθε λένε ένας άγνωστος και αόρατος εχθρός που τον 
λέγανε κορωνοϊό. Και τότε άλλαξε όλων η ζωή τους, η καθημερινότητά 
τους. Είχαν όλοι κλειστεί στα σπίτια τους, δεν μπορούσαν να βρεθούν 
ο ένας κοντά στον άλλο. Και έτσι ούτε η μικρή παρέα δεν μπορούσε να 
συναντηθεί. Ήταν τόσο λυπημένοι. 

Μια μέρα η Έμιλυ σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στους υπόλοιπους και να 
μιλήσουν έστω και από μακριά. Χάρηκαν όλοι τόσο πολύ που άκουσαν 
ο ένας τον άλλο και σκέφτηκαν να πουν μια ωραία ιστορία και να 

Ο μΑγεμέΝος κΗπος 
της Νάντιας Κουδουνάρη, 9 ετών
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φανταστούν ότι βρίσκονται όλοι μαζί και περνούν ωραίες περιπέτειες… 

Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Οι τέσσερις φίλοι συναντήθηκαν για να 
παίξουν σε ένα πάρκο που ήταν γεμάτο με ψηλά δέντρα με το μελωδικό 
κελάηδημα των πουλιών. 
- Γεια σας παιδιά τι θέλετε να παίξουμε; είπε η Ελένη. 
- Γεια σου Ελένη, εγώ λέω να παίξουμε κρυφτό, είπε η Έμιλυ. 
- Ναι καλή ιδέα, είπε ο Σταύρος. 
- Εκεί στο τέλος του πάρκου είναι ωραία, είπε ο Νικόλας. 
Κι έτσι άρχισαν το παιχνίδι. Η Έμιλυ κρύφτηκε και όταν οι άλλοι δεν 
κατάφεραν να την βρουν και ήταν έτοιμη να φανερωθεί είδε ένα σημείωμα 
κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Πήγε κοντά και άρχισε να διαβάζει. 

«Θα βρεις μια πύλη. Στην άλλη πλευρά αυτής της πύλης υπάρχει ο 
μαγεμένος κήπος. Όταν βρεθείς στον κήπο αυτό, θα βρεις και ένα 
θησαυρό. Για να τον βρεις όμως θα πρέπει πρώτα να περάσεις τις 
δοκιμασίες με μια άλλη ομάδα που θα είναι οι αντίπαλοι σου….». 
Τα παιδιά παραξενεύτηκαν. Τι να σημαίνει άραγε αυτό; 
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- Απίστευτο! Θέλετε να δοκιμάσουμε; 
- Ελάτε ας χωριστούμε σε δυάδες και να παίξουμε ως αντίπαλοι, 

είπε η Ελένη. 
-  Ωραία ιδέα, είπαν οι άλλοι. 

Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, τη “Συνεργασία” με την Έμιλυ και τον 
Νικόλα και την “Φιλία” με την Ελένη και τον Σταύρο, ξεκίνησαν να 
ψάξουν για τον θησαυρό. Περπάτησαν αρκετά ώσπου βρήκαν την 
πύλη, μια μεγάλη, καμαρωτή πόρτα στολισμένη με όμορφα λουλούδια 
και μικρές πεταλούδες που φτερούγιζαν γύρω γύρω. Την άνοιξαν και 
μπήκαν μέσα. 

Αμέσως είδαν έναν τεράστιο λαβύρινθο φτιαγμένο από πανύψηλα 
δέντρα. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, προχώρησαν και μπήκαν μέσα. 
Καθώς προχωρούσαν η ομάδα “Συνεργασία” βρήκε δύο χάρτες πίσω 
από έναν θάμνο που έδειχναν τον λαβύρινθο μέσα από δυο μονοπάτια. 
Η “Συνεργασία” πήρε το δεξί μονοπάτι και η ομάδα “Φιλία” 
το αριστερό. 
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Η ομάδα “Συνεργασία” δυσκολεύτηκε να βρει τον δρόμο αλλά 
συνεργάστηκαν όπως το λέει και το όνομα της ομάδας τους και τα 
κατάφεραν. Η άλλη ομάδα προχώρησε και σε λίγο θα έβγαινε από τον 
λαβύρινθο. Τα παιδιά της “Συνεργασίας” είδαν ένα μεγάλο δέντρο, 
διαφορετικό από τα άλλα και κάτω από αυτό υπήρχε ένα σημείωμα. 
Αμέσως η Έμιλυ πήρε, το ξετύλιξε και άρχισε να το διαβάζει. 

«Συγχαρητήρια! Καταφέρατε να περάσετε την πρώτη δοκιμασία. Είστε 
έτοιμοι για τη δεύτερη. Στην άλλη πλευρά του τοίχου γύρω από το ψηλό 
δέντρο και απέναντι από το ποτάμι βρίσκεται ένα μαγεμένο λουλούδι. 
Μόνο κάποιοι άξιοι ίσως τα καταφέρουν να βρουν τις δυνάμεις του. 
Μήπως είστε εσείς; Θα το ανακαλύψετε μόνοι σας. Και αν βρείτε τον 
θησαυρό θα έχετε και την ευκαιρία να με γνωρίσετε. Καλή επιτυχία». 

Περνούσαν πολλές σκέψεις από το μυαλό των παιδιών. Γιατί δεν τους 
είπε το όνομά της, ποιες άραγε να είναι οι δυνάμεις του λουλουδιού 
και φυσικά ποιος έγραψε αυτό το σημείωμα. Δεν έβγαζαν άκρη με όλα 
αυτά. 
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-  Εγώ νομίζω ότι μας έγραψε τις οδηγίες για το πού πρέπει να πάμε, 
είπε η Έμιλυ. 

-  Ναι, δίκαιο έχεις. Μας λέει: στην άλλη πλευρά του τοίχου γύρω από 
το ψηλό δέντρο και απέναντι από το ποτάμι, είπε ο Νικόλας. 

Εκείνη την ώρα ήρθε και η άλλη ομάδα και μπήκε και αυτή στη συζήτησή 
τους. 
-  Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω κανέναν τοίχο εδώ, είπε ο Σταύρος. 
-  Ίσως πρέπει να ψάξουμε πιο καλά, είπε η Έμιλυ. 
-  Να! Πίσω από τα τρία δέντρα που βλέπετε απέναντι, υπάρχει ένας 

τοίχος. Ίσως να είναι αυτός που ψάχνουμε, είπε η Ελένη. 
-  Μα ο τοίχος είναι πάρα πολύ ψηλός και δεν υπάρχει τρόπος να 

περάσουμε από δίπλα ή να ανεβούμε πάνω, είπε ο Νικόλας. 
-  Τότε ας βρούμε κάτι για να καταφέρουμε να περάσουμε, είπε η 

Έμιλυ. 
Κι έτσι οι δύο ομάδες συνεργάστηκαν και βάλθηκαν να βρουν κάτι για 
να τους βοηθήσει να σκαρφαλώσουν στον τοίχο. Έψαχναν και έψαχναν 
αλλά τίποτα. 
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- Τι θα λέγατε αν…. είπε ο Νικόλας.
- Μαζεύαμε λίγα ξύλα…. είπε ο Σταύρος.
- Και τα ενώναμε….είπε η Έμιλυ.
- Και φτιάχναμε μια σκάλα! είπε η Ελένη.
Φανταστική ιδέα, φώναξαν όλοι μαζί χαρούμενοι και αποφασισμένοι 
ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουν. 

Έτσι ο καθένας μάζεψε από λίγα ξύλα, τα ένωσαν και έφτιαξαν μια 
πελώρια ξύλινη σκάλα που τελικά τους βοήθησε να κατεβούν στην άλλη 
πλευρά του τοίχου. Και τότε άρχισαν να ψάχνουν το ψηλό δέντρο. Ήταν 
δύσκολο να το βρουν γιατί είχε τόσα ψηλά δέντρα. Είχαν όλοι πραγματικά 
μπερδευτεί. Ξαφνικά η Ελένη σκόνταψε πάνω σε μια ρίζα ενός δέντρου 
και αμέσως το δέντρο μεγάλωσε. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν και 
αποφάσισαν να προχωρήσουν προς τα εκεί. 

Μπροστά τους βρέθηκε ένα ποτάμι. Δεν μπορούσαν όμως να το περάσουν 
χωρίς γέφυρα. Και τότε σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν πέτρες, να τις 
ρίξουν στο ποτάμι και να πηδούν από πέτρα σε πέτρα μέχρι να φτάσουν 
στην άλλη μεριά. Πέρασαν όλα τα παιδιά αλλά δεν βρήκαν το μαγεμένο 
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λουλούδι. Προχώρησαν λίγο μήπως ήταν πιο πέρα και είδαν μια λάμψη. 
Αμέσως έτρεξαν να δουν τι είναι και μόλις έφτασαν είδαν το μαγεμένο 
λουλούδι. 

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε αυτή που έγραψε το σημείωμα και τους 
είπε: 
- Γεια σας, είμαι η Ελπίδα. Μπράβο σας, καταφέρατε να περάσετε όλες 
τις δοκιμασίες, είσαστε άξιοι. Ενώσατε τη συνεργασία και τη φιλία και 
δείξατε ότι μαζί μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Τίποτα δεν είναι 
αδύνατον όταν συνεργαζόμαστε και δεν μαλώνουμε και αφήνουμε τους 
άλλους να πουν κι αυτοί τη γνώμη τους. 

Και κάπου εδώ τέλειωσε η αφήγηση των παιδιών και αποχαιρέτησαν ο 
ένας τον άλλο κρατώντας την ελπίδα, τη συνεργασία και τη φιλία βαθιά 
στην καρδιά τους, ξέροντας ότι θα βρεθούν ξανά πολύ σύντομα όπως 
παλιά!!!
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Όλα ξεκίνησαν το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, του 2020, όταν μια 
μέρα πήραμε οδηγίες για να περιοριστούμε όλοι στο σπίτι. Ήρθε και 
στην Κύπρο ο περιβόητος κορωνοϊός! Ένας ιός που έφερε τα πάνω 
κάτω. Είναι πολύ επικίνδυνος, λένε οι ειδικοί, και γι’ αυτό έπρεπε να 
κλείσουν τα σχολεία και οι δουλειές κάποιων μεγάλων. 

Κι έτσι μας έκλεισαν κι εμάς στα σπίτια μας! Καραντίνα!

Πέρασαν μία, δύο, τρεις βδομάδες και στην τηλεόραση ακούω 
συνεχώς το ίδιο πράγμα. Όλα τα κανάλια λένε στις ειδήσεις τα ίδια 
λόγια, ασταμάτητα: «12 νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο», «2 
νέοι θάνατοι από τον covid-19». Όλα αυτά μας επηρεάζουν. Μικρούς, 
μεγάλους. 

ΈνΑ αλΛόκοτο όΝειΡο

της Δήμητρας Χατζηπετρή, 12 ετών
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Κάθε βράδυ, σκέφτομαι πώς θα ήταν εάν είχα προσβληθεί από κορωνοϊό. 
Και πιστέψτε με, δεν είμαι μόνο εγώ. Πολλά παιδιά στον ύπνο τους 
ονειρεύονται ή καλύτερα «εφιαλτεύονται» περίεργα πράγματα. Για 
παράδειγμα, ένας φίλος μου, ο Τάσος, είδε πως ο κορωνοϊός ήταν ένα 
μεγάλο έντομο που δηλητηριάζει, με το τσίμπημά του, ανθρώπους. Μέχρι 
τώρα δεν τον φόβιζε τίποτα και αυτό τον έχει ταράξει. Κάθε βράδυ 
έβλεπε τον ίδιο εφιάλτη. Είδε πως ο ιός εξαπλωνόταν ασταμάτητα. Είδε 
επίσης έναν εφιάλτη πως αυτό το έντομο ανακάλυψε που έμενε και 
ήθελε να δηλητηριάσει την οικογένειά του. Μου τα αφηγήθηκε μια μέρα 
στο τηλέφωνο, από την αρχή και με κάθε λεπτομέρεια. 
Από εκείνη την ημέρα, που ο Τάσος μου αφηγήθηκε το όνειρό του, ω με 
συγχωρείτε, τον εφιάλτη του εννοώ, από τότε, λοιπόν, βλέπω συνεχώς 
ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ!
Ένα βράδυ, άρχισαν να με κυριεύουν περίεργες σκέψεις. Στην αρχή 
προσπάθησα
να τις αγνοήσω. Όμως ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και αλλόκοτο. 
Είδα μπροστά μου ένα τεράστιο σύννεφο! 
Ήταν τόσο μεγάλο που απάνω του ζούσαν χιλιάδες, μην σας πω και 
εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια, μικρά πλασματάκια. Πλησίασα με 
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αργά βήματα! Και τι να δω! «Μόλις μπείτε, τη χαρά δεν θα ξαναδείτε!» 
έγραφε μια φωτεινή πινακίδα στο βάθος της αριστερής πλευράς. 
Ίδρωσα!!! Από την άλλη μεριά μήπως θα ήταν καλύτερα;;; Γυρνάω 
λοιπόν προς τα δεξιά. Αυτό που έγραφε στη δεύτερη πινακίδα δεν ήταν 
τόσο τρομακτικό: «Καλωσορίσατε στην πόλη του ιού». Δύο δρόμους 
είχα μπροστά μου. Ή θα πήγαινα αριστερά ή δεξιά ή θα έπεφτα από 
το σύννεφο. Χωρίς να σκεφτώ λογικά, πήρα τον δρόμο προς τα δεξιά 
θέλοντας να ζήσω μια περιπέτεια στα χρόνια του κορωνοϊού. Πήρα 
μία βαθιά ανάσα και μπήκα με κλειστά τα μάτια. Προχώρησα ευθεία. 
Ξάφνου άκουσα μία φωνή να μου λέει: «Σταμάτα!». Αμέσως άνοιξα τα 
μάτια μου και είδα πώς ήμουνα ένα βήμα πριν πέσω από το σύννεφο. 
Ευτυχώς, βρέθηκε ένα φτερωτό ζωάκι και με προειδοποίησε έγκαιρα. 
Στο σύννεφο, λοιπόν, είχε διάφορους δρόμους που σε παρέπεμπαν όλοι 
σε ένα χωριουδάκι. Αφηρημένη μπήκα σε ένα δρομάκι που έγραφε «Γ». 
Δεν πολυκαταλάβαινα αλλά προχώρησα. Βρήκα μπροστά μου μία πόρτα 
και την χτύπησα. Βγήκε ένα πλασματάκι και μου σιγοψιθύρισε:

-  Γεια σου! Δεν έχω χρόνο να σε βοηθήσω. Έχω αποστολή!
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-  Μα τι είδους αποστολή είναι αυτή;

-  Πρέπει να πάω κάτω στη Γη και να μεταδώσω «Γρίπη» στους 
ανθρώπους.

-  Γιατί;;

-  Αφού είμαι το ζωύφιο της «Γρίπης». Με καλεί το καθήκον! 
Αφού το άκουσα αυτό, έτρεξα να φύγω. 

Μα σκέφτηκα πως για να υπάρχει η «Γρίπη» θα υπάρχει και ο κορωνοϊός. 
Ξεκίνησα να ψάχνω για το γράμμα “Κ”, γιατί τα ονόματα των οδών 
πήγαιναν με αλφαβητική σειρά. Έψαξα και ξανά έψαξα και το βρήκα. 
Τρομαγμένη χτύπησα την πρώτη πόρτα που βρήκα. Μου άνοιξε ένας 
κύριος. 

-  Γεια σας!
-  Γεια, μου απάντησε με βαριά φωνή. Πες μου λίγο γρήγορα γιατί η 

γυναίκα μου, η Κορώνα, θα γεννήσει τον μικρό Κορωνοϊο. 
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-  Τι;
-  Μπα μην ανησυχείς μπορεί να είναι ή Κορωνοϊός ή Covid-19. Λες 

και τα δύο; Θα είναι τέλεια. Θα το πω στη γυναίκα μου!
Μόλις άκουσα αυτό τον κυριούλη να λέει πως ο 
γιος του είναι ο κορωνοϊος, φρίκαρα! Σάστισα!

Μα αυτός συνέχιζε. Μου εξήγησε πως μόλις γεννηθούν κάποιοι ιοί 
πρέπει να τους στείλουν κάτω στη γη για να δηλητηριάσουν όσους πιο 
πολλούς ανθρώπους μπορούν και με αυτόν τον τρόπο να αποδείξουν 
πόσο δυναμικοί είναι. Άρχισαν να τρεμοπαίζουν τα χέρια μου και τα 
πόδια μου είχαν κολλήσει στο πάτωμα. Πέρασε περίπου μισή ώρα και 
γεννήθηκε ο Κορωνοϊός ή αλλιώς covid -19! Ναι, ναι! Και τα δύο ονόματα. 
Προσπάθησα να μάθω περισσότερες πληροφορίες για τον ιό, έτσι ώστε 
όταν καταφέρω να φύγω από αυτήν την αλλόκοτη χώρα, να κατέβω στη 
γη και να πω σε όλους αυτά που είδα και πώς να προστατευτούν από 
αυτόν.
Δεν πέρασε πολλή ώρα και τον είδα να φεύγει γοργά και να κατεβαίνει 
στη Γη! Έβαλα τα κλάματα από τον φόβο! Αν βρει την οικογένειά 
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μου; Άρχισα να φωνάζω, να ουρλιάζω όσο πιο πολύ μπορούσα, για να 
ενημερώσω τους ανθρώπους να κλειστούν στα σπίτια τους. Είχα την 
εντύπωση πως με άκουγαν. Τότε ένα πλασματάκι από εκεί μου είπε 
πως δεν θα με ακούσει κανείς, γιατί βρισκόμασταν πολύ μακριά. Το 
έσπρωξα να παραμερίσει. Κι ύστερα το πλησίασα και πάλι. Μου έδωσε 
πολλές πληροφορίες για τον ιό.
Άρχισα να ψάχνω τρόπους να φύγω και να προλάβω πριν ο κορωνοϊός 
πάει και στη δική μου οικογένεια. Μόνο ένας τρόπος μπορούσε να με 
πάει πίσω στη γη και αυτός ήτανε πολύ επικίνδυνος! Έπρεπε να πηδήξω 
από το σύννεφο.
Το σκεφτόμουνα πολύ. Δίσταζα! Μα τελικά, πήδηξα! 

Αμέσως άνοιξα τα μάτια μου και ξύπνησα. Έτρεξα τους γονείς μου και 
τους αφηγήθηκα τον εφιάλτη που είδα. Τους είπα επίσης πως η μόνη 
λύση για να προστατευτούμε από αυτόν τον ιό είναι να μείνουμε στα 
σπίτια μας.

Ξέρω πως αυτός ο εφιάλτης ακούγεται λίγο χαζός και 
γι’ αυτό γέλασα και εγώ με τον εαυτό μου.
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Πάντως, αυτός ο κορωνοϊός έχει και τα καλά του! Επιτέλους, είμαστε 
όλη η οικογένεια στο σπίτι! Και περνάμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση 
όλοι μαζί! Αυτό είναι πολύ ωραίο! 

Και τελικά ο εφιάλτης μου ήταν ναι μεν ένας εφιάλτης, αλλά όλοι μάθαμε 
κάτι από αυτό:

«Μένουμε σπίτι», «Προστατεύουμε τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε», 
«Θα τα καταφέρουμε»!

Και τώρα εγώ αναρωτιέμαι! Πώς είναι δυνατόν όταν εμείς είμαστε 
χαρούμενοι και υγιείς τσουπ... να κατεβαίνουν οι ιοί στη Γη και να μας 
αρρωσταίνουν;
Χμμ… Τι άλλο να μας περιμένει άραγε; 
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Έχει λέει έρθει ένας ιός ο οποίος προσπαθεί να κατακτήσει ολόκληρο 
τον πλανήτη! Αυτό αν μου το έλεγες πέρσι την Πρωταπριλιά σιγουρά θα 
νόμιζα πως μου κάνεις πρωταπριλιάτικη φάρσα. Όμως αυτή η «φάρσα» 
είναι πέρα για πέρα αληθινή (αν και εγώ νομίζω πως ζούμε μέσα σε ένα 
παραμύθι ή σε ταινία). 

Αυτός ο ιός έχει φορέσει μια κορώνα στο κεφάλι για να μας δείξει ότι 
είναι ο βασιλιάς και έπειτα αποφάσισε να αυτοονομαστεί «κορωνοϊός» 
(μεταξύ μας τώρα οι κορώνες έφυγαν από τη μόδα πριν από… εεε… 
δεν ξέρω κανένα ΑΙΩΝΑ, αλλά ήσυχα μην μας ακούσει ο κορωνοϊός και 
έρθει και κολλήσει πάνω μου!).

Στην αρχή όλα ήταν δύσκολα, οι μέρες μας έγιναν ατελείωτες, οι ώρες 
μας δεν γέμιζαν. Μας έλειπαν πολύ οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, 

ΠρωΤαπρΙλιΑτιΚο ΨέμΑ
της Βασιλικής Λάσπου, 12 ετών



45

ακόμα και το σχολείο! 

Δεν είχαμε τι να κάνουμε. Με τη μαμά στο σπίτι τοοόσες ώρες, ήταν 
ένας εφιάλτης: «συγύρισε το δωμάτιό σου, στρώσε το κρεβάτι σου, 
μην είσαι τόσες ώρες στο κινητό σου, κλείσε την τηλεόραση, πλύνε και 
κανένα πιάτο» και άλλες τέτοιες αγγαρείες. Που να δεις ο μπαμπάς: 
«Διάβασε κανένα βιβλίο, κάποιο λογοτεχνικό, κάνε τη γραμματική στα 
αγγλικά σου». 
Εδώ τώρα εγώ λέω: στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα! 

Τώρα όμως παλεύουμε με μονόκερους (ούπς! Μπερδεύτηκα από το βιβλίο 
που διαβάζω, όπου η Έμιλυ προσπαθεί να διώξει τους φανταστικούς 
ήρωες). Ένα διάλλειμα (ελπίζω όχι μεγάλο διάλειμμα) όμως δεν θα μας 
κάνει κακό, γιατί ανακαλύψουμε κι άλλες πτυχές του εαυτού μας που 
δεν ξέραμε πως υπήρχαν. 

Να σας δώσω το δικό μου παράδειγμα: 
«η εκπαίδευση του δεινόσαυρου» - έτσι λένε τον σκύλο μου! Τον 
μαθαίνω να δίνει το χέρι και να κάνει «κόλλα πέντε»!

Επίσης, έχω κάνει μέχρι τώρα πίνακες με μπογιές, ακρυλικό και 
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νερομπογιές, μολύβι και κάρβουνο. 
Έχω μάθει να παίζω δημιουργικά με την οικογένειά μου, παίζω σκάκι, 
τάβλι, ταμπού, ερωτήσεις γνώσεων, καθώς και κρυφτό (εντός του 
σπιτιού) και βόλεϊ.

Σε αυτό το παραμύθι που ζούμε υπάρχει και μια «φίλη» που μας βοηθάει. 
Δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά. Είναι η τεχνολογία. Πλάκα κάνω σίγουρα 
την έχετε ακουστά… ελπίζω!

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας συνδεόμαστε με βιντεοκλίσεις με τους 
φίλους και συγγενείς μας. Λίγες μέρες πριν, είχα τα δωδέκατά μου 
γενέθλια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ήταν τα πιο περίεργα 
γενέθλια της ζωής μου και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ! Ήρθαν περίπου 20 
φίλοι και συγγενείς σπίτι μου…
ΠΩΣ; Ε, βέβαια, η τεχνολογία συνέβαλε και σε αυτό. 
Μια αυτοσχέδια τούρτα, ένα και μόνο κεράκι που είχε ξεμείνει
στο σπίτι μας και… όλοι μαζί μου τραγουδούσαν μέσω “ZOOM” το 
«να ζήσεις Βασιλική»!
Ακόμη κάνουμε και διαδικτυακά μαθήματα τα οποία μπορώ να πω ότι 
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είναι αρκετά διασκεδαστικά.

Με τη δασκάλα μας και όλη την τάξη, δίνουμε ραντεβού κάθε πρωί στις 
10:30 για δύο ολόκληρες ώρες. Απλά για να συνεχίσουμε να είμαστε 
έξυπνοι και τυπικοί μαθητές έκτης τάξης δημοτικού! 

Με την αδερφή μου πρέπει να ομολογήσω ότι ήρθαμε «πιο κοντά». 
Από εκεί που πίστευα ότι δεν υπάρχει κάτι να μας «ενώνει» πέραν 
του αίματος(!), τώρα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία. 
Παίζουμε μαζί επιτραπέζια, βλέπουμε ταινίες, ακόμα και παζλ με χίλια 
κομμάτια μπορέσαμε και ενώσαμε! 

...Καθόμουνα στο δωμάτιό μου όταν βρέθηκα σε ένα… παιχνίδι γεμάτο 
όμορφες ζωγραφιές. Δεν ξέρω πως βρέθηκα εκεί αλλά ένα περίεργο 
συναίσθημα με έτρωγε πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Μπροστά μου βλέπω 
μια χρυσή και έντονη λάμψη να έρχεται από το πουθενά σαν ένα διαμάντι 
ας πούμε ή… μια χρυσή σπάνια κορώνα.

Ξαφνικά βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με τον βασιλιά Κορωνοϊό. Με 
αυτά και με εκείνα παλέψαμε. Στο μεταξύ ήρθαν και κάτι παράξενα 
πλάσματα να με βοηθήσουν να τον κερδίσω. Κάτι ιπτάμενα γάντια και 
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αντισηπτικά με πόδια, ήρθαν και έγιναν μεγάλη δύναμη στην ομάδα 
μου.

Ήρθε και ο «βασιλιάς σαπούνι» και με θύμιζε να πλένω τουλάχιστον 
20 φορές τη μέρα τα χέρια μου! κι έτσι κερδίσαμε. Όταν… Βασιλική… 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΗΗΗΗ Ξύπνα! Έβλεπα όνειρο! Ήταν πολύ παράξενο αλλά 
όπως και στα παραμύθια ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ.

Και είμαι σίγουρη… σύντομα, πολύ σύντομα, θα πάρουμε τη ζωή μας 
πίσω. Έχουμε πάρει πολλά μαθήματα από αυτό τον βασιλιά Κορωνοϊό. 
Είμαστε πιο προσεχτικοί, εκτιμούμε περισσότερο τους φίλους μας, το 
σχολείο μας, τις απλές στιγμές της ζωής μας.
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Βασισμένη σε (σχεδόν) πραγματικά γεγονότα...
Εκείνη τη μέρα είχα ξυπνήσει από τη λάθος πλευρά της πέτρας μου. Δεν 
ξέρω γιατί, αλλά είχα ένα κακό προαίσθημα. Έφαγα στα γρήγορα το 
πρωινό μου (δύο μύγες και ένα μικρό σκαθάρι) και άρχισα την πρωινή 
μου βόλτα. Πέρασα από το σωληνάκι που ενώνει την πλαγιά στην οποία 
βρίσκεται το σπιτάκι μου, μία καφέ πέτρα με ξερά χορτάρια γύρω, και 
πέρασα στο «εξοχικό».

Ευτυχώς είχε πολύ καιρό να μείνει κάποιος εδώ οπότε μπορούσα να 
κόβω τις βόλτες μου ανενόχλητος. Σε μας τις σαύρες, ξέρετε, αρέσει 
η ερημιά. Ναι, σαύρα είμαι και με λένε Νέλσον. Όχι πως με φωνάζει 

ΠεΡιπέτειΕς μιας σΑύραΣ     

     μΕ τΟ όνομα ΝέΛσον
του Νεόφυτου Βίγκαντ, 10 ετών
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και ποτέ κανένας με το όνομα μου. Συνήθως, όποιος άνθρωπος με βλέπει 
απλά… φωνάζει. Γι’ αυτό κι εγώ επέλεξα να μένω στο «εξοχικό». 

Ξαφνικά σαν έκανα τη βόλτα μου στην αυλή του «εξοχικού», ακούω ένα 
θόρυβο και πετρώνω! (εμείς οι σαύρες το κάνουμε πολύ καλά αυτό). 
Σταμάτησε αυτοκίνητο! Πόρτες άνοιγαν, πόρτες έκλειναν, τι γινόταν 
άραγε; Ξαφνικά κατάλαβα και το σαυρικό μου χαμόγελο έσβησε. Έχει 
έρθει η «οικογένεια». Προχώρησα αθόρυβα και πήρα θέση στην άκρη του 
παραθύρου για να δω καλύτερα τι γίνεται. Είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες 
δύο μικρά αγόρια και δεν φαίνονταν να έχουν καθόλου καλή διάθεση. Ο 
μεγαλύτερος από τους δύο φώναζε για κάτι που είχε τελειώσει και κουνούσε 
εκνευρισμένος ένα ορθογώνιο επίπεδο γυαλιστερό κουτί. Ο μικρός κάθισε 
με σταυρωμένα τα χέρια στον καναπέ και φώναξε: «Μου την σπάει ο 
Κορωνοϊός»! Οι γονείς τους κατέβηκαν κι αυτοί τις σκάλες φορτωμένοι 
αποσκευές και κουτιά και στάθηκαν μπροστά τους βαριανασαίνοντας. 

Η μαμά τους είπε τότε γλυκά: «Λόγω του Κορωνοϊού είμαστε αναγκασμένοι 
να μένουμε εδώ σε καραντίνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι’ 
αυτό. Ας το δεχτούμε, λοιπόν, και ας προσπαθήσουμε να περάσουμε 
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όσο καλύτερα γίνεται... Για φέρε το τάμπλετ να το βάλω να γεμίσει η 
μπαταρία. Μέχρι να φορτιστεί θα σας φτιάξω κάτι να φάτε». Τα παιδιά 
φάνηκαν να ηρεμούν λίγο. Εγώ όμως ήμουν ακόμη αναστατωμένος που 
μου χάλασαν την ηρεμία μου. Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο μυστήριος 
Κορωνοϊός που τους έφερε στο εξοχικό; Προσέχοντας να μη με δουν, 
έφυγα σιγά σιγά από την κρυψώνα μου και έτρεξα προς την πέτρα μου. 
Εκεί κάθισα λίγο να σκεφτώ και μόνο ένα συμπέρασμα μπορούσα να 
βγάλω. Ότι ο Κορωνοϊός ήταν ο ιδιοκτήτης του κανονικού σπιτιού της 
οικογένειας ο οποίος προφανώς τους είχε διώξει! Δεν υπήρχε άλλη 
εξήγηση! 

Την επόμενη μέρα ξύπνησα, έφαγα ένα παχουλό σκαθάρι για 
πρόγευμα και πέρασα το σωληνάκι για να δω τι γινόταν στο «εξοχικό». 

Βγαίνω λοιπόν στην αυλή και βλέπω ολόκληρη την «οικογένεια» στη 
βεράντα με αθλητικά παπούτσια, να κοιτάνε ένα μεγάλο κουτί με κάποιον 
να πηδάει και να φωνάζει ρυθμικά και σχεδόν όλοι να τον βλέπουν και 
κάνουν τα ίδια. Ο μικρός μόνο, αντί να χοροπηδά ρυθμικά με τους 
υπόλοιπους, έτρεχε και έδινε σε όλους μπατσάκια και ξεκαρδιζόταν. 
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Τουλάχιστον φαινόταν πιο χαρούμενος από την προηγούμενη μέρα. 
Μόλις τελείωσαν, μπήκαν μέσα και σε λίγη ώρα βγήκαν πάλι στη βεράντα 
για να φάνε. 
Πήρα τη θέση μου στην άκρη του παραθύρου και συνέχισα την 
παρακολούθηση. Ο μπαμπάς εξηγούσε στα παιδιά πώς να φταρνίζονται! 
Τους έλεγε με πολύ αυστηρό τόνο: «Ποτέ δεν φταρνιζόμαστε στην 
παλάμη, πάντα στον αγκώνα, είναι κανόνας του Κορωνοϊού! Και αμέσως 
μετά πλένουμε τα χέρια με το ειδικό τζελ». Όλα πήγαιναν καλά μέχρι 
που ο μικρός αποφάσισε να ρίξει τζελ στο κεφάλι του μεγάλου. Ξέσπασε 
καυγάς και ο μπαμπάς τους έστειλε στα δωμάτια τους. 

Μετά μπήκε μέσα μαζί με τη μαμά, κάθισαν και οι δύο στο τραπέζι της 
κουζίνας μπροστά από δύο μαύρα κουτιά και άρχισαν να τα κτυπάνε 
με τα δάκτυλά τους και να μιλάνε, όχι μεταξύ τους, αλλά στα κουτιά! 
Πολύ περίεργα πράγματα! Πρώτο, έπρεπε να ακολουθούν αυτούς τους 
περίεργους «κανόνες φταρνίσματος» του Κορωνοϊού! Δεύτερο, μιλάνε 
σε κουτιά! Μήπως τελικά αυτός ο Κορωνοϊός είναι ένας πρίγκηπας (κάτι 
που εξηγεί και την κορώνα) και μήπως αυτοί εδώ είναι γαλαζοαίματοι 
συγγενείς του που επειδή είναι τρελοί, τους εξόρισε από το βασίλειό του; 
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Μήπως είχαν και τρέλα να σκοτώνουν σαύρες; Όχι δε θα το ρίσκαρα. 
Επέστρεψα και πάλι στην πέτρα μου, στην ησυχία μου, και μακριά από 
τους γαλαζοαίματους τρελούς!

Για λόγους προσωπικής ασφάλειας, πέρασαν αρκετές μέρες για 
να επιστρέψω στο «εξοχικό». Εκείνη τη μέρα όμως δεν μπόρεσα να 
αντισταθώ επειδή η οικογένεια έκανε μπάρμπεκιου. Και όλοι ξέρουμε 
ότι γύρω από το μπάρμπεκιου μαζεύονται μύγες, και οι μύγες είναι το 
δικό μας μπάρμπεκιου! Πήρα θέση, λοιπόν, στην άκρη του παραθύρου 
και άρχισα την παρακολούθηση, περιμένοντας ευκαιρία να πλησιάσω. 

Ξαφνικά η μαμά και τα δύο μικρά αγόρια ήρθαν και κάθισαν στον κουνιστό 
καναπέ ακριβώς κάτω από το παράθυρο. Η μαμά κρατούσε ένα από 
τα ορθογώνια επίπεδα γυαλιστερά κουτιά και δείχνοντας στα παιδάκια 
μία εικόνα με ένα μεγάλο στρογγυλό πράγμα με κόκκινες δαγκάνες να 
προεξέχουν ολόγυρα, τους είπε «Έτσι μοιάζει ο Κορωνοϊός!». Ξαφνικά 
ένιωσα να ζαλίζομαι και σκέφτηκα: «Μα αυτός δεν είναι ούτε θυμωμένος 
ιδιοκτήτης, ούτε πρίγκηπας. Είναι ζωύφιο! Και… μήπως τον έχω φάει;” 
(Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες μέρες δεν είμαι και τόσο σίγουρος 
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τι έχω φάει). Από τη σύγχυση έχασα την ισορροπία μου και άρχισα να 
πέφτω! Κατά τη διάρκεια της πτώσης μου σκεφτόμουν με τρόμο τι με 
περίμενε! Προσγειώθηκα απότομα στον ώμο του μεγάλου αγοριού και 
πέτρωσα.

Προς μεγάλη μου έκπληξη το αγόρι ξαφνιάστηκε, αναπήδησε λίγο, 
γύρισε, με κοίταξε κατάματα, και είπε «Γεια σου!». Ο μικρούλης πήγε 
να κλαψουρίσει αλλά ο μπαμπάς του είπε «Μη φοβάσαι, δεν δαγκώνει, 
αυτός φοβάται περισσότερο».

Παίρνοντας θάρρος με πλησίασε και μου χάιδεψε απαλά το κεφάλι. Ο 
μεγάλος με πήρε προσεκτικά από την ουρά και με έβαλε στο πάτωμα. 
Γονάτισαν και οι δύο μπροστά μου τότε, και ο μεγάλος μου είπε «Τι 
γλυκός που είσαι! Θέλεις να έρχεσαι κάθε μέρα να αράζουμε;» και ο 
μικρός συμπλήρωσε χαμογελαστός: «Επιτέλους έχω κατοικίδιο!». 

Από εκείνη τη μέρα περνάω καθημερινά το σωληνάκι, μπαίνω στο 
«εξοχικό» και περνώ την ώρα μου με τους δύο καινούριους μου κολλητούς. 
Ακόμη δεν ξέρω τι είναι αυτός ο Κορωνοϊός, αλλά μου φαίνεται ότι 
ανάγκασε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι πολλά από εκείνα που 
πριν τους φόβιζαν, τελικά δεν ήταν τίποτα. 
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Τώρα παιδιά μου θα σας πω μία ιστορία
που βγήκε αληθινή, από μια προφητεία.

Χιλιάδες χρόνια πριν, 
άγιοι και προφήτες είχαν προβλέψει για αυτήν…

Η κυρά Κορονοκόρη έκανε έναν υιό –τον Κορωνοϊό–
που το Πάσχα θα κατέστρεφε στον δικό μας τον καιρό.

Ήμασταν με τη μαμά στο τζάκι 
και ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή από την τιβί: 

«Πάσχα φέτος, δεν θα γίνει, όχι εορτές, μα άπειροι θρήνοι…»

Ο μAγος που άλλAξε

           τO ΠάσXα
της Μάρθας Διονυσίου, 12 ετών 
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Και αν άκουσα καλά… μια άλλη φωνή είπε «καραντίνα»… κι άρχισε 
χαχανητά.

Ήταν ο Κορωνοϊός, βλέπεις, η μητέρα του είχε πάει ταξίδι και δεν 
ήξερε τι έκανε ο σκανταλιάρης γιος, ο Κορωνοϊός, που βρήκε αμέσως 
ευκαιρία για παιχνίδι.

Ο Κορωνοϊός είχε φτιάξει ήδη μια συμμορία με την Έμπολα, τη Λύσσα 
και τη Ρότα, που και αυτές είχαν προκαλέσει φοβερούς παλιούς ιούς 
και το όνομά τους προκαλούσε τον φόβο και τον τρόμο! Γι’ αυτό κι ο 
Κορωνοϊός τους ζήτησε βοήθεια να φτιάξει τον δικό του τον ιό.

Αυτές βοήθησαν με χαρά, 
μα ζήτησαν ανταλλάγματα φοβερά.
Ζήτησαν της μητέρας του τη σφαίρα και
το μαγικό ραβδί και τον μαγικό καθρέφτη.
Και αυτός τους τα έδωσε δίχως δεύτερη σκέψη. 

Που να ήξερε ο καημένος, πως αυτά που έδωσε, ψεύτικα ήταν και όχι 
αληθινά. 
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Βλέπεις η Κορονοκόρη, έξυπνη και συνετή κόρη,
τα είχε πάρει όλα μαζί της, 
γιατί σκέφτηκε πως θα τα σπάσει 
το τρελό και άμυαλο παιδί της. 
Και ότι έκανε αυτός όλη μέρα, 
το έβλεπε φυσικά στη μαγική της σφαίρα…
Από την ώρα που συνειδητοποίησε τι πάει να κάνει ο γιος της, είχε 
ανεβεί στη σκούπα πίσω να γυρίσει. 
Αλλά επειδή έφαγε πολύ, η σκούπα έσπασε κι αναγκάστηκε να κλείσει 
θέση στην επόμενη πτήση.
Μια ώρα αργότερα ήταν στο αεροπλάνο, ακόμα πιο νευριασμένη γιατί η 
πτήση ακυρώθηκε λόγω της «καραντίνας» και του «κέρφιου».
Κι αυτά κατορθώματα του γιου της. 

Αναγκαστικά τηλεφώνησε στην ξαδέρφη της να πάει να την πάρει. Η 
Λόα ήταν στο σπα των μαγισσών και δεν είχε καμιά όρεξη, αλλά τελικά 
πήρε τη σκούπα και πήγε τρέχοντας.

Η Κορονοκόρη έφτασε επιτέλους σπίτι! 
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Ήταν όμως πολύ αργά… 
Ο ιός είχε ήδη εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη. 

Έκανε την καρδιά της πέτρα και καταδίκασε
τον γιο της τον Κορωνοϊό να μείνει στο μπουντρούμι. Μέχρι να 
εξαφανιστεί ο ιός που δημιούργησε με τους φίλους του, να μη βγει από 
το σκοτεινό λαγούμι. 

Η μητέρα του στο μεταξύ, προσπαθεί να βρει ένα φίλτρο για να μας 
σώσει, με άλλα λόγια προσπαθεί να δημιουργήσει το αντίδοτο. 

Ελπίζουμε πως θα τα καταφέρει… 

Εξάλλου, υπάρχει πάντα
μια ηλιαχτίδα! 
Έχουμε πάντα μαζί μας
τη φίλη μας την Ελπίδα!
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Ο Κορωνεϊ για πρώτη φορά επισκέφθηκε το διαστημικό πάρκο Ακο‐
Ακο για να παίξει ποδόσφαιρο. Ξαφνικά βλέπει ένα τεράστιο αυγό να 
ξεπετάγεται μπροστά του. Φοβήθηκε.

Δεν ήξερε τι να κάνει! Χωρίς να το σκεφτεί έβαλε όλη του τη δύναμη 
και το κλώτσησε στη Γη.

Πηρέ τα κιάλια του ο Κορωνεϊ να δει που θα προσγειωθεί. Έκανε 
τούμπες το αυγό, μα δεν άντεξε τη πίεση του αέρα. Τρομάρα το έπιασε 
και τελικά άκουσε το κρακ.

Ευτυχώς κάθισα κάπου μαλακά. 
Για να δω τι είναι αυτό το τόσο μαλακό, είπε
το αυγό. Ψημένο ρύζι; Μα που έφτασα, καλέ; Στην Ξιξίνα είμαι ή μου 

Το μΟλυΣμένο  αυγό
του Ιωάννη Ζαντή, 8 ετών
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φαίνεται; 
Έχει πολύ κόσμο εδώ.

Είμαι ένα μολυσμένο αυγό... Με ακούει κανεις;
Κάνεις… Τι κρίμα…
ΕΕΕ, κάποιος έρχεται.

‐ Τι είναι αυτό μέσα στο φαγητό μου;
‐ Πως τόλμησες καταραμένο αυγό να έρθεις
 στο πιάτο μου; Άντε φύγε από εδώ.

Ξαφνικά ανοίγει το παράθυρο και το ρίχνει ο κυριούλης το αυγό με τόση 
δύναμη που, παφ, πέφτει πάνω σε ένα μεγάλο κτήριο, το Λολοσαίο.
Μα έσπασε ένα κομμάτι  απ’ το τσόφλι. Τώρα το αυγό αιμορραγεί 
ακόμα περισσότερο.
«Αχ, τι να κάνω να με διώξουν, πρέπει να πάω πίσω στο σπίτι μου, αλλά 
κανείς δεν με ακούει. Θέλω έναν επίδεσμο για να μπορέσω να πάω σπίτι 
μου».
Το τσόφλι
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από το αυγό
είχε γίνει πολλά
μικρά κομματάκια. 
 Τα πάτησαν πολλά παπούτσια και το μετέφεραν στις χώρες τους. 
Ο κόσμος άρχισε να μολύνεται.
Μη με πατάτε, είμαι άρρωστο έλεγε το αυγό. Πολλοί αρρώστησαν. Ο 
κόσμος φοβήθηκε και κλείστηκε στο σπίτι του.
Ο Κορωνεϊ παρακολουθούσε με τα μεγάλα του κιάλια το κακό που είχε 
φτάσει στη Γη. Ένιωθε ένοχος. Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα. Έβαλε όλη 
του τη δύναμη και φώναξε. Ένα παιδί που έπαιζε ποδόσφαιρο στο 
Λολοσαίο, άκουσε τον Κορωνεϊ που φώναζε για το μολυσμένο αυγό. 
Άρχισε να κοιτάζει δεξιά ‐ αριστερά και το είδε μπροστά του.

Το αυγό είπε στο παιδί:
Πάρε γάντια και επίδεσμο. Τύλιξε με. Μετά δώσε μου μια δυνατή 
κλωτσιά και στείλε με στο Ακο‐Ακο. Εκεί που κρυβόμουν τόσα χρόνια. 

Έτσι κι έγινε. Τελικά αυτό ήταν που έσωσε τον κόσμο.
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«Τελικά ο κορωνοϊός...» 

«Τι είναι ο κορωνοϊός; ξέρεις, κατάλαβες;» με ρώτησε η μαμά τις 
πρώτες εκείνες μέρες που άρχισε όλος αυτός ο ντόρος και η φασαρία 
γι αυτήν την ασθένεια. Στο σχολείο όλο για καλό πλύσιμο των χεριών, 
για αντισηπτικά και καλό εξαερισμό των αιθουσών μας έλεγαν... 

«Κάτι περί φιδιών και νυχτερίδων άρχισα να της εξηγώ...» μα η αλήθεια 
είναι ότι δεν ήξερα ακριβώς. 

Μέχρι και στο βικυ-λεξικό μπήκαμε με τη μαμά μου για να βρω τις 
απαντήσεις σε αυτές τις απορίες που είχα. Μα με αδικείτε; Εννιά 

ΜονΑδΙκές 

        ευΚαιρίΕς
της Στέφανης και Νάταλης Πέτρου, 13 και 9 ετών
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χρονών κοριτσάκι που να ξέρω τι σημαίνουν οι άγνωστες αυτές λέξεις. 
«Κορωνοϊός, κρούσματα, πανδημία, καραντίνα...» 

«Ο κορωνοϊός ξεκίνησε από την Κίνα το Δεκέμβριο του 2019. Εξαπλώθηκε 
αρχικά στην Ευρώπη και αργότερα σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα σε 
184 χώρες», έγραφε στην εγκυκλοπαίδεια στο διαδίκτυο. Ακούμε κάθε 
μέρα στις ειδήσεις για καινούρια κρούσματα και χιλιάδες θανάτους... 
Εξαιτίας του κορωνοϊού μπήκε ο κόσμος όλος σε καραντίνα! Ψάξαμε 
ακόμα για συνώνυμα της λέξης ‘καραντίνα’ στο διαδίκτυο. 

- Καραντίνα σημαίνει απομόνωση. Λες και δεν το καταλάβαμε μέχρι 
τώρα. 

Είμαστε σήμερα στην τριαντακοστή τρίτη ημέρα καραντίνας (33η). 

Τριαντατρείς ημέρες τώρα είμαστε στο σπίτι, απομονωμένοι από 
γνωστούς και φίλους, μακρυά από τους αγαπημένους μας παππούδες 
και γιαγιάδες, κλεισμένοι μέσα και να μη μας επιτρέπεται να βγούμε 
για μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να πάμε στην υπεραγορά για ψώνια 
μαζί με τους γονείς μας,
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να πάμε στη θάλασσα ή στο πάρκο, να βρεθούμε με τις φίλες μου να 
παίξουμε. 
Ακόμα θυμάμαι εκείνη την Τρίτη στις 11 του Μάρτη 2020 στο σχολείο. 
Οι φήμες έλεγαν ότι θα έκλειναν τα σχολεία κι εμείς άλλο που δε 
θέλαμε, άλλο που δεν ευχόμασταν... τι ωραία που θάταν να μέναμε 
στο σπίτι μας, να ξυπνούμε ό,τι ώρα θέλουμε, να παίζουμε συνέχεια, 
να βλέπουμε τηλεόραση, νάμαστε συνέχεια με την οικογένειά μας. Και 
να που η ευχή μας έγινε πραγματικότητα το βράδυ εκείνης της ημέρας. 
Και εγώ και η αδερφή μου η Στέφανη ζητωκραυγάζαμε από τη χαρά 
μας όταν ακούσαμε την είδηση στην τηλεόραση. Αυτό που θα ζούσαμε 
ήταν πρωτοφανές, πρωτόγνωρο και μας ενθουσίαζε μόνο η ιδέα. 
Σιγά σιγά η ιδέα άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Στην αρχή μας 
συνεπήρε ο ενθουσιασμός... μετά άρχισε η συζήτηση για το ‘εξ 
αποστάσεως σχολείο’ και η μαγεία της καραντίνας χάθηκε. Γέμισε η 
ιστοσελίδα του σχολείου μας με εργασίες που έπρεπε και πρέπει ακόμα 
να κάνουμε: Ελληνικά, Μαθηματικά, λογοτεχνικό βιβλίο...και η μαμά 
επιμένει να βρίσκει και εργασίες από την ιστοσελίδα του δικού της 
σχολείου για να κάνω. Αυτό είναι το κακό όταν έχεις μαμά δασκάλα. 
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Παρόλα αυτά ο κορωνοϊός έχει και τα θετικά του. Οι ημέρες καραντίνας 
μας έδωσαν πολύ χρόνο στο σπίτι, κάτι πολύ ασυνήθιστο μέχρι τώρα 
και ο χρόνος είναι κάτι τόσο πολύτιμο στις μέρες μας. Εκεί που κάθε 
μέρα ξυπνούμε και από το πρωί τρέχουμε, τρέχουμε, τρέχουμε να 
προλάβουμε δεν ξέρω κι εγώ τι και δεν μας φτάνει ο χρόνος ξαφνικά 
βρεθήκαμε όλοι στο σπίτι με όλο το χρόνο μπροστά μας για να κάνουμε 
ό,τι θέλουμε. Έτσι κι εγώ αποφάσισα να το εκμεταλλευτώ όλο αυτό. 

Πώς; Θα σας εξηγήσω αμέσως. 

Περιπέτεια καραντίνας πρώτη: «Στην κουζίνα...με φαντασία» 
Μια νύχτα, η αδελφή μου, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου έβλεπαν μια 
ταινία ακατάλληλη για μένα. 
Η μαμά μού εισηγήθηκε να κάνω μπάνιο, αλλά εγώ αρνήθηκα λέγοντας 
πως θα φτιάξω ένα σάντουιτς για το βραδινό μου.
Έβαλα όλα τα υλικά που χρειαζόμουν πάνω στο τραπέζι και εκεί που 
ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω το σάντουιτς, μου ήρθε μια καταπληκτική 
ιδέα. 
Αρχικά έβαλα τρία αυγά να βράσουν. Μετά, πήρα πολλές φέτες από το 
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ψωμί ολικής αλέσεως και έβαλα σε κάθε φέτα τα λαχανικά που ήθελα. 
Μόλις έβρασαν τα αυγά, τα έκοψα σε φέτες και τις πρόσθεσα στο κάθε 
σάντουιτς. Όμως, αυτό το σάντουιτς ήταν διαφορετικό από εκείνα 
που είχα προσπαθήσει ξανά να φτιάξω. Σέρβιρα τα σπέσιαλ σάντουιτς 
σε τέσσερα πιάτα και τα τοποθέτησα πάνω στο τραπεζάκι μπροστά 
από την τηλεόραση. «Αγάπη μου, μας έφτιαξες κλαμπ σάντουιτς;» με 
ρώτησε έκπληκτη η μαμά. Ο μπαμπάς και η αδερφή μου από την άλλη, 
τα άρπαξαν λαίμαργα και πήραν ο καθένας από μία μεγάλη δαγκωματιά. 
«Είναι πολύ νόστιμα!» είπαν και οι δυο με γεμάτο στόμα. Κάθισα κι εγώ 
στον καναπέ μαζί τους και αρχίσαμε να τρώμε όλοι μαζί, ψάχνοντας για 
μια άλλη ταινία, αφού η προηγούμενη είχε τελειώσει. 
Αργότερα, εκείνο το βράδυ όταν η μαμά με σκέπαζε στο κρεβάτι 
μου ψιθύρισε στο αυτί πως την επόμενη μέρα θα μου έδειχνε πώς να 
μαγειρέψω μεξικάνικα. 

Η αλήθεια είναι πως μας έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες από τότε για 
να μπούμε στην κουζίνα με τη μαμά μου, αυτές τις μέρες καραντίνας. 
Και τι δε φτιάξαμε, μπισκότα και κουλουράκια της Λαμπρής, σαλάτες 
και μακαρονάδες, πίτσες και ψωμιά. Μεθαύριο λέμε να φτιάξουμε 
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φλαούνες! 

Τελικά, αυτός ο κορωνοϊός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για περιπέτειες 
στην κουζίνα και σίγουρα θα με κάνει masterchef, δηλαδή σπουδαία 
μαγείρισσα.

Περιπέτεια καραντίνας δεύτερη:
«Στον κήπο με τα σαλιγκαράκια» 

Εκείνο το πρωινό της Τετάρτης, ξύπνησα από το δυνατό φως του ήλιου 
που χτηπούσε στο πρόσωπό μου. Ήμουν έτοιμη να κλείσω την κουρτίνα 
για να συνεχίσω τον ύπνο μου, αλλά σκέφτηκα πως θα ήταν ωραία να 
παίξω έξω στον κήπο. 
Έτρεξα έξω χωρίς να έχω φάει πρωινό, παρόλες τις προσπάθειες της 
μαμάς να με πείσει να φάω. 
Επιτέλους! Μετά από μία εβδομάδα βροχής μπορούσα να βγω έξω! 

Έτρεξα ενθουσιασμένη στην κούνια μου που είναι δεμένη πάνω στο 
πιο γερό δέντρο του κήπου. Όμως, πριν προλάβω να καθίσω, είδα μια 
λακκούβα με νερό και μερικά σαλιγκάρια μέσα, ακριβώς μπροστά από 
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την κούνια. Μπλιαχ, σαλιγκάρια! Αλλά, δεν άφησα τους αηδιαστικούς 
επισκέπτες να μου χαλάσουν το κέφι. Έτσι, σκέφτηκα να φτιάξω ένα 
δεντρόσπιτο για να μπορώ να παίζω μακριά από τα σαλιγκάρια. Φώναξα 
την αδερφή μου για βοήθεια, η οποία δέχτηκε αμέσως. Ξεκινήσαμε με 
κάποια σχέδια και μαζέψαμε τα ξύλα που θα χρειαζόμασταν. Αρχίσαμε 
να τα δένουμε με χοντρό σχοινί στα δυνατά κλαδιά του δέντρου 
και αρκετή ώρα αργότερα το δεντρόσπιτό μας ήταν έτοιμο. Η μαμά 
ήρθε κοντά μας με φρουτοσαλάτα και καθίσαμε όλες μαζί μέσα στο 
δεντρόσπιτο. 

Δυστυχώς, η διασκέδαση τελείωσε όταν η αδερφή μου και η μαμά μου 
έπρεπε να φύγουν για να κάνουν διαδικτυακό μάθημα. Ήμουν έτοιμη 
να βάλω τα κλάματα, όταν θυμήθηκα τα σαλιγκαράκια. Κατέβηκα από 
το δέντρο και άρπαξα μια άδεια γλάστρα. 

Τη γέμισα με νερό και έβαλα τα σαλιγκαράκια ένα, ένα μέσα. Το μόνο 
που σκεφτόμουν ήταν πως ήθελα παρέα και ξέχασα το φόβο μου για 
τα σαλιγκάρια. Τα ανέβασα στο δεντρόσπιτο, κάθισα δίπλα τους και 
άρχισα να διαβάζω το λογοτεχνικό βιβλίο που μας έβαλε η δασκάλα. 
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Τελικά, ο κορωνοϊός δε με έκανε να νιώσω μοναξιά. Αντιθέτως, μου 
έδωσε ευκαιρίες για δημιουργικές περιπέτειες στον κήπο και με βοήθησε 
να ξεπεράσω τον φόβο μου για τα γλυκούλικα πλέον σαλιγκαράκια. 

 Περιπέτεια καραντίνας τρίτη: «Στη σοφίτα με τα ενθύμια» 

Στο γραφείο μας υπάρχει μια μεγάλη σοφίτα. Οδηγεί σε αυτή μία ξύλινη 
σκαλίτσα που ποτέ δεν με αφήνουν να ανέβω μόνη. Κι επειδή ο μπάμπάς 
μου είναι πάντα απασχολημένος με κάτι άλλο, πάντα δεν έχει χρόνο, 
ποτέ δεν ανεβαίνω στη σοφίτα. Στις μέρες όμως της καραντίνας αυτό 
άλλαξε. Πρώτος ήταν ο μπαμπάς που μου είπε: 

«Τι λες Ναταλάκι, ανεβαίνουμε στη σοφίτα; Ευκαιρία για συγύρισμα». 
Άλλο που δεν ήθελα να ακούσω εγώ. Ξετρελλάθηκα. Βέβαια αυτός έκανε 
το συγύρισμα, εγώ έκανα εξερευνήσεις! 

Πέρασα ώρες εκεί πάνω... καθισμένη στο χαλάκι. Και τι δεν ανακάλυψα... 
παλιές μου ζωγραφιές, ξεχασμένα, αλλά και αγαπημένα παιχνίδια... 
μέχρι και ένα παιχνίδι του μπαμπά μου όταν ήταν αυτός τετάρτη 
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δημοτικού! φυλλάδια του σχολείου, κατασκευές της αδερφής μου της 
μεγάλης από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, βιβλία που ξέμειναν εκεί 
πάνω, σημειώματα της μαμάς μου που μας άφηνε όταν ήμασταν μικρές, 
κάρτες με ευχές από αγαπημένους φίλους... Την ονόμασα η σοφίτα... 
που φέρνει τις αναμνήσεις πίσω... πίσω από ένα κόσμο δικό σου μεν, 
αλλά από το παρελθόν. Ένα κόσμο που τον είχες ξεχάσει και που με 
κάθε επίσκεψη στη σοφίτα ερχόταν ξανά πίσω στο μυαλό μου αλλά και 
στην καρδιά μου. 

Τελικά ο κορωνοϊός μας έδωσε ευκαιρίες για περιπέτειες πίσω στο 
χρόνο...
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Τον τελευταίο καιρό ήρθε στον κόσμο ένας νέος ιός, ο κορωνοιός. 
Πολλοί άνθρωποι αρρώστησαν και αρκετοί έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας 
αυτού του ιού γι’αυτό μας έβαλαν σε καραντίνα. Στις δώδεκα Μαρτίου 
έκλεισαν και τα σχολεία.

Αυτός ο ιός είναι πολύ επικίνδυνος και πιο πολύ για τους ηλικιωμένους 
και για τις ευπαθείς ομάδες. Ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα από τον ένα 
στον άλλο. Ευτυχώς τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν σοβαρά με αυτόν τον 
ιό. Στις ειδήσεις άκουσα πως αυτός ο ιός ξεκίνησε από την Κίνα και τώρα 
προχώρησε σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική. 
Κάθε μέρα όλο και περισσότερα κρούσματα και θάνατοι ακούγονται.

ΧάΝοντΑς την Ντούλα      
    τηΝ κοΝτούλα

της Ντάλιας Καμπουρίδου, 11 ετών
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Οι μέρες μας έγιναν μεγάλες και βαρετές. Όλο τηλεόραση και παιχνίδια 
στον υπολογιστή. Έτσι και εγώ άρχισα να βαριέμαι πολύ. Μα δεν 
ήμουν η μόνη που έπληττα, το ίδιο ένιωθε και το σκυλάκι μας, όλη 
μέρα κουλουριασμένο. Ώσπου μια μέρα που δεν άντεχα να βλέπω τη 
λυπημένη του φατσούλα αποφάσισα να το πάρω μια βόλτα στο βουνό 
που είναι δίπλα στο σπίτι μου. 

Ξεκινήσαμε λοιπόν με την Ντούλα (το σκυλάκι μας) αυτήν την βόλτα. 
Πήρα μαζί μου την τσάντα μου και έβαλα μέσα ένα μπουκάλι νερό, 
μία μπάρα δημητριακών και μία μπανάνα. Μετά από λίγα λεπτά 
περπάτημα στο βουνό αντικρίσαμε μπροστά μας ένα πουλάκι να 
χοροπηδά χωρίς όμως να πετά. 

Η Ντούλα άρχισε να το κυνηγάει μα ευτυχώς πρόλαβα και το άρπαξα 
πριν το πιάσει. Ήταν πληγωμένο, ένας θεός ξέρει που θα βρισκόταν 
τώρα αν δεν το προλάβαινα το καημένο. Του έδωσα να φάει λίγο από 
την μπάρα μου και το έβαλα στη τσάντα μου για να το πάρω σπίτι και 
να το γιατρέψω. Συνεχίσαμε τη διαδρομή μας και όσο προχωρούσαμε 
το θέαμα γινότανε όλο και πιο όμορφο. Το τοπίο ήταν καταπράσινο 
με πολύχρωμα λουλούδια και από πάνω τους πετούσαν πανέμορφες 
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πεταλούδες. 

Υπήρχαν μαργαρίτες, που δεν ήταν μόνο κίτρινες, κάποιες ήταν κόκκινες 
που από μέσα υπήρχε γαλάζιο και ακόμη πιο μέσα μοβ χρώμα. 
Άλλες μαργαρίτες ήταν πορτοκαλί. Ήταν πανέμορφες!

Πολύ όμορφα επίσης στους βράχους ανθισμένα ήταν τα κυκλάμινα. 
Είδα πάρα πολλά λουλούδια λογιών λογιών χρωμάτων που δεν ήξερα τα 
ονόματά τους. Σκέφτηκα να αφήσω λίγο την Ντούλα να τρέξει και να 
πάρω λίγα λουλούδια μαζί μου. 

Εγώ συνέχισα τη διαδρομή μου και βλέπω να έρχονται από πίσω μου πάνω 
στα λουλούδια που κρατούσα, διάφορες πεταλούδες, πολύχρωμες, άλλες 
μικρές και άλλες μεγάλες. Ξεχάστηκα για λίγο και τότε συνειδητοποίησα 
πως η Ντούλα δεν με ακολουθούσε. 

Ξέρετε, η Ντούλα είναι λίγο κοντή και δύσκολα φαίνεται ανάμεσα σε 
ψηλά χόρτα. Ξεκίνησα να φωνάζω της Ντούλας για να έρθει πίσω. Αυτή 
δεν φαινόταν πουθενά, μάλλον είχε χαθεί. Πήγα λοιπόν εγώ να την 
βρω. Και τη βρήκα σχετικά εύκολα, ή έτσι νόμιζα, αφού είδα κάτι να 
κουνιέται στα χόρτα λίγο παρακάτω. 
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Πήδηξα να την πιάσω αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη δεν ήταν η Ντούλα, 
αλλά μια αλεπού. Από το φόβο μου άρχισα να τρέχω χωρίς σταματημό 
και δεν ήξερα που πήγαινα. Όταν ένιωσα ασφάλεια σταμάτησα για 
λίγο για να ξεκουραστώ, αλλά πριν καλά καλά καθίσω, βλέπω ανάμεσα 
στα πόδια μου… ένα φίδι. Τότε πραγματικά τα’ χασα και άρχισα να 
τρέχω ξανά σαν τρελή και να τσιρίζω. Έτρεχα, έτρεχα μέχρι σχεδόν να 
λιποθυμήσω ώσπου τελικά κάθισα σε ένα βράχο για να ξεκουραστώ. 

Δυστυχώς αυτή η ηρεμία και η ξεκούραση δεν κράτησε για πολύ. 
Άκουγα ένα παράξενο βουητό, και γυρίζω πίσω και τι να δω! Πάνω στο 
δέντρο δίπλα από εκεί που καθόμουνα και λίγα εκατοστά πάνω από το 
κεφάλι μου βλέπω ένα τεράστιο μελίσσι με εκατοντάδες μέλισσες να το 
περιτριγυρίζουν. 

Τέτοιο πράγμα δεν είχα ξανά δει ποτέ στη ζωή μου. Ξεκίνησα να τρέχω 
αθόρυβα για να μη με ακολουθήσουν. Δεν ήξερα που πήγαινα. Είχα 
τρέξει ένα χιλιόμετρο μακριά από τον φόβο μου. 

Ξεκίνησε να σκοτεινιάζει, εγώ φοβήθηκα ακόμη πιο πολύ και εντελώς 
τυχαία βρέθηκα κάπου όπου είχε θέα το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα που 
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είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Είχε χρώμα κίτρινο, ροζ, μοβ, γαλάζιο, μπλε, 
πορτοκαλί και κόκκινο. Όμως αυτό που το έκανε ακόμη πιο όμορφο 
ήταν τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας. Η θέα ήταν μαγευτική. Εγώ 
ξανά φώναξα στη Ντούλα αλλά αυτή τίποτα.

Κάθισα πάνω σε ένα βράχο και ξεκίνησα να κλαίω.Έκλαιγα για είκοσι 
λεπτά. 

Ευτυχώς για μένα ήρθε και με βρήκε η Ντούλα και με οδήγησε στο σπίτι 
με δάκρυα στα μάτια, αλλά σώα και αβλαβής! Μόλις είδα τους γονείς 
μου έτρεξα κοντά τους τους έδωσα τα λουλούδια και το πληγωμένο 
πουλάκι και τους αγκάλιασα. Αυτοί μου είπαν πως είχαν φοβηθεί και 
πανικοβληθεί πολύ. Από αυτήν την περιπέτεια κατάλαβα πως λίγα μέτρα 
μακριά από το σπίτι μας υπήρχαν τόσο όμορφα πράγματα να δεις και 
εγώ έμενα κλεισμένη στο σπίτι. Και από τότε αποφάσισα να πηγαίνω 
συχνά βόλτες, αλλά φυσικά όχι μόνη μου. 

Αυτή η περιπέτεια δεν θα ήταν τόσο όμορφη και δεν θα μου έμενε 
αξέχαστη αν δεν είχα χαθεί. Αλλά όπως λέει η παροιμία κάθε εμπόδιο 
για καλό!!!
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Καραντίνα, βαρεμάρα! Μόνο μ’ αυτές τις δύο λέξεις μπορεί να περιγράψει 
κάποιος την καθημερινότητα των τελευταίων ημερών. Έτσι κι εγώ, 
καθισμένη σε μια καρέκλα στην αυλή μας, απολάμβανα τεμπέλικα τον 
Απριλιάτικο ήλιο, ενώ η γατούλα μου ξάπλωνε νωχελικά στα πόδια μου. 
Εκεί με γλυκοπήρε λιγάκι ο ύπνος.

Κάποια στιγμή ξύπνησα κι αφουγκράστηκα τους καθημερινούς 
θορύβους, μόνο που αντί ν’ ακούσω τους συνηθισμένους θορύβους, 
άκουσα ένα ρυάκι να κελαρύζει, τα πουλιά να κελαηδούν και γέλια, 
μπόλικα γέλια!

Άνοιξα τα μάτια μου και αντίκρισα ένα τοπίο παραμυθένιο, μα όχι οικείο. 
Τα πάντα ήταν τόσο, μα τόσο μικρά... Δεν πρόλαβα να καταλάβω που 

ΠεριΠέτειΕς σΤη γΗ   
 τηΣ φαντΑσίας

της Ειρήνης Πτωχόπουλου, 12 ετών
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είμαι και ξαφνικά άρχισα να μικραίνω κι εγώ. Μόνο η γάτα μου για ένα 
περίεργο λόγο δεν μίκρυνε, με αποτέλεσμα να φαντάζει σαν γίγαντας 
στα μάτια μου. Με προσοχή ανέβηκα όλες αυτές τις τρίχες κι άρχισα να 
ιππεύω τη γάτα μου. 

Καθώς καλπάζαμε, παρατήρησα μια χρυσαφένια λάμψη πίσω από ένα 
δέντρο. Τα γέλια ακούγονταν πιο δυνατά εκεί. Κοίταξα πίσω από το 
δέντρο και αντίκρισα δύο νεραϊδούλες πάνω κάτω στην ηλικία μου. Είχαν 
μαλλιά λυτά ως τη μέση τους, η μια ξανθά και η άλλη μαύρα, φορούσαν 
αεράτα φουστάνια και είχαν λουλούδια μπλεγμένα στα μαλλιά τους. 
Κοιτούσαν τη γάτα μου, με μάτια γουρλωμένα από την έκπληξη. Ήθελα 
να τις ρωτήσω πολλά, αλλά αυτές με βομβάρδιζαν με ερωτήσεις. Έτσι 
αναγκάστηκα να απαντήσω πρώτα στις δικές τους. Στο τέλος όμως, 
έμαθα αυτά που ήθελα. 

Βρισκόμουν στη γη της φαντασίας, όπου τα όνειρα πραγματοποιούνται 
και η φαντασία δεν έχει σύνορα. Όταν όλες μου οι απορίες λύθηκαν, 
οι νεράιδες με πήραν σ’ ένα χώρο στο λιβάδι, όπου ξωτικά έπαιζαν 
φλάουτο και βιολί και νεράιδες χόρευαν παρέα με τ’ αστέρια. 
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Περνούσα καταπληκτικά, αλλά η δίψα μου για περιπέτεια μ’ έσπρωχνε 
να συνεχίσω το ταξίδι μου. Έτσι, καβάλα στην πιστή, γενναία γατούλα 
μου, έφυγα από τη χώρα των ξωτικών και των νεράιδων κι έφτασα 
στη χώρα των γιγάντων. Τα πάντα γύρω μου ήταν πελώρια, ακόμη κι 
η γάτα μου φάνταζε μικροσκοπική. Ξαφνικά άρχισα να μεγαλώνω και 
να μεγαλώνω, ενώ η γάτα μου όλο και μίκραινε, γι’ αυτό για να μην 
την πατήσω καταλάθος, την έκρυψα στην τσέπη μου. Σε μια στιγμή 
άκουσα μια βροντερή φωνή και πίσω από ένα βουνό εμφανίστηκε ο 
Δίας αυτοπροσώπως. 
«Πω πω μπέρδεμα! Δεν έπρεπε να ήταν
στον Όλυμπο τώρα;» σκέφτηκα. 

Τελοσπάντων δεν είχα χρόνο να το εξακριβώσω επειδή σαν να μου 
φάνηκε ότι με στόχευε με τον κεραυνό του. Έφυγα άρον άρον κι έφτασα 
στη «Χώρα Του Ανάποδα – Αδόπανα».
Τα πάντα ήταν ανάποδα.

Τα σπίτια κρέμονταν από τον ουρανό, ο κόσμος όταν ήταν θυμωμένος 
χαμογέλαγε και όταν ήταν χαρούμενος θύμωνε... Με πολλή χαρά 
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διαπίστωσα ότι και εγώ και η γατούλα ήμασταν στο φυσιολογικό μας 
μέγεθος. Μόνο που με φρίκη κατάλαβα ότι είχα γούνα και ουρά, ενώ 
στα μαλλιά μου είχαν ξεφυτρώσει δύο χνουδωτά, γατίσια αυτάκια. Η 
γάτα μου απέκτησε ανθρώπινα χέρια και πόδια και φορούσε παπούτσια 
και καπέλο. Πήγα να παραπονεθώ αλλά από το στόμα μου έβγαιναν μόνο 
νιαουρίσματα. Αφού έκανα ανάποδο τραμπολίνο κι έφαγα ζεστό παγωτό, 
αποφάσισα να συνεχίσω τις εξερευνήσεις μου. Έτσι αποχαιρέτισα κι 
αυτή τη χώρα και με τη γάτα μου συντροφιά, συνέχισα το ταξίδι μου.

Μετά από λίγο μπροστά μου αντίκρισα τη συννεφοχώρα. Μια χώρα όπου 
τα πάντα είναι φτιαγμένα από σύννεφα κι οι ανθρώποι είναι ελαφριοί 
σαν πούπουλο.

Εκείνο το μέρος ήταν το πιο χαλαρωτικό μέρος που συνάντησα ποτέ μου. 
Πετούσα στον ουρανό κι έκανα βουτιές στα σύννεφα! Παρόλο που το 
απολάμβανα πραγματικά, ήξερα πως ήταν πιο φρόνιμο να σκεφτώ πως 
θα φύγω από τη γη της φαντασίας. Ευτυχώς ένας ντόπιος κάτοικος της 
συννεφοχώρας με βοήθησε. Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να καλέσω 
το αστερολεωφορείο. Ο ντόπιος έβγαλε από την τσέπη του ένα αυλό κι 
άρχισε να παίζει μια μελωδία. Τότε από τα σύννεφα εμφανίστηκαν ράγες 
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φτιαγμένες από αστέρια κι ένα λεωφορείο φτιαγμένο από μικρά μικρά 
αστεράκια, που έμοιαζε σαν να πετούσε πάνω στις ράγες. Στάθμευσε 
δίπλα μου και μαζί με τη γατούλα μου μπήκαμε μέσα. 

Ο οδηγός ήταν πολύ καλοσυνάτος. Μαζί πετάξαμε πάνω από «Τη χώρα 
της σοκολάτας», «Τη Χώρα του Έτσι Είπα» και πολλές άλλες, μέχρι που 
φτάσαμε στη «Χώρα Του Ουράνιου Τόξου». Τα πάντα ήταν πολύχρωμα 
κι ένα μεγάλο ουράνιο τόξο στεκόταν περήφανο στη μέση της κεντρικής 
πλατείας.

«Ανέβα και κάνε τσουλήθρα» με παρότρυνε ο οδηγός. 

Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο ν’ ανέβω καθώς το ουράνιο τόξο 
γλιστρούσε, αλλά στο τέλος τα κατάφερα! Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα 
άρχισα να τσουλώ με τη γάτα μου. 

Ότι κι αν σας πω θα είναι λίγο για να περιγράψω τα συναισθήματα που 
ένιωσα όταν τα πάντα γύρω μου ήταν πολύχρωμα, τα χρώματα έλαμπαν 
κι εγώ τσουλούσα και τσουλούσα...
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- Νέφη, ξύπνα! Ώρα για μεσημεριανό.

-  Μαμά, ξαναχόρεψες με νεράιδες, ξαναείδες τον Δία 
 ή ξανατσούλησες στο ουράνιο τόξο;

-  Δίας, νεράιδες, ουράνιο τόξο... Είσαι καλά 
 αγάπη μου; 

-  Υπέροχα! Απλά έζησα μερικές περιπέτειες 
 καραντίνας! 
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Πριν λίγες μέρες στη διπλανή μου πολυκατοικία μετακόμισε μια πολύ 
παράξενη κυρία. Η κυρία αυτή φορούσε τρεις μάσκες, δέκα ζευγάρια 
γάντια και πάντα κουβαλούσε ένα τεράστιο μπουκάλι αντισηπτικό. 
Μας κίνησε την περιέργεια η παρουσία και η συμπεριφορά της. Έτσι 
αποφασίσαμε να την γνωρίσουμε. Εγώ με τις φίλες μου, την Άντρια, την 
Μαρίζα και την Κατερίνα καταστρώσαμε ένα πολύ έξυπνο σχέδιο για 
να την πλησιάσουμε. 

Το έξυπνο σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή. Εγώ θα προσποιούμουν πως 
χτύπησα πολύ σοβαρά το πόδι μου και οι υπόλοιπες θα της χτυπούσαν 
την πόρτα. Έτσι κι έγινε. 

ΚάΤι μυσΤήριΟ        

            συμβαίνΕι
της Μαρίας Αυξέντη,  10 ετών
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Όταν άνοιξε η πόρτα εμφανίστηκε η παράξενη κυρία. Της είπαμε πως 
χτύπησα το πόδι μου και θέλαμε βοήθεια. Μόλις είδε το ζωγραφισμένο 
αίμα άρχισε να φωνάζει και εμείς παραξενευτήκαμε, γιατί νομίζαμε 
πως ήταν νοσοκόμα. Μας κοίταξε με θυμωμένο και άγριο ύφος και είπε: 
«Εγώ είμαι η κυρία Καραντίνα και θα σας κλείσω όλους στα σπίτια σας 
για να σας προστατέψω από τον ξάδελφο μου, τον Κορωνοϊό, ένα ιό 
πολύ κακό και δυνατό». 

Μας είπε ότι ο ξάδελφος της, ο Κορωνοϊός προκαλεί ψηλό πυρετό, βήχα 
και πόνο στο στήθος. Αμέσως νιώσαμε φόβο, στεναχώρια, λύπη, θυμό, 
άγχος, αγωνία και πανικό. Στη συνέχεια όλες μας τρέξαμε στα σπίτια 
μας και κλειστήκαμε, όπως μας είπε. 

Το είπαμε στις μαμάδες μας και αυτές πανικοβλήθηκαν. Έτσι διαδόθηκε 
σε όλους ότι έπρεπε να κλειστούμε όλοι στα σπίτια μας και να είμαστε 
μακριά ο ένας από τον άλλο. 

Στόχος είναι να μην εξαπλωθεί ο Κορωνοϊός. 

Τις πρώτες μέρες που έκλεισαν τα σχολεία, τα καταστήματα και οι 
δραστηριότητες μας ήταν ωραία, γιατί ξεκουραζόμασταν. Αλλά σιγά, 
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σιγά κυλούσαν οι μέρες και εμείς όλο και περισσότερο βαριόμασταν 
και στεναχωριόμασταν, γιατί δεν είχαμε κάτι να κάνουμε,
ούτε βλέπαμε τους φίλους ή τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας. 
Με τις φίλες μου μιλούσαμε από τα σπίτια μας μακριά, η μια από την 
άλλη. Ο χρόνος κυλούσε άσκοπα. Έτσι αποφασίσαμε να οργανωθούμε. 
Εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι μέναμε στην ίδια γειτονιά, γι’ αυτό 
επικοινωνούσαμε καθημερινά από τις βεράντες μας. 

Αρχικά, μαγειρεύαμε στις κουζίνες μας και ανταλλάσσαμε απόψεις για 
την εμφάνιση και τη γεύση του. Κατά το μεσημέρι κάναμε διαγωνισμό 
βιβλίου. Στόχος μας ήταν να διαβάσουμε όσες περισσότερες σελίδες 
μπορούμε. Ακόμη, το απόγευμα πηγαίναμε βόλτα τους σκύλους μας 
φορώντας μάσκες και γάντια μιμούμενες την κυρία Καραντίνα. Κατά 
τη βόλτα μας συζητούμε την εξέλιξη των βιβλίων μας και το πόσο πολύ 
πεθυμήσαμε το σχολείο μας. 

Με την οικογένεια μου κάναμε γυμναστική, παίζαμε επιτραπέζια, 
μαγειρεύαμε διάφορα γλυκά και πήγαιναμε ποδηλασία με τον μπαμπά 
μου. Ο χρόνος με την οικογένεια μου δεν ήταν πάντα βαρετός, υπήρχαν 
στιγμές που ήταν ευχάριστες, όπως όταν κάναμε κατασκευές ή όταν 
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βλέπαμε ταινίες, ακόμα και όταν απλά ήμασταν όλοι μαζί. 

Συνέπεσε και το Πάσχα στη καραντίνα, ευκαιρία να φτιάξουμε 
εντυπωσιακές, πασχαλινές κατασκευές. Φτιάξαμε με τον αδελφό μου 
πασχαλινά καλαθάκια και στεφάνια διατηρήσαμε και τα πασχαλινά μας 
έθιμα. Νόστιμες, γευσάτες φλαούνες και πολύχρωμα, γυαλιστερά αυγά. 

Στο σπίτι κατασκευάσαμε χάρτινους κατασκοπευτικούς και ειδικούς 
ασύρματους. Ο μπαμπάς μας έβαζε τα σύρματα, ενώ εγώ με τη μαμά 
και τον αδελφό μου τους σχηματίζαμε πάνω σε σκληρά χαρτόνια. 
Φτιάξαμε πολλούς ασύρματους και γι’ αυτό τους μοιράσαμε στα παιδιά 
της γειτονιάς μας, για να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας. 

Όλοι οι ασύρματοι ήταν ανοιχτοί, γι’ αυτό ακούγαμε όλους τους ήχους 
όλων των σπιτιών. Μια μέρα στο σπίτι του Τζακ, του γείτονα μας, 
ακούσαμε ένα περίεργο θόρυβο. Τότε, ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή 
που έλεγε «Σ,σ,σ,σ Παλιόσκυλο!». 

Όλοι μας ξέραμε πόσο αγαπούσαν τον σκύλο τους. Έτσι, καταλάβαμε 
πως κάποιος πήγε να τον βλάψει, κλείνοντας τον κάπου για να κλέψει 
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αθόρυβα. 

Όλοι πανικόβλητοι, φοβισμένοι και αγχωμένοι καλέσαμε την αστυνομία, 
γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε, λόγω καραντίνας. Ο αστυνομικός έφτασε 
αμέσως. Μπήκε γρήγορα στο σπίτι και συνέλαβε τους δύο ληστές. Όλοι 
βγήκαμε στα μπαλκόνια και στις βεράντες μας και χειροκροτούσαμε 
τους αστυνομικούς. Χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και ευτυχισμένοι για 
το αποτέλεσμα μπήκαμε όλοι στα σπίτια μας. 

Τελικά, η καραντίνα παρόλο που μας ανάγκασε να μένουμε σπίτι 
κλεισμένοι, μας έφερε πιο «κοντά» με τους αγαπημένους μας ανθρώπους 
και τους γείτονες μας. 

Η καραντίνα σιγά, σιγά φεύγει, αλλά ο Κορωνοϊός θα είναι πάντα μια 
αρρώστια που θα μας υπενθυμίζει να είμαστε όλο και πιο καθαροί. 
Πάθαμε και μάθαμε απ’ όλη αυτή την κατάσταση. 



87

Γεια σας, με λένε Παρασκευή αλλά όλοι με φωνάζουν Παρ, Παρ. «Βάλε 
γάντια και μάσκα πριν βγεις έξω, Παρ, έπλυνες τα χέρια σου; Πάρ, βάλε 
αντισηπτικό...» Καταλάβατε φαντάζομαι!

Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2019 όταν κάποιος ή κάποια 
στο Γιουχάν της Κίνας έφαγε μία νυχτερίδα, ο αθεόφοβος, και κόλλησε 
έναν παράξενο ιό που τον έλεγαν κορωνοϊό. Άκουγα από τους γονείς 
μου ότι, ήταν πολύ δυνατός και ανίκητος και ότι προκαλούσε μεγάλο 
κακό, αλλά εμείς ήμασταν ασφαλείς προς το παρόν! 

Η μαμά, μου διάβασε ένα παραμύθι γι’ αυτόν και μου έδειξε σε σκίτσο 
πως έμοιαζε. Μου φάνηκε πολύ συμπαθητικός και γλυκούλης. Ήταν 
μικρός, είχε κυκλικό σώμα σαν μπάλα, το χρώμα του δέρματός του ήταν 

Ο ΚορωΝοϊός αλΛάζΕι
            τη ζΩή μΑς

της Άννας Αμπρικίδου, 10 ετών



88

πράσινο και είχε μικρά καρφάκια παντού σε όλη την επιφάνεια του 
σώματός του. Τόσο πολύ μου άρεσε, που πήρα μια πράσινη μπαλίτσα 
της έβαλα γύρω - γύρω πλαστικά καρφάκια, ζωγράφισα πάνω της 
μάτια, μύτη και ένα πλατύ χαμόγελο, της έβαλα και μια κορόνα, από 
το -κορωνοϊός- φυσικά, και από τότε έγινε ο αγαπημένος μου φίλος. 
Έπαιζα συνέχεια μαζί του και ήταν τόσο καλός! 

Κάποια στιγμή, δυστυχώς, προσγειώθηκε στην Κύπρο ένα αεροπλάνο με 
πολλούς ταξιδιώτες ανάμεσά στους οποίους μπορούσες να διακρίνεις 
έναν πολύ παράξενο ταξιδιώτη.
Έναν ταξιδιώτη που έμοιαζε πολύ με τον πράσινο, στρογγυλό φίλο 
μου, και ναι! Ήταν ο κορωνοϊός, και με τον ερχομό του σκόρπισε τον 
πανικό και τον φόβο σε όλη τη χώρα. Από τότε όλα άλλαξαν. Άκουγα 
για κρούσματα, για θανάτους! Μα προκαλούσε το θάνατο; Ο κύριος 
αστείος; Πως είναι δυνατόν;
Θύμωσα τόσο πολύ που τον έκλεισα σε ένα κουτί και το καταχώνιασα 
κάτω από το κρεββάτι. Ο ιός, εξαπλώθηκε πολύ σύντομα σχεδόν σε 
όλη τη γη.
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Μετά το πρώτο κρούσμα έκλεισαν τα σχολεία, οι εκκλησίες, τα 
καταστήματα, τα πάρκα και μας απαγόρευσαν να βγαίνουμε έξω.
Κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας.

Στην αρχή χάρηκα, όλα ήταν πολύ ωραία! Ξυπνούσα ό,τι ώρα ήθελα 
και δεν ντυνόμουν βιαστικά για το σχολείο, δεν διάβαζα, δεν πήγαινα 
στις δραστηριότητές μου, έβλεπα όλες τις αγαπημένες μου σειρές 
στη τηλεόραση, άκουγα μουσική, χόρευα, καθόμουν ατέλειωτες ώρες 
μπροστά στο τάμπλετ, ζωγράφιζα, μαγείρευα με τη μαμά, έπαιζα και 
περνούσα υπέροχα! 

Γενικά όλος ο κόσμος, νομίζω, οτι ξεκουράστηκε και ηρέμησε. Οι 
περισσότεροι δεν δούλευαν και ήρθαν πιο κοντά με τους δικούς τους 
ανθρώπους, ασχολήθηκαν με πράγματα που τους άρεσαν αλλά δεν 
έβρισκαν τον χρόνο να τα κάνουν πριν. 

Σιγά σιγά όμως, αυτό άρχισε να με κουράζει και να με προβληματίζει. 
Έξω στον δρόμο φορούσαν όλοι μάσκες και γάντια. Νομίζα πως μπροστά 
μου είχα εξωγήινους. Μου έλειψε η επαφή με τους φίλους μου και το 
παιχνίδι μαζί τους. Ανυπομονούσα να βγω έξω, να τους συναντήσω, να 
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τους αγκαλιάσω, να διασκεδάσουμε ξανά μαζί. 

Στους δρόμους υπήρχε ένας σωρός από γάντια πεταμένα αριστερά 
και δεξιά και φοβόμασταν τα πάντα ακόμη και τη σκιά μας. Τα πάρκα 
και οι παιδικές χαρές είχαν γεμίσει ψηλά αγριόχορτα και κανείς δεν 
επιτρεπόταν να μπει. Είχε έρθει η Άνοιξη κι εμείς ήμασταν κλεισμένοι 
στα σπίτια μας! 

Και τότε κατάλαβα! Κατάλαβα, πως ο πλανήτης μας ηρέμησε από τα 
καυσαέρια, τα αποβλήτα των εργοστασίων, την ακουστική μόλυνση, 
την αποψίλωση των δασών και από όλα αυτά που του προκαλούσε 
καθημερινά ο άνθρωπος. 

Αυτή η Άνοιξη ανήκε αποκλειστικά στα λουλούδια, στα φυτά και στα 
ζώα. Τώρα πια τα ζώα ήταν ελεύθερα να τριγυρίζουν άφοβα στη φύση.

Μπορεί εμείς, να κάναμε όλοι Πάσχα μέσα στα σπίτια μας και να 
δυσανασχετούσαμε αλλά η Γη μας ήταν τρισευτυχισμένη γιατί μαζί με τον 
Χριστό αναστήθηκε κι αυτή, η οποία χρειαζόταν να πάρει μια ανάσα από 
την τόσο βάναυση καταστροφή που της προκαλεί καθημερινά ο άνθρωπος.
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Έτσι όλοι μαζί ενωμένοι, πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί και ανίσχυροι, 
άσπροι και μαύροι, καταφέραμε να μειώσουμε τα κρούσματα, καταφέραμε 
να θεραπευτούμε εμείς, οι ανθρώποι, αλλά και η Γη μας. 

Είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θ’ ανοίξουν και τα σχολεία, οι εκκλησίες, 
τα καταστήματα και οι δουλειές, θα ξανασυναντηθούμε με τους 
αγαπημένους μας και θα είμαστε πάλι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι, όχι 
όμως όπως παλιά αλλά ακόμη καλύτερα, γιατί νομίζω ότι πήραμε το 
μάθημά μας...
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Αρχικά τα σχολεία έκλεισαν. Ξαφνικά, στη μέση της χρονιάς, χωρίς 
προειδοποίηση και χωρίς αντίο. Έπειτα άρχισαν να κλείνουν σιγά 
σιγά όλα... Και ξαφνικά μείναμε μόνοι, χωρίς φίλους, γιαγιάδες και 
παππούδες, γείτονες και ξαδέρφια. Σε μια στιγμή άλλαξαν όλα. Ήταν η 
στιγμή που η μαμά μας μίλησε για τον κορωνοϊό. Τον είχα ακούσει και 
πιο πριν, στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση, αλλά δεν αναρωτήθηκα 
ποτέ τι σήμαινε. Έλεγαν για συμπτώματα γρίπης. Χμμμ... γρίπη που να 
σε φυλακίζει στο σπίτι; Γρίπη που σταματά τον κόσμο; Που σε κάνει να 
νιώθεις φόβο, αγωνία, θλίψη; Παράξενα πράγματα...

Νιώθω πολύ περίεργα που δεν βλέπω γιαγιάδες και παππούδες, γιατί τον 
περισσότερο χρόνο μας τον περνούσαμε μαζί. Ο παππούς με πήγαινε 

ΣυνΤροφΙά μΕ τον      

     κόκΚινο δΡάκο

της Σαββίνας Πατίκη, 10 ετών
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στο φροντιστήριο, η γιαγιά μου μαγείρευε. Ακόμα να το συνηθίσω... Τον 
μικρό μου αδερφό τον έβλεπα για καμμιά ώρα στο σπίτι της γιαγιάς και 
μετά λίγη ώρα το βράδυ – τρώγαμε μαζί και ύπνο – ενώ τώρα είμαστε 
συνέχεια μαζί! Οι πρώτες μέρες ήταν πανικός! Με θύμωνε απίστευτα, 
δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τίποτα. Δεν μπορούσαμε να 
παίξουμε ούτε ένα λεπτό μαζί! 

45 μέρες μετά δεν είναι πια ο ενοχλητικός μικρός μου αδερφός. Είναι 
ο τρόπος μου να περνώ ευχάριστα την ώρα μου, μιλάμε μάζι και λέμε 
πώς νιώθουμε στην καραντίνα. Περιγράφουμε συνέχεια ο ένας στον 
άλλο τι θα κάναμε αν ήμασταν στη γιαγιά ή τι θα παίζαμε αν ήμασταν 
έξω. Πεθυμήσαμε πολύ τους περίπατους στη θάλασσα με τη μαμά και 
τον μπαμπά, τα κάστρα στην άμμο και το κολύμπι. Ποτέ δεν μπορούσα 
να μείνω στο σπιτι για πολλή ώρα. Πάντα ήθελα να τριγυρίζω παντού. 
Τώρα είδα και την άλλη πλευρά του πώς να ‘τριγυρίζεις’ στο σπίτι... 
Φοβερά τραγικό!

Ένα βράδυ καθώς μιλούσαμε εμφανίστηκε ένας τεράστιος κόκκινος 
δράκος, ένας από αυτούς που του αρέσουν πολύ, και μας πήρε μακριά 
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απο την καραντίνα. Πήγαμε πάνω από την πόλη. Νιώθαμε φανταστικά 
αφού είχαμε ξεχάσει πώς είναι να μην είσαι κλεισμένος στο σπίτι. Αλλά 
όταν βλέπαμε τους δρόμους ερηπωμένους νιώθαμε στεναχώρια και 
απογοήτευση. Κι ο δράκος μας γύρισε πίσω και δώσαμε την υπόσχεση 
ότι θα κάναμε πράγματα που πριν δεν είχαμε χρόνο... κι έτσι θα ήμασταν 
χαρούμενοι...

Από τότε, παρέα με τον δράκο του αδερφού μου μοιραζόμαστε το 
τάμπλετ, παίζουμε ηλεκτρονικά και κρυφτό και του μαθαίνω ποδήλατο 
στην αυλή μας. Άσε που η μαμά μας μαγειρεύει ότι φαγητό ή γλυκό 
θέλουμε κι ο μπαμπάς παίζει μαζί μας όποτε του το ζητήσουμε! Σούπερ 
έκπληξη! Η καραντίνα έχει και τα καλά της! 

Τώρα πια, μετά από τόσες μέρες και τόσα πρωτόγνωρα συναισθήματα, 
πιστεύω ότι πραγματικά για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Και κάποια 
στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό και θα επιστρέψουμε στην καθημερινή 
μας ρουτίνα. Θα μας έχουν μείνει όμως όλες οι στιγμές που μας έκαναν 
πιο δυνατούς. Γηράσκω αεί διδασκόμενος, που λέει και η γιαγιά! 
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Πάντα θα έχω στη συντροφιά μου τον κόκκινο δράκο που θα έρχεται σε 
κάθε δύσκολη στιγμή και θα μου θυμίζει πώς είναι να κοιτάς τον κόσμο 
από ψηλά, με δύναμη και αισιοδοξία!
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Πρόλογος
Αυτή η ιστορία λέει το όνομά μου, αλλά όχι την πραγματική μου ζωή. 
Ναι, ζω κι εγώ αυτό το θέμα με τον κορωνοϊό, αλλά σε αυτή την ιστορία 
μιλάει η Φαντασία μου κι όχι εγώ. 

Πάμε στις ευχαριστίες τώρα: πρώτo και καλύτερo θα ήθελα να 
ευχαριστήσω το Nicosia Book Festival για αυτή την υπέροχη, καταπληκτική 
και απίθανη ιδέα που είχε. Δεύτερους θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
γονείς μου που, παρόλο που δούλευαν όλη μέρα, με βοήθησαν στη 
δαχτυλογράφηση της ιστορίας μου, που στέκονται πάντα δίπλα μου και 
με κάνουν καλύτερη. Έπειτα θέλω να ευχαριστήσω τις μικρές αδελφές 

Ολοι, μα ΟλΟΙ

         στο σπίΤι…
της Εύας Σιέλη, 8 ετών
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μου, επειδή ήταν φρόνιμες, χαρούμενες και πάνω απ’ όλα ήσυχες για να 
μπορέσω να γράψω την ιστορία μου.

Πρέπει όμως να ευχαριστήσω και όλες μου τις δασκάλες για όσα με 
δίδαξαν αυτά τα οχτώ χρόνια. Κι όταν λέω όλες εννοώ από τον καιρό 
που ήμουν βρέφος μέχρι σήμερα που είμαι στη Δευτέρα τάξη. Εξάλλου 
θέλω να πω ευχαριστώ στη θεία μου τη Δέσποινα που άκουσε γι’ αυτό 
τον διαγωνισμό και με ενημέρωσε κι εμένα. Επίσης, τους παππούδες 
μου και τις γιαγιάδες μου που μου έμαθαν τόσα πολλά πράγματα και 
μου έδωσαν την αγάπη τους, ακόμα και τον παππού Κωστάκη που έχει 
φύγει από τη ζωή. Και τέλος ευχαριστώ όλους μαζί όσους δεν ανέφερα, 
αλλά είναι εξίσου σημαντικοί, γιατί πάντα στέκονται δίπλα μου και με 
αγαπούν. Ας ξεκινήσουμε το παραμύθι μας...

Κεφάλαιο 1: Πρώτες μέρες στο σπίτι #stayhome#1420
Γειά σας! Ονομάζομαι Εύα Σιέλη (Ευγενία κανονικά) και ζω στην 
Κύπρο. Όλα πήγαιναν τέλεια, μέχρι που ανακοινώθηκαν τα πρώτα δύο 
κρούσματα στην Κύπρο. 
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Την επόμενη μέρα έκλεισαν όλα, εκτός από τις υπεραγορές, τις τράπεζες 
και τους φούρνους. Χάρηκα λίγο επειδή θα έμενα σπίτι, δεν θα πήγαινα 
σχολείο, θα ήμουν όλη τη μέρα με πιτζάμες, θα έβλεπα τηλεόραση, 
θα κοιμόμουνα όσο ήθελα, θα έτρωγα όσα γλυκά ήθελα... Κι η πρώτη 
εβδομάδα στο σπίτι πήγε κάπως έτσι:
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Για μένα ευτυχώς (έτσι πιστεύει η μαμά μου δηλαδή) ήρθαν τα πρώτα 
μαθήματα από το σχολείο. Και ξέρετε ποιο ήταν το χειρότερο; Για 
φαγητό είχαμε ΦΑΣΟΛΙΑ!!! Ρώτησα τη μαμά μου:

- Έχουμε μήπως και κάτι άλλο να φάμε;
- Όχι, απάντησε. Επίσης δεν μπορώ να σου κάνω κάτι άλλο, γιατί 

φάγαμε όλες τις προμήθειες που είχαμε στο σπίτι και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
να βγούμε έξω.

Ε, τι να κάνω, δεν μπορούσα να μείνω νηστική κι έτσι έφαγα τα φασόλια. 
Ένα πράγμα έχω να πω: ΜΠΛΙΑΧ! Δεν μου άρεσαν καθόλου μα καθόλου!

Κεφάλαιο 2: Βαρεμάρα που περνώ!

Είμαστε πια τέσσερις εβδομάδες στην καραντίνα και βαριέμαι τόσο πολύ, 
που ούτε να γράψω δεν θέλω. Οι δάσκαλοί μας μας έχουν βάλει χίλια 
μαθήματα. Κι ας μου πει κάποιος παρακαλώ, αφού δεν πάμε σχολείο, 
γιατί να έχουμε μαθήματα; Δεν ξέρουν πως έχουμε χίλια καλύτερα 
πράγματα να κάνουμε; 
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Να βγούμε έξω στον κήπο, να κοιμηθούμε, να διαβάσουμε βιβλία, να 
ζωγραφίσουμε, να τσακωθούμε με τα αδέρφια μας... Εντάξει, ίσως το 
τελευταίο να μην είναι κι ό,τι καλύτερο, αλλά και πάλι προτιμώ χίλιες 
φορές αυτό παρά να γράφω όλη μέρα εργασίες για τον κορωνοϊό. 

Ευτυχώς εντελώς ξαφνικά ήρθε στο σπίτι μας η θεία μου η Άντρια 
με τα ξαδερφάκια μου, τον Κωνσταντινούλη και τον μικρό Ιάσονα. Η 
συζήτησή μας πήγε κάπως έτσι:

-   Γεια!, φώναξα εγώ.
-   Γεια σου! Τι κάνεις;
-   Καλά, εσείς;
-  Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Πρέπει όμως να φύγουμε.
  Θα σας πάρουμε αργότερα βιντεοκλήση. Αντίο!
- Μα γιατί φεύγετε τόσο γρήγορα; Τώρα ήρθατε! Σε παρακαλώ, 
 μείνετε για λίγο ακόμα! άρχισα να την ικετεύω.
- Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο πρόεδρος. Θα 
δεις, το ίδιο πράγμα είναι, απλώς δεν θα μπορούμε να αγγίζουμε ο ένας 
τον άλλον.
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- ΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!!..............

Κεφάλαιο 3: Μακριά μου!

H μαμά μου δεν με αφήνει να της μιλάω ή να την πλησιάζω, γιατί είναι 
άρρωστη. Ωραίο δεν το λες, αλλά είναι για το καλό όλων μας. Γι’ αυτό 
τον λόγο πρέπει να έχω τουλάχιστον δύο μέτρα απόσταση. Κατέβασα μία 
εφαρμογή στην οποία μπορείς να βλέπεις όταν κάποιος είναι άρρωστος 
και στο πάνω μέρος γράφει: ποιος αρρώστησε, πότε και πώς. Έτσι δεν 
θα αρρωστήσω ποτέ! Ευτυχώς που κατέβασα αυτή τη σούπερ ντούπερ 
εφαρμογή!
Τέλος πάντων, βαριέμαι πάρα μα πάρα πολύ.Κοντεύει Πάσχα και το 
σπίτι μας είναι πιο βαρετό και από το να πηγαίνεις με την μητέρα σου 
να αγοράσει ρούχα για τον εαυτό της και κάνει 199 ώρες να βρει ρούχα, 
587 ώρες να δοκιμάσει τα ρούχα και 1000 ώρες για να ξαναδεί αν της 
πάνε. Κλαψ... 
Κανονικά θα πήγαινα στη γιαγιά μου την Ξένια στην Πάφο, όπως κάνω 
κάθε Πάσχα. Αλλά αυτό το Πάσχα είπαμε, μένουμε όλοι σπίτι. Το 
χειρότερο Πάσχα του κόσμου...
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Κεφάλαιο 4: Γεια σας!

Σήμερα είμαι τόσο ενθουσιασμένη, επειδή θα κάνουμε ηλεκτρονικά 
ιδιαίτερα μαθήματα με τον υπολογιστή! Και το καλύτερο; Οι κολλητές 
μου κι εγώ θα πάρουμε βιντεοκλήση η μια την άλλη, μία-μία, και μετά 
όλες μαζί. Θα ξαναδώ επιτέλους τους φίλους μου. ΓΙΟΥΠΙ! Άρχισε 
λίγο να καλυτερεύει η καραντίνα. Ευτυχώς δηλαδή. Τι, νομίζατε ότι θα 
άντεχα; Α πα πα πα...Με τίποτα! 

Αν σας πω τι κάνω αυτές τις μέρες, θα με κοροϊδεύετε μέχρι το 2030. 
Άντε... καλά... θα σας το πω... γιατί είστε οι αναγνώστες της ιστορίας 
μου. Κι αυτό είναι καλό, γιατί αυτό σημαίνει ότι είστε και βιβλιοφάγοι! 
Όχι σαν τον Ιγνάτιο τον ποντικό βέβαια που έφαγε στην κυριολεξία 
ένα βιβλίο, αλλά διαβάζετε πολλά βιβλία. Τέλος πάντων, στο θέμα μας 
τώρα: Το τι έκανα αυτές τις μέρες θα σας κάνει να γελάτε χωρίς να 
μπορείτε να σταματήσετε, γιατί βαριέμαι τόσο πολύ που... ΝΑΙ! Ήρθε 
η ώρα για τη βιντεοκλήση! Θα σας πω αύριο, λοιπόν, τώρα πρέπει να την 
κάνω. Γεια σας!
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Κεφάλαιο 5: Να έρθω κι εγώ μαζί σου;
Η βιντεοκλήση πήγε τέλεια, το ίδιο και το μάθημα (η βιντεοκλήση 
μου άρεσε περισσότερο)! Είμαι τόσο χαρούμενη, που μπορώ να φάω 
ακόμη και πλυντήριο (αλλά φασόλια με καμία δύναμη!). Θυμάστε που 
σας έλεγα ότι αν σας πω τι κάνω αυτές τις «υπέροχες» μέρες θα με 
κοροϊδεύετε μέχρι το 2030; Το εννοούσα. Και σας υποσχέθηκα μάλιστα 
ότι θα σας το έλεγα σήμερα. Ε, θα σας το πώ! Έλεγα να το κρατήσω 
μυστικό από όλους εκτός από την οικογένειά μου, που παρεμπιπτόντως 
είναι τεράστια, αλλά επειδή είμαι τίμιος άνθρωπος, λέω να κρατήσω 
την υπόσχεσή μου. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!

1. Ξυπνάω στις 12:00 το μεσημέρι.
2. Βουρτσίζω δόντια στις 12:15.
3. Κρέμομαι ανάποδα για να πάει το αίμα στο κεφάλι     

 και να μου κατέβουν ιδέες στις 12:50.
4. Τρώω μεσημερινό (ή μήπως πρωινό;) στις 13:00.
5. Βλέπω βιντεάκια για κατασκευές στο τάμπλετ μου 
 (13:10 - 13:20). 
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6. Α! Παρολίγο να το ξεχάσω. Πείτε στη μαμά μου βιντεάκια για 
κατασκευές, γιατί νομίζει πως βλέπω ό,τι να ‘ναι. Βουτάω μες 
στην ανακύκλωση για να βρω υλικά για κατασκευές (13:50 – 
14:00).

7. Κάθομαι και κοιτάω το ταβάνι (14:01).
8. Θυμάμαι πως έχω μαθήματα (14:05).
9. Συνεχίζω να βλέπω το ταβάνι αντί να βλέπω τα μαθήματά μου 

(14:25).
10. Θυμάμαι πως η μαμά μου θα με τιμωρήσει αν δεν διαβάσω, 

γιατί αύριο έχω μάθημα (14:50).
11. Τελευταίο και καλύτερο: τρέχω να τα κάνω και μετά από τόσες 

ώρες δουλειάς, κοιμάμαι στον καναπέ (14:59 – 22:00).
Α! Η μαμά μου θα πάει στην υπεραγορά. Αυτή είναι η συζήτησή μας 
(ένα λεπτό αργότερα):
- Μαμά, να έρθω μαζί σου;
- Λυπάμαι, αλλά όχι;
- Γιατί; Αφού είμαι φρόνιμη! 
- Ναι, όμως τα μέτρα ασφαλείας δεν επιτρέπουν στα παιδιά να 

πηγαίνουν στις υπεραγορές!
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- Μα γιατί; Είναι τόσο άδικο!
Όλη η κατάσταση είναι άδικη βέβαια με τον κορωνοϊό. Θα έρθουν όμως 
καλύτερες μέρες, το ξέρω. Και τότε... Ποιος μας πιάνει!
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Κάποτε στις χώρες των ανθρώπων ήρθε πετώντας, από το διάστημα, ένας 
ιός που λεγόταν Κορωνοϊός. Ήταν ένα απαίσιο, τεράστιο θηρίο γεμάτο 
μικρόβια και αρρώστιες. Του άρεσε πολύ να μπαίνει στον ανθρώπινο 
οργανισμό και να τον αρρωσταίνει με πυρετό, βήχα και πονόλαιμο. 
Σε κάποιους ανθρώπους, μεγαλύτερης ηλικίας, δημιουργούσε σοβαρά 
προβλήματα και τους έστελνε στο νοσοκομείο. Πόσο χαρούμενος ένιωθε!

Η πρώτη του στάση ήταν η Κίνα. Εκεί πολέμησε πολύ γενναία. Οι άνθρωποι 
τον φοβήθηκαν, δεν συνάντησαν ποτέ ξανά ένα τέτοιο μικρόβιο κι έτσι 
άρχισαν να πανικοβάλλονται. Όμως, ευτυχώς, παρά το φόβο τους, 
φάνηκαν έξυπνοι, γενναίοι και τολμηροί. Γεμάτοι αποφασιστικότητα να 

Το όνειρο της      
        ΚατΕρίΝας

της Κατερίνας Χατζηαδάμου, 10 ετών
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νικήσουν αυτό το θεριό κλείστηκαν στα σπίτια τους και πολύ σπάνια 
έβγαιναν από αυτά. Μέχρι και τα σχολεία έκλεισαν και πολλά μαγαζιά, 
καφετέριες και εστιατόρια. Μόνο οι υπεραγορές και τα φαρμακεία 
δούλευαν. Όποιος έβγαινε για ψώνια φορούσε μάσκα, γάντια και 
καθάριζε τα χέρια του με αντισηπτικό. Το θηρίο κατάφερε να σκοτώσει 
πολλούς ανθρώπους και έφυγε για να ταξιδέψει και σε άλλες χώρες.

Επόμενος σταθμός, η Ιταλία. Εκεί όμως τα πράγματα ήταν πολύ 
διαφορετικά. Το θηρίο εκεί κατάφερε να σκοτώσει ακόμα περισσότερους 
ανθρώπους. Και δυστυχώς ακόμα συνεχίζει. Στην αρχή, οι άνθρωποι 
συμπεριφέρθηκαν πολύ επιπόλαια και απρόσεκτα. Δεν άκουσαν 
τις οδηγίες των ειδικών να μείνουν στα σπίτια τους και το θηρίο 
μόλυνε ανενόχλητο πολλούς ανθρώπους, γεμίζοντας τα νοσοκομεία, 
δημιουργώντας τεράστια προβλήματα.

Σε αυτό το τρελό ταξίδι, το θηρίο ταξίδεψε στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, όπου οι άνθρωποι προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να τον 
καταπολεμήσουν. Δόθηκαν εντολές, κλείστηκαν στα σπίτια τους και 
προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον νικήσουν. Ένας άντρας όμως, στην 
Ελλάδα, πολύ γενναίος και πολύ θαρραλέος αποφάσισε να πολεμήσει 
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το θηρίο ο ίδιος και να μην περιμένει φάρμακα και εμβόλια από τους 
επιστήμονες. Αυτός ο σπουδαίος Έλληνας ακούει στο όνομα Καραγκιόζης!

Ας δούμε λοιπόν τις περιπέτειες του Καραγκιόζη και το πάθημα του 
Κορωνοϊού στην Ελλάδα.

Μια μέρα που ο Καραγκιόζης κρυφοκοιτούσε από το μπαλκόνι του να 
δει τη Βεζιροπούλα, θαύμαζε τη μεγάλη της ομορφιά. Σκεφτόταν τι 
ωραία που θα ήταν αν την είχε παντρευτεί και ήταν ένας πλούσιος 
βεζίρης, παρά φτωχός και κακομοίρης.

Καθώς τα σκεφτόταν όλα αυτά και θαύμαζε την ομορφιά της 
Βεζιροπούλας, έφτασε στα μάτια του μια διαφορετική, μια παράξενη 
ομορφιά με μια τεράστια μυτόγκα…

- Ωρέ Καραγκιόζη, μάτια μου, τι κάνεις ομορφιά μου;

- Ευτυχώς που δεν έχω τη δική σου ομορφιά Μορφονιέ!
- Άραγε τα μάτια σου μπορούν να δούνε τη δική μου ομορφιά ή μόνο 

αυτή της Βεζιροπούλας βλέπουν;
- Πώς δεν τη βλέπουν! και ειδικά τη μυτόγκα σου! Να είσαι σίγουρος 
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ότι δεν τη ζηλεύω!
-  Πώς δε ζηλεύεις αυτή τη μυτούλα! Αυτή η μυτούλα τρελαίνει τα 

κορίτσια!
-  Πλάκα μας κάνεις Μορφονιέ! Με έκανες και γέλασα! Αλλά, για πες 

μου ποιος είναι ο λόγος που εσύ και η μυτόγκα σου φτάσατε μέχρι 
την πολυτελή παράγκα μου;

-  Θες να σου πω τον λόγο που ήρθα μέχρι εδώ; Δε σου λέω που να 
σκάσεις!

-  Έλα τώρα ομορφούλη Μορφονούλη που σε ζηλεύει η πόλη ούλλη!
-  Τέλος πάντων θα σου πω… Μόλις μου είπε ο Σταύρακας που του το 

είπε ο Χατζηαβάτης, που του το είπε ο Μπαρμπαγιώργος που του το 
είπε…

-  Σταμάτα άμυαλε μου πήρες το κεφάλι! Μου έκανες τα μυαλά σαλάτα! 
Πες αμέσως τι θες αλλιώς θα στις βρέξω!

- Σήμερα άκουσα τον Σταύρακα να λέει ότι ο Βεζίρης έβγαλε διαταγή: 
«Όποιος καταφέρει να νικήσει αυτό το θηρίο που μας πανικοβάλλει 
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όλους, αυτό τον κορωνιό…»
-  Ποιον κορωνιό και βλακείες μου τσαμπουνάς; Κορωνοϊός λέγεται, 

είναι ένα γιγάντιο μικρόβιο, ένας ιός…
-  Ποιανού υιός;
-  Όχι υιός όπως ο γιος, ιός αρρώστια. Τώρα λέγε Μορφονιέ, αλλιώς 

θα στις βρέξω!!!!
-  Ο Βεζίρης είπε όποιος καταφέρει να νικήσει αυτό τον ιό θα πάρει 

τέσσερα κουτιά γεμάτα χρυσάφι και το χέρι της κόρης του σε γάμο!
-  Εγώ ενδιαφέρομαι για το χέρι της Βεζιροπούλας!
-  Και το χέρι της Αγλαΐας πού θα μείνει;
-  Θα το δώσουμε στον Πασά.
-  Αν το μάθει η Αγλαΐα βρες καράβι να φύγεις!
-  Έλα! Αστειεύομαι τρελομορφονιέ, το χρυσάφι με ενδιαφέρει!
-  Ωρέ Καραγκιόζο, εγώ αγαπάω τη Βεζιροπούλα και τη θέλω για 

γυναίκα μου. Αυτόν τον Κορωνοϊό πώς μπορώ να τον νικήσω; Να 
πάρω την καραμπίνα και … μπαμ! πάρτον κατω; ή να πάρω το σπαθί 
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και να ορμήσω κατά πάνω του;
-  Όλο βλακείες λες! Αυτός ο ιός δε θέλει όπλα και σπαθιά αλλά 

γιατρικό, φάρμακο πώς το λένε; Επειδή ξέρω πολλά από φάρμακα 
θα σε βοηθήσω…αλλά θα μου δώσεις λίγο από το χρυσάφι που θα 
πάρεις!

-  Όλο θα στο δώσω φτάνει να παντρευτώ τη Βεζιροπούλα!
-  Αχ! τι να σε κάνω; Έλα, πέρνα στο εργαστήριο μου να δούμε τι θα 

κάνουμε!
Ο Καραγκιόζης και ο Μορφονιός ξενύχτησαν όλο το βράδυ, για να 
βρουν τρόπο εξολόθρευσης του ιού. Το πρωί πίστευαν ότι είχαν βρει το 
φάρμακο!

Αφού έβαλαν τις στολές τους ξεκίνησαν να τον συναντήσουν. Στον 
δρόμο βρήκαν το θηρίο να κάνει βόλτες. Μόλις τους είδε έτρεξε κατά 
πάνω τους, για να τους μεταδώσει την ασθένεια!

Πρώτα πήγε στα αριστερά τους και είδε τον Μορφονιό με τη σουβλερή 
μύτη. Επειδή νόμισε ότι ήταν όπλο έτρεξε στα δεξιά του και είδε τον 
Καραγκιόζη ντυμένο με μια φουστανέλα φτιαγμένη από θυμάρι και 
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σκόρδο και φοβήθηκε πάρα πολύ. Ο Καραγκιόζης τον ράντιζε με το 
φάρμακο που είχε φτιάξει! Από τον πολύ τον φόβο του μην πάθει κάτι, 
ο Κορωνοϊός έπαθε έμφραγμα και πέθανε!

Έτσι, ο Καραγκιόζης και ο Μορφονιός κατάφεραν να σκοτώσουν το 
θηρίο και να ανταμειφθούν. Ο Μορφονιός δεν ξέχασε την υπόσχεσή 
του και έδωσε στον φίλο του τον Καραγκιόζη τα τέσσερα κουτιά γεμάτα 
από χρυσάφι, αφού δεν μπορούσε να πάρει το χέρι της Βεζιροπούλας. 
Ο Μορφονιός πήρε το χέρι της Βεζιροπούλας και έκαναν ένα γάμο που 
όλοι τον ζήλεψαν.

Ο Καραγκιόζης από φτωχός και κακομοίρης που ζούσε σε παράγκα, 
έγινε πλούσιος και αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι! Ποτέ δεν ξέχασε όμως 
τον κόσμο που υπέφερε, έτσι τους έδωσε χρήματα και στα νοσοκομεία 
φάρμακα για τους αρρώστους.

-  Κατερίνα, ξύπνα! ακούω τη μαμά μου να λέει! Ξύπνα, παιδί μου, 
αποκοιμήθηκες στον καναπέ!

- Άσε με ρε μαμά, της λέω, έβλεπα ένα τόσο ωραίο όνειρο! Πέθανε λέει 
ο κορονωϊός, τον σκότωσε ο Καραγκιόζης και ο Μορφονιός! Και 
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ήμασταν ελεύθεροι! Ελεύθεροι να βγούμε έξω, να πάμε σχολείο, να 
δούμε τον παππού και τη γιαγιά…αχ! Πόσο μου έλειψαν!

-  Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς και θα γίνει κι αυτό! Μέχρι τότε καλό 
είναι να μην βλέπεις πολύ ειδήσεις και παραστάσεις του Καραγκιόζη!
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Όλα ξεκίνησαν στις 12 Μαρτίου 2020. Ο Μπασάμ πήγε για τελευταία 
μέρα στο σχολείο εξαιτίας του κορωνοϊού. Η δασκάλα της τάξης 
ανακοίνωσε σε αυτόν και στους συμμαθητές του ότι τα σχολεία θα 
έκλειναν για μερικές μέρες μέχρι να εξοντωθεί αυτή η θανατηφόρα 
ασθένεια του κορωνοιού στη χώρα τους.
Ο Μπασάμ μόλις το άκουσε καταχάρηκε γιατί δεν θα είχε να κάνει 
μαθήματα στο σπίτι. Επίσης, επειδή ήταν από άλλη χώρα δυσκολευόταν 
λίγο με τα μαθήματά του γιατί δεν ήξερε καλά Ελληνικά. Είχε έρθει 
στην Κύπρο με την οικογένειά του πριν από δύο χρόνια εξαιτίας του 
πολέμου στην πατρίδα του, την Συρία.
Τις πρώτες μέρες ο Μπασάμ περνούσε πάρα πολύ ωραία. Έπαιζε 
επιτραπέζια παιχνίδια με τους αδερφούς του, έπαιζε έξω στον κήπο 
του και έπαιζε επίσης και βιντεοπαιχνίδια. Έκανε ότι άλλο μπορεί να 

H παρεΞήγΗση
του Δημήτρη Πολυδώρου, 11 ετών
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φανταστεί κανείς εκτός από διάβασμα. Αλλά υπάρχει μαθητής που θα 
πάει γυμνάσιο χωρίς να διαβάζει καθόλου; Όμως εκείνον ούτε που τον 
ένοιαζε. Έπαιζε, έτρωγε και κοιμόταν. Όμως ένα βράδυ, καθώς ήταν 
ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, άκουσε μία συζήτηση που είχαν οι γονείς 
του. 
- Έχουμε πολύ λίγα χρήματα και δεν θα μπορούμε να τους δώσουμε 

να φάνε, είπε ο πατέρας.
-  Ούτε πληρωνόμαστε από το κράτος και δεν έχουμε δουλειές για να 

πιάσουμε περισσότερα, συμπλήρωσε η μητέρα.
-  Άρα θα πρέπει δυστυχώς να πουλήσουμε κάποια αντικείμενα αξίας 

που έχουμε στο σπίτι μας, κατέληξε ο πατέρας.
-  Συμφωνώ απολύτως. Θα πρέπει να πουλήσουμε τα ελάχιστα 

αντικείμενα αξίας όπως τα οικογενειακά μας κειμήλια που φέραμε 
από τη Συρία, απάντησε η μητέρα.

Ο Μπασάμ δεν ήθελε να ακούσει άλλο την συζήτηση και απογοητευμένος 
κουλουριάστηκε στο κρεβάτι του. Όλη την νύχτα έμεινε ξύπνιος και 
σκεφτόταν τι θα μπορούσε να κάνει για να εμποδίσει τους γονείς του 
να πουλήσουν τα όμορφα και τα πολύτιμα οικογενειακά τους κειμήλια.
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Ήταν πολύ προβληματισμένος ο Μπασάμ. Περνούσαν πολλές ιδέες από 
το μυαλό του αλλά δεν ήξερε που να καταλήξει. Στο τέλος θεώρησε ότι 
βρήκε την καλύτερη και εξυπνότερη ιδέα: Θα πήγαινε να δουλέψει στα 
χωράφια ή σε διάφορα μαγαζιά που υπήρχαν στην πόλη. Όμως ήταν 
πολύ δύσκολο να τα καταφέρει με αυτή την κατάσταση. Ο κορωνοϊός 
δεν τον άφηνε να δουλέψει διότι είχαν κλείσει τα περισσότερα μαγαζιά 
και η μόνη λύση ήταν να πάει να δουλέψει στα χωράφια. Τα χωράφια 
όμως ήταν αρκετά μακριά από την πόλη και έτσι δεν θα μπορούσε να 
φτάσει μέχρι εκεί με τα πόδια. Χρειαζόταν και ένα μεταφορικό μέσο. 

Έτσι σκαρφίστηκε ένα επικίνδυνο αλλά αποτελεσματικό σχέδιο: θα 
ξυπνούσε πάρα πολύ πρωί και χωρίς να τον δουν οι γονείς του θα έτρεχε 
έξω και θα έπαιρνε το ποδήλατο του. 

Στη συνέχεια θα οδηγούσε μέχρι τα χωράφια με πολλή προσοχή για 
να μην τον παρατηρήσουν οι αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες 
για να δουν αν όλοι οι άνθρωποι τηρούν τα μέτρα ασφαλείας που 
επέβαλε η κυβέρνηση. Τέλος, ήξερε πάντα ότι όσοι αγρότες πηγαίνουν 
να δουλέψουν στα χωράφια τους πηγαίνουν μόλις χαράξει ώστε να 
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τελειώνουν μέχρι το πρωί για να μην τους ενοχλεί ο εκτυφλωτικός 
ήλιος.
Έτσι κι έγινε. Είχε βάλει στόχο τη νύχτα να μην τον πάρει ο ύπνος για 
να μην παρασυρθεί και να ξυπνήσει αργά το πρωί. 

Μόλις έγινε 4 τα ξημερώματα φόρεσε κάποια ρούχα που δεν βάζει συχνά 
γιατί αν έβαζε τα καλά του θα λερώνονταν και δεν ήθελε να τα χαλάσει. 
Βγήκε έξω από το σπίτι πάρα πολύ σιγά και πήρε το ποδήλατο του χωρίς 
να τον καταλάβουν. Έτσι ξεκίνησε για τα χωράφια που απέχουν σχεδόν 
20 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη αλλά από συντόμια για να μην τον 
καταλάβουν οι αστυνομικοί. Όταν έφτασε στα χωράφια έμεινε με το 
στόμα ανοιχτό. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλά πανέμορφα και πολύχρωμα 
λουλούδια και πάρα πολλή πρασινάδα από τα δέντρα κα τα χόρτα που 
υπήρχαν στην περιοχή. Εκεί βρήκε έναν αγρότη και διστάζοντας λίγο 
πήγε να του ζητήσει να δουλέψει για να βγάλει καλά λεφτά. 

Πριν όμως ο Μπασάμ προλάβει να του μιλήσει ο αγρότης του είπε:
- Τι κάνεις εσύ εδώ τέτοια ώρα; Γρήγορα σπίτι στο σπίτι σου 

παλιόπαιδο. 
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- Μα όχι κύριε, δεν καταλάβατε καλά. Εγώ ήρθα εδώ για να δουλέψω. 
Ξέρετε… ο πατέρας μου είναι και αυτός αγρότης και με αφήνει να 
έρχομαι εδώ όποια ώρα θέλω, εξήγησε ο Μπασάμ.

Ο Μπασάμ φυσικά είχε πει ψέματα στον αγρότη. Ο πατέρας του δεν 
είχε δουλειά. Ο αγρότης όμως δεν τον πολυπίστεψε.
- Και πού δουλεύει ο πατέρας σου νεαρέ; Ρώτησε καχύποπτα ο 

αγρότης.
- Εεεεεμμμ… ξέρετεεεε… δουλεύει σε ένα άλλο χωράφι πολύ πιο 

κοντά στην πόλη, απάντησε ο Μπασάμ. 
Όμως ο Μπασάμ είχε πει ένα ακόμη ψέμα στον αγρότη. Ο αγρότης 
τώρα ήταν πλέον σίγουρος ότι το αγόρι του έκρυβε την αλήθεια. 

- Και γιατί δεν δουλεύεις στο δικό σας χωράφι; Είπε ο αγρότης που 
κατάλαβε ότι δεν θα είχε απάντηση σε αυτή την ερώτηση. 

Έλα όμως που είχε έτοιμη απάντηση και σε αυτή την ερώτηση.
- Μα επειδή αν δουλεύαμε μαζί στο ίδιο χωράφι θα παίρναμε χρήματα 

μόνο για ένα άτομο ενώ αν δουλεύαμε σε διαφορετικό θα παίρναμε τα 
διπλάσια χρήματα από ότι αν δουλεύαμε στο ίδιο χωράφι, απάντησε 
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με τρίτο ψέμα ο Μπασάμ.
Ο αγρότης τώρα ήταν πια σίγουρος ότι το αγόρι του έλεγε ψέματα. 
Παρόλα αυτά όμως τον λυπήθηκε επειδή κατάλαβε ότι ήταν φτωχός και 
του ανέθεσε μία δουλειά που θα έβγαζε ένα χαρτζιλίκι.
- Πολύ καλά λοιπόν, θα σου αναθέσω μία δουλειά που θα παίρνεις καλά 

λεφτά και θα έρχεσαι εδώ κάθε μέρα τέτοια ώρα και θα τελειώνεις 
μέχρι τις 7 συνεννοηθήκαμε;

Ο Μπασάμ ήταν κατενθουσιασμένος γιατί θα έπαιρνε καλά λεφτά και 
γιατί τον βολεύανε πάρα πολύ οι ώρες.Ήταν σίγουρος ότι οι γονείς του 
δεν θα τον έπαιρναν είδηση.
- Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Θα κάνω ότι καλύτερο 

μπορώ, απάντησε ο Μπασάμ καταχαρούμενος. 
- Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς φίλε. Εξάλλου μου αρέσει να έχω 

βοηθούς για να μην δουλεύω μοναχός. Τώρα πέρασε η ώρα. Πήγαινε 
πίσω σπίτι σου και αύριο ξεκινάμε δουλειά, του είπε αγρότης, 
κλείνοντας του το μάτι.

Ο Μπασάμ καθώς γύριζε στο σπίτι σκεφτόταν πόσο χαρούμενοι θα ήταν 
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οι γονείς του όταν έβρισκαν τόσα πολλά χρήματα μέσα στο πορτοφόλι 
τους. Μόλις έφτασε στο σπίτι ήταν πολύ προσεκτικός για να μην τον 
ακούσουν οι γονείς του και πήγε αθόρυβα στο δωμάτιό του για να 
κοιμηθεί. Ήταν πολύ χαρούμενος και γεμάτος ανυπομονησία για την 
επόμενη μέρα.
Το πρωί όμως οι γονείς του παρατήρησαν ότι το ποδήλατο ήταν σε 
διαφορετική θέση από όπου το είχαν αφήσει την προηγούμενη μέρα. 
Τότε ο πατέρας του υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον 
Μπασάμ και τη νύχτα αποφάσισε να τον κατασκοπεύσει.
Όλη τη νύχτα ο πατέρας του έμεινε ξύπνιος και περίμενε πότε θα βγει 
ο Μπασάμ από το δωμάτιό του.
Μετά από λίγη ώρα τον είδε να βγαίνει και τον ακολούθησε. Τον είδε 
να παίρνει το ποδήλατό του και να φεύγει. Ο πατέρας τότε έτρεξε πολύ 
γρήγορα και πήρε το αυτοκίνητο για να τον προλάβει. 
Όταν έφτασαν μπροστά στο χωράφι ο πατέρας κατάλαβε ότι ο Μπασάμ 
είχε ακούσει την συζήτηση που είχαν οι γείτονες τους μεταξύ τους και 
νόμιζε ότι ήταν οι γονείς του που έκαναν την συζήτηση! Τότε ο πατέρας 
του γύρισε σπίτι και τον περίμενε να γυρίσει και αυτός για να του πει 
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ότι ήταν μια παρεξήγηση και ότι οι γονείς του δεν είχαν τόσο μεγάλο 
πρόβλημα.
Μόλις γύρισε κρατούσε στα χέρια του τα χρήματα της πρώτης μέρας! 
Τότε ο πατέρας του εμφανίστηκε μπροστά του από το πουθενά και του 
είπε: «Κατάλαβα τι κάνεις μικρέ και σε ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι 
να χαρείς; Η συζήτηση αυτή που άκουσες δεν ήταν δική μας αλλά των 
γειτόνων μας που ήρθαν για να μοιραστούν μαζί μας τα προβλήματά τους 
αλλά και για να μας ζητήσουν μια μικρή βοήθεια για να καταφέρουν να 
επιβιώσουν και να που μας την έφερες εσύ! Άρα μην αγχώνεσαι γιατί 
εμείς ευτυχώς δεν έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα. Είσαι πολύ καλό 
αγόρι Μπασάμ»!
Όμως ο Μπασάμ ήθελε να συνεχίσει να δουλεύει επειδή λυπήθηκε τους 
γείτονες του που υπέφεραν και είπε στον πατέρα του:
- Εγώ όμως θέλω να συνεχίσω να δουλεύω για να μην πάθουν κάτι οι 

γείτονες μας. Αν δουλέψω ακόμα λίγες μέρες σίγουρα θα είναι μια 
χαρά! Για την ώρα πάω να κοιμηθώ. 

 Τα λέμε το μεσημέρι…
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Μια φορά και πέντε καιρούς, μπορεί τώρα ή παλιά, στην πολιτεία 
Τερφονία υπήρχε μια όμορφη οικογένεια με ένα πανέμορφο κορίτσι. 
Το όνομα της ήταν Σολομονή. Είχε κατάξανθα μαλλιά και γαλάζια μάτια 
με ένα βαθύ, μυστήριο, περιπετειώδες βλέμμα.

Η Σολομονή ήταν πονηρούλα και παράλληλα ονειροπόλο κορίτσι. 
Επισκεπτόταν καθη-μερινά παιδικές χαρές στ’ αλήθεια και στα ψέματα.

Ένα ηλιόλουστο πρωινό που δεν είχε σχολείο ετοιμάστηκε και κάθισε στην 
μωβ αναπαυτική της πολυθρόνα που βρισκόταν στο δωμάτιο της. Τότε 
άρχισε να ζωγραφίζει πολύχρωμες νεράιδες. Οι νεράιδες της, πετούσαν 
πάνω σε χρυσά λουλούδια, διέσχιζαν ποτάμια που από τους πανύψηλους 

ΟνεΙρεμέΝες         

               πολιΤείΕς
της Γεωργίας Λαζάρου, 10 ετών
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καταρράκτες κατέληγαν στην απέραντη θάλασσα. Περνούσαν πάνω από 
περίεργα χωριά και πολιτείες. Ξαφνικά…εμφανίστηκαν μπροστά της, 
τρεις από αυτές τις νεράιδες. Η μία πιο παραμυθένια από την άλλη 
όπου λέγανε ότι έπαιρναν τα παιδιά σε μέρη ονειρικά.

Η πρώτη νεράιδα φορούσε ένα ροζ φόρεμα γεμάτο πεντάγραμμα, νότες, 
κλειδιά του σολ, κλειδιά του φα. Αυτή η νεράιδα την έβαλε να καβαλήσει 
ένα τεράστιο βιολοντσέλο και μαζί, τις μετέφερε σε ένα χωριουδάκι 
όπου ζούσαν τι άλλο; Μουσικά όργανα βέβαια, πάρα πολύ παράξενα. 
Για αυτό τον λόγο το χωριό λεγόταν άκους εκεί «Μουσικοχώρι». Σ’ αυτό 
το χωριό άκουγες μονάχα μελωδίες. Την ξενάγηση της νεράιδας και της 
Σολομονής ανέλαβε ο κοινοτάρχης του χωριού ο Βιόλος ο βιολιστής. 

Αρχικά πήγαν στο σπίτι της κυρά-κιθάρας. Ακολούθως τις πήγε στο 
μεγαλύτερο σπίτι όπου ήταν αυτό του πιάνου. Μεγάλο σπίτι για να χωράει 
άλλωστε. Γνώρισε κι άλλους πολλούς. Ντραμς, ακορντεόν, μπουζούκια, 
ηλεκτρική κιθάρα και άλλα πολλά όργανα. Ο καθένας ξεχωριστά την 
υποδεχόταν με την αγαπημένη του μελωδία. Ήταν σαν ένα παραμύθι. 
Σαν να παρακολουθούσε μουσική παράσταση από αυτές που την πήγαινε 
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η μαμά της κάποιες άλλες εποχές. Το μόνο που την παραξένευε ήταν 
το ότι ο καθένας ήταν μόνος του στο σπίτι. Γιατί άραγε; Έλεγε στον 
εαυτό της. Ξαφνικά ο Ίο ο Φασαρίας, δηλαδή ο κυρ-κορωνοϊός ορμάει 
στο χωριό που ήταν τα όργανα. Τότε αυτά πήγαν στην κρυψώνα όπου 
κανείς άλλος δεν ήξερε. Αυτό όμως που ούτε εγώ δεν ξέρω είναι το τι 
απέγιναν τα όργανα…

Η δεύτερη νεράιδα φορούσε ένα φουστάνι γεμάτο μικρά και μεγάλα, 
όμορφα και χαμογελαστά μυρμήγκια. Η Σολομονή και η νεράιδα 
συνέχισαν ήρεμα το ταξίδι τους. Αυτή η νεράιδα την πήγε σε μια πολιτεία 
την λεγόμενη Μυρμηγκοπολιτεία. Μια ονειρεμένη πολιτεία μέσα στο 
δάσος. Υπήρχαν μικρά σπιτάκια με μικρούς πολύχρωμους κήπους. Τα 
μυρμήγκια εκεί έκαναν πάρτι μέρα – νύχτα. Χόρευαν, τραγουδούσαν 
και τέλος πάντων διασκέδαζαν. Εκτός από πέντε. 

Αυτά τα πέντε ήταν γύρω γύρω από την πολιτεία και πρόσεχαν. Τώρα 
το τι πρόσεχαν κανείς δεν ξέρει. Ένα μυρμήγκι που ήταν ο βασιλιάς, 
καλοδέχτηκε τη δεύτερη νεράιδα και το κορίτσι. Όλα ήταν εξαίσια. 
Κέρασαν το κορίτσι ζαχαρωτά, γλυκά και σοκολάτες που υπήρχαν σε 
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κάθε γειτονιά. Η ώρα περνούσε ευχάριστα όπου κάποια στιγμή ένα από 
τα πέντε μυρμήγκια φώναξε τρανταχτά «Μυρμηγκοκωρονοϊοοοοός». Και 
πάλι έκανε την εμφάνιση του ο κυρ-κορωνοϊός. «Πήγαινε παντού! Αρχικά 
στο Μουσικοχώρι, έπειτα στην Μυρμηγκοπολιτεία» συλλογιζόταν το 
κορίτσι. Τότε όλοι έτρεχαν, έτρεχαν και κανείς δεν ήξερε που πήγαιναν.

Η τρίτη και τελευταία νεράιδα φορούσε κι αυτή φόρεμα που είχε επάνω 
λουλούδια. Λουλούδια πολύχρωμα, ανθισμένα και προπάντων πανέμορφα. 
Την πήγε σε μια λιβαδειά τη λεγόμενη Γαριφαλλολιβαδειά γεμάτη 
σπάνια λουλούδια. Λουλούδια όπως αυτά που είχε επάνω στο φόρεμα 
της η τρίτη νεράιδα. Γνωρίσαν τον ηλιόσπορο που λιαζόταν μαζί με τους 
υπόλοιπους φίλους του στο λιβάδι.Την περικοκλάδα, την καλέντουλα, 
το κυκλάμινο, την τουλίπα και άλλα ενδιαφέροντα λουλούδια. Όλα 
ένα-ένα αρχίσαν να καλωσορίζουν τις δυο ξένες και να τις ευχαριστούν 
που πήγαν στον τόπο τους διότι έλεγαν πως είχε καιρό να πατήσει 
ανθρώπου πόδι εκεί. 

Τότε το τριαντάφυλλο κατέφθασε λαχανιασμένο με κομμένη την ανάσα 
και άρχισε να προειδοποιεί τα υπόλοιπα λουλούδια για την απειλή 
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που ερχόταν. Μα δεν πρόλαβε. Ξαφνικά άρχισε να σκοτεινιάζει. Ένα 
τεράστιο σύννεφο σκέπασε το λιβάδι. Κοίταξαν ψηλά και τι να δουν; Ο 
«φυλλοκνιστοϊός» άπλωσε τους ιστούς του και πλησίαζε απειλητικά τα 
λουλούδια. Όλα έκλεισαν τα πέταλά τους και χάθηκαν... Ποιος ξέρει 
που. 

Στη συνέχεια και οι τρεις νεράιδες μαζί μετέφεραν τη Σολομονή στη 
μωβ αναπαυτική της πολυθρόνα που βρισκόταν στο δωμάτιο της. 
Εμφανίστηκαν μπροστά της και της είπαν «θα ξανασυναντηθούμε σύντομα 
και όσα είδες και άκουσες δεν θα τα πεις πουθενά». Τότε το κορίτσι 
πήγε στο σαλόνι όπου ήταν οι γονείς της και έβλεπαν στην τηλεόραση 
ειδήσεις. Καθώς σκεφτόταν αυτά που έζησε μαζί με τις νεράιδες, προς 
μεγάλη της έκπληξη άκουσε τη λέξη κορωνοϊός. Άκουγε προσεκτικά τις 
ειδήσεις ώσπου έφτασε η ώρα να πάει για ύπνο. Όμως δεν μπορούσε να 
κοιμηθεί. Την επόμενη μέρα την ώρα που ξεκουραζόταν στην αγαπημένη 
της μωβ πολυθρόνα ξαναεμφανίστηκαν οι τρεις νεράιδες μπροστά της.

Την πήγαν ξανά στο Μουσικοχώρι και τι να δει; Τον Ίο τον Φασαρία 
φυλακισμένο σ’ ένα κλουβί και τα όργανα να κάνουν πάρτι. Φωνές, γέλια, 
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τραγούδια. Συνέχισαν το ταξίδι τους στην Μυρμηγκοπολιτεία όπου και 
εκεί έκπληκτοι είδαν τα μυρμήγκια να συνεχίζουν το τρελό τους πάρτι. 

Αυτή τη φορά όχι στη γειτονιά του ο καθένας, αλλά στην πλατεία 
της πολιτείας γύρω από τον αλυσοδεμένο Μυρμηγκοϊό. Τελευταίος 
σταθμός τους ήταν η Γαριφαλλο λιβαδειά. Όπου και εκεί τα λουλούδια 
διασκέδαζαν. Σε μια γωνιά βρισκόταν ο φυλλοκνιστοϊός τυλιγμένος 
στον ίδιο του τον ιστό.

Οι νεράιδες πήγαν ξανά το κορίτσι στο σπίτι και το αφήσαν. Στο σαλόνι 
βρίσκονταν οι γονείς της και παρακολουθούσαν ανήσυχοι τις εξελίξεις 
για τον κορωνοϊό. Τον αόρατο εχθρό όπως τον αποκαλούσαν οι μεγάλοι. 
Τότε κάθισε και τους είπε να μην ανησυχούν γιατί όλα θα πάνε καλά. 
Η βεβαιότητα που την πλημμύριζε ήταν τόση ώστε πείστηκαν και οι 
γονείς της. Οι επόμενες μέρες που ακολούθησαν ήταν περίεργες αλλά 
με υπομονή και πίστη τα κατάφεραν και οι άνθρωποι.

Το κορίτσι ικανοποιημένο κάθισε στο γραφείο της και άρχισε να 
ζωγραφίζει όσα έζησε πριν λίγες μέρες. Έτσι όλα ήταν καλά και εμείς 
ακόμα καλυτέρα.
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40η μέρα καραντίνας. Όλα πάνε στραβά. Ο κόσμος υποφέρει και 
οι πόλεις είναι άδειες και βουβές. Ο ιός κυκλοφορεί απτόητος. Εγώ 
όμως δεν χάνω την ψυχραιμία μου. Στο σπίτι νιώθω πολύ παράξενα. Ο 
μπαμπάς κοιμάται όλη μέρα, ενώ παλιά ήταν τόσο αεικίνητος! Η μαμά 
μου είναι συνέχεια στη δουλειά και δε μου δίνει καθόλου σημασία. 
Σ ’αυτή την ιστορία υπάρχουν και τα καλά. Όλη μέρα παίζω με τον 
αδελφό μου, ενώ παλιά με το σχολείο και τα μαθήματα συνέχεια στο 
διάβασμα ήμουν. Τρώμε και το πρωινό μας με την ησυχία μας, χωρίς να 
βιαζόμαστε για το σχολείο. Πεθύμησα πολύ τον παππού, τη γιαγιά και 
τα ξαδέλφια μου. Το παιχνίδι με τις φίλες μου δεν το έχασα. Κάθε μέρα 
κάνουμε βιντεοκλήση. Έτσι παίζουμε διάφορα παιχνίδια από απόσταση. 
Δεν είναι και πολύ διασκεδαστικά τα παιχνίδια από μακριά όμως.

Ενώ τα συλλογίζομαι όλα αυτά…ξαφνικά μια νεράιδα εμφανίστηκε 
μπροστά μου! Μου έδωσε ένα βραχιόλι πολύχρωμο και λαμπερό. Δεν 

Το μΑγιΚό τρΕνο
της Αντριάνας Νεοφυτίδου, 10 ετών
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μου είπε τίποτα και εξαφανίστηκε. Φόρεσα το βραχιόλι και αμέσως ένα 
τρένο ήρθε να με πάρει. Το τρένο σταμάτησε σε ένα τοπίο παράξενο. 
Κατέβηκα γρήγορα με ανυπομονησία να δω τι υπάρχει σε αυτό το μέρος. 
Προχώρησα λίγο και δίπλα από ένα δέντρο είδα τη γιαγιά και τον παππού 
να κάθονται κάτω στο καταπράσινο γρασίδι βλέποντας με χαρούμενα. 
Πήγα και τους αγκάλιασα όσο πιο σφιχτά μπορούσα. Κουβεντιάσαμε 
για λίγο και φάγαμε τα νόστιμα φαγητά της γιαγιάς. Νύχτωσε και 
έπρεπε να φύγω. Τους χαιρέτησα και συνέχισα την πορεία μου. Στη 
συνέχεια είδα τις φίλες μου. Όπως πάντα ζωηρές και δυναμικές με 
τράβηξαν για να παίξουμε όσα πιο πολλά παιχνίδια. Πρώτα παίξαμε 
UNO με νικήτρια πάντα τη Μαρία. Συνεχίσαμε με κρυφτό, βρίσκοντας 
τέλειες κρυψώνες. Το τρίτο παιχνίδι ήταν η μονόπολη που μας πήρε 
μισή ώρα ώσπου να την τελειώσουμε. Όλα ήταν διασκεδαστικά 
και τέλεια! Φεύγοντας τους έδωσα μια φωτογραφία μου για να με 
θυμούνται. Μετά από λίγο άκουσα πολλά κύματα. Πέρασα δύο θάμνους 
και μπροστά μου ξεπρόβαλε μια καταγάλανη και καθαρή θάλασσα. 
Μέσα στη θάλασσα ήταν όλα μου τα ξαδέλφια, ο θείος και η θεία μου. 
Προχώρησα, έκανα μια μεγάλη βουτιά και προσγειώθηκα δίπλα τους. 
Τους αγκάλιασα και αυτούς. Με τα ξαδέλφια μου φτιάξαμε ένα μεγάλο 
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κάστρο στην άμμο. Ήταν τόσο μεγάλο που χωρούσαμε να μπούμε μέσα. 
Δυστυχώς το τρένο έφτασε για να με πάρει πίσω. Καθώς πήγα να τους 
χαιρετήσω, άκουσα μια φωνή να μου λέει:
«Ξύπνα, Αντριάνα! Η ώρα πάει 11».

Ξύπνησα και τότε κατάλαβα πως ήταν όνειρο… Μέσα μου όμως ήμουν 
χαρούμενη γιατί έστω και έτσι κατάφερα να περάσω χρόνο με τα 
αγαπημένα μου πρόσωπα. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε. Άλλη μια μέρα 
καραντίνας. Είμαι αισιόδοξη. 
Η μέρα αυτή που ονειρεύτηκα είναι πολύ κοντά…
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Μια Κυριακή 
της Ρομίνας Σχίζα

Η κυρία Ρίτα Κοάλα ίσιωσε το μακρύ λουλουδάτο της φόρεμα.. Κυριακή 
σήμερα, κι ήθελε να φαίνεται πανέμορφη για τον κύριο Μάρκο Κοάλα 
και τα πέντε μικρά κοαλάκια τους! Άλλωστε η σημερινή Κυριακή θα 
ήταν διαφορετική! Μέρες τώρα, βλέπετε, προγραμμάτιζε την εκδρομή 
τους στο γειτονικό ζωολογικό κήπο.

Χαμένη στις σκέψεις της, δεν πήρε είδηση τα μικρά κοαλάκια που 
μπούκαραν μέσα στην κουζίνα κι άρχισαν να τρέχουν γύρω της.. 
Χαρούμενες φωνές και γέλια! Ήταν εμφανές ότι κι αυτά ανυπομονούσαν 
για τη σημερινή εκδρομή! Μέχρι που κάποιο από όλα την έσπρωξε κατά 
λάθος, τρέχοντας γύρω γύρω, και την έβγαλε από τις σκέψεις της!

- Άντε μικρά μου, πιείτε το γαλατάκι σας και φύγαμε, έχουμε μεγάλη 
μέρα μπροστά μας!
Τα κοαλάκια με γέλια και πειράγματα ήπιαν το γαλατάκι τους κι 
επιβιβάστηκαν στο οικογενειακό αυτοκίνητο! 
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- Μπαμπά Κοάλα βιάσου, σε περιμένουμεεεεεε...
Έτοιμος κι ο κύριος Μάρκος Κοάλα, ξεπρόβαλε στα σκαλιά ντυμένος 
στα πιο καλά του ρούχα. 
- Εντάξει εντάξει μικρά μου, φύγαμε!
Με όλη την κοαλο-οικογένεια στο αυτοκίνητο, η εκδρομή προς το 
ζωολογικό κήπο ξεκίνησε! Πήρανε δρόμο, αφήσανε δρόμο, ώσπου να ’σου 
ξεπρόβαλε από μακριά μια μεγάλη πολύχρωμη πινακίδα! Η πολύχρωμη 
πινακίδα του ζωολογικού κήπου! Πόσο πολύ ανυπομονούσανε όλοι!
Ευτυχώς ο χώρος στάθμευσης ήταν ακόμα άδειος.. Βρήκαν μια άνετη 
θέση στα γρήγορα και κατέβηκαν όλοι από το αυτοκίνητο: ο κύριος 
Μάρκος Κοάλα, η κυρία Ρίτα Κοάλα και τα πέντε μικρά κοαλάκια!

Με γέλια και φωνές έτρεξαν στην ουρά για εισιτήρια..

- Φρόνιμα μικρά μου! Η κυρία Ρίτα Κοάλα προσπαθούσε μάταια να 
συγκρατήσει τον ενθουσιασμό των μικρών!

Πήραν εισιτήρια, ευχαρίστησαν την κυρία Κουνέλα στην είσοδο, και 
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μπήκαν στο μαγικό κόσμο του ζωολογικού κήπου...

Τα μικρά γούρλωσαν τα ματάκια τους.. Ο ζωηρός ενθουσιασμός 
αντικαταστάθηκε από σιωπηλό θαυμασμό! Γιατί μπροστά τους απλωνόταν 
ένας κόσμος διαφορετικός, ένας κόσμος όμορφος, ένας κόσμος που δεν 
περίμεναν να δουν ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα! 

Άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, περιορισμένοι σε κλουβιά άλλοτε 
μεγάλα και γεμάτα πολυτέλεια, άλλοτε μικρά και απλοϊκά.. Μεγάλα 
και μικρά παιδιά περιορισμένα σε κουτιά, χωρίς να μπορούν να βγουν, 
να τρέξουν, να παίξουν.. Πέρασαν από το κάθε κλουβί, από το κάθε 
κουτί ξεχωριστά, διαβάζοντας τις πινακίδες.. «Άντρας ενήλικας από 
Ευρωπαϊκή χώρα, πρώην πτυχιούχος Μαθηματικός, του αρέσει να λύνει 
σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα».. «Γυναίκα ενήλικας μάλλον από τη Βόρεια 
Αμερική, πρώην πτυχιούχος της νομικής, με εξαιρετικές ικανότητες στη 
μαγειρική – Είδος προς εξαφάνιση».
Η κυρία Ρίτα Κοάλα βούρκωσε λιγάκι. Κανένας δεν θα έπρεπε να είναι 
φυλακισμένος, σκέφτηκε μέσα της.
Ακόμα και τα κοαλάκια απόρησαν... Γιατί τα παιδάκια δεν είχαν όρεξη 
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ούτε να παίξουν; Αυτό δεν τους φαινόταν φυσιολογικό... Και σίγουρα 
δεν τους φαινόταν όμορφο... Κανένας δεν θα έπρεπε να στερείται την 
ελευθερία του στο παιχνίδι, στην κίνηση, στην έκφραση... 
Ο κύριος Μάρκος Κοάλα αισθάνθηκε την ανησυχία της οικογένειας του.. 
Τους πήρε λοιπόν μια μεγάλη κοαλίσια αγκαλιά και τους εξιστόρησε 
πως ο άνθρωπος με τη δική του απερισκεψία, με τη δική του υπεροψία 
και με τη δική του άγνοια, προκάλεσε όλο αυτό στον εαυτό του.Τους 
εξιστόρησε πως όταν ήρθε στη γη μια πανδημία, ο άνθρωπος αγνόησε 
τις συμβουλές των ειδικών θεωρώντας πως ξέρει καλύτερα.. 
- Η φυλακή που βλέπετε μικρά μου είναι η συνέπεια των πράξεων 
του ίδιου του ανθρώπου... Σε αντίθεση με τους ζωολογικούς κήπους που 
κρατούν φυλακισμένα ζώα, σαν εμένα κι εσάς..
Η κυρία Ρίτα Κοάλα είδε τον προβληματισμό των μικρών.. 
- Πάμε για παγωτό; Ρώτησε με όσο ενθουσιασμό βρήκε. Γιατί βλέπετε 
αυτή η αντιστροφή στους ρόλους, οι άνθρωποι μέσα και τα ζώα έξω από 
τα κλουβιά, της φαινόταν και στην ίδια παράξενη..
- Ναιιιι παγωτό! Φώναξαν τα πέντε κοαλάκια...
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Και ξαφνικά, ξύπνησε από το βαθύ της απογευματινό ύπνο η κυρία 
Ρίτα. Η κυρία Ρίτα που δεν ήταν κοάλα αλλά μια αληθινή κοπέλα, μια 
αληθινή σύζυγος και μαμά! 
- Παιδάκια, γρήγορα, πλένουμε χέρια και βάζουμε αντισηπτικό! 
Ακούμε τους ειδικούς και μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι για να προλάβουμε 
τα χειρότερα.. Για να προστατέψουμε εκείνους που αγαπούμε. Για να 
τελειώνει αυτός ο εγκλεισμός το συντομότερο! Για να μην μείνουμε μέσα 
για πάντα και να έρχονται να μας βλέπουν τα κοάλα και τα υπόλοιπα 
ζώα! 
Τα παιδιά την κοίταξαν παράξενα μα συμμορφώθηκαν! Μπορεί να μην 
καταλάβαιναν τι εννοούσε η μαμά με όλα αυτά για κοάλα και όλα τα 
άλλα, καταλάβαιναν όμως πολύ καλά τη σημασία της σωστής υγιεινής! 
Άλλωστε τους περίμενε και το παγωτό τους κι είχαν όλα μια λιγούρα.... 
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Η ευχή
του Γεώργιου Γιαννόπουλου

Έκανε πολλή ζέστη στο σπίτι της γιαγιάς και έτσι έμεινα μέσα. Υπήρχε 
και ένα άλλο πρόβλημα. Αυτές τις μέρες εμφανίστηκε από το πουθενά, 
ένα μικρό πλασματάκι, με το όνομα κορωνοϊός (ο μεγάλος και τρανός). 
Μας έκλεισαν στα σπίτια μας για να μην αρρωστήσουμε. Κι εμεις, τι 
άλλο να κάνουμε, μείναμε μέσα. Αν είναι δυνατόν ένα μικρό πλασματάκι 
να μας υποτάξει όλους, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!

Όλες αυτές τις μέρες ευχόμουν να γίνει κάτι φανταστικό και η ευχή μου 
έπιασε! Καθόμουν πάνω στη λευκοντυμένη πολυθρόνα της γιαγιάς, όταν 
την ένιωσα να σηκώνεται. Κοιτάζω κάτω και, τi να δω! Τα παιχνίδια μου 
πήραν ζωή και όλα μαζί με έπαιρναν κάπου! Άρχισαν να κατευθύνονται 
προς την κουζίνα, με την πολυθρόνα και εμένα στην πλάτη τους. 
Σταμάτησαν δίπλα από το πλυντήριο. Το τράβηξαν έξω και εκεί τι να 
δω! Πίσω από το πλυντήριο, μια μικρή χρυσαφένια πορτούλα έκανε 
την εμφάνισή της. Ο Χουζούρης, το αρκουδάκι ύπνου μου, έβγαλε ένα 
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μικρό κομμάτι από πλακάκι το οποίο εφάρμοσε σε ένα άλλο σπασμένο 
πλακάκι δίπλα από την πορτούλα. Η πορτούλα άνοιξε με μιας! Μέσα 
είδα έναν κατάμαυρο διάδρομο, ο οποίος μου φάνηκε ατελείωτος 
στην αρχή. Αλλά όταν κοίταξα προσεκτικά, είδα ότι είχε τέλος. Θα 
χρειαζόσουν όμως αρκετές πενταετίες για να φτάσεις στην άκρη. Επίσης 
κάτι γυάλιζε στο τέρμα. Το αεροπλανάκι-μοντέλο μου άναψε τα φώτα 
του και μπήκε μπροστά. Προχωρήσαμε όλοι μαζί προς τα μέσα. Όλοι 
δείχναμε τρομαγμένοι. Αφού δεν περπατιόταν ο διάδρομος αυτός, τα 
παιχνίδια μου έβαλαν φτερά στην πολυθρόνα και μηχανές επιτάχυνσης, 
που δεν ξέρω που τα βρήκαν. Ήταν ολοφάνερο πως ήθελαν να με πάνε 
στο τέλος του διαδρόμου. Μπορεί να ήταν ένας βασιλιάς με αστραφτερή 
στολή, που να ήθελε να με βάλει στου κόσμου την πιο στενή φυλακή, 
σκέφτηκα. Πάντως δεν ήθελα να πάω εκεί. Έπρεπε να σκεφτώ ένα σχέδιο 
απόδρασης και μάλιστα πολύ γρήγορα. Γιατί το τζετ-πολυθρόνα είχε 
αρχίσει να σηκώνεται ελαφρά και να καλύπτει μία σημαντική απόσταση.

Σχέδιο εν δράσει! Γλίστρησα ελαφρά και, γδουπ! Έπεσα από 20 πόδια 
ύψος! Δεν φοβήθηκα διόλου. Μόλις τα πόδια μου άγγιξαν κάτω, 
έγινα καπνός! Αλλά με τόσο σκοτάδι που υπήρχε δεν μπορούσα να 
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δω πού πήγαινα. Αποφάσισα να σταματήσω λιγάκι να δω τι γίνεται. 
Κοίταξα δεξιά. Κοίταξα αριστερά. Κάτι παράξενο είχε συμβεί εδώ. Το 
γυαλιστερό σημείο που φαινόταν στην άκρη του διαδρόμου ήταν και 
στις δύο πλευρές τώρα! Και τότε κατάλαβα: ήμουν παγιδευμένος! Πήγα 
να φωνάξω “ΒΟΗΘΕΙΑ!” αλλά δεν πρόλαβα γιατί ξύπνησα. “Ουφ!” 
είπα. “Όλα ήταν ένα όνειρο. Μ’ άλλα λόγια... περιπέτειες καραντίνας!”

Κι έτρεξα να φάω το σνακ μου. Μπαίνοντας στην κουζίνα, πρόσεξα ότι 
το πλυντήριο ήταν τραβηγμένο έξω, όπως στο όνειρό μου! Το σπασμένο 
πλακάκι ήταν πάλι σπασμένο! Φοβήθηκα πάρα πολύ. “Γιαγιά!” φώναξα, 
“το πλυντήριο είναι έξω!” “Ναι” μου απάντησε, “το τράβηξα για να 
σκουπίσω! τι σ’ έχει πιάσει εσένα και φωνάζεις;” “Τίποτα γιαγιά, τίποτα, 
απολύτως τίποτα” απάντησα και κάθισα να φάω.
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Μια περιπέτεια με το μαγικό χαλί
της Δήμητρας Χρυσοστόμου

“…Και ξαφνικά, εκεί που καθόμουν στην μικρή μου μωβ πολυθρόνα, 
απελπισμένη και γεμάτη βαρεμάρα, άρχισα να βλέπω μπροστά μου 
νεράιδες και πεταλούδες, πολύχρωμες και λαμπερές όσο δεν έχετε 
ξαναδεί. Τρέχαμε μαζί σε μεγάλα καταπράσινα λιβάδια, άδεια από 
κόσμο φυσικά, μην κολλήσουμε τίποτα και όταν βλέπαμε τον κορωνοϊό 
μπαίναμε στο ζαχαρένιο μας καταφύγιο. Εκεί βρίσκαμε τα πιο νόστιμα 
γλυκά του κόσμου κι όλα όσα μας λείψανε…”

Το σπίτι μου ενώ τόσο καιρό μου φάνταζε μικρό, αυτές τις μέρες ξαφνικά 
έμοιαζε τεράστιο. Έμαθα κάθε μικρή του γωνιά, και από την κάθε γωνιά 
ξεπρόβαλλαν διαφορετικές περιπέτειες κάθε μέρα. 

Στην πέργολα πίσω από τη λεμονιά, κρυβόταν ένα ξύλινο μπαούλο, 
που είχε ο πατέρας μου τοποθετήσει εδώ και καιρό. Εφόσον νωρίτερα 
δέν είχα την ευκαιρία να το ανοίξω, έκμεταλλευόμενη το γεγονός της 
καραντίνας προχώρησα ανοίγοντας το με τον αδερφό μου. 



140

Σε μια στιγμή δείλιασα, αλλά μετά από λίγο το ανοίξαμε. Μέσα υπήρχε 
ένα μαγικό χαλί, ένα κατακόκκινο γυαλιστερό ρουμπίνι, ένας σκισμένος 
χάρτης σε μικρά κομματάκια, κάτι παράξενα σχέδια και ένα γαλάζιο 
μενταγιόν. 

Η πρώτη μας σκέψη, ήταν ότι το άφησαν κάποιοι πειρατές ή κάποιος 
ηλικιωμένος μάγος, και κάπως κατέληξε στο σπίτι μας. Μετά από λίγο 
σκέφτηκα να συναρμολογήσω τον χάρτη. Τα κομματάκια ήταν πολλά και 
μικρά, όμως το είδαμε σαν πρόκληση. Μας πήρε σχεδόν μια μέρα αλλά 
τα καταφέραμε. Ξαφνικά ακούστηκε μια γλυκιά φωνή. Ήταν της μαμάς 
που μας φώναζε για ύπνο. Στη στιγμή τοποθετήσαμε μέσα στο μπαούλο 
όλα τα αντικείμενα, μαζί και τον συναρμολογημένο χάρτη και πήγαμε για 
ύπνο με ένα χαμόγελο ανυπομονησίας, αλλά και μυστικότητας. Είχαμε 
συμφωνήσει με τα μάτια, χωρίς καν να μιλήσουμε με τον αδερφό μου, 
ότι θα ήταν το μυστικό μας.

Πρωί πρωί την επόμενη μέρα, πήραμε το πρωινό μας με συνοπτικές 
διαδικασίες, και τρέξαμε στο μπαούλο. 

«Για πού το βάλατε παιδάκια;», μας ρωτάει η μαμά. 
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«Εδώ έξω θα παίζουμε μαμά, μην ανησυχείς» απαντούμε με μια φωνή.
«Καλά εντάξει θα είμαι στην Κουζίνα» απαντάει η μαμά.
Ανοίξαμε αμέσως το μπαούλο, και βγάλαμε τον χάρτη από μέσα. Ο 
χάρτης δεν ήταν ολήκληρος, καθώς σαν να έλειπε μέρος της διαδρομής. 
Προσέξαμε ένα πολύ παράξενο σχέδιο στην κάτω αριστερά άκρη του 
χάρτη. Είχε το σχήμα μίας πυξίδας με ένα πολύγωνο στο κέντρο. 
Συνειδητοποιήσαμε ότι το ρουμπίνι είχε ακριβώς το ίδιο σχήμα και 
μέγεθος με αυτό στο σχέδιο. Μετά από λίγο είδαμε το ρουμπίνι να 
λάμπει πιο πολύ από ότι πριν, και καταλάβαμε ότι κάτι μαγικό συμβαίνει. 
Τοποθετήσαμε το ρουμπίνι στο μενταγιόν, και τα δύο μαζί στην πυξίδα. 
Ξαφνικά τα παράξενα σχέδια ενώθηκαν και έγιναν ένα μεγάλο σχέδιο. 
Ήταν αυτό που ψάχναμε, δηλαδή το άλλο μισό της διαδρομής. Μόλις 
τοποθετήσαμε τα σχέδια μαζί με τον συναρμολογημένο χάρτη και το 
μενταγιόν με το ρουμπίνι, άρχισε να αναδιπλώνεται το χαλί από μόνο 
του. 

Ανεβήκαμε στο χαλί, και αμέσως το χαλί ανέβηκε στον ουρανό. 
Τα σύννεφα ήταν μαλλί της γριάς, και στον ουρανό αιωρούνταν 
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γλειφιτζούρια. Ο μικρός μου αδερφός άρχισε να τρώει γλυκά μέχρι 
σκασμού. Δεν αντιστάθηκα ούτε εγώ. 

Γρήγορα το χαλί έφτασε σε ένα μυστηριώδες νησί. Αναγνωρίσαμε 
διάφορα σημεία, και βεβαιωθήκαμε ότι ήταν το νησί που φαινόταν στον 
χάρτη. Ανοίξαμε τον χάρτη, και μελετήσαμε τα διάφορα σημεία που είχε 
ως σημάδια της διαδρομής. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή και φτάσαμε 
σε ένα φοίνικα. Κάτω από τον φοίνικα βρήκαμε ένα λυχνάρι. Ο αδελφός 
μου βιάστηκε να το πάρει, και ξαφνικά εμφανίστηκε μία μεγάλη κυρία 
(γιαγιά) και μας λέει με γλυκιά φωνή:

«Μη φοβάστε. Είμαι η πρό-προ γιαγιά σας. Ήμουν σίγουρη ότι θα με 
βρείτε. Μείνετε σπίτι γλυκιά μου και μήν φοβάσε τον Κορωναιό. Θα σας 
πω μια ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια, η προγιαγιά του κορωναιού, 
η Ισπανική Γρίπη, προσπάθησε να φοβίσει και εμάς. Τότε και εμείς 
ήμασταν λυπημένοι όμως ενωμένοι την κερδίσαμε. Και να ξέρετε ότι η 
Γρίπη δεν είχε κορώνα.
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Οι Ιοί αυτής της οικογένειας, παραμονεύουν έξω από τα σπίτια. Όταν 
μένουν έξω αρκετό καιρό πεθαίνουν. Στα παιδάκια δεν μπορούν να 
κάνουν κακό, τα χρησιμοποιούν όμως. Μόλις δουν ένα παιδάκι, 
κρύβονται από πίσω του, και μόλις δουν κάποιο ενήλικα προσπαθούν 
να τον αρπάξουν. Τότε γίνεται μια μάχη μεταξύ των δύο. Υπάρχουν 2 
τρόποι να τον νικήσετε, είτε όλοι να μένετε σπίτι μέχρι να εξαλείφει, 
είτε να βρεθεί το φάρμακο που τους διαλύει. Μέχρι τότε πρέπει όλοι να 
κάνετε υπομονή».

Ξαφνικά, ακούγεται η φωνή του πατέρα μας «πού χαζεύουν τα παιδάκια 
μου;». Η πρό-προ-γιαγια εξαφανίστηκε, και βρεθήκαμε ξανά πίσω από 
τη λεμονιά. Βλέποντας την ώρα, δεν είχε περάσει ούτε μισή ώρα. 
Κοιταχτήκαμε με τον αδερφό μου, και σκεφτόμασταν τι πραγματικά 
έγινε. Ξαναβάλαμε τα αντικείμενα μέσα στο μπαούλο και το κλείσαμε. 
Την επόμενη μέρα παίξαμε τους γιατρούς, τους πυροσβέστες, κτλ και 
μάθαμε κάθε γωνιά του σπιτιού. Δεν ξεχάσαμε ποτέ τα λόγια της γιαγιάς.
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Μήπως ο κορωνοϊός έχει και τα καλά του;
της Κάλιας Κωνσταντίνου

Η φετινή άνοιξη ήταν πολύ διαφορετική. Ενώ περιμέναμε να έρθει το 
Πάσχα να τσουγκρίσουμε τα αυγά μας, να ψήσουμε τη σούβλα στη 
«φουκού», να πάμε στην εκκλησία και να ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη», 
ήρθε ένας κορωνοϊός, που δεν τον πολυσυμπαθώ. Αναγκαστήκαμε να 
κλείσουμε τα σχολεία. Να μην βρισκόμαστε με φίλους και συγγενείς και 
να μην πηγαίνουμε ταξίδια. Δηλαδή μας έκλεισε όλους στο σπίτι! Και 
για πόσο; Αυτό δεν το ξέρω!

Μια μέρα, ενώ διάβαζα το βιβλίο μου, άκουσα το κουδούνι να χτυπά. 
Αναρωτήθηκα ποιος να ΄ναι τέτοιο καιρό με κορωνοϊό κι άνοιξα την 
πόρτα διστακτικά. Εκεί στεκόταν η καλύτερή μου φίλη, η Μαρία. «Τι 
γυρεύεις εδώ;», την ρώτησα έκπληκτη. «Βαρέθηκα τόσο πολύ στο σπίτι, 
που έφτιαξα ένα φίλτρο μεταφοράς. Το δοκίμασα και με μετέφερε εδώ. 
Πιες κι εσύ, για να φύγουμε από δω, να εξερευνήσουμε μέρη μακρινά 
και να περάσουμε καλά», απάντησε η Μαρία. Δεν πίστευα στ’ αυτιά μου! 
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Αυτά τα νέα ήταν υπέροχα, για να είναι αληθινά! Δοκίμασα λίγο από το 
φίλτρο κι εγώ κι αμέσως μεταφερθήκαμε σ’ ένα καταπράσινο λιβάδι.

Σ’ αυτό το καταπράσινο λιβάδι ήτανε αλλιώτικα. Ήταν ένα θέαμα που 
δεν είχαν αντικρύσει ξανά τα μάτια μας. Όλα ήταν τόσο καθαρά με 
καμιά πλαστική σακούλα, χωρίς γυαλιά σπασμένα και καθόλου σκουπίδια. 
Τα πάντα φάνταζαν υπέροχα! Ακούγαμε τα γλυκά κελαϊδίσματα των 
πουλιών. Σε κάθε δέντρο τα πουλιά ήταν άπειρα, διότι δεν φοβούνταν 
ότι θα μπορούσε κάποιος κυνηγός να τους επιτεθεί. Τα μικρά αγρινά 
με τις μαμάδες τους χοροπηδούσαν πέρα δώθε ανέμελα στο χλωρό 
χορτάρι και τα χαριτωμένα λαγουδάκια έτρεχαν και κρύβονταν μέσα στις 
κουφάλες των δέντρων. Υπήρχαν τόσα πολλά λουλούδια που από μακριά 
φαίνονταν σαν ένας πίνακας με πολύχρωμες πινελιές σε καταπράσινο 
φόντο. Κανένα πόδι δεν υπήρχε για να τα πατήσει και κανένα χέρι για 
να τα κόψει. Σμήνη από εργατικές μέλισσες ζουζούνιζαν και μάζευαν 
χρυσαφένια γύρη από όλα τα λουλούδια. Οι φανταχτερές πεταλούδες 
πετάριζαν, ανενόχλητες, γύρω μας λες και ήθελαν να μας υποδεχτούν 
στο ωραίο τους σπιτικό.
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Εμείς τρέχαμε γύρω από τα λουλούδια, προσεκτικά φυσικά, μην τα 
πατήσουμε. Παίζαμε κρυφτό με τις πεταλούδες και οι μέλισσες μας 
έκαναν δώρο λίγο από το γλυκό τους μέλι. Εκεί δίπλα υπήρχε ένα 
μικρό ποταμάκι. Το νερό κυλούσε τόσο ομαλά και γλυκοπλατσούριζε 
όταν χτυπούσε πάνω στις πέτρες. Το νερό ήταν κρυστάλλινο χωρίς 
ούτε ένα σκουπίδι να κυλά μαζί του. Εμείς, κοιτάζοντας το ποτάμι, 
καθρεφτιζόμασταν στα πεντακάθαρα νερά του. Ακούγαμε κοάσματα 
βατράχων. Λίγο πιο κάτω υπήρχε ένας πανέμορφος καταρράκτης, 
που χτυπώντας πάνω στα βράχια με τόση ορμή έκανε έναν τεράστιο 
παφλασμό και συνέχιζε τον δρόμο του.

Ήπιαμε το μαγικό μας φίλτρο, κάναμε την ευχή μας και αμέσως 
μεταφερθήκαμε στην παραλία. Πρώτη φορά βλέπαμε μια τόσο καθαρή 
παραλία. Φορέσαμε τα μαγιό μας και μπήκαμε μέσα στην καταγάλανη 
θάλασσα. Κολυμπήσαμε λίγη ώρα και καθώς κολυμπούσαμε δεν είδαμε 
ούτε ένα τόσο δα σκουπιδάκι να επιπλέει στο νερό. Το μόνο που βλέπαμε 
ήταν λίγα φύκια από ΄δω κι από ΄κεί. Το νερό ήταν κρυστάλλινο, έτσι 
μπορούσαμε να δούμε τα ψάρια που κολυμπούσαν, χωρίς να χρειαστεί 
να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω απ΄ το νερό. Αναρωτιόμασταν πού 
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πήγαν εκείνες οι φουσκάλες που βλέπαμε το προηγούμενο καλοκαίρι. 
Σε μια στιγμή, μια αγέλη μικρών σαρδέλων πετάχτηκε έξω από το νερό, 
σχηματίζοντας ένα μαγευτικό, ασημί ουράνιο τόξο. Ήταν ένα θέαμα 
που δεν το έβλεπες συχνά στις γεμάτες από κόσμο θάλασσες. Όταν 
βγήκαμε κάτσαμε στην άμμο να στεγνώσουμε. Κοιτάξαμε γύρω μας και 
δεν υπήρχε ούτε ένα αποτσίγαρο κρυμμένο στην άμμο. Ούτε ένα μικρό 
κομματάκι γυαλί. Ήταν όλα πεντακάθαρα. Αυτό που είδαμε ήταν πολλά 
ίχνη από χελώνες καρέτα καρέτα, που χωρίς φόβο γέννησαν τα αυγά 
τους στην παραλία. 

Μόλις στεγνώσαμε, ήπιαμε το μαγικό μας φίλτρο και αμέσως 
μεταφερθήκαμε πίσω στη γειτονιά μου. Οι δρόμοι ήταν έρημοι, χωρίς 
αυτοκίνητα. Μπορούσαμε να τρέξουμε και να παίξουμε ελεύθερα. 
Καθώς περπατούσαμε, είδαμε στις αυλές των σπιτιών σκυλάκια που δεν 
είχαμε ξαναδεί ποτέ και οι άνθρωποι στα μπαλκόνια και τις βεράντες 
χαμογελούσαν και μας χαιρετούσαν φιλικά. Κάναμε κι εμείς το ίδιο. 
Οι κήποι στα σπίτια ήταν τόσο περιποιημένοι, αφού οι άνθρωποι είχαν 
πολύ χρόνο ελεύθερο, για να τους φροντίσουν. Περπατήσαμε λίγο 
στους έρημους δρόμους της γειτονιάς και σοκαρισμένες από αυτό το 
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θέαμα κάτσαμε σε ένα παγκάκι. Σε αυτό το παγκάκι δεν υπήρχε κανένα 
καινούριο γκράφιτι. Φυσικότατα, διότι όλοι οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι 
στα σπίτια τους. Πήραμε μία βαθιά ανάσα και αισθανθήκαμε τον αέρα 
τόσο καθαρό, χωρίς τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. 

Τότε ακούστηκε μια φωνή: «Ελάτε, έτοιμο το φαγητό!» Ήταν η μαμά μου. 
Πετάχτηκα ταραγμένη από τον καναπέ. «Στάσου! Τι; Από τον καναπέ;» 
Κοίταξα σαστισμένη γύρω μου. Δεν έβλεπα πουθενά τη φίλη μου, ούτε 
είχα την πικρή γεύση από το φίλτρο μεταφοράς στο στόμα μου. «Μα, 
τι έχει συμβεί;», ρώτησα τη μαμά μου. «Σε πήρε ο ύπνος, γλυκιά μου 
και παραμιλούσες για ένα φίλτρο μεταφοράς», μου απάντησε. «Είναι 
δυνατόν όλα αυτά να ήταν ένα όνειρο;», αναρωτήθηκα. Νομίζω, ναι! 
Αλλά νιώθω ότι έμαθα πάρα πολλά και ότι κάποια πράγματα που κάνουμε 
τώρα που είμαστε σε καραντίνα πρέπει να τα συνεχίσουμε και μετά. 

Καθένας από μας μπορεί να βοηθήσει και να συνεισφέρει για το 
καλύτερο του πλανήτη μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε 
τα απορρίμματα στο περιβάλλον, να σταματήσουν οι πυρκαγιές στα 
δάση και να μην δημιουργούνται πετρελαιοκηλίδες στις θάλασσες 
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και στους ωκεανούς. Πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια και νερό. 
Να σταματήσουμε να ρυπαίνουμε την ατμόσφαιρα. Επίσης, πρέπει να 
σεβόμαστε κάθε ζωντανό οργανισμό. Να κάνουμε ανακύκλωση, μείωση 
και επαναχρησιμοποίηση σκουπιδιών. 

Εύχομαι αυτή η κατάσταση να μας βοηθήσει να αλλάξουμε μυαλά, να 
εκτιμήσουμε την αξία της ζωής και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας 
για να σώσουμε το περιβάλλον.

Μήπως ο κορωνοϊός έχει και τα καλά του; 
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Απόδραση... εν καιρώ καραντίνας 
του Αντώνη Φουρλά

Άλλαξαν όλα τον τελευταίο καιρό. Ήρθε λένε ένας κορωνοϊός, ούτε 
που τον ξέρω, ούτε που τον είδα! Και δε φτάνει που μας έκλεισε το 
σχολείο και τις παιδικές χαρές, μας έκλεισε και όλους στο σπίτι. Δεν 
καταλαβαίνω.... Αρχικά όλα ήταν απίστευτα ωραία. Όμως σιγά σιγά τα 
πράγματα δυσκόλεψαν. Οι μέρες μας έγιναν μεγάλες και βαρετές. Και 
ξαφνικά, εκεί που καθόμουν στη μικρή μου μωβ πολυθρόναάκουσα έναν 
θόρυβο. ΜΠΑΜ! Κάπως έτσι ακουγόταν. Από εκείνη την ώρα δεν είχα 
ησυχία. Ώσπου μια μέρα δεν άντεξα! Πήγα με θυμό στη μαμά μου και 
τη ρώτησα:

- Μαμά, τι είναι αυτός ο θόρυβος; 
- Ηρέμησε, παιδί μου. Για ποιον θόρυβο μιλάς;
- Τι;!; Ακούγεται εδώ και δύο μέρες και δεν αντέχω! Αν μου 
επιτρεπόταν να βγω έξω, θα πήγαινα και θα χτυπούσα το κεφάλι μου σε 
μια πόρτα. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ!
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- Εμμμ... Αν θέλεις, μπορείς να πάρεις την άδεια και να βγεις έξω!
Μετά από αυτό έφυγα φουριόζος από το δωμάτιο. Κάτι δεν πήγαινε 
καλά με τη μητέρα μου. Ίσως ήταν ρομπότ! Αλλά δεν είχα χρόνο και 
για αυτά τώρα. Αφού ο μπαμπάς έκανε τηλεδιάσκεψη και η μαμά 
μουδεν ήταν και πολύ καλά, έπρεπε να βρω εγώ λύση για αυτό. Θα ήταν 
ευχάριστη αλλαγή από το να παίζω σκάκι μόνος μου! Έτσι ξεκίνησα με 
εξοπλισμό -αν μπορεί να πει κάποιος εξοπλισμό έναν χαλασμένο φακό- 
να βρω από πού προέρχεται ο θόρυβος αυτός. Ο θόρυβος με οδήγησε 
στις σωλήνες του σπιτιού. Δεν μπορούσα όμως να μπω μέσα. Και το 
χειρότερο, δεν μπορούσαμε να καλέσουμε ειδικούς να μας το φτιάξουν. 
Άρα θα έπρεπε να ανεχτώ αυτό τον ήχο μέχρι το τέλος της καραντίνας. 
Μόλις το κατάλαβα τρελάθηκα...Τα μάτια μου γύρισαν ανάποδα. Όταν 
επανέφερα τα μάτια μου στη θέση τους, κάτι είδαν. Ήταν μια μπάλα. 
Μια πολύ χρωματιστή μπάλα. Εκείνη την ώρα η μπάλα ταλαντεύτηκε! 
Και στριφογύρισε! Και πήδηξε! Όπα, τι γίνεται εδώ; Τότε η μπάλα 
με ρούφηξε γυρίζοντάς με και παίρνοντάς με σε ένα άλλο σύμπαν. Ή 
τουλάχστον έτσι νόμιζα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμουν στις σωλήνες 
του σπιτιού. Μόλις το κατάλαβα ήμουν πανευτυχής! Έτσι θα μπορούσα 
να επισκευάσω εγώ το πρόβλημα. Όταν όμως έκανα ένα βήμα μπροστά, 
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κάποιος με έριξε κάτω και λιποθύμησα. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, 
είδα δύο πουλιά φρουρούς και συνειδητοποίησα ότι ήμουν δεμένος 
χειροπόδαρα!Ξαφνικά πέρασε από εκεί ένα πιο όμορφο και πιο φωτεινό 
πουλί. Τότε άρχισε ο καβγάς....

- Τι κάνετε εκεί με τον Εκλεκτό; τους φώναξε το φωτεινό πουλί.

- Ο Εκλεκτός είναι; ρώτησε το ένα πουλί.

- Αμ τι είναι; Έτσι όπως πάτε θα πω στον χωροφύλακα να το πει στον 
νεροφύλακα που θα το πει στον αεροφύλακα κι αυτός στον φύλακα 
νούμερο 1 που θα το πει στον βασιλιά για να σας απολύσει.

- Συγγνώμη....

Έτσι έληξε ο καβγάς ανάμεσα στα πουλιά και με έλυσαν και εμένα. 
Τότε ξέσπασα!

- Γιατί είμαι εδώ; ρώτησα.

- Η απάντηση είναι απλή, είσαι ο Εκλεκτός που θα σώσει τον Κρηφ, 
είπε το μαγικό πουλί.
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- Εμ,,,,Τι;

- Θα σου εξηγήσω στην πορεία. Τώρα όμως πρέπει να δράσεις αμέσως!

Τότε σηκώθηκα από κάποια μαγική δύναμη και βρέθηκα μέσα σε ένα 
κλάσμα δευτερολέπτου στην πλάτη του μαγικού πουλιού που είχε το 
όνομα Στηβ.

- Μένω άφωνος, είπα....

- Ακόμα δεν είδες τίποτα, είπε το μαγικό πουλί.

Στα μισά της διαδρομή κι ενώ όλα κυλούσαν υπέροχα, κάτι ήρθε και 
μας τα χάλασε. Πριν φτάσουμε στην Υπογούπολη, εμφανίστηκε ένα 
θαλάσσιο τέρας. Κολλημένη στο θαλάσσιο τέρας βρισκόταν μία κότα με 
μουστάκι και φουστάνα. Ήταν ο νεροφύλακας!

- Νεροφύλακα!φώναξε ο Στηβ.

- Γεια σου, Στηβ. Από ότι φαίνεται κάτι δεν πήγε και τόσο καλά, είπε 
ο νεροφύλακας ονόματι Τζακ Κο.

- Τι είναι αυτό; ρώτησα εγώ.
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- Είναι ένα Δαιμόνιους Κολλήσιους.

Ξαφνικά όμως, πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του, μας τράβηξε 
και τους δύο το τέρας. Στην αρχή ο Στηβ δεν ανησύχησε πολύ. Όμως 
όταν κατάλαβε ότι πηγαίναμε προς τη θάλασσα και κινδυνεύαμε να 
πνιγούμε, πανικοβλήθηκε. Όσο για μένα, απορούσα πως έμπλεξα σε όλο 
αυτό για να σώσω τον Κρηφ, τον γιο του βασιλιά της Υπογούπολης, που 
τον απήγαγαν κάτι σκαθάρια, μεταμφιεσμένα σε πωλητές της λαϊκής 
αγοράς, για να τους καθαρίζει την τουαλέτα!! Όταν όμως πρόσεξα ότι 
βρισκόμασταν κολλημένοι στο τέρας δύο πόδια πάνω από τη θάλασσα, 
άφησα τις σκέψεις μου στην άκρη και άρχισα να φωνάζω μαζί με τον 
Στηβ.

- ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑΑΑΑ!

Ο Τζακ Κο όμως δεν απαντούσε, έπαιζε ηλεκτρονικά!

- Τι κάνεις;τον ρώτησα έξαλλος.

- Αφού θα πνιγούμε που θα πνιγούμε ίσως προλάβω να κερδίσω αυτό 
τον παίχτη....
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Ακριβώς εκείνη τη στιγμή πέρασε ένα σαραβαλιασμένο αεροπλάνο όπου 
μέσα του βρισκόταν ένας ταύρος με γένι.

-Αεροφύλακα! φωνάξαμε όλοι.

-Γεια σας, παίδες! Τι κακό σας ήβρε μπρε;

-Είμαστε κολλημένοι σε ένα Δαιμόνιους Κολλήσιους!

-Πφφφ... Δε με νοιάζει. Πάω τώρα κάτου στο σπιτάκι μου να κοσκινίσω 
τη φασουλάδα μου. Αντίο σας!

-Όχι, αεροφύλακα,μη φεύγεις! φώναξε μάταια ο Στηβ.

Τότε, το τέρας με ένα απότομο σάλτο πηδάει και βυθίζεται στο 
νερό. Πάει, ήρθε το τέλος. Αντίο μαμα, αντίο μπαμπά, αντίο 
playstation….Πηγαίναμε όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά... Μέχρι 
που σταματήσαμε...Την ώρα που ένιωθα τη ζωή να φεύγει από το σώμα 
μου, κάτι με γάντζωσε. Και με τράβηξε. Και εκεί που νόμιζα πως η καρδιά 
μου είχε σταματήσει, άνοιξα τα μάτια και είδα ότι βρισκόμουν στην 
ξηρά μαζί με τον Στηβ, τον Τζακ Κο και τον αεροφύλακα. Υποτίθεται 
ότι αυτός κοσκίνιζε φασολάδα!
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- Τι κάνεις εδώ;του είπα με θυμό.

- Ξέρεις....εμμμμ.....το κοσκίνισμα της φασουλάδας δεν παίρνει πολλή 
ώρα!Έτσι ήρθα να σας σώσω! Κάλλιο αργά παρά ποτέ!

- Κάλλιο αργά παρά ποτέ, ε; Λοιπόν έχω να σου πω κάτι,κύριε ταύρο. 
Αν είχες αργήσει έστω και ένα δευτερόλεπτο, εγώ θα κειτόμουν 
στη θάλασσα. Μας είπες και ψέματα και παρολίγο να σκοτωθούμε 
εξαιτίας σου. 

- Αυτό που θέλει να πει ο φίλος μου απο δω είναι «ευχαριστούμε», 
είπε ο Στηβ.

Ανέβηκα λοιπόν στον Στηβ και πετάξαμε μακριά. Σε μισή ώρα φτάσαμε 
στην Υπογούπολη! Όμως δεν ήταν όπως την είχα φανταστεί. Είχε πολλά 
παράξενα ζώα και όλα γίνονταν ανάποδα! Τότε πληροφορήθηκα πως 
ήταν η ανάποδη μέρα! Ο Στηβ με έβγαλε από τις σκέψεις μου.

- Βλέπεις εκείνο το μεγάλο κτίριο με τους πύργους;με ρώτησε. Εκεί 
είναι ο βασιλιάς και θα σου πει πως θα σώσεις τον γιο του. Εγώ δεν 
μπορώ να έρθω μαζί σου, δε επιτρέπεται να μπω μέσα!
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Κατέβηκα από τη ράχη του Στηβ και προχώρησα διστακτικά.Μέσα στην 
πόλη υπήρχαν πολλά παράξενα πράγματα, ποντικοί με φουστάνες, κότες 
ιππηλάτισσες, ζώα με στρατιωτικές στολές... Όμως τα πιο παράξενα 
πράγματα τα είδα στο παλάτι του βασιλιά! Είδα μύγες φύλακες, τεράστια 
μεταλλικά χέρια που χτένιζαν βατράχους και μια τεράστια ποντικοκότα 
που είχε πάνω της ένα ταμπελάκι που έγραφε «Φύλακας Νούμερο 1». 
Πού να φανταστώ ότι όσο παράξενο ήταν απ’έξω το παλάτι, άλλο τόσο 
θα ήταν κι από μέσα.

Έφτασε η ώρα για να ανοίξω τη δίφυλλη πόρτα και να αντικρίσω έναν 
βασιλιά να κάθεται στον θρόνο του. Ποτέ δεν είχα δει από κοντά ένα 
βασιλικό πρόσωπο. Άνοιξα την πόρτα με προσοχή και μπήκα μέσα. 
Μπροστά μου στεκόταν καμαρωτός ένας χαμαιλέοντας με γραβάτα και 
πουκάμισο.

- Είσαι ο Εκλεκτός; με ρωτάει με ήρεμη φωνή.

- Ναι, είπα δειλά εγώ.

- Περάστε, ο βασιλιάς σας περιμένει.
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Μου άνοιξε τις κουρτίνες και τον είδα. Ήταν διαφορετικός απο ότι 
περίμενα. Ήταν ένα φανταχτερό και πολύχρωμο πουλί. Είχε ορθωμένο 
ανάστημα και φαινόταν πρόσχαρος. Το περίεργο ήταν ότι μου μιλούσε 
λες και ήμασταν παλιοί φίλοι.

- Γεια σου, φιλαράκο!προσφώνησε ο βασιλιάς με ένα δείγμα 
ενθουσιασμού.

- Γεια σας, μεγαλειότατε, είπα δειλά.
- Λέγε με Μουρ. Λοιπόν, φίλε μου, είσαι ο Εκλεκτός που θα σώσει τον 

γιο μου. Φόρεσε αυτό τον εξοπλισμό και θα σε συνοδεύσω έξω. Ο 
Στηβ θα σε πάρει εκεί όπου είδαν τον γιο μου για τελευταία φορά.

Λύπη και ανησυχία με κυρίευσαν. Ήθελα να γυρίσω σπίτι. Ο Μουρ το 
κατάλαβε και μου είπε:

- Κοίτα, ξέρω ότι στον πάνω κόσμο, εκεί που μένεις, δεν είναι όλα 
ρόδινα τώρα. Άκουσα κάτι για έναν SARS CORONAVIRUS 2 και 
κατάλαβα ότι πρόκειται για πανδημία. Έμαθα ότι πρέπει να στερείστε 
τη χαρά, τους φίλους, τα παιχνίδια και να μένετε σπίτι για να μην 
κολλήσετε... Όταν το έμαθα, σκέφτηκα ότι θα ήθελες λίγη δράση 
αυτές τις μέρες... 
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- Έχεις δίκιο, πάω αμέσως να βρω τον Κρηφ, είπα με αποφασιστικό 
ύφος φορώντας τον εξοπλισμό.

Με ένα σάλτο ανέβηκα στον Στηβ. Ο Στηβ πέταξε, και πέταξε, και 
πέταξε μέχρι να φτάσει σε ένα καταπράσινο λιβάδι με ένα καταγάλανο 
ποταμάκι. Εκεί σταμάτησε. 

- Εδώ σε αφήνω, μου είπε. Ο βασιλιάς μας είπε να μείνουμε μακριά. 
Σου δίνω όμως αυτό τον ασύρματο, μόλις χρειαστείς κάτι πάτα το 
κουμπί και φώναξε βοήθεια. Θα βρίσκομαι δίπλα σου. Αντίο! Ελπίζω 
να βρεις τον Κρηφ, είπε κι έφυγε με ένα σάλτο.

Κι έμεινα μόνος. Τελείως μόνος. Μόνη μου παρέα το ποτάμι και τα 
δέντρα. Δεν είχα ιδέα πως να ξεκινήσω την έρευνα. Δεν ήμουν και 
ντετέκτιβ. Καθώς περπατούσα ήρεμα πετάχτηκε μπροστά μου ένα μικρό 
Πάντα. Τρόμαξα!

- Ηρέμησε, Εκλεκτέ! μου είπε με παιχνιδιάρικη φωνή. Είμαι η Λιζ, η 
φίλη του Κρηφ. Ήμουν εδώ την ώρα που τον απήγαγαν. Εγώ πήρα 
το δυσάρεστο νέο στον βασιλιά. Δεν πρόκειται όμως να σου πω 
κάτι, αν δε με αφήσεις να έρθω μαζί σου στην αποστολή!



160

- Γιατί όχι;απάντησα και ξαφνιάστηκα κι εγώ ο ίδιος που συμφώνησα.

Το Πάντα ενθουσιασμένο μου έδειξε ένα μονοπάτι με πολλούς βράχους 
που είχαν πάνω βρύα και μου εξήγησε πως από εκεί πήγαν τον Κρηφ. 
Το μονοπάτι ήταν δύσκολο. Έπρεπε να σκαρφαλώνουμε και να πηδάμε. 
Ξαφνικά γλίστρησα. Ένιωσα κάτι να πέφτει από την τσέπη μου, αλλά 
δεν έδωσα σημασία. Μετά από μια ώρα ποδαρόδρομο φτάσαμε σε ένα 
παλάτι. Μπήκαμε μέσα και αντικρίσαμε ένα σκαθάρι φρουρό. Μόλις μας 
είδε ξίνισε και είπε κάτι στον ασύρματό του. Στη συνέχεια στράφηκε 
προς εμάς.

- Τι θέλετε, κύριε Εκλεκτέ, μαζί με το μικρό Πάντα;

- Μπορεί να είμαι μικρό, αλλά η γροθιά μου είναι μεγαλύτερη, είπε με 
τσαγανό η Λιζ.

- Λοιπον, είπα, αντίθετα με εσάς, η Λιζ κι εγώ είμαστε φιλειρηνικοί 
και σας ζητάμε να μας επιστρέψετε τον Κρηφ.

- Τον Κρηφ θα τον πάρετε μόνο αν νικήσετε στη μάχη, είπε.

Ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά μας 121 σκαθάρια. Η μάχη ξεκίνησε. 
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Η Λιζ ήταν φανταστική! Πηδούσε, ανέβαινε στην πλάτη τους και τους 
γρονθοκοπούσε. Σε κάποια φάση όμως κουράστηκε και την έπιασαν. Εγω 
δεν ήμουν και τόσο καλός σε αυτά. Αμέσως μου χύμηξαν 7 σκαθάρια κι 
εγώ λιποθύμησα. Ξύπνησα δεμένος σε ένα μπαμπού και στο κεφάλι μου 
είχα ένα τεράστιο καρούμπαλο. Δίπλα μου ήταν η Λιζ. 

- Και τώρα τι κάνουμε;με ρώτησε άκεφα.

Τότε θυμήθηκα τον ασύρματο. Ψαχούλεψα την τσέπη μου, αλλά δε βρήκα 
κάτι. Αμέσως κατάλαβα ότι τον είχα χάσει στο μονοπάτι. Εκείνη την 
ώρα μπήκε ένα σκαθάρι στο δωμάτιο. Μας ενημέρωσε με μια απίστευτη 
ψυχραιμία ότι σε ένα τεταρτάκι θα μας έβαζε στην κατσαρόλα κι έφυγε. 
Άσπρισα από τον τρόμο. Αχ μαμά, αχ μπαμπά, αχ playstation... Ένιωσα 
και πάλι απελπισία και τρόμο. Γιατί έπρεπε να είμαι εγώ ο Εκλεκτός; 

Ξαφνικά είδα τα σκαθάρια να μπαίνουν στο δωμάτιο. Κατάλαβα ότι 
ήρθε το τέλος. Όμως έγινε κάτι απίστευτο! Το ταβάνι ράγισε κι έσπασε. 
Μέσα όρμησαν ο Στηβ, ο Τζακ Κο και ο ταύρος και μας ελευθέρωσαν. 
Αμέσως οδεύσαμε προς τον βασιλιά. Εκεί αντικρίσαμε τον Κρηφ δεμένο 
χειροπόδαρα και γύρω του αμέτρητα σκαθάρια. Ο βασιλιάς πάγωσε. 
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Κατάλαβε ότι έπρεπε να υποχωρήσει και να μας δώσει πίσω τον Κρηφ. 
Τα καταφέραμε!

Στην επιστροφή πρόσεξα ότι η φύση ήταν αλλιώτικη, ζωντάνεψε, 
πανηγύριζε για τη νίκη του καλού. Ο βασιλιάς Μουρ όταν είδε τον γιο 
του έλαμψε από χαρά. Με ευχαρίστησε και με αποχαιρέτησε. Ο Στηβ 
μου έδωσε και πάλι την πολύχρωμη μπάλα η οποία θα με βοηθούσε να 
επιστρέψω στο σπίτι μου. 

- Να μας ξανάρθεις, φώναζαν όλοι καθώς η μπάλα με ρουφούσε.

Ξαφνικά βρέθηκα στο σπίτι μου, στη μωβ πολυθρόνα.

- Παιδί μου, σε ψάχνουμε εδώ και τρία λεπτά, είπε ανήσυχη η μαμά 
μου.

Αμέσως κατάλαβα ότι ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα στην Υπογούπολη. 
Θυμήθηκα και τον θόρυβο στις σωλήνες. Αυτός ο θόρυβος ήταν το 
κάλεσμα για τον Εκλεκτό. Και τώρα; Τώρα κάθομαι και παίζω επιτραπέζια 
με τους γονείς μου κι ελπίζω να μην αργήσει η ώρα που θα ξανακούσω 
τον γνωστό θόρυβο...
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Αυτός ο ιός έφερε μπελάδες!
της Μελινας Λοΐζου 

Όλα άλλαξαν τον τελευταίο καιρό όλοι μένουμε σπίτι, ήρθε ένας ιός 
που τον λένε Κορωνοϊός. Αυτός ο ιός έφερε μπελάδες.

Αφού είμαστε κλισμένοι στο σπίτι παίζουμε και διασκεδάζουμε, 
κοιμόμαστε όσο θέλουμε, δεν βιάζομαι για το σχολείο και μπορούμε να 
ζωγραφίζουμε, να παίζουμε και να απολαμβάνουμε τη μέρα μας. 

Όμως σιγά σιγά τα πράγματα άλλαξαν. Το κάθε λεπτό ήταν ένας χρόνος. 
Μας έλειπαν οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, ακόμη και τα σχολεία μας, 
έχουν λείψει. Κάποτε ανυπομονούσαμε πως και πως αυτή τη στιγμή, 
να μείνουμε σπίτι, μα τώρα βαριόμαστε. Ξάφνου ακούω μια φωνή να 
μου ψιθυρίζει. Ήταν μια μικρή νεράιδα. «Ποια είσαι;» ρωτώ. «Είμαι η 
Βιολέτα η νεράιδα» λέει. «Τι θέλεις εσύ εδώ;» της λέω. «Θέλω τη βοήθεια 
σου. Πρέπει να πάμε στο νησί των δράκων για να ελευθερώσουμε την 
βασίλισσα τω νεράιδων. Μα ξέχασα να σε ρωτήσω πως σε λένε» ρωτάει. 
«Με λένε Μελίνα, αλλά για να μην χάνουμε χρόνο ας πάμε» απαντώ. 
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Έτσι μου ρίχνει λίγη χρυσόσκονη και με οδήγησε στο νησί των δράκων.

Ήταν μια μεγάλη σπηλιά των ογδόντα τριών μέτρων. «Τι περιμένεις, 
άντε πάμε.» λέει. Τρομαγμένη μπαίνω με την Βιολέτα στην μεγάλη, ψηλή 
τρομακτική σπηλιά. «Περίμενε αν μπούμε μέσα θα μας πιάσουν οι δράκοι 
γι΄ αυτό θα μας μεταμορφώσω δράκους» λέει. Εγώ έγινα ένας ψηλός 
καταγάλανος δράκος και η Βιολέτα έγινε ένας μακρύς καταπράσινος 
δράκος. Είναι λίγο ωραία να είσαι δράκος. Μετά προχωρήσαμε σε ένα 
τρομακτικό μακρύ δρομάκι που όλοι οι δράκοι μας κοιτούσαν. 

Τότε εμφανίστηκε φως στο τέλος του δρόμου. Εκεί ήταν ο μεγάλος 
δικέφαλος δράκος που κρατούσε αιχμάλωτη την Βασίλισσα των 
νεράιδων. Μα η καλή μας η Βιολέττα σκέφτηκε κάτι πολύ έξυπνο, λέει 
στον δικέφαλο: «Δικέφαλε άρχοντα πρέπει να πάτε στους δυο δίδυμους 
δράκους λένε ότι θα σας πολεμήσουν και θα γίνουν εκείνοι αρχηγοί, 
γι αυτό θα προσέχω την νεράιδα». «Σε ευχαριστώ που μου το είπες 
πρόσεχε τους μέχρι να έρθω». Είπε ο δικέφαλος.

Η Βιολέτα μας δίνει την κανονική μας μορφή. Οι δράκοι πήγαν να 
μας συλλάβουν εμάς τους τρεις, αλλά η Βιολέτα μας έκανε αόρατους. 
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Βγήκαμε μας έκανε αόρατους. Βγήκαμε απ΄την σπηλιά αόρατες, μα 
η Βιολέτα και η Βασίλισσα δεν είχαν δυνάμεις. Έτσι τους πήρα εγώ 
στη νεράιδοχωρα, με την λίγη χρυσόσκονη που έμεινε πάνω μου. «Σε 
ευχαριστώ Μελίνα που με έσωσες με τν Βιολέτα. Δεν θα τα κατάφερνα 
χωρίς εσάς. Σώσατε το «Βασιλιά μου» λέει η Βασίλισσα. «Παρακαλούμε, 
τιμή μας». Λέω εγώ και η Βιολέτα μαζί.

Όλο το βασίλειο ζητοκραύγαξε για μας που φέραμε την βασίλισσα τους 
πίσω.

Όσο για τους δράκους…

Οι δράκοι δεν κατάλαβαν τίποτα. Η Βασίλισσα είχε να πει κάτι σ’ εμένα 
και σε όλο το βασίλειο «Μελίνα αν θέλεις μπορείς να γίνεις η επίσημη 
μου βοηθός» λέει η Βασίλισσα. «Με μεγάλη μου χαρά, αλλά εγώ πρέπει 
να πάω στο δικό μου σπίτι τότε η Βασίλισσα κάνει ένα μαγικό και πάω 
σπίτι μου.

Εκείνη τη στιγμή ανοίγω τα μάτια μου, ήταν έκτη μέρα καραντίνας αυτό 
ήταν ένα όνειρο. Και ξαφνικά μπροστά μου ήταν η νεράιδα που μου 
έκλεινε το μάτι μετά έφυγε.



166

Ανακαλύπτοντας τα αξιοθέατα της ζωής
της Σοφίας Αναστάση

Τελικά αυτή η καραντίνα δεν έφερε και την απόλυτη καταστροφή. Κάθε 
μέρα ανακαλύπτω ακόμη ένα αξιοθέατο της ζωής! 

Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι τις δέκα το πρωί. Τότε μου ήρθε μια φαεινή 
ιδέα αλλά που να ήξερα τι με περιμένει. Μιας και δεν είχα κάτι καλύτερο 
να κάνω είπα κι εγώ να κλείσω εισιτήρια για ένα ταξιδάκι στη χώρα 
της τεχνολογίας για να ενημερωθώ για τα μέτρα που όρισαν για τον 
κορωνοϊό. Πολύ μακρινή αυτή η πτήση, ούτε Αμερική να πήγαινα. Τέλος 
πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ τελικά κατάφερα να φτάσω στον 
προορισμό που επιθυμούσα! 

‘Έπειτα από αρκετές ώρες αναζήτησης τελικά ξετρύπωσα τις 
πληροφορίες που ήθελα. Τι, τζάμπα πήγα το ταξίδι; Δεν έλεγαν να 
ορίσουν ημερομηνία λήξης στην καραντίνα. Μάλλον δεν θα έλαβαν 
υπόψη πως τα υλικά κάποια στιγμή θα χαλάσουν. Μπορεί αυτή τους η 
απόφαση να είναι για την ατομική μας υγιεινή όμως σε κάποια στιγμή η 
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νοστιμιά της θα πάψει να υπάρχει. Πρέπει να αποφασίσουμε αν σε αυτή 
τη μάχη θα προχωρήσουμε το πιόνι μας ευθεία για να αντιμετωπίσουμε 
τον αντίπαλο κατάματα ή αν θα το στρίψουμε για να ξεφύγουμε. Το 
ζάρι έδειξε ότι έπρεπε να δείξει. Η επόμενη κίνηση μας ανήκει. 

Όταν επέστρεψα από το ταξίδι μου, αφού είχα αγοράσει τα σουβενίρ 
μου είπα να περάσω και απ’ την παιχνιδούπολη αφού έτσι κι΄ αλλιώς 
το πρόγραμμα μου ήτανε ελεύθερο. Έπαιξα Μονόπολη, Γκρινιάρη, 
Scrabble, Mr. Speed…. Δεν κέρδισα σε κανένα. Ας μείνουμε στο ότι 
η προσπάθεια μετράει. Καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού άκουγα 
έναν ενοχλητικό θόρυβο. Έμοιαζε σαν μια φουρτουνιασμένη θάλασσα 
γεμάτη αναμνήσεις, όμως τελικά ήταν η κοιλιά μου που γουργούριζε! 
Μετά το μεσημεριανό, ακολούθησαν τα φιλαράκια (η τηλεοπτική σειρά). 
Βρισκόμουνα στο τελευταίο επεισόδιο… Η αγωνία με κυριαρχούσε. 
Τελικά, όπως και στις περισσότερες ταινίες, καταλήξανε όλοι μαζί και 
αγαπημένοι. Δυστυχώς στην πραγματικότητα αυτό συνήθως είναι ένα 
άπιαστο όνειρο. 

Βρισκόμουνα σε κατάσταση απόγνωσης, μου λείπανε οι φίλοι μου, οι 
δάσκαλοι μου, ακόμη και τα μαθήματα. Με λίγα λόγια, νοσταλγούσα την 
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καθημερινότητα μου! Μ’ αυτά και με κείνα κατέληξα πάνω στον καναπέ 
χαζεύοντας τις φωτογραφίες μου από διάφορα μέρη του κόσμου. Τι να 
πρωτοθυμηθώ! Την Παναγία των Παρισσίων, τον Πύργο του Άιφελ, το 
Λούβρο, το BurjKhalifa, τον Παρθενώνα, το Βατικανό ή το Κολοσσαίο; 
Κτήρια ιστορικής μνήμης, αλλά που η κάθε μικρή ρωγμή που είχε το 
καθένα ξεχωριστά κάλπαζε μια θύελλα γεμάτη δικές μου αναμνήσεις. 
Δεν μπορώ να πω πως δεν σκεφτόμουνα αυτά τα μέρη γιατί θα πω 
ψέματα. Μόνη στο σπίτι με ένα υπολογιστή, να βλέπω τις μέρες που τα 
ταξίδια δεν ήταν απλώς μια παραίσθηση αλλά η πραγματικότητα. 

Άρχισαν όλοι και όλα να με πνίγουν κα να μου φταίνε. Τώρα θα μου 
πείτε εφηβεία, μην τα συγχίζεται όμως. ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ. Δυστυχώς δεν 
υπάρχει θεραπεία στο πρόβλημα μου. Μόνο μια είναι η λύση. Γιόγκα! 

Όταν τελείωσα και την γιόγκα μου, από την πολλή βαρεμάρα, το έριξα στο 
διάβασμα. Και τι δεν έκανα! Πολλαπλασιασμούς, άλγεβρες, αναλογίες, 
αγοραπωλησίες. Έκανα όλη την ύλη της χρονιάς μέσα σε λίγες ώρες. 
Δεν το βλέπω να κυλά αυτός ο μήνας… Δύσκολα τα πράγματα! 
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Λέτε να το ρίξω στην μαγειρική; Μπα, άστε καλύτερα, ακόμα θυμάμαι 
την τελευταία μου τρουφοκαταστροφή. Λέτε να πιάσω την κηπουρική; 
Άστε καλύτερα, σε τι μου φταίξανε τα δεντράκια; Λέτε να παίξω λίγη 
μπάλα με τον σκύλο μου, να κάνω και λίγη άσκηση όπως συστήνουν και 
οι ειδικοί; Ας το πάρει το ποτάμι, να το δοκιμάσουμε και αυτό. Μα τι της 
ήθελα κι’ εγώ τις επαγγελματικές μπαλιές; Το καημένο το σκυλί. Καιρό 
θα κάνει να ξεπεράσει το τραύμα της αδέξιας μου μπαλιάς. Σφεντόνα 
της ήρθε στο κεφάλι της κακομοίρας! 

Τα περιθώρια άρχισαν να εξαντλούνται. Τέλος η διασκέδαση! Σειρά 
παίρνει το κέντημα. Προσπαθούσα απεγνωσμένα να θυμηθώ τις βελονιές 
που μου δίδαξε η γιαγιά. Αλλά τι τα θες, με σημάδια στα δάκτυλα θα 
μείνω στο τέλος. 

Ήρθε η ώρα όπου η φαντασία πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Γιατί όχι στη 
ζωγραφική; Με ένα πινέλο, μια ποδιά, η δράση ξεκινά! Τύφλα να έχει ο 
Φασιανός, ας μην μιλήσω για τον Πικάσο. Λέτε τελικά να το έχω στην 
ζωγραφική; Θα ερευνήσω μετά τον κορωνοϊό και αυτή την φαντασία. 
Φαντασία; Συγγραφέας; Μην μου βάζετε τέτοιες ιδέες στο μυαλό!!! 
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Η καλοπέραση τελείωσε απ΄την στιγμή που έφθασε η μαμά μια μέρα 
στο σπίτι και με έβαλε σε σκέψεις. Σοφάκι, τι λες να διαβάσεις και 
κανένα βιβλίο, με ρώτησε. Μπα! Και με τα καλλιτεχνικά μου μια χαρά 
είμαι, της απάντησα με ένα αδιάφορο ύφος. Μα γιατί όχι; Ωραία θα 
περάσεις, συνεχίζει την προσπάθεια να με πείσει η μαμά. Τι λες μωρέ 
μαμά, την ρωτάω εκνευρισμένα. Δεν θα πάμε και σε καμιά συναυλία για 
να περάσουμε καλά, επιμένω εγώ. Τώρα που το ανέφερα φυσικά, μια 
Παπαρίζου θα την άκουγα άνετα! Η μαμά παρέδωσε τα όπλα λέγοντας 
μου πως άφησε ένα βιβλίο πάνω στο κρεβάτι μου σε περίπτωση που 
άλλαζα μυαλά και μου ερχόταν η διάθεση να το διαβάσω. Και εγώ απλά 
κούνησα το κεφάλι για να τελειώνει μια και καλή η συζήτηση. 

Το βιβλίο ήταν πάνω στο κρεβάτι μου. Το έβλεπα και μ’ έβλεπε. Η 
περιέργεια με έτρωγε όμως δεν θα υπέκυπτα στη θέληση του. Όχι! 

Για να μην σας τα πολυλογώ όσα πείσματα και αν έκανα, όσους δισταγμούς 
και αν είχα, τελικά με κατάφερε. Μου κίνησε την περιέργεια, με έκανε 
να το διαβάσω. Οι φράσεις γίνονταν χίλιες λέξεις, και οι χίλιες λέξεις 
γίνονταν εικόνες και οι εικόνες γίνονταν μακρινά ταξίδια και τα μακρινά 
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ταξίδια γίνονταν εμπειρίες ζωής, και οι εμπειρίες ζωής το αδύνατο που 
έγινε δυνατό. Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο μέσα σε 260 σελίδες!!!
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Μάθημα ζωής
της Γεωργιάνας Μιχαήλ

Κορωνοϊός και Καραντίνα! Οι πιο συνηθισμένες λέξεις το τελευταίο 
διάστημα. Κορωνοϊός! Αυτός που έφερε τα πάνω κάτω στην 
καθημερινότητά μας… και μας έστειλε…στην καραντίνα!

Ήταν Κυριακή! Εγώ, με τη μαμά μου και την αδελφή μου είχαμε τη 
φαεινή ιδέα, μιας και ήταν Κυριακή, να φτιάξουμε κάτι αλλιώτικο. Σε 
φαγητό εννοώ. Έτσι και κάναμε. Η μαμά ετοίμασε όλα τα υλικά στο 
τραπέζι. Εγώ πήγα να φέρω τα λαχανικά από έξω. 

Βγήκα ενθουσιασμένη έξω, πήρα τα λαχανικά και κατευθύνθηκα προς 
την πόρτα του σπιτιού μου! Ξαφνικά ακούω μια περίεργη φωνή και 
σταματάω αμέσως. Μια φωνή, που δεν ξέρω αν την άκουγα στη φαντασία 
μου ή στην πραγματικότητα. Αν ήταν αλήθεια ή ψέμα. 

 Εκείνη τη στιγμή αλαφιάστηκα. Η φωνή μού έλεγε βραχνά:

- Γειααααα!!!
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- Τι;;; αποκρίθηκα.

Αρχικά πίστεψα πως ήταν φάρσα από κάποιον στην οικογένεια, αλλά δεν 
κατάλαβα καλά. Άρχισε να μου λέει κάτι περίεργα. Ένα που χαράκτηκε 
πολύ καλά στη μνήμη μου είναι:

- Χα χα χα! Ξέρω ότι τώρα που με ακούς οι χτύποι της καρδιάς σου 
χτυπάνε τόσο γρήγορααα… Αχ, δεν ξέρεις πόοοσο το απολαμβάνω 
που είστε όλοι μέσα στο σπίτι… Είμαι σίγουρος πως δεν σας αρέσει 
που εσείς τα μικρά παιδιά δεν πηγαίνετε στα πάρκα, δεν βλέπετε τους 
φίλους σας και τους συγγενείς όσο εσείς θα θέλατε! Ταλαιπωρείστε με 
τα ηλεκτρονικά μαθήματα! Και το κυριότερο! Ξέρω πως οι γονείς σας 
θα θέλουν όοολοι ψυχίατρο, όταν βγείτε από το σπίτι. Χα χα χα!!! Δεν 
πειράζει, αυτό, να ξέρεις, πως για εσάς είναι ένα μάθημα ζωής. 

«Μάθημα ζωής»; Τι εννοούσε με αυτή τη φράση; Είχα πολλά αναπάντητα 
ερωτήματα μετά από όλο αυτόν τον πρόλογο που μου έκανε. Οι χτύποι 
της καρδιάς μου ήταν τόσο δυνατοί; Εκείνος απολάμβανε αυτό το κακό 
που μας βρήκε; Οι γονείς μας θα θέλουν ψυχίατρο; Τέλος πάντων 
εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ώρα για αυτά. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε όπως 
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και δήποτε να μάθω τι κάνει αυτός εδώ! Ποιο είναι το όνομά του και 
φυσικά… γιατί ήρθε σε εμένα! 

Τώρα σκέφτομαι, να τον ρωτήσω ή όχι; Να του πω τις σκέψεις μου; 
Αλλά γιατί όχι; Εκείνος μου έκανε τέτοιο πρόλογο κι εγώ θα μείνω εκεί 
μουγκή; Έτσι την ώρα που ετοιμαζόμουν να ανοίξω το στόμα μου και 
να του τα πω έξω από τα δόντια, πετάγεται εκείνος και μου λέει με ένα 
ύφος υποτιμητικό:

- Ξέρω, μικρή κυρία, πως θέλεις κάτι να μου πεις. Για λέγε! Σε ακούω. 
Είμαι όλος αυτιά!

Έτσι κι εγώ εκείνη την ώρα πήρα και άναψα. ‘Όπως λέει και η παροιμία. 

- Άκουσε κύριε, που δεν σε βλέπω καν και ούτε σε διακρίνω κάπου! 
Αρχικά, θέλω να μάθω ποιο είναι το όνομά σου, τι κάνεις εδώ και 
προπάντων να μου πεις για ποιο λόγο ήρθες να μου πεις εμένα όλα 
αυτά. Τελείωσα και είμαι εγώ όλο αυτιά τώρα. 

Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς και δεν το 
έβαλα στα πόδια ή δεν άρχισα να φωνάζω «βοήθεια» και «μαμάαα». Για 
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να είμαι ειλικρινής, φοβάμαι πολύ και κυρίως το σκοτάδι. 

Παρόλα αυτά εκείνη τη στιγμή άρχισε να μου μιλά ο ακατανόμαστος να 
τον πω; Ο κανένας; Δεν ξέρω. 

- Για να μην σε αφήσω με την απορία θα σου τα πω όλα.

-Έτσι μπράβο, του απάντησα με αυστηρό ύφος.

-Αρχικά δεν με ξέρεις, αλλά το όνομά μου είναι καλοδιαβολάκος και 
είμαι συνέταιρος του covid- 19. Και γιατί ήρθα σε σένα; Γιατί έχω κάνει 
κι εγώ τις δικές μου έρευνες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είσαι από 
τα παιδιά που καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους και δεν τους αρέσει 
να βλέπουν το περιβάλλον όπου ζουν να υποφέρει. Άρα καταλαβαίνεις 
ότι δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς.

Χωρίς να ξέρω τι να πω και πώς να αντιδράσω, έμεινα εκεί που ήμουν, 
με το χέρι μου να μου έχει μουδιάσει από το βάρος των λαχανικών και 
με πολλά αναπάντητα ερωτήματα και πάλι. Συνεχίζοντας αυτός:

- Λοιπόν έχω πολλά να σου πω, γι’ αυτό άσε τη σακούλα που κρατάς για 
να μην κοπεί το χέρι σου και κάθισε κάτω.
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Χωρίς να φέρω αντίρρηση, έκανα αυτά που είπε.

-Σαν καλοδιαβολάκος θα μιλήσω εκ μέρος του κορωνοϊού. Ένα λεπτό να 
βγάλω τις σημειώσεις από την τσέπη μου. Λοιπόν, ξεκινάω:

«Σας χαιρετώ όλους με λένε covid-19. Πολλοί από εσάς με γνωρίζετε ως 
κορωνοϊό, αλλά στην πραγματικότητα είμαι κάτι άλλο. Συγχωρέστε με 
που δεν σας είπα με ποια δύναμη και με ποια μορφή θα εμφανιστώ, αλλά 
είμαι εδώ! Είμαι εδώ γιατί κουράστηκα να σας βλέπω να εξελίσσεστε 
χωρίς να αλλάζετε. Κουράστηκα να σας βλέπω να καταστρέφετε τον 
πλανήτη μας, χωρίς όρια. Κουράστηκα από το πώς συμπεριφέρεστε ο 
ένας στον άλλο. Κουράστηκα από τον εγωισμό και τους τσακωμούς σας. 
Τη ζήλια και την υποκρισία σας. Κουράστηκα να σας βλέπω να μην 
χαρίζετε χρόνο στους αγαπημένους σας. Δίνετε σημασία στο να δείχνετε 
όμορφοι με νέα ρούχα, να έχετε το πιο καινούριο κινητό ή αυτοκίνητο. 
Μόνο και μόνο για να νιώσετε σημαντικοί! Κουράστηκα να παραπονιέστε 
για κάτι που εσείς έχετε λιγότερο από άλλους. Κουράστηκα να σας βλέπω 
να διαφωνείτε για πράγματα που δεν έχουν αξία. Κουράστηκα που οι 
ανώτεροι παίρνουν αποφάσεις για το δικό τους συμφέρον. Κουράστηκα 
από τους ανθρώπους που γίνονται δολοφόνοι και κλέφτες.



177

Για αυτό θα είμαι σκληρός μαζί σας. Πολύ σκληρός! Θέλω να καταλάβετε 
μια για πάντα ότι πρέπει επιτέλους να αλλάξετε. Ήθελα να σταματήσω 
τον χρόνο για να σας δείξω ότι η ζωή σας και η ζωή των αγαπημένων 
σας είναι ότι πολυτιμότερο υπάρχει. Ό,τι είχατε δεδομένο μέχρι χθες, 
σήμερα είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Μια αγκαλιά, ένα φιλί, μια βόλτα. 
Ήρθε η ώρα για μια νέα αρχή. Είστε όλοι ίσοι, χωρίς καμία διαφορά. Θα 
έρθει η μέρα που θα χαίρεστε που δεν θα υπάρχω πια, αλλά να θυμάστε 
ότι μπορεί να επιστρέψω οποιαδήποτε στιγμή, ώρα και μέρα και θα το 
κάνω αν χρειαστεί». 

Αυτά! Έχω τελειώσει. 

Έμεινα άφωνη! Τώρα καταλαβαίνω πόσα λάθη κάνει ο άνθρωπος 
καθημερινά. Μετά από όλα αυτά δεν τον ξαναείδα! Μήτε ίχνη, μήτε 
λαλιά από αυτό το πνεύμα! Αλλά μετά από όλο αυτό ακούω και μια 
φωνή στα αυτιά μου: «Ξύπνα παιδί μου! 12:00 πήγε η ώρα». 
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Περιπέτεια στη Φαντασιούπολη
της Ευγενίας Αστζιάν

Ήταν άνοιξη του 2020. Οι μεγάλοι δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να 
μιλούν διαρκώς για τον Κορωνοϊό. Ένα ιό ο οποίος εισέβαλε στη ζωή 
μας ξαφνικά και έγινε πανδημία. Ο Κορωνοϊός εξαπλωνόταν πάρα πολύ 
εύκολα, γι’ αυτό έπρεπε να μπούμε σε καραντίνα. Η καραντίνα είναι 
κάτι σαν την απομόνωση. 

Μέρες ατέλειωτες ήμασταν κλειδωμένοι στο σπίτι. Στην αρχή μαζί με 
την αδερφή μου, την Εύα, μας άρεσε. Όσο περνούσε όμως ο καιρός 
βαριόμασταν. Η Εύα τότε ήταν 5 χρονών, ενθουσιώδης, περιπετειώδης 
και πάντα χαμογελαστή. Ποτέ δε βαριόμουν να παίζω μαζί της, παρά 
τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που είχαμε. Η Εύα, λοιπόν, όπως κάθε 
πεντάχρονο κορίτσι είχε πάρα πολλή φαντασία. Παίζαμε του κόσμου τα 
παιχνίδια. Ομαδικά, επιτραπέζια, κάναμε του κόσμου τις χειροτεχνίες 
και κατασκευές. Ταξιδεύαμε σε κόσμους μακρινούς μέσα από τα βιβλία, 
σκηνοθετούσαμε διάφορα βιντεάκια και δεν έμεινε γωνιά του σπιτιού 
που δεν παίξαμε.
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Μια μέρα, η Εύα μου είπε πως βαριόταν και πως ήθελε να παίξει κάτι 
διαφορετικό. Σερφάραμε στο ίντερνετ ψάχνοντας να βρούμε κάτι 
πρωτότυπο αλλά μάταια. Αποφασίσαμε τότε, να πάμε στον πάνω όροφο. 
Καθώς ανεβαίναμε, ακούσαμε ένα παράξενο ήχο να βγαίνει κάτω από 
την σκάλα. Ζυγώσαμε και προσπαθήσαμε να ανοίξουμε την πόρτα με 
το χρυσό χερούλι. Για κάποιο λόγο, όμως, που δεν γνωρίζαμε, ήταν 
κλειδωμένη. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε με διάφορους τρόπους, αλλά 
μάταια. Η αδερφή μου άρχισε να ενθουσιάζεται και με παρακαλούσε να 
ανοίξουμε την πόρτα μιας και ο θόρυβος που ερχόταν από την άλλη μεριά 
της πόρτας όλο και ακουγόταν περισσότερο. Τρέξαμε και μαζέψαμε όλα 
τα κλειδιά που υπήρχαν στο σπίτι αλλά προς μεγάλη μας απογοήτευση, 
κανένα δεν ταίριαζε στην κλειδαρότρυπα. Απογοητευτήκαμε πάρα 
πολύ. Εκείνη τη στιγμή, η αδερφή μου έριξε μια μπουνιά στον τοίχο 
και αμέσως εμφανίστηκε μια μικρή σχισμή και κάτι να γυαλίζει Έβαλα 
φοβισμένα το χέρι μου στη σχισμή, αγγίζοντας ένα σκονισμένο από 
τα πολλά χρόνια κλειδί. Για ακόμα μια φορά η αδερφή μου φάνηκε 
χρήσιμη σε κάτι. 

Πήρα το κλειδί και άνοιξα την πόρτα. Μόλις την άνοιξα, ξεπήδησε ένα 
μικρό τερατάκι. Όταν το είδα, φρίκαρα, δεν ήξερα τι να κάνω. Φοβισμένη, 
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άρπαξα την Εύα από το χέρι και την τράβηξα κοντά μου. Στη συνέχεια, 
έπιασα μια ομπρέλα για προστασία. Η Εύα όμως, θαρραλέα καθώς, ήταν 
πετάχτηκε μπροστά. Το τερατάκι, τότε μου είπε να μη φοβάμαι. Όμως 
πώς είναι δυνατόν να μην φοβάμαι όταν κάτι τέτοιο πετάγεται μπροστά 
μας και μάλιστα όταν συνειδητοποιείς ότι ήταν κλειδωμένο στο ίδιο σου 
το σπίτι; Το τερατάκι αφού μας συστήθηκε, Ρόουζη την έλεγαν, μας 
διαβεβαίωσε πως δεν θα μας έκανε κακό και μας είπε πως βρισκόταν 
εκεί γιατί χρειαζόταν τη βοήθειά μας. Μας εξήγησε πως προέρχεται από 
την Φαντασιούπολη όπου ζουν τερατάκια τα οποία προστατεύουν τους 
ανθρώπους από όλα τα κακά συναισθήματα και όπου κυριαρχεί πάντοτε 
η αγάπη και η θετική σκέψη. Κάθε άνθρωπος μας είπε πως έχει το δικό 
του τερατάκι προστάτη. Όταν την ρωτήσαμε, μας είπε με μεγάλη μας 
έκπληξη πως ήταν το τερατάκι της Εύας και πως το δικό μου τερατάκι 
ήταν εγκλωβισμένο από τα τέρατα της Φοβούπολης. 

Η φοβούπολη, μας εξήγησε, ήταν μια χώρα όπου υπήρχαν οι φόβοι όλων 
των ανθρώπων και πως οι κάτοικοί της, τα τέρατα, φρόντιζαν να σκορπούν 
το φόβο και αρνητικά συναισθήματα εγκλωβίζοντας τα τερατάκια της 
Φαντασιούπολης. Συνέχισε να μας εξηγεί λέγοντάς μας πως είχαν την 
ανάγκη μας όσο ποτέ άλλοτε μιας και με τον ερχομό του Κορωνοϊού 
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άνοιξαν οι πύλες μεταξύ της Φοβούπολης και της Φαντασιούπολης. 
Έτσι όλοι οι φόβοι των ανθρώπων κατακλείσαν την Φαντασιούπολη και 
μερικά τερατάκια τα οποία ήταν πιο θαρραλέα, αντιστάθηκαν. Αυτά που 
αντιστάθηκαν αιχμαλωτίστηκαν από τους πολεμιστές του βασιλείου της 
Φοβούπουλης, μας είπε, μετά από διαταγή της Βασίλισσας Αρνητικούρας. 
Τα τερατάκια τα οποία είχαν σωθεί, όπως και η Ρόουζη, έτρεξαν να 
βρούμε τον άνθρωπο τον οποίο προστατεύαν τα εγκλωβισμένα τερατάκια 
ζητώντας βοήθεια. Ακόμη, μας εξήγησε, ότι μόνο ο κάθε άνθρωπος τον 
οποίο προστατεύει το κάθε τερατάκι μπορεί να το ελευθερώσει και γι 
αυτό το λόγο βρισκόταν εκείνη στο σπίτι μας. Χρειάζονταν για πρώτη 
φορά τη βοήθειά μας. Αμέσως προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε και 
κλείνοντας τα μάτια βρεθήκαμε στην Φαντασιούπολη.

Στη Φαντασιούπολη όλα ήταν μαύρα και σκοτεινά. Καμία αίσθηση χαράς 
δεν υπήρχε. Τότε με μεγάλη μου έκπληξη αντίκρυσα τις φίλες μου οι 
οποίες όρμησαν πάνω μας. Μαζί τους ήταν και πολλά άλλα παιδιά. Όλοι 
μαζί την ίδια ώρα ξεφωνίσαμε πως έπρεπε να καταστρώσουμε ένα 
έξυπνο σχέδιο. Η Ρόουζη, αφού για κάμποση ώρα σκεφτόταν σιωπηλή, 
πετάχτηκε προτείνοντας να πάμε Γεροπόντη, ο οποίος ήταν το πιο γέρικο 
αλλά σοφό τερατάκι στη Φαντασιούπολη. Μόλις φτάσαμε του εξηγήσαμε 
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για ποιο λόγο πήγαμε και εκείνος μας είπε για να νικήσουμε τα τέρατα 
της Φοβούπολης έπρεπε να νικήσουμε πρώτα απ’ όλα τη βασίλισσά 
του και ακόμη πως έπρεπε να πάμε στο κάστρο της βασίλισσας της 
Φαντασιούπολης, τη βασίλισσα Θετικούλα, γιατί μόνο εκεί θα ήμασταν 
ασφαλισμένοι από τα τέρατα της Φοβούπολης. 

Ξεκινήσαμε για το κάστρο της Βασίλισσας. Στο δρόμο χρειάστηκε 
να αποφύγουμε αρκετές φορές τα τέρατα πηγαίνοντας από στενά 
δρομάκια και υπόγειες διαδρομές. Μόλις φτάσαμε όλοι μαζί θαυμάσαμε 
την ομορφιά του κάστρου αλλά και την ηρεμία που αυτό μετάδιδε. Η 
βασίλισσα Θετικούλα μας υποδέχτηκε με πολλά αγάπη και ηρεμία και 
αφού μας ευχαρίστησε μας εξήγησε άλλη μια φορά πόσο σημαντική 
ήταν η βοήθειά μας για το καλό των ανθρώπων. Τότε, όλοι αρχίσαμε 
να λέμε διάφορους ευφάνταστους τρόπους για το πως μπορούσαμε να 
νικήσουμε τα τέρατα με τα αρνητικά συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή, 
η Εύα θαμπωμένη από την ομορφιά του κάστρου της βασίλισσας 
Θετικούλας συνέχιζε να λέει για το πόση αγάπη νιώθεις σε εκείνο το 
κάστρο. Και τότε μου ήρθε η ιδέα. Η Εύα για ακόμα μια φορά φάνηκε 
χρήσιμη. Η λύση βρισκόταν μπροστά στα μάτια μας εξαρχής. Η αγάπη 
ήταν αυτή που θα ελευθέρωνε τα τερατάκια. 
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Αφού συζητήσαμε τη στρατηγική μας και σχεδιάσαμε την απόστολή 
μας με κάθε λεπτομέρεια ξεκινήσαμε για το κάστρο της βασίλισσας 
Αρνητικούρας. Τα μικρότερα παιδιά αποσπάσαν την προσοχή των 
φρουρών χορεύοντας το χορό της Χαράς. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία 
να μπούμε στην αίθουσα του θρόνου. Ξαφνικά πετάχτηκα μπροστά μας 
η βασίλισσα τσιρίζοντας πως εισβολείς είχαν εισβάλει στο παλάτι. Τότε 
όλοι οι φρουροί, μα όλοι οι φρουροί κατέφθασαν στην αίθουσα του 
θρόνου.

Εκείνη τη στιγμή, έδωσα το σύνθημα και αρχίσαμε να αγκαλιαζόμαστε και 
να αγκαλιάζουμε όλους όσους υπήρχαν στην αίθουσα. Ξαφνικά έγινε το 
θαύμα. Ήταν λες και ένα πέπλο θετικότητας σκόρπισε στην ατμόσφαιρα 
κάνοντας όλους να συμπεριφέρονται με αγάπη και θαλπωρή. Τότε, με 
μεγάλη μας έκπληξη ακούσαμε τη βασίλισσα να διατάζει τους φρουρούς 
να ελευθερώσουν τα τερατάκια της Φαντασιούπολης. Τα τερατάκια 
ξεπήδησαν χαρούμενα από τα μαύρα μπουντρούμια του βασιλείου 
τρέχοντας όλοι μαζί να κλείσουμε την πύλη. Μόλις κλείσαμε την πύλη, 
η ατμόσφαιρα γέμισε χρώμα. Έτσι, η αποστολή μας είχε τελειώσει. Με 
ένα μαγικό ξόρκι φτάσαμε πίσω στο σπίτι μας πίσω από την πόρτα με 
το χρυσό χερούλι. 
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Τρέξαμε και είπαμε στη μαμά και στον μπαμπά μα τι είχε συμβεί αλλά 
δεν μας πίστεψαν. Μας είπαν πως έπρεπε να διαβάζουμε περισσότερα 
βιβλία και να βλέπουμε λιγότερη τηλεόραση. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε 
πίσω από τους γονείς η Ρόουζη χαμογελώντας. Μας έκλεισε το μάτι και 
πιάνοντας την αδερφή μου από το χέρι κατευθυνθήκαμε στη βιβλιοθήκη 
του σπιτιού για περισσότερες περιπέτειες. 
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Ημερολόγιο καραντίνας
της Βασιλικής Λυσάνδρου

10 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Ως τώρα ζούσα με τους γονείς μου και κάθε απόγευμα πήγαινα στη 
γιαγιά μου. Μέναμε σε ένα αρκετά μεγάλο σπίτι. Η αυλή ήταν γεμάτη 
πράσινο και στην άκρη είχε ένα κιόσκι. Το δωμάτιο μου είχε το κρεβάτι 
μου, το γραφείο μου, δυο ντουλάπες και το κομοδίνο μου. Πριν από λίγες 
μέρες, μόλις τελείωσα το σχολείο, βρήκα τον πατέρα να πακετάρει τα 
πράγματά μου. Η μητέρα μου λείπει εδώ και μέρες σε ένα επαγγελματικό 
ταξίδι. Δεν μου πολυάρεσε η ιδέα να ψαχουλεύει τα πράγματά μου, αλλά 
δεν είπα τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Τον ρώτησα γιατί πακετάρει 
τα πράγματά μου και μου είπε πως Μ-Ε-Τ-Α-Κ-Ο-Μ-Ι-Ζ-Ο-Υ-Μ-Ε! Από 
ό,τι μου είπε ο πατέρας, μετακομίζουμε σε μια άλλη γειτονιά, διότι 
χρειάζονται τις υπηρεσίες του ως γιατρού σε ένα νοσοκομείο. Μπορείς 
να φανταστείς την έκπληξη που ένιωθα; Κι όλα αυτά εξαιτίας του 
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Κορωνοϊού. Ακόμα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη γιαγιά 
μου. Επίσης, χρειάστηκε να αποχωριστώ τον Prince, τον σκύλο μου, 
τη μοναδική μου παρέα, διότι ο πατέρας μου δεν ήθελε σκύλους στο 
καινούριο μας «σπίτι». Αποχαιρέτησα τη γιαγιά και τον παππού και να 
που είμαι τώρα στο πράγμα που πρέπει να αποκαλώ σπίτι.

13 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Το διαμέρισμα που μένουμε πλέον είναι πολύ μικρό και ασυγύριστο. 
Βρίσκεται στον τρίτο όροφο μιας απομακρυσμένης πολυκατοικίας. 
Έχει μια μικρή κουζίνα, ένα μικρό σαλόνι με την τραπεζαρία και ένα 
δωμάτιο που χρησιμεύει ως μπάνιο. Επιπρόσθετα, στο σαλόνι υπάρχει 
μια τηλεόραση, αντίκα. Εγώ έχω το μικρό υπνοδωμάτιο. Το δωμάτιό 
μου έχει μέσα ένα μικρό κρεβάτι, μια ντουλάπα και ένα γραφείο.Είμαι 
σίγουρος πως της μητέρας δεν θα της άρεσε η ιδέα να μένουμε σε ένα 
τέτοιο διαμέρισμα. Ο πατέρας πήγε στη δουλειά και μάλλον θα αργήσει 
να γυρίσει. Μου έχουν λείψει πολύ η γιαγιά και ο παππούς.
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14 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Έχω κακά νέα. Η μητέρα δεν μπορεί να επιστρέψει, διότι λήφθηκαν 
μέτρα από την κυβέρνηση λόγω του Κορωνοϊού και ο πατέρας θα 
πρέπει να διανυκτερεύει στο νοσοκομείο. Δεν το χωράει ο νους μου 
αυτό που συμβαίνει. Πρώτα κλείνει το σχολείο, ενώ είμαι έκτη τάξη 
και προετοιμάζομαι για το γυμνάσιο. Έπειτα, μετακομίζουμε σ’ αυτό το 
αχούρι που πλέον θα πρέπει να συντηρώ. Για αυτά φταίει ο ένας και 
μοναδικός Κορωνοϊός. Επίσης μόλις ανακάλυψα πως το κινητό μου το 
ξέχασα στη γιαγιά. Πιο τέλεια δεν γίνεται.

16 Μαρτίου 2022

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 
Χτες το βράδυ είδα ένα παράξενο όνειρο. Είδα τη μητέρα μου. Την είδα 
να μου γελά και να παίζει μαζί μου, στο παλιό μας σπίτι, στον κήπο με 
τις τριανταφυλλιές. Ο κήπος αυτός ήταν όλη της η ζωή. Όταν ήμουν 
μικρός με έπαιρνε στον κήπο του σπιτιού. Εκεί παίζαμε και ποτίζαμε τα 
λουλούδια και καθόμασταν στο κιόσκι. Στο σπίτιπαίζαμε μαζί πιάνο. Η 
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μητέρα μου έχει πράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά όπως εγώ. Μου λείπει 
ο ποιοτικός χρόνος που περνούσαμε μαζί. Μου λείπει η αγάπη της και 
η συντροφιά της.

17 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 
Έχω καλά νέα!!! Σήμερα το πρωί ήρθε ένα πακέτο από τη γιαγιά. Μέσα 
είχε το κινητό μου και ένα σημείωμα. Το σημείωμα έγραφε:

Έλα να μείνεις μαζί μας!

Το ξέρω πως την έχω ανάγκη αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω να τη κολλήσω 
τίποτα. Εξάλλου, η κυκλοφορία απαγορεύεται. Σκέφτομαι άλλα παιδιά 
που έχουν κοντά τους την οικογένειά τους και είναι χαρούμενα.

19 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Το σκέφτηκα και αποφάσισα να απορρίψω την πρόταση της γιαγιάς. Η 
κυβέρνηση έχει τους λόγους της για να απαγορεύσει την κυκλοφορία 
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και την επαφή με άτομα που βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία.

20 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 
Χτες το βράδυ ο πατέρας μου με πήρε στο παλιό μας σπίτι για να 
μου δείξει κάτι. Μου είπε πως ήταν έκπληξη.Κάτω από το λιγοστό φως 
ενός φαναριού διέκρινα τα πράσινα μάτια και τα ξανθά μαλλιά… της 
μητέρας μου! Ήταν ακριβώς όπως είμαι εγώ. Ξαφνιάστηκα τόσο πολύ 
που έτρεξα στην αγκαλιά της. Στην αρχή ξαφνιάστηκε αλλά αμέσως 
μετά με κατάλαβε. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι μου εξήγησε πως ήταν από 
τους λίγους που κατάφεραν να κλείσουν εισιτήριο για να επιστρέψουν. 
Μου είπε ακόμα πως έπρεπε για δεκαπέντε μέρες να μείνει κλεισμένη 
στο σπίτι. Το πιο καλό νέο είναι πως ο πατέρας θα μείνει μόνος του στο 
«διαμέρισμα» για την ώρα και εγώ στο σπίτι μαζί με τη μητέρα.

22 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Μου λείπει το σχολείο, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μένω με τη 
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μητέρα μου. Φροντίζουμε τον κήπο μαζί και παίζουμε πιάνο, όπως παλιά. 
Μου είπε ακόμα πως μπορώ να φέρνω σπίτι και φίλους μου. Βέβαια, 
μόλις τελειώσει η καραντίνα. Όσον αφορά το θέμα του Κορωνοϊού, 
το σκέφτηκα πολύ και νομίζω πως κάτι κατάλαβα. Ο Θεός επέτρεψε 
στον Κορωνοϊό να εξαπλωθεί για να γίνουμε εμείς πιο πιστοί και να 
αφιερώνουμε περισσότερη ώρα στην προσευχή. Ακόμα, μας έδειξε πως 
όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης, σε 
όποια χώρα και να ζούμε, είτε είμαστε φτωχοί είτε πλούσιοι. Πιστεύω, 
πως ο ιός μας θυμίζει πως έχουμε επενδύσει πολλά ως ανθρωπότητα 
σε πολλά άσχετα πράγματα εκτός της υγείας μας. Τέλος, πιστεύω ότι 
προσπαθεί να μας υπενθυμίσει τη σημασία της οικογένειας, του σπιτικού 
μας, των ανθρώπων που αγαπάμε.

24 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Ο Κορωνοϊός εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Ο παππούς βρίσκεται σοβαρά 
στην εντατική. Λυπάμαι πολύ για τον παππού, αλλά η μαμά μου είπε 
πως δεν πρέπει να στεναχωριέμαι και ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει. Δεν 
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ξέρω αν το είπε για να με καθησυχάσει, αλλά τα κατάφερε.

26 Μαρτίου 2020

Αγαπητό μου ημερολόγιο,

Οι γιατροί λένε πως η κατάσταση του παππού είναι σταθερή και δεν 
υπάρχει λόγος ανησυχίας. Με τον πατέρα μιλάμε στο τηλέφωνο, το ίδιο 
και με τη γιαγιά. Νιώθω πως είμαι πολύ τυχερός και πως έχει κάποια 
άλλα παιδιά που αναγκάζονται να βιώσουν την έννοια της απώλειας και 
της μοναξιάς. Χάνουν ανθρώπους που αγαπάνε και ήταν πάντα δίπλα 
τους. Ευτυχώς έχω την οικογένειά μου πάντα δίπλα μου!!!
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Όταν η απομόνωση
ενώνει τους ανθρώπους

της Ελένης Ιωάννου

Ο μικρός Αντρέας είναι ένα πεντάχρονο παιδί, γιος του ζεύγους Ανδρεάδη 
και εγγονός της κυρίας Τασίας. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, 
όταν δεν έχει σχολείο είναι με τη γιαγιά του. Όχι δεν έχει κάποιο 
πρόβλημα με τους γονείς του, ούτε οι γονείς του με αυτόν. Μάλιστα 
τον αγαπούν πολύ. Τον λατρεύουν όπως του λένε συχνά-συνήθως το 
πρωί όταν τον αφήνουν καλοχτενισμένο και καλοντυμένο στο κατώφλι 
του νηπιαγωγείου. Δική του επιλογή ήταν να περνά τις μέρες του στην 
πολυαγαπημένη του γιαγιά. Η γιαγιά του τον έχει κορώνα στο κεφάλι της. 
Έτσι λέει συχνά. Αυτή τον μεγάλωσε. Όταν ήταν μόλις 3 μηνών μωρό,η 
μητέρα του επέστρεψε στην δουλειά της……Η θέση της στην εταιρία 
απαιτούσε αφοσίωση. Το ήξερε καλά. Ήταν όμως η απόλυτη ανταμοιβή 
των κόπων και των πτυχίων της. Αυτό που τόσα χρόνια ονειρευόταν….
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Η γιαγιά δεν ήθελε το παιδί να πάει σε παιδικό σταθμό. Ήθελε να 
βοηθήσει τα παιδιά της όπως μπορούσε. Ανέλαβε λοιπόν την αποκλειστική 
φροντίδα του. Άλλωστε μόνη ήταν. Εδώ και ένα χρόνο, το παιδί φοιτά 
σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Τα μεσημέρια τον παίρνει από το σχολείο, 
τρώνε μαζί, διαβάζουν παραμύθια, παίζουν, κάνουν τις βόλτες τους και 
ικανοποιεί όλα τα θελήματα και τις επιθυμίες του. Όχι δεν ζητά παράλογα 
πράγματα. Είναι πολύ καλόβολο και ευγενικό παιδί. Το βράδυ, αφού 
φάει, κάνει μπάνιο και βουρτσίσει τα δόντια του, έρχεται ο μπαμπάς 
του, με το κοστούμι ακόμη όπως φεύγει από τη δουλειά και τον πηγαίνει 
σπίτι για ύπνο. Κάποτε κοιμάται στο αυτοκίνητο και απλά τον βάζει στο 
κρεβάτι. Την άλλη μέρα πάλι από την αρχή. Αυτή ήταν η ρουτίνα του 
Αντρέα. Αγαπούσε την καθημερινότητά του και ας του έλειπαν οι γονείς 
του… Μέχρι τις 13 Μαρτίου που όλα άλλαξαν.

Δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα. Μόνο ότι τα σχολεία θα έκλειναν 
για λίγες μέρες. Ένας ιός λέει, που ήρθε από μακριά και φορούσε κορόνα 
στο κεφάλι και προκαλούσε βήχα και πυρετό έκλεισε τα σχολεία. Μα πώς 
γίνεται; Πολλά παιδιά στο σχολείο είχαν βήχα. Και πυρετό…Έλειπαν 
κάποιες μέρες και μετά επέστρεφαν και ήταν όλα καλά. Και ο ίδιος. Τον 
Φλεβάρη έλειψε μια βδομάδα. Ίωση είπε ο γιατρός. Γιατί οι μεγάλοι 
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ανησυχούσαν και μιλούσαν συνέχεια για αυτό; Πάντα υπερβολικοί. 
Όπως και να είχε, ο Αντρέας ήταν πολύ χαρούμενος. Η κατάσταση τον 
βόλεψε. Θα έμενε στο σπίτι με την γιαγιά. Τι άλλο να ζητούσε. Σούπερ! 
Θα κοιμόταν εκεί και το βράδυ.

Η γιαγιά στις 6 κάθε απόγευμα άνοιγε την τηλεόραση. Έβλεπε την αγωνία 
στο πρόσωπό της. Δύο κύριοι έλεγαν κάποιους αριθμούς και τελείωνε 
όλα αυτό με τη φράση μείνετε σπίτι. Δεν εφησυχαζ… Δύσκολη λέξη. 
Δεν μπορούσε καν να την πει. Τι να σήμαινε άραγε. Μα τι συνέβαινε; 
Αλλόκοτα πράγματα. Η γιαγιά του έπλενε συνέχεια τα χέρια. Στο 
μπακάλικο του χωριού σπάνια πήγαιναν. Η επίσκεψη για καφέ στη 
γειτόνισσα, την κυρία Ελένη που τόσο τον αγαπούσε, σταμάτησε εδώ 
και λίγες μέρες. Και δεν έφταναν όλα αυτά τα περίεργα και άσχημα, η 
μαμά και ο μπαμπάς σταμάτησαν να πηγαίνουν στη δουλειά.

Μετά από δύο μέρες του το ανακοίνωσαν. Ο Αντρέας έπρεπε να πάει να 
μείνει στο σπίτι με τους γονείς του. Τόσα χρόνια η μαμά και ο μπαμπάς 
δεν έλειψαν ούτε μια μέρα από την δουλειά. Τώρα είπαν θα δούλευαν 
από το σπίτι. Η γιαγιά με δάκρυα στα μάτια τον αποχαιρέτησε. Ανήκε 
στις ευπαθείς ομάδες είπε η μαμά και έπρεπε να την προσέξουν. Είχε 
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ένα μικρό θεματάκι με την καρδιά της. Ο Αντρέας μπορούσε να της 
μεταφέρει τον ιό και η γιαγιά να αρρωστήσει σοβαρά. Όλα του τα 
εξήγησαν. Δεν ήθελε να κάνει κακό στην καλή του γιαγιά. Έπρεπε λοιπόν 
να υπακούσει. Άλλωστε οι γονείς του τώρα δε θα του χαλούσαν χατίρι. Θα 
τον έπαιρναν κάθε μέρα στο εμπορικό, στο πάρκο, στους παιδότοπους και 
θα έκαναν εκδρομές. Πόσο λάθος σκεφτόταν αλήθεια… Δεν άργησε να 
καταλάβει ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Όλοι έπρεπε να κλειστούν στα 
σπίτια τους. Έρημοι δρόμοι. Κλειστά όλα τα καταστήματα. Άνθρωποι με 
φοβισμένα βλέμματα, μάσκες, γάντια. Ένα αποστειρωμένο περιβάλλον. 
Και η αστυνομία παντού. Σε κάθε γωνιά. Να ελέγχει αν τηρούνται τα 
περιοριστικά μέτρα.

Έκλεισαν τις πόρτες του σπιτιού και έκλεισαν και τον φόβο έξω. Μόνο 
έτσι θα προστάτευαν τους εαυτούς τους. Μόνο για την γιαγιά του 
ανησυχούσε λίγο. Βέβαια τα βράδια την έπαιρναν τηλέφωνο και όταν 
μάλιστα την έβλεπε στην οθόνη του κινητού- ένιωθε την αγάπη της να 
τον πλημμυρίζει. 

Προσαρμόστηκε γρήγορα στις νέες συνθήκες. Δεν μπορούσε να κάνει 
κι αλλιώς. Ας το έβλεπε λίγο θετικά. Θα απολάμβανε το παιχνίδι και 
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τη ζωγραφική όσο οι γονείς του θα δούλευαν στον υπολογιστή και τα 
βράδια θα έτρωγαν όλοι μαζί, θα έλεγαν ιστορίες και θα ξάπλωναν 
αγκαλιά. Γρήγορα όμως τα βαρέθηκε και αυτά καθώς τίποτα από όσα 
ονειρεύτηκε δεν γίνονταν στην πραγματικότητα. Η μαμά και ο μπαμπάς 
δούλευαν μέχρι αργά και όταν τελείωναν αυτός κοιμόταν, αφού πιο 
πριν έτρωγε μόνος στο τεράστιο τραπέζι της κουζίνας την πίτσα ή το 
φαγητό που παρήγγειλαν οι γονείς του και ο κύριος το άφησε έξω από 
την πόρτα.

Η μαμά του έβαζε να ακούει παραμύθια στον υπολογιστή και να βλέπει 
στην τηλεόραση εκπομπές δημιουργικής ενασχόλησης για παιδιά. 
Και όταν τα βαρέθηκε κι αυτά απλά καθόταν στο κρεβάτι και έκλαιγε 
σιωπηλά. Πόσο μισούσε αυτό τον κορωνοϊό. Απομονώθηκε και οι γονείς 
του δεν το πήραν χαμπάρι. Είχαν τόσα στο μυαλό. Δεν έτρωγε και δε 
νοιαζόταν για τίποτα. Όταν για δύο βράδια δεν μίλησε με τη γιαγιά 
του, η κυρά Τασία ανησύχησε. Πήρε τηλέφωνο και μετά από δυο τρεις 
κουβέντες με την κόρη της ζήτησε τον μικρό. Δεν ήταν κάπου εκεί 
γύρω. Παράξενο, σκέφτηκε η μητέρα του. Τον έψαξε στο δωμάτιο και 
τον βρήκε στο κρεβάτι χλωμό και κουρασμένο. Δεν είχε τη δύναμη να 
μιλήσει ούτε με την γιαγιά του.
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Αυτό ήταν αρκετό για να ταρακουνηθούν οι γονείς του. Ακολουθώντας 
τις συμβουλές της γιαγιάς ανέλαβαν δράση. Το παιδί τους είχε 
προτεραιότητα. Η δουλειά μπορούσε να περιμένει λίγο. Άρχισαν να 
κάνουν πράγματα μαζί. Τακτοποίησαν τα ντουλάπια πετώντας άχρηστα 
αντικείμενα και κάνοντας χώρο για τα νέα που θα έρχονταν. Μαγείρεψαν 
παρέα τα πιο νόστιμα φαγητά, γέλασαν, αγκαλιάστηκαν και ένιωσαν 
σαν οικογένεια. Πόση αλήθεια δύναμη είχε αυτή η απομόνωση; Μια 
απομόνωση που ενώνει τους ανθρώπους, που τους κάνει πιο δυνατούς 
και πιο σοφούς.
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Η νεράιδα μαθαίνει για τον κορωνοϊό
της Παναγιώτας Σκορδέλλη

Μια φορά και ένα καιρό ήρθε ένας ιός ο κορωνοϊός. Μας είπαν από το 
σχολείο ότι θα κλείσει για λίγο καιρό. Τώρα είχα περισσότερο χρόνο για 
να παίξω, να ζωγραφίζω, να χορέψω και να τραγουδήσω. 

Ο καιρός όμως περνούσε και μου είχαν λείψει οι φίλοι μου από το 
σχολείο, το θέατρο και το ωδείο. Μα περισσότερο μου είχαν λείψει ο 
παππούς και η γιαγιά, που τώρα τους μιλώ μόνο τηλεφωνικά.

Έτσι όπως ήμουν στεναχωρημένη κάθισα σε μια γωνιά. Βλέπω στο 
γλαστράκι που είχαμε μια τριανταφυλλιά να πλησιάζει μια νεράιδα 
γλυκιά.

Και τότε τη ρωτώ ευγενικά:

- Νιώθεις και εσύ μοναξιά; Και εκείνη χαμογέλασε γλυκά.

- Έχει και στην νεραιδούπολη αυτό τον ιό τον κορωνοϊό;
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Εκείνη μου απάντησε πως δεν έχουν κάτι τέτοιο στην χώρα τους. 

Της είπα πως είναι πολύ τυχερή. 

Τότε εκείνη μου είπε κάνε λίγη υπομονή και όλα θα γίνουν όπως πριν. 
Μου έστειλε ένα γλυκό φιλί και χάθηκε στην στιγμή.

Από τότε κάνω υπομονή μέχρι να έρθει εκείνη στιγμή που θα είναι όλα 
όπως πριν. 
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Περιπέτειες με τη χρονομηχανή
της Ελένης Μουράτη

Σήμερα είχαμε ιστορία και η κυρία Ειρήνη έφερε μια χρονομηχανή. 
Εγώ και όλοι οι φίλοι μου, πηδήξαμε και ο καθένας σε κάποιο χρόνο 
παρελθόν. 

Ο φίλος μου ο Κώστας πήγε στο πόλεμο του 40’. Η φίλη μου η Μαρία 
πήγε στην χούντα. Και ο Γιαννάκης πήγε στον πόλεμο του 1974. Εγώ 
πήγα στον Covid 19 στο 2020.

Η κυρία Ελένη δεν ήξερε πως η χρονομηχανή ήταν χαλασμένη και για 
να γυρίσουμε πίσω θα έπρεπε να σταματήσουμε ότι γινόταν για να 
επιστρέψουμε πίσω στην τάξη μας.

Δεν άργησα να δω την φίλη μου τη Σοφία που βρέθηκε και εκείνη στον 
Covid 19 στο 2020. Αφού, η χρονομηχανή θα μπορούσε τα παιδιά να 
πέσουν στα ίδια παλιά γεγονότα.

Ελένη – Σοφία, πως λές να νικήσουμε αυτό τον Covid 19; 
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Σοφία – Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. 

Ελένη – Να πάμε στην Κίνα που είναι ο τόπος του εγκλήματος.
Σοφία – Καλά τα λες Ελένη. Πάντως θα πρέπει να παλέψουμε πολύ για 
να τον νικήσουμε.
Ελένη – Συμφωνώ.
Σοφία – Πάμε. 
Ελένη – Πάμε.
Σοφία – Φτάσαμε Ελένη
Ελένη – Είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο Covid.
Σοφία – Καλά τα λες
Ελένη – Έτοιμοι 
Ελένη – Σοφία – Πάμεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε……………..
Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία, Τουρκία, Αμερική, Πορτογαλία, Ισραήλ, 
Βουλγαρία.
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Όλες οι χώρες ήταν χάλια. Ας τελειώνει αυτός ο Covid-19.
Ελένη – Τέλεια πήγαμε σε όλες τις χώρες ας πάμε και στην Κύπρο. 
Σοφία – Έτοιμη 
Ελένη – Σοφία – Πάμεεεεε…
Κύπρος 
Ελένη – Ναι ! Αλλά πως θα τον νικήσουμε;
Σοφία – Δεν ξέρω; 
Ελένη – Σοφία – Με την Πίστη μας!
Και έτσι νικήσαμε τον Covid-19 
Και πως; Με την πί-στη μας!!!
Ελένη – Πάμε πίσω στην τάξη
Σοφία – Έτοιμη
Ελένη – Σοφία – Πάμε!!!
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Περιπέτειες με τους σούπερ ήρωες
του Χρίστου Ανδρέου

Άλλαξαν όλα τον τελευταίο καιρό. Ήρθε λένε ένας κορωνοϊός, ούτε 
που τον ξέρω, ούτε που τον είδα! Και δεν φτάνει που μας έκλεισε 
το σχολείο και τις παιδικές χαρές, μας έκλεισε και όλους στο σπίτι. 
Δεν καταλαβαίνω… Αρχικά όλα ήταν απίστευτα ωραία. Καθημερινά 
ευχαριστούσα τον κορωνοϊό, μυστικά, μη με ακούσουν οι μεγάλοι και 
θυμώσουν… Μπορούσαμε να κοιμηθούμε περισσότερο, να φάμε το 
πρωινό μας χωρίς να τρέχουμε για το σχολείο. Μπορούσαμε να παίζουμε 
και να ζωγραφίζουμε με τις ώρες. Να σκεφτείτε, κρατούσαμε με τον 
αδελφό μου το τάμπλετ απεριόριστα κι η μαμά δεν μας έλεγε τίποτα. 
Κοιταζόμασταν και δεν το πιστεύαμε!

Όμως σιγά σιγά τα πράγματα δυσκόλεψαν. Οι μέρες μας έγιναν 
μεγάλες και βαρετές. Μας έλειπαν οι φίλοι και το σχολείο. Μας έλειπαν 
οι προπονήσεις που καθημερινά κάναμε. Αρχίσαμε κιόλας να βάζουμε 
κιλά… Μας έλειπε ο παππούς και η γιαγιά που δεν τους βλέπαμε. 
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Ακόμα κι αυτά τα παιχνίδια στο τάμπλετ, που άλλοτε τα περιμέναμε 
πως και πως, έγιναν άχρωμα κι ανιαρά… Όλα φάνταζαν τόσο ίδια…Δεν 
ξεχώριζες πια αν ήταν Δευτέρα ή Σάββατο ή Κυριακή…

…Και ξαφνικά, εκεί που καθόμουν στην μικρή μου γαλάζια πολυθρόνα, 
απελπισμένος και γεμάτος βαρεμάρα, άρχισα να βλέπω μπροστά 
μου ιππότες, με κάτασπρη στολή και γυαλιστερή πανοπλία. Έβλεπα 
μπροστά μου τον Σούπερμαν, με κάτασπρη την κόκκινη του μπέρτα και 
τον Άιρονμαν, με κάτασπρη τη λαμπερή καρδιά στο στήθος. Τρέχαμε 
μαζί σε μεγάλα καταπράσινα λιβάδια, άδεια από κόσμο φυσικά, μην 
κολλήσουμε τίποτα και όταν βλέπαμε τα κορωνοϊό-τερατάκια μπαίναμε 
στο σοκολατένιο μας καταφύγιο. Εκεί βρίσκαμε τις πιο νόστιμες 
σοκολάτες του κόσμου, παίρναμε ενέργεια και συνεχίζαμε…

Καθώς απολάμβανα μια τεράστια κρέπα με νουτέλα και μπισκότο, 
αραγμένος στον μπισκοτένιο μου καναπέ, άκουσα τον ήχο της σάλπιγγας 
να διαπερνάει την ηρεμία του ονειρεμένου μου σοκολατένιου σπιτιού. 
Κατάλαβα…έληξε η ανακωχή … ώρα για μάχη πάλι… Από το παράθυρο 
πρόβαλε ένας τεράστιος ιππότης με γυαλιστερή πανοπλία και μια 
κάτασπρη ασπίδα. Δυσκολευόμουν να δω καθαρά το πρόσωπό του. Δεν 
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ξεχώριζαν τα χαρακτηριστικά του μέσα στην καταγάλανη, γυαλιστερή 
του περικεφαλαία. 

-  Άντε ήρθε η ώρα… Είσαι έτοιμος;
- Έτοιμος; Για ποιο ακριβώς πράγμα;
- Ήρθε η δική μας σειρά να αντιμετωπίσουμε τη φάλαγγα των κορωνοϊ 

– τεράτων. Άντε μην αργείς.
- Τι…. Εννοείς; Εγώ ξέρεις δεν είμαι ιππότης. Είμαι ένα μικρό παιδί.
- Μην ανησυχείς….Βάλε αυτή την πανοπλία και την περικεφαλαία, 

πάρε κι αυτή την κάτασπρη ασπίδα και ξεκινάμε για το πεδίο μάχης. 
Δεν έχουμε χρόνο. Όπου να ΄σαι ο εχθρός θα σου χτυπήσει την 
πόρτα.

- Ένα λεπτό… Θα φορέσω τη στολή και φύγαμε. Συγνώμη κιόλας που 
ρωτώ, αλλά πώς σε λένε γενναίε μου ιππότη;

- Δεν με αναγνώρισες; Είμαι ο ξακουστός Διγενής Αντικορωνοϊός που 
καθημερινά πολεμάει τα μικρά αυτά τερατάκια που αναστάτωσαν 
τόσο απρόσμενα την καθημερινή μας ζωή. Άντε ανέβα στο άλογό 
σου και ξεκινάμε. Οι υπόλοιποι ιππότες μας περιμένουν.
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Καβάλλησα με προσοχή το άλογό μου και προχωρήσαμε. Ήμουν πολύ 
ενθουσιασμένος, αλλά ταυτόχρονα και λίγο φοβισμένος γι΄ αυτό 
που θα συναντούσαμε στο «πεδίο μάχης».

- Α! Μην ξεχνάς να φοράς σωστά την περικεφαλαία σου, να μην 
βγάζεις ποτέ αυτή την διάφανη μάσκα που φοράς, να μην βγάζεις 
ποτέ τα γάντια σου και να έχεις πάντα μπροστά στο κεφάλι σου την 
κάτασπρη ασπίδα όταν σε πλησιάζουν τα μικρά τερατάκια.

- Καλά…καλά μου τα είπες τόσες φορές. Τα εμπέδωσα, μην ανησυχείς.
- Πρέπει να τηρούμε σωστά τους κανόνες προστασίας απ΄ αυτά τα 

μικρά τερατάκια. Είναι πολύ επικίνδυνα και κινούνται πολύ γρήγορα. 
Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ.

- Μην ανησυχείς σπουδαίε ιππότη θα κάνω ότι επιβάλλουν οι κανόνες.
- Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να ΄μαστε δυνατοί να 

πολεμούμε αυτό τον επικίνδυνο εχθρό. Αρκετοί ιππότες έχουν 
σκοτωθεί σ΄ αυτή την μάχη.

- Κινδύνεψες ποτέ να χάσεις τη ζωή σου;

- Φυσικά μικρέ μου ιππότη. Καθημερινά κινδυνεύω απ’ αυτά τα 
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τερατάκια. Είναι πολύ γρήγορα και ευέλικτα. Δεν προλαβαίνεις να τα 
ακολουθήσεις ούτε με το μάτι σου! Μόλις σου επιτεθούν προσπαθούν 
να μπουν μέσα στο κορμί σου είτε από τα μάτια, είτε από το στόμα είτε 
ακόμη κι από τη μύτη! Γι΄ αυτό σου λέω να μην βγάζεις ποτέ αυτή τη 
διάφανη μάσκα που σου έχω δώσει.

- Ότι πεις σπουδαίε Διγενή Αντικορωνοϊέ. Κάθε σου συμβουλή θα 
την τηρώ σαν κανόνα.

Κουβέντα στην κουβέντα φτάσαμε στο πεδίο μάχης. Η εικόνα ήταν 
απίστευτη. Ήταν ένα κάτασπρο λιβάδι αποκλεισμένο με συρματοπλέγματα. 
Από παντού ξεπετάγονταν λογής λογής μικρά τερατάκια. Το ένα ήταν 
μπλε, το άλλο κόκκινο, το διπλανό πράσινο… Το ένα ήταν μικρό σαν 
σκαθάρι, το άλλο μεγάλο σαν γάτα, το άλλο έμοιαζε με μέλισσα…ένα 
άλλο είχε ένα μεγάλο μάτι στο κέντρο του κεφαλιού του, άλλο είχε 
τρία μάτια, άλλο είχε δυο ανόμοια μάτια… το ένα είχε λείο, γλοιώδες 
δέρμα, το άλλο είχε δέρμα σαν φίδι…το ένα είχε τρία πόδια, το άλλο 
πέντε… το διπλανό είχε χνουδωτό δέρμα, το άλλο είχε δέρμα γεμάτο 
λέπια…Αλλά όλα είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, φορούσαν όλα μια 
πολύχρωμη κορόνα στο κεφάλι. Δεν προλάβαινες καν να τα μετρήσεις. 
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Το ένα πεταγόταν από δεξιά, το άλλο από αριστερά, το άλλο από το 
κέντρο.

Στην αρχή τα έχασα…δεν ήξερα τι να κάνω. Ο Διγενής Αντικορωνοϊός 
άρπαξε τα ινία του αλόγου μου και με τράβηξε στη γωνιά.

-  Γιατί δεν πολεμάς; Τι σου συμβαίνει;
- Τίποτα…τίποτα…. Να… προσπαθούσα να παρατηρήσω τα τερατάκια 

και να καταλάβω πως πολεμούν.
- Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό…κάθε τερατάκι έχει τη δική του 

τεχνική. Άντε μπες στη μάχη και μην καθυστερείς.
Μπήκαμε στη μάχη δίπλα στους άλλους ιππότες και απέναντι στα 
μικρά τερατάκια. Η μάχη ήταν σκληρή. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. 
Έπρεπε να έχω χίλια μάτια κι άλλα τόσα χέρια με ασπίδα και κοντάρι. 
Τα τερατάκια έμοιαζαν με Λερναία Ύδρα, σκότωνες ένα, εμφανίζονταν 
άλλα δέκα. Κάποια μάλιστα κατόρθωναν να μπαίνουν μέσα στο σώμα 
των ιπποτών. Ήταν ένα θέαμα πολύ καταθλιπτικό. Ιππότες έπεφταν από 
τα άλογά τους και έμεναν ακίνητοι στο έδαφος, χωρίς να μπορούν να 
κινούνται. Κάποιοι άλλοι ιππότες τους έβαζαν πάνω στα δικά τους άλογα 
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και τους έβγαζαν από το πεδίο μάχης.

Πρέπει να παραμείνω συγκεντρωμένος… δεν πρέπει να αποσπάται η 
προσοχή μου…σκέφτηκα και συνέχισα να πολεμάω τα μικρά τερατάκια.

Δυστυχώς, το κακό δεν άργησε να συμβεί… Μια στιγμή που πάλευα με 
μια ομάδα μονόφθαλμων τεράτων μια άλλη ομάδα χνουδωτών όρμησαν 
στο κεφάλι μου, ενώ μια άλλη ομάδα γλοιωδών τεράτων όρμησαν στην 
πλάτη μου. Έχασα την ισορροπία μου και έπεσα από το άλογό μου… 
Ευτυχώς, ο Διγενής Αντικορωνοϊός έσκυψε και με άρπαξε από το δεξί 
μου χέρι. Με τραβούσε, με τραβούσε….

- Αααα….πονάω καλέ, μην με τραβάς τόσο δυνατά….Να… σηκώνομαι 
παίρνω την ασπίδα μου και συνεχίζω την μάχη…

- Τι συμβαίνει Χρίστο; Με ποιον πολεμάς; Φώναξε η μητέρα μου.
Άνοιξα τα μάτια μου και κοίταξα γύρω μου… Η μητέρα μου με κρατούσε 
από το δεξί μπράτσο και με κοίταζε παράξενα. Χαμογέλασε και με 
ρώτησε γιατί κρατούσα με τόσο πάθος το βιβλίο που διάβαζα μπροστά 
στο κεφάλι και με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, στο άλλο χέρι, 
πάλευα στον αέρα.
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-  Τι…πο…τα… μαμά. Έβλεπα ένα πολύ ωραίο όνειρο με «περιπέτειες 
καραντίνας».

- Α….ωραία. Τώρα που ξεκουράστηκες σήκω να με βοηθήσεις να 
απολυμάνουμε το σπίτι. Πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά κάθε μέρα 
τώρα με αυτή την επιδημία. Έλα βάλε τα αποστειρωμένα γαντάκια 
σου και πάρε το οινόπνευμα.

- Εντάξει μαμά έρχομαι.
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Μικροί πράκτορες
του Ορέστη Στυλιανού

Κόντευε απόγευμα. Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος. Εγώ και ο αδερφός 
μου, ο Τεύκρος, ήμασταν πάνω στο δεντρόσπιτο μας. Ο αδερφός μου 
κρατούσε κιάλια και έβλεπε έξω. Εγώ είχα καθίσει σε μια παλιά πολυθρόνα 
της μαμάς και δεν σηκωνόμουν. Ένιωθα πως ο εχθρός πλησίαζε. Σε μια 
στιγμή σηκώθηκα και είπα στον Τεύκρο να πάρει τα σπαθιά μας. Του 
είπα να ετοιμαστεί καλά διότι θα αντιμετωπίζαμε ένα από τους πιο 
κακούς εχθρούς μας. 

Πέρασαν πέντε λεπτά όταν εμφανίστηκε ένας άντρας που κρατούσε στο 
ένα χέρι μια κουτάλα και στο άλλο μια μπανάνα. «Ο σατανικός μπαμπάς 
έρχεται» φώναξε ο Τεύκρος. «Κράτα γερά το σπαθί σου. Θα κατεβούμε» 
είπα εγώ. Μαζί κατεβήκαμε απ’ το δεντρόσπιτο. Και πράγματι. Ο άντρας 
ήταν ο σατανικός μπαμπάς. «Τρέξε γρήγορα!» φώναξα στον Τεύκρο. 
«Ο σατανικός μπαμπάς έρχεται!»



212

Ο Τεύκρος έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ο σατανικός μπαμπάς 
έβγαλε μια σακούλα από τη τσέπη του και με έχωσε μέσα. Με δύο πήδους 
έφτασε πίσω από τον Τεύκρο και τον έβαλε και εκείνον στη σακούλα. 
Μετά έκανε μια στροφή και έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν 
βλέπαμε όμως που πήγαινε. Μετά από πολλή ώρα, σταμάτησε. Μας 
έβγαλε απ’ την σακούλα. Πήρε ένα μουσκέτο που ήταν ακουμπισμένο 
στην πόρτα και μας έβαλε να καθίσουμε στον σκονισμένο καναπέ του.

«Τί θέλεις από εμάς;» είπε ο Τεύκρος. 

«Θα δεις πολύ σύντομα τι θέλω» είπε ο σατανικός μπαμπάς. 

«Τότε πες μας το, γιατί δεν θα έχεις πολλή ώρα» είπα εγώ. 

«Εγώ…. δεν θέλω να σας κάνω κακό» συνέχισε ο μπαμπάς. 

Με μάτια έκπληξης κοιτούσαμε και οι δύο τον σατανικό μπαμπά. 

«Εγώ απλώς θέλω να γίνουμε φίλοι. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν τόσο 
σατανικός που δεν είχα κανένα φίλο. Και έτσι τώρα συνέχισα να είμαι 
σατανικός, όμως βαθιά μέσα μου θέλω ένα φίλο… πραγματικό φίλο…». 
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Ο Τεύκρος σηκώθηκε από τον καναπέ και τον αγκάλιασε. «Και εμείς 
χρειαζόμασταν ένα φίλο» είπε. 

«Δεν είμαι και πολύ σίγουρος γι’ αυτό», είπα εγώ. 

«Έλα… είναι καημένος» είπε ο Τεύκρος. 

«Καλά…» απάντησα εγώ.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ… Δεν ξέρω πως μπορώ να σας ευχαριστήσω 
για αυτό που κάνετε» συνέχισε ο σατανικός μπαμπάς. 

«Αφού από δω και πέρα θα είμαστε φίλοι, τι λες, θέλεις να σου αλλάξουμε 
και το όνομα;» 

«Μα και βέβαια, εγώ ονομάζω τον εαυτό μου ο καλός μπαμπάς». 

«Τότε θα σε φωνάζουμε έτσι» είπε ο Τεύκρος.

Τα δύο αδέλφια βγήκαν έξω από το σπίτι του καλού μπαμπά.

«Θα επιστρέψουμε αύριο την ίδια ώρα για να κάνουμε το πρώτο μας 
παιχνίδι μαζί» είπε ο Τεύκρος. «Εντάξει όμως μην αργήσετε. Αν θέλετε 
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ελάτε και πιο νωρίς. Εγώ είμαι διαθέσιμος συνέχεια»

Όταν γυρίσαμε στο δεντρόσπιτο, νιώθαμε κάτι διαφορετικό και οι δύο 
μας. Αλλά δεν ξέραμε πως να το περιγράψουμε. Μας είχε πιάσει ο 
σατανικός μπαμπάς, που πλέον δεν ήταν σατανικός, και μας είχε βάλει 
στο σπίτι του και μάθαμε ότι όλο αυτό τον καιρό που μας κυνηγούσε 
ήταν επειδή ήθελε να μας κάνει φίλους του. Έφτασαν τα μεσάνυχτα. Ο 
Τεύκρος είχε κοιμηθεί, όμως εγώ δεν έκλεινα μάτι. Κοιτούσα τα άστρα. 
Δεν ήμουν και πολύ σίγουρος εάν έπρεπε να πάμε στο σπίτι του καλού 
μπαμπά την επόμενη μέρα.

Το επόμενο πρωί τα μάτια μου ήταν πρησμένα από την αϋπνία. Ο Τεύκρος 
το κατάλαβε και μου είπε να ξαπλώσω. Θα ετοίμαζε τα πράγματα μας και 
μόλις θα ήταν η ώρα θα με ξυπνούσε και θα φεύγαμε. Ακόμα νύσταζα 
όταν με ξύπνησε ο Τεύκρος. Είχε γίνει απόγευμα.

Τότε πήγαμε στον καλό μπαμπά. Μόλις φτάσαμε εκεί κτυπήσαμε την 
πόρτα. Καμία απάντηση.

«Καλέ μπαμπά, είσαι μέσα;» ρώτησε ο Τεύκρος.
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Κανένας δεν απάντησε λες και κανένας δεν ήταν μέσα στο σπίτι.
«Ίσως είναι καμιά παγίδα» είπα εγώ.
«Ορέστη, σταμάτα να είσαι τόσο ανήσυχος όλη την ώρα» μου είπε ο 
Τεύκρος.
«Καλά, έχεις δίκαιο», απάντησα, «αλλά, γιατί να μην μας ανοίγει;»
«Δεν ξέρω» είπε ο Τεύκρος.
«Θα ανοίξω την πόρτα με το πριόνι», είπα εγώ, και έβγαλα από την 
τσέπη μου ένα μικρό πριόνι. Σιγά-σιγά έκοψα την πόρτα και του είπα 
«τώρα κτύπησε την με το τσεκούρι». Ο Τεύκρος έβγαλε από το σακίδιο 
του ένα μικρό ξυλάκι που στην κορυφή είχε ένα κουμπάκι. Το πάτησε 
και εμφανίστηκε ένα τσεκούρι στην άκρια του ξύλου. Μετά ο Τεύκρος 
κτύπησε την πόρτα και αυτή έσπασε. Έβαλε πίσω το τσεκούρι στο 
σακίδιο του και εγώ το πριόνι στο δικό μου. 
Μπήκαμε μέσα και φωνάξαμε: «Καλέ μπαμπά, πού είσαι;». 
«Εγώ θα ψάξω στο σαλόνι, εσύ ψάξε στον πάνω όροφο» είπα στον 
Τεύκρο.
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«Εντάξει» μου απάντησε, και χωριστήκαμε. 

Έψαχνα, έψαχνα μα τίποτα δεν έβρισκα. Σε μια στιγμή άκουσα βήματα 
να κατεβαίνουν απ’ τη σκάλα. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ο καλός μπαμπάς, 
αλλά τελικά ήταν ο Τεύκρος που κατέβαινε λυπημένος. 

«Τον βρήκες;» ρώτησε ο Τεύκρος, «Κανένας δεν είναι στον πάνω όροφο. 
Αλλά βρήκα στον τοίχο κάτι γρατσουνιές. Ίσως πρέπει να τις δεις». 

«Έρχομαι αμέσως». 

Μαζί ανεβήκαμε στον πάνω όροφο. 

«Ακολούθησε με» μου είπε. Διασχίσαμε τον μισό πάνω όροφο όταν 
φτάσαμε στον τοίχο που ο Τεύκρος είχε δει τις γρατσουνιές. Όντως, 
υπήρχαν μεγάλες γρατσουνιές και ένα αποτύπωμα ζώου. 

«Σαν αρκούδα μου φαίνεται αυτό το ζώο» είπε ο Τεύκρος. 

«Εμένα σαν τίγρη» είπα εγώ.

Μετά ακούσαμε ένα αμάξι να φεύγει. «Γρήγορα στο παράθυρο!» φώναξα 
στον Τεύκρο και μαζί τρέξαμε στο ανοικτό παράθυρο και είδαμε ένα 
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αυτοκίνητο να φεύγει προς την κοιλάδα των κακών. «Κάποιος προσπαθεί 
να κλέψει τον καλό μπαμπά» είπα στον Τεύκρο. Γρήγορα πήγαμε πίσω 
στο δεντρόσπιτό μας και ανοίξαμε το κάτω υπόγειο. Όταν το ανοίξαμε 
εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο. Μπήκαμε μέσα και βρούμμ… φύγαμε. 
Πέρασε λίγη ώρα μέχρι να βρούμε το αυτοκίνητο που έκλεψε τον μπαμπά. 
Όταν το βρήκαμε το ακολουθήσαμε ώσπου φτάσαμε στη γέφυρα που 
χώριζε την κοιλάδα της ειρήνης με την κοιλάδα των κακοποιών. Το 
αυτοκίνητο χωρίς να σταματήσει, πέρασε τη γέφυρα. Καθώς έτρεχε η 
οροφή του άνοιξε και από εκεί ξεπήδησε μια αρκούδα. 

«Είδες, είχα δίκαιο!» φώναξε ο Τεύκρος, «το αποτύπωμα ήταν αρκούδας». 

«Ναι αλλά πρέπει να βιαστούμε» είπα εγώ.

Ήταν τόσο μεγάλο το πήδημα αυτής της αρκούδας που κατάφερε να 
φτάσει στη άκρη της γέφυρας. Ήμασταν έτοιμοι να ανεβούμε τη γέφυρα 
όταν η αρκούδα με τα νύχια της έγδαρε τα σχοινιά που κρατούσαν 
τη γέφυρα. Μετά έφυγε τρέχοντας στα τέσσερα πόδια της. Η γέφυρα 
κατάρρευσε. Δεν προλάβαμε να την ανεβούμε. 

«Τι θα κάνουμε τώρα;» είπε ο Τεύκρος. 
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«Γι’ αυτό έχω κατασκευάσει τη συσκευασία νούμερο δύο» απάντησα 
εγώ.

Έβγαλα ένα κλειδί απ’ την τσέπη μου, ξεκλείδωσα ένα ντουλάπι που 
μέσα είχε ένα κουμπί. Άνοιξα το προστατευτικό καπάκι και το πάτησα. 
Στην οροφή βγήκε ένα φτερό και βρέθηκε στη δεξιά πλευρά. Μετά ένα 
άλλο κομμάτι από την οροφή ανέβηκε ψηλά και βρέθηκε στην αριστερή 
πλευρά. Μετά πάτησα ένα άλλο κουμπί και εμφανίστηκαν πύραυλοι στο 
πίσω μέρος.

«Είσαι έτοιμος για απογείωση;» είπα στον Τεύκρο. Ο Τεύκρος δεν ήξερε 
τι να πει. «Και το ρωτάς;» είπε μετά από λίγη ώρα. 

Αμέσως πάτησα το γκάζι για να ξεκινήσουμε. Ανεβήκαμε πάνω από 
την σπασμένη γέφυρα και κατεβήκαμε στην κοιλάδα των κακοποιών. 
Μετά φώναξα: «αεροπλάνο, ξαναγίνε αυτοκίνητο» και με δυο κινήσεις 
το αεροπλανοαυτοκίνητο έγινε ξανά αυτοκίνητο. Ξαναξεκινήσαμε όμως 
είχαμε αργήσει λίγο και δεν βρίσκαμε το αυτοκίνητο του κακοποιού. Σε 
μια στιγμή σταμάτησα για να δω κάτι. 

«Ορέστη κοίτα! Ένα σπίτι με ένα αυτοκίνητο που μοιάζει τέλεια με 
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αυτό που έκλεψε τον καλό μπαμπά» 

«Έχεις δίκαιο» είπα στον Τεύκρο. 

Γρήγορα κρύψαμε το αυτοκίνητο μας πίσω από ένα θάμνο και βγήκαμε 
έξω. Προχωρούσαμε στις μύτες των ποδιών μας, όταν ο Τεύκρος πάτησε 
ένα ξυλάκι. Αμέσως ο πάνω όροφος του σπιτιού άνοιξε και εμφανίστηκε 
μια δαγκάνα, μας άρπαξε και μας έχωσε μέσα στο σπίτι. Ήταν τόσο 
κλειστή η δαγκάνα και τόσο σκοτεινά που δεν καταλαβαίναμε που μας 
μετέφερε. Σε μια στιγμή όμως άνοιξε και βρεθήκαμε δεμένοι σε μια 
καρέκλα.

«Γεια σας τι κάνετε;» ακούσαμε μια φωνή.

«Καλέ μπαμπά!» φώναξε ο Τεύκρος. 

Πράγματι. Δίπλα μας ήταν δεμένος σε μια καρέκλα όπως εμάς ο σατανικός 
μπαμπάς που πλέον δεν ήταν σατανικός. 

«Ο αδελφός μου, ο σατανικός θείος με έκλεψε. Όταν του είπα τα 
ευχάριστα νέα ότι θα γινόμασταν φίλοι μου είπε πως ήσασταν εχθροί 
και γι’ αυτό δεν θέλει».
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«Τι θα κάνουμε τώρα;» είπα εγώ. 

«Δεν ξέρω» απάντησε ο μπαμπάς.

Αμέσως εμφανίστηκε από τον πάνω όροφο ένας άντρας. Ήταν παρόμοιος 
με τον σατανικό μπαμπά: τρίχες στους ώμους και σπυράκια στη μασχάλη. 

«Ααα… εσείς πρέπει να είσαστε αυτοί που προσπαθήσατε να κλέψετε 
τον αδελφό μου ε;» είπε ο σατανικός θείος. «Ε λοιπόν, τώρα θα μάθετε! 
Ο σατανικός μπαμπάς θα μείνει μαζί μου! Μπουαχαχαχαχα!!!!»

«Δεν θα τη βγάλεις καθαρή» είπε ο σατανικός μπαμπάς. 

Αμέσως έβγαλε από την τσέπη του την μπανάνα που κρατούσε από την 
αρχή.

«Μα τι την θέλεις την μπανάνα και την κρατάς σε όλες μας τις μάχες;» 
ρώτησα εγώ τον σατανικό μπαμπά. 

«Τώρα θα δεις». Ξεφλούδισε την μπανανόφλουδα με τον αντίχειρα του 
και την έτριψε στα σχοινιά. Αυτά σιγά σιγά γλίστρησαν ώσπου ήταν 
τελείως χαλαρά. Μετά ο σατανικός μπαμπάς τα έπιασε με τα δύο του 
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χέρια και τα έκοψε. 

Ο σατανικός θείος διέταξε «Πιάστον!» και από πίσω του άνοιξε μια 
πόρτα και μούγκρισε μια άγρια αρκούδα. Ήταν η ίδια αρκούδα που είχε 
καταστρέψει τη γέφυρα για να μην περάσουμε. Αμέσως ο σατανικός 
μπαμπάς έβγαλε την κουτάλα από το άλλο του χέρι και μας ελευθέρωσε 
από τα σχοινιά. Τώρα δεν ανησυχούσα για τον σατανικό μπαμπά, και 
ούτε που σκεφτόμουν να τον πω ξανά σατανικό… ήταν ο φίλος μας ο 
μπαμπάς. Αμέσως μας φώναξε: «ανεβείτε πάνω στην πλάτη μου!». Με 
δυο πήδους ανεβήκαμε στην πλάτη του και αυτός ξεκίνησε να τρέχει. 

Η αρκούδα εντωμεταξύ, είχε πηδήξει πάνω στο σατανικό θείο και τον 
κτυπούσε. «Παράτα με! Εκείνους να κυνηγήσεις» έλεγε ο σατανικός 
θείος αλλά κανένας δεν τον άκουγε. Η αρκούδα συνέχιζε να τον κτυπά, 
να τον κτυπά, ώσπου και αυτός λιποθύμησε.

Γρήγορα γρήγορα, τρέξαμε στο σπίτι. 

«Έι, δεν νομίζω ότι είσαι και πολύ προστατευμένος εδώ πέρα» είπα εγώ 
στον μπαμπά. 
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«Πράγματι, χρειάζομαι καινούριο σπίτι» 
«Γιατί δεν έρχεσαι να μείνεις μαζί μας;» τον ρώτησα. 
«Και το ρωτάς; Είμαι μέσα!» 
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Οι περιπέτειες 
της Κατερίνας στην καραντίνα

της Νάταλι Πασπαλλή

Μια φορά και 6 καιρούς, ξύπνησε η Κατερίνα και πήγε χωρίς να πλύνει 
τα χέρια της στο σαλόνι να φάει πρωινό. Η Κατερίνα είχε να πλυθεί 
εδώ και 2 εβδομάδες! Μετά πήγε τουαλέτα χωρίς να πλύνει τα χέρια 
της! Τότε,εμφανίστηκε το τέρας Μικρόβιος!
Τι να έκανε άραγε; Όσο και να προσπαθούσε δεν κατάφερνε τίποτα! 
Ώσπου ήρθε ο αδερφός της:
«Τι έγινε;», την ρώτησε.
«Ο ΜΙΚΡΟΒΙΟΣ ΤΟ ΤΕΡΑΣ!!!»,φώναξε η Κατερίνα. 
«Κατερίνα, σου είπαμε 9 φορές να πλένεις τα χέρια σου και να κάνεις 
μπάνιο! Τώρα πήρες το μάθημα σου;», ρώτησε ο αδερφός της. 
«Ναι αλλά τώρα;»
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«Ρίξε του σαπούνι και νερό!»
Έτσικι έκανε και αμέσως το τέρας εξαφανίστηκε! Τότε η Κατερίνα 
ΞΥΠΝΗΣΕ! Ήταν όνειρο. Αλλά ευτυχώς έμαθε το μάθημα της!
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 Ένα αλλιώτικο πάρτι γενεθλίων
της Αφροδίτης Μπαλάφα

Το έννατο πάρτι γενεθλίων μου ήταν πολύ αλλιώτικο λόγω του 
εγκλεισμού που ζούμε εξαιτίας της πανδημίας.

Μια μέρα πριν τα γενέθλιά μου, ήμουν πολύ στεναχωρημένη, γιατί δεν 
θα μπορούσα να γιορτάσω με τους φίλους μου τη μέρα αυτή. Η μαμά 
μου, για να με κάνει να νιώσω καλύτερα,οργάνωσε ένα διαδικτυακό 
πάρτι. Μου είπε ότι: «Αφού δεν μπορείς να συναντηθείς με τους φίλους 
σου από κοντά, θα συναντηθείς διαδικτυακά». Επειδή, όμως, δεν γίνεται 
πάρτι χωρίςπαιχνίδι, σκεφτήκαμε με τη μητέρα μου ότι αφότου σβήναμε 
την τούρτα, θα παίζαμε τόμπολα.

Το βράδυ πριν το πάρτι στείλαμε ηλεκτρονικά προσκλήσεις σε όλους 
τους φίλους και τις φίλες μου για αυτό το διαφορετικό πάρτι. Όσοι 
αποδέχονταν την πρόσκληση (όλοι δηλαδή), τους στέλναμε και από 
μία κάρτα με τους αριθμούς της τόμπολας, λέγοντάς τους να την 
αντιγράψουν, ώστε να μπορούν να διαγράφουν τους αριθμούς όταν θα 
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παίζαμε. Αφού κάναμε αυτή τη δουλειά, φτιάξαμε μαζί με τη μαμά και 
τον αδερφό μου, μία τούρτα. Ήταν η πρώτη φορά, που φτιάχναμε μόνοι 
μας την τούρτα των γενεθλίων μου.

Ξημέρωσε Κυριακή 5 Απριλίου. Δεν ήμουν καθόλου στεναχωρημένη πια. 
Είχα ετοιμασίες για το πάρτι μου στις 11.00 η ώρα το πρωί. Στολίσαμε 
το σαλόνι και φόρεσα το καλό μου φόρεμα. Η μαμά μου μου έφτιαξε τα 
μαλλιά. Η ώρα έφτασε. Δεν ανυπομονούσα μόνο εγώ, αλλά όλοι οι φίλοι 
μου. Άρχισε ένας ένας να εμφανίζεται στην οθόνη και να με χαιρετάει. 
Ντρεπόμουν λίγο αλλά η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη. Καθώς λέγαμε τα 
νέα μας, είχα μια έκπληξη. Είδα και τη δασκάλα μου να προβάλλει από 
ένα παράθυρο της οθόνης. Ήταν συγκινημένη που μας έβλεπε. Είπαμε 
τα νέα μας, σβήσαμε την τούρτα και μετά αρχίσαμε να τρώμε ένα μικρό 
γλυκό, που τους είχα ζητήσει να έχουν μαζί τους στο πάρτι, για να μην 
τρώω μόνη μου την τούρτα. Αφού φάγαμε,άρχισε η τόμπολα. Ο μπαμπάς 
μου έλεγε τους αριθμούς και η μαμά μου έλεγχε ότι όλα κυλούσαν ομαλά. 
Ο Αντρέας έκλεισε πρώτος την κάρτα και βγήκε νικητής. Του είπα ότι 
του χρωστώ ένα μικρό δωράκι, όταν συναντηθούμε από κοντά. 
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Στο τέλος, βάλαμε μουσική μέσα από τον υπολογιστή, χορέψαμε και 
έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Ήταν θαυμάσια, με άλλα λόγια 
ήταν η καλύτερη μέρα του εγκλεισμού μου. Ένιωσα χαρά, ευτυχία αλλά 
και λίγη λύπη, γιατί δεν μπόρεσα να ζήσω όλο αυτό με φυσική επαφή. 

Ήταν πραγματικά το πιο αλλιώτικο παιδικό πάρτι που είχα ζήσει ποτέ!
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Μία ανοιξιάτικη μέρα
της Ολιβίας Ιωάννου 

Μία ανοιξιάτικη μέρα που τα παιδιά ετοιμάζονταν να πάνε σχολείο, 
έγινε κάτι παράξενο. Καθώς η Μαργαρίτα έτρωγε το πρωινό της και 
ήταν έτοιμη να πάει στο σχολείο της λέει η μαμά της. 

- Μαργαρίτα σήμερα δεν θα πας στο σχολείο.
- Γιατί δεν θα πάω στο σχολείο;
- Γιατί προέκυψε κάτι;
- Τί;
- Ήρθε μια αρρώστια στην Κύπρο παιδί μου ο Κορωνοϊός.
- Και γιατί να μην πάμε στο σχολείο είναι τόσο πολύ επικίνδυνος;
- Ναι, επειδή μπορεί πολύ εύκολα να κολλήσει ο ένας τον άλλο.
- Εντάξει, όμως αύριο θα πάω στο σχολείο έτσι δεν είναι;
- Όπως φαίνεται όχι.Θα μείνουμε σπίτι για όσο χρειαστεί, ούτε τους 

συγγενείς μας θα δούμε, ούτε θα πάμε στα εστιατόρια, με λίγα λόγια 
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δεν θα πάμε πουθενά.
- Δηλαδή δεν θα πάμε ούτε στα καταστήματα;
- Όχι, Μαργαρίτα μου, όλα θα είναι κλειστά. Θα μείνουμε σπίτι.
- Καλά εντάξει.
Οι μέρες περνούσαν σιγά σιγά η Μαργαρίτα άρχισε να βαριέται και δεν 
ήξερε τι να κάνει. Μια μέρα που καθόταν στον καναπέ και έβλεπε κάτι 
στην τηλεόραση ένιωσε ένα απαλό χτύπημα στην πλάτη της, γύρισε και 
είδε μία νεραΐδα. 

Στην αρχή φοβήθηκε όμως μετά θυμήθηκε πως οι νεράιδες είναι καλές, 
αφού έτσι λένε στα παραμύθια. 

Η νεραΐδα την πήρε από το χέρι και αμέσως εμφανίστηκε ένα μονοπάτι. 

- Πως σε λένε; είπε η νεράιδα.
- Μαργαρίτα, εσένα;
- Λίζα. Ακολούθησε με Μαργαρίτα.
- Γιατί;
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- Ακολούθησε με και θα δεις.
Την ακολούθησε λοιπόν η Μαργαρίτα, αφού δεν είχε κάτι να κάνει. 
Καθώς περπατούσαν είδε ένα κρυστάλλινο παλάτι. 

- Κοίτα! είπε η Μαργαρίτα. Ένα κρυστάλλινο παλάτι!
- Εκεί πάμε! Αυτή είναι η χώρα των νεράιδων! Εδώστηνπρωτεύουσα 

της νεραϊδοχώραςζει η Βασίλισσα. Θα γνωρίσεις τη χώρα όπου ζώ. 
- Ουάο! Πού είναι το σπίτι σου;
- Έλα πάμε και θα σου το δείξω.
- Φτάσαμε,είπε σε λίγο η νεραΐδα.
- Τέλεια! Θέλω να γνωρίσω και τη Βασίλισσα σας!
- Μην βιάζεσαι, θα γνωρίσεις όλη την πόλη.
- Πότε; 
- Σήμερα, αύριο, μεθαύριο…
- Τι εννοείς;
- Εννοώ πως όταν βαριέσαι θα σε πιάνω από το χέρι και θα έρχεσαι 
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μαζί μου και θα σε φέρνω εδώ.
- Τέλεια!
- Λοιπόν, φτάσαμε είσαι έτοιμη να χτυπήσεις την πόρτα;
- Ναι!
- Ένα, δύο, τρία, χτυπώ!Τώρα τι θα γίνει;
- Θα γνωρίσεις τη Βασίλισσα μας!
- Μα, δεν φόρεσα τα καλά μου ρούχα.
- Δεν πειράζει θα μεταμορφώσω τα ρούχα σου από μαύρες φόρμες 

σε ένα πολύχρωμο και λαμπερό φόρεμα!
- Ωραία, ευχαριστώ! Όμως δεν βλέπω τη Βασίλισσα στο θρόνο της, 

πού είναι;
- Δεν ξέρω παράξενο, η Βασίλισσα μας βρίσκεται πάντα στο θρόνο 

της. 
- Αυτό σημαίνει ώρα για περιπέτεια!
- Τι εννοείς ώρα για περιπέτεια; είπε η νεράιδα λίγο σκεφτική.
- Εννοώ πως θα ψάξουμε σε βουνά και λαγκάδια για να την βρούμε.
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- Περίμενε πρώτα να ρωτήσουμε τους αυλικούς. 
- Καλά, πού βρίσκονται;
- Κανονικά θα έπρεπε να ήταν όλοι εδώ.
- Οι υπηρέτες;
- Σωστά, να ρωτήσουμε τους υπηρέτες, όμως και αυτοί πού να 

βρίσκονται άραγε;
- Να τους! 
Όταν πήγαν αντίκρυσαν ένα χάος στα μάτια τους.
- Ντουργκάν, τι συμβαίνει; ρώτησε η Λίζα;
- Χάθηκε η Βασίλισσα, απάντησε ο Ντουργκαν.
- Αυτό το καταλάβαμε! Πώς;
- Δεν ξέρω. Ποια είναι αυτή;
- Είναι η Μαργαρίτα.
- Μαργαρίτα αυτός είναι ο Ντουργκάν, ο αδελφός μου.
- Χαίρω πολύ δεσποινίς μου. Πώς από εδώ; της είπε.
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- Εγώ την έφερα, απάντησε η Λίζα.
- Γιατί;
- Ας το θα σου εξηγήσω σε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα πρέπει 

να επικεντρωθούμε στο που πήγε η Βασίλισσα. Πρέπει να το 
εξερευνήσουμε.

- Εντάξει. Πώς ξεκινάμε;
- Κατ’ αρχήν πρέπει να πούμε σε όλους να κάνουν ησυχία για να 

μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε και αν θέλουν να μας βοηθήσουν, 
είπε η Μαργαρίτα.

- Σωστά λέει η μικρή όμως πώς; Λέει ο Ντουργκαν.
- Δεν ξέρω, απάντησε η Μαργαρίτα.
- Το βρήκα είπε η Λίζα. Θα αποσπάσουμε την προσοχή τους με τη 

Μαργαρίτα. Μόλις οι νεράιδες κοιτάξουν τη Μαργαρίτα θα σωπάσουν 
και θα τους πούμε πως πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο όλοι μαζί.

- Τι σχέδιο; ρώτησε ο Ντουργκάν.
- Θα το σκεφτούμε εκείνη την ώρα.
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- Εντάξει είμαστε έτοιμοι; ρώτησε η Μαργαρίτα.
- Φυσικά,είπε ο Ντουργκαν, ξεκινάμε.
- Κοιτάξτε, κοιτάξτε, αυτή είναι η καινούργια μας φίλη, δεν είναι 

πολύ όμορφη; Λέει η Λίζα.
- Την λένε Μαργαρίτα, συμπλήρωσε ο Ντουργκάν.
Μόλις οι νεράιδες γύρισαν και είδαν τη Μαργαρίτα τους εξήγησαν πως 
πρέπει να συνεργαστούν και να μην μιλάνε όλες μαζί για να μπορέσουν 
να βρουν τη Βασίλισσα τους. 

Όμως οι νεράιδες άρχισαν να μιλάνε όλες μαζί, άλλες έλεγαν πως 
χάθηκε η Βασίλισσα, άλλες φώναζαν πως πρέπει να πάνε από εδώ και 
άλλες πως πρέπει να πάνε από εκεί και κάποιες δεν άντεχαν από τις 
φωνές και αναγκάστηκαν να φύγουν.Τι να κάνουν λοιπόν η Μαργαρίτα, 
η Λίζα και ο Ντουργκάν έφυγαν και αυτοί και πήγαν σε ένα ήσυχο μέρος 
για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν. Σκέφτηκαν, ξανασκέφτηκαν και η 
Λίζα είπε:
- Το βρήκα το βρήκα!
- Για πες μας τι σκέφτηκες; ρώτησε ενθουσιασμένη η Μαργαρίτα. 
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- Πρέπει να ψάξουμε σε όλη τη χώρα.
- Και πως ξέρεις όλα τα μέρη της χώρας;
- Τα ξέρω, έχω ένα χάρτη που πάνω έχει κάθε λεπτομέρεια της 

νεραϊδοχώρας.
- Ωραία, ξεκινάμε είπε χαρούμενος ο Ντουργκαν.
Έψαξαν λοιπόν σε όλη τη χώρα και ρωτούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά 
τους. Όμως δεν βρήκαν ούτε ίχνος της Βασίλισσας.
- Και τώρα τι κάνουμε που ψάξαμε παντού και δεν βρήκαμε τίποτα, 

είπε ο Ντουργκαν.
- Για μισό λεπτό, πίσω από εκείνα τα δέντρα βλέπω ένα μικρό σπίτι. 
- Πάμε να δούμε, ρώτησε η Μαργαρίτα.
- Ναι, πάμε είπε η Λίζα.
Πέρασαν πελώριους θάμνους, επικίνδυνα αγκάθια και πανύψηλα δέντρα, 
ύστερα από πολύ κόπο έφθασαν στο σπίτι. Ήταν ένα παλιό σπίτι με 
στάβλο, πολλά μαλλιαρά πρόβατα και ένα άλογο. Με θαρραλέο ύφος 
χτύπησαν την πόρτα. 
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- Περάστε, είπε ευγενικά μια φωνή.
Μόλις μπήκαν αντίκρυσαν ένα γεροντάκι να κάθεται μπροστά στο τζάκι 

του και να διαβάζει εφημερίδα. 
- Γειά σας, είπε ο Ντουργκάν.
- Καλώς τους, είπε το γεροντάκι.
- Πως σας λένε, ρώτησε ο Ντουργκάν.
- Βασίλη, εσάς.
- Εμένα με λένε Ντουργκάν, αυτή είναι η αδελφή μου η Λίζα και αυτή 

είναι η φίλη μας η Μαργαρίτα.
- Ελάτε μέσα, να σας κεράσω κάτι είπε το γεροντάκι.
- Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε κάτι.
- Δεν γίνεται κάτι να κεραστείτε φαίνεστε κουρασμένοι.
- Μπορείτε να μας δώσετε λίγο νεράκι, διψάσαμε με τόση πεζοπορία, 

είπε η Μαργαρίτα.
- Ευχαρίστως, είπε το γεροντάκι και τους πρόσφερε από ένα ποτήρι 

κρύο νερό. 
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- Ποιος είναι ο λόγος που ήρθατε μέχρι εδώ, τους ρώτησε.

- Ψάχνουμε τη Βασίλισσα, μήπως την είδατε;

- Ναι, την έχω δει καθήστε και θα σας πω. Το πρωί άκουσα φωνές 
έξω από το σπίτι μου και βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει. Είδα τη 
Βασίλισσα να την κρατάνε δύο ληστές. Η Βασίλισσα ζητούσε βοήθεια 
και εγώ τους ακολούθησα. Πήγαν πολύ μακριά σε μια κορυφή, σε 
ένα σπίτι τοσοδούλικο που μόλις φαινόταν, θέλετε να σας πω που 
είναι για να πάτε να την βρείτε;

- Ναι σας παρακαλούμε πείτε μας.

Και το γεροντάκι τους εξήγησε το δρόμο και τους έδωσε το άλογο τουγια 
να μπορέσουν να φθάσουν πιο γρήγορα.

Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν και κατάφεραν να βρουν το τοσοδούλικο 
σπιτάκι στην κορυφή του λόφου. Πήραν τη Βασίλισσα και επέστρεψαν 
στο σπίτι του γέροντα για να τον ευχαριστήσουν και να του δώσουν το 
άλογο. 
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Στη συνέχεια, επέστρεψαν στο παλάτι. Η Λίζα, είπε το μυστικό της στη 
Μαργαρίτα πως ήταν η κόρη της Βασίλισσας και έγινε ένα λαμπρό πάρτι 
για την επιστροφή της Βασίλισσας.

Στο τέλος του πάρτι η Μαργαρίτα έφυγε και επέστρεψε στο κρεββάτι της 
γιατί ήταν πολύ κουρασμένη από την περιπέτεια που είχε ζήσει. Η Λίζα 
όπως υποσχέθηκε κάθε φορά που βαριόταν η Μαργαρίτα την έπαιρνε 
από το χέρι και πηγαίνανε στη νεραϊδοχώρα για νέες περιπέτειες.
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Περιπέτειες με μια χρονομηχανή
του Αντρέα Πτωχόπουλου

Ήταν ένα απόγευμα του Απρίλη και όλοι ήμασταν κλεισμένοι στο 
σπίτι, σε καραντίνα, λόγω του κορωνοϊού. Εγώ, ο Στίβεν Τζάκσον 
χάζευα στο κινητό μου διάφορες ταινίες, ενώ η αδελφή μου, η Μαρία 
Τζάκσον περνούσε τις ώρες της παίζοντας θέατρο στο υπόγειό μας, 
μια παράσταση που τη λένε «Ο βασιλιάς του ουρανού». Υποτίθεται ότι 
είναι μια τραγωδία. Στο μεταξύ κατέβηκα στο υπόγειο που εκεί ήταν η 
Μαρία. 

Προχωράω και βρίσκω μια πόρτα. Περίεργο, ποτέ δεν είχα δει αυτή την 
πόρτα στο υπόγειο. «Από πότε υπήρχε αυτή η πόρτα;» σκέφτηκα. «Λες 
να έχει ζόμπι ή κρυμμένους θησαυρούς»; Την ανοίγω και βρίσκω ένα 
τεράστιο τρένο που γράφει πάνω του «Χρονομηχανή - Τρένο 2000». 
Μπαίνω μέσα γεμάτος περιέργεια. 

Μόλις μπαίνω, το τρένο ξεκινάει και τα πάντα κινούνται πολύ γρήγορα. 
Ακούγεται μια φωνή από το τρένο που λέει: «Καλοσωρίσατε στην 
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Αρχαία Ρώμη ταξιδιώτες». Κατεβαίνω από το τρένο και όλοι οι Ρωμαίοι 
φωνάζουν:

-  Γεια σου καινούριε μονομάχε.
-  Μονομάχος εγώ; 
Τότε ο Ιούλιος Καίσαρας εμφανίζεται και λέει: 
-  Λοιπόν καινούριε μονομάχε, θα παλέψεις με τον Σπάρτακο.

 Λίγο πριν ξεκινήσω τον αγώνα ο Ιούλιος Καίσαρας μου δίνει ενα μεγάλο, 
μυτερό, κοφτερό σπαθί και μια ασπίδα. Μετά εμφανίζεται ο Σπάρτακος 
και σκέφτομαι: «Ω ρε φίλε, είναι πάρα πολύ καλός, θα πεθάνω». Σε λίγο 
ο Ιούλιος Καίσαρας διέταξε να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Μετά αρχίσαμε 
να παλεύουμε μεταξύ μας και τελικά ο Σπάρτακος τα παράτησε γιατί 
δεν ήθελε να αγωνιστεί μαζί μου άλλο. 

Λίγο αργότερα, ήρθε ξανά εκείνο το τρένο κι εγώ μπήκα γεμάτος 
περιέργεια για να δω που θα με πήγαινε. Όλα κινούνταν πάρα πολύ 
γρήγορα. Μία ώρα μετά ακούγεται μια φωνή: 



241

-  Φτάνουμε στον προορισμό μας σε 21 ωρες και 55 λεπτά. 

Ρώτησα τον κύριο που οδηγούσε το τρένο: 

- Μπορούμε να κάνουμε παράκαμψη; 
Ο κύριος ρώτησε: 
-  Ποιο είναι το όνομά σου πιτσιρίκα; 
- Στίβεν Τζάκσον, κύριε.
- Λοιπόν κύριε Στίβεν Τζάκσον, φυσικά μπορούμε να κάνουμε 

παράκαμψη. Πού θέλεις να πας;
- «Στη Χώρα των Μυστηρίων και Θησαυρών». Πόση ώρα θα πάρει η 

παράκαμψη; 
- Μία ωρα. 
- Ας κάνουμε παράκαμψη. 
-  Εντάξει Στίβεν.
Έπειτα από μία ώρα φτάσαμε στη «Χώρα των Μυστηρίων και Θησαυρών». 
Όταν κατεβήκαμε βρήκα ένα σημείωμα που έγραφε: «Για να φύγεις 
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πρέπει να βρεις τον τεράστιο θησαυρό. Ακολούθησε τις οδηγίες. Πρώτα 
στρίψε Νότια. Μετά στρίψε Βόρεια. Πήγαινε Ανατολικά και τέλος 
πήγαινε προς Δυτικά». Ακολούθησα όλες τις οδηγίες που έγραφε και 
κατέληξα στον τεράστιο θησαυρό. Όταν τον άνοιξα εμφανίστηκε το 
τρένο και με πήγε σπίτι μου. 

Τι περιπέτεια κι αυτή! 
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Νεραϊδοπεριπέτειες
της Χρυσοθέμιδος Ρώσσου

- Ουάο! Τι όμορφες νεράιδες είναι αυτές. Μακάρι να ήμουνα και εγώ 
μια από αυτές. Πάω να δω τι κάνουν.

Κορίτσι: Γειά σας!

Σούζη: - Γειά σου! Τι γυρεύειες εδώ έξω; Έχουμε κορωνοϊό, το ξέχασες;

Κορίτσι: Όχι φυσικά, δεν το ξέχασα απλά ήθελα να ρωτήσω κάτι και να 
σας δώ.

Σούζη: Αχ! Συγγνώμη! Δεν γνωριστήκαμε. Εγώ είμαι η Σούζη και αυτή 
είναι η αδερφή μου η Σιση. 

Σίση: Γειά

Σούζη: Και αυτή είναι η αδερφή μου η Λούλου.

- Είμαστε τρίδυμες, είπαν όλες μαζί.
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Κορίτσι: Ωραία! Καλά εσείς δεν κολλάτε κορωνοϊό;
Λούλου: Και φυσικά κολλάμε και εμείς άνθρωποι είμαστε.
Κορίτσι: Εντάξει, τότε θέλετε να παίξουμε κάτι, είπε το κορίτσι.
Σίση: Ναι, φυσικά!
Λούλου: Αλλά, να κρατάμε αποστάσεις
Κορίτσι: Τι να παίξουμε;
Σούζη: Να παίξουμε κρυφτό.
Κορίτσι: Ωραία! είπαν όλες.
Λούλου: Τα φυλώ: 5, 10, 15, 20, 25… Παιδιά ελάτε γρήγορα! Άκουσα 
τον κορωνοϊό να έρχτεαι.
Σιση: Κρυφτείτε όλοι στην καλύβα των νεράιδων.
Σούζη: Να τον.
Κορίτσι: Μμμμμ! Τι νόστιμα γλυκά, έχει πολύ καιρό να φάω κάτι τέτοια 
γλυκά.
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- Εεεε: Εσύ μας τρως τα γλυκά μας.

Σούζη: Λούλου σταμάτα! Η καλύβα μας έχει τόσα πολλά γλυκά. Μην 
είσαι τσιγγούνα.

Σίση: Σταματήστε βρε κορίτσια. Το κοριτσάκι φαίνεται ότι έχει καιρό 
να φάει τόσο νόστιμα γλυκά.

Κορίτσι: Άντε να βγούμε έξω, θα ανέβει το ζάχαρο μας με τόσα γλυκά. 

Και μέχρι να βγουν έξω οι νεράιδες και το κορίτσι μια έκπληξη τις 
περίμενε.

- Γειά σας, είπε μια πεταλούδα. 

Σούζη: Ποια είσαι εσύ;

- Εγώ είμαι η Κάρον, η πεταλούδα. Η ομορφότερη και η πιο πολύχρωμη 
από όλες τις πεταλούδες. Επίσης είμαι και η πιο μικρή πεταλούδα. 

Όλες: Ουάο. Απίστευτο!

Κάρον: Τι είναι το απίστευτο; Μια πεταλούδα είμαι.
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Σίση: Μα δεν είσαι μια απλή πεταλούδα, είσαι μια ξεχωριστή πεταλούδα.

Λούλου: Μη με πλησιάζεις, έχουμε κορωνοϊό, το ξέχασες;

Κάρον: Τι είναι ο κορωνοϊός; Και όχι δεν ξέχασα ότι έχουμε κορωνοϊό 
γιατί δεν τον ξέρω.

Σούζη: Ωραία! Θα σου εξηγήσω εγώ τι είναι ο κορωνοϊός.

Κορίτσι: Εγώ θα εξηγήσω, μίλησες αρκετά εσύ. Λοιπόν, ο κορωνοϊός είναι 
μια ίωση που μπορείς να κολλήσεις από οποιοδήποτε. Τα συμπτώματα 
του κορωνοϊού είναι: ρινική καταρροή, βήχας, πονόλαιμος. Πυρετός, 
δυσκολία στην αναπνοή.

Κάρον: Τώρα κατάλαβα.

Σούζη: Τώρα που κατάλαβες πάμε έξω να παίξουμε.

Κάρον: Εντάξει!

Κορωνοϊός: Τι γυρεύετε εσείς εδώ έξω; Έπρεπε να ήσασταν στο σπίτι 
σας σε καραντίνα.
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Σίση: Εμείς στείλαμε μήνυμα και ένα κοριτσάκι ήρθε κατά πάνω μας.

Κορωνοϊός: Αααααααα! Τώρα πηγαίνετε σπίτι σας.

Λούλου: Εντάξει κορωνοϊέ.

Έτσι όλοι πήγαν σπίτι τους και υποσχεθήκανε ότι δεν θα ξαναβγουν 
έξω άσκοπα. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και μεις καλύτερα.
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Τίποτα δεν είναι ίδιο
της Ιωάννας-Μαρίνας Ιωάννου

Tον τελευταίο καιρό τίποτα δεν είναιίδιο. Έτσι που πηγαίναμεσχολείο 
και είχαμε την ρουτίνα μας, έτσι απλά στα καλά καθούμενα εμφανίστηκε 
αυτός ο κορωνοϊός από το πουθενά. Μας έκλεισε τις καφετέριες, τα 
εστιατόρια, τα κέντρα διασκέδασης, τα πάρκα, τα φροντιστήρια, ακόμη 
και το σχολείο και δεν έφταναν όλα αυτά μας ανάγκασε να μείνουμε σπίτι 
και να μην βλέπουμε τους φίλους μας!!!! Θα πρέπει λέει να μείνουμε 
καραντίνα στο σπίτι!!!

 Στην αρχή όταν άκουσα μια εβδομάδα δεν με πείραξε, μπορώ να σας πω 
πως μου άρεσε, μα μετά ένας μήνας, αυτό παραπάει και τώρα υπάρχει 
και το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν αυτή τη σχολική χρονιά τα σχολεία. 
Καλά, εγώ τώρα έχω να δω τους φίλους μου ένα μήνα και θα κάνω να 
τους δω δεν ξέρω και εγώ ποσό καιρό. Έχουν αρχίσει οι μέρες μου να 
μοιάζουν ατέλειωτες σαν αιώνες και κουραστικές δεν έχω τι άλλο να 
παίξω. Μπορεί να έχω σπίτι εκατοντάδες παιχνίδια μα μετά από τόσες 
μέρες τα έχω παίξει όλα τόσες πολλές φορές που τα βαρέθηκα!!!
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Μια μέρα εκεί που ζωγράφιζα στο δωμάτιο μου ο μπαμπάς μου, μου 
χτύπησε την πόρτα και μου πρότεινε να πάμε μαζί για περπάτημα και αν 
ήθελα να πάρω και το πατίνι μου. Του έγνεψα καταφατικά, παράτησα 
την ζωγραφική και πήρα την τσάντα μου με ένα μπουκάλι νερό. Αμέσως 
σκέφτηκα να προτείνω και στην αδελφή μου να έρθει μαζί μας. Της το 
πρότεινα και αυτή με την σειρά της το βρήκε εξαιρετική ιδέα και έτσι 
ετοιμάστηκε μεμιάς. Μέσα σε πέντε λεπτά ήμασταν όλοι έτοιμοι για 
να πάμε βόλτα στην παράλια που βρίσκεται κοντά στο σπίτι μας. Στον 
δρόμο γελούσαμε, μιλούσαμε και παίζαμε προσπερνώντας ο ένας τον 
άλλον.

Όταν φτάσαμε στην παραλία στρώσαμε κάτω στην άμμο την πετσέτα 
μας και ορμήσαμε στην θάλασσα. Το νερό μας φάνηκε κρύο και για να 
ζεσταθούμε αρχίσαμε να τρέχουμε κατά μήκος της θάλασσας. Μέσα 
στην θάλασσα υπήρχαν μικροσκοπικά ψαράκια. Εγώ πρότεινα στην 
αδελφή μου να προχωρήσουμε κι άλλο γιατί το νερό δεν έφτανε καν 
έως στο γόνατο μας. Προχωρήσαμε και ξάφνου είδα πεσμένη πάνω σε 
ένα μικρό βράχο μια μικρή φώκια. Ξαφνιάστηκα και αρχικά σκέφτηκα 
να την αφήσω εκεί, μα μετά την λυπήθηκα και φώναξα στον μπαμπά 
μου να έρθει να την βοηθήσει. Ο μπαμπάς μου τότε μπήκε γρήγορα 
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στην θάλασσα παραξενεμένος και ανυπόμονος, γιατί πρώτη του φορά 
θα έβλεπε από κοντά μια φώκια. Όταν είδε την μικρή φώκια πάνω 
στο βράχο, μείνε έκπληκτος και ανήσυχος γιατί δεν έβρισκε κάποιο 
τρόπο για να τη βοηθήσει. Τότε σκέφτηκα να τηλεφωνούσαμε σε κάποιο 
κτηνίατρο για να έρθει να την πάρει από εκεί και να την μεταφέρει στο 
κτηνιατρείο του για να την βοηθήσει ή έστω να μας δώσει κάποιες 
οδηγίες για να την βοηθήσουμε εμείς. 

Το είπα στον μπαμπά μου και τηλεφώνησε σε ένα φίλο του κτηνίατρο. 
Αυτός μας είπε πως μπορούσε να έρθει να την βοηθήσει όμως μέχρι 
να έρθει εμείς θα έπρεπε να της παρέχουμε τις πρώτές βοήθειες. 
Μας εξήγησε πως θα έπρεπε να την βγάλουμε έξω στην άμμο και 
να σταματήσουμε οποιαδήποτε αιμορραγία που μπορεί να υπήρχε. 
Τη σύραμε με προσοχή στην αμμουδιά για να μπορέσουμε να την 
βοηθήσουμε. Ευτυχώς παρατήρησα ότι δεν είχε κάποια αιμορραγία 
αλλά παρόλα αυτά δεν φαινόταν καλά, έδειχνε κάτι να την ταλαιπωρεί. 

Η αδελφή μου καθόταν διπλά από την μικρή φώκια και έπαιζε με το 
φτυαράκι και το κουβαδάκι της φτιάχνοντας κάστρα στην άμμο. Ο 
μπαμπάς μου μιλούσεακόμα με τον κτηνίατρο και εγώ προσευχόμουν ο 
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κτηνίατρος να έρθει γρήγορα και να πάνε όλα καλά. Ομπαμπάς μου όταν 
έκλεισε το τηλέφωνο και με παρηγόρησε λέγοντας μου πως ο κτηνίατρος 
θα ερχόταν σε πέντε με δέκα λεπτά και έτσι ανακουφίστηκα για λίγο.

(Λεπτά αργότερα …)

Ο κτηνίατρος είχε φτάσει στην παραλία και μαζί με τους βοηθούς του 
κατέβασαν από το φορτηγό το φορείο πάνω στο οποίο θα ξάπλωναν την 
φώκια που θα την μεταφέρουν στο κτηνιατρείο για να την εξετάσουν. 
Την ανέβασαν με προσοχή λες και ήταν πορσελάνινη κούκλα. Έβαλαν στο 
κρεβατάκι και απευθείας στο φορτηγό και ξεκινήσαν για το κτηνιατρείο. 
Ρώτησα τον μπαμπά μου εάν μπορούσαμε να πηγαίναμε σε καμιά ώρα για 
να βλέπαμε πως ήταν, γιατί ανησυχούσαμε πολύ εγώ και η αδελφή μου, 
μα ο μπαμπάς μου είπε πως ρώτησε τον κτηνίατρο πριν που μιλούσαν 
στο τηλέφωνο το ίδιο ακριβώς πράγμα και αυτός του απάντησε πως δεν 
μπορούμε σήμερα γιατί θα τις έκαναν εξετάσεις για να δουν πώς να την 
περιθάλψουν. Μου είπε όμως πως εάν σε λίγες μέρες είναι καλύτερα θα 
μπορούσαμε να την επισκεφτούμε. 
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Είχε αρχίσει να βραδιάζει σιγά-σιγά και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε 
το παιχνίδι μας στην θάλασσα γιατί την νύχτα θα μπορούσαμε πιο εύκολα 
να σκοντάψουμε και τα κύματα την νύχτα γίνονται πολλές φορές πιο 
άγρια. 

Ξεκίνησα να μαζεύω τα πράγματα μας μαζί με τον μπαμπά μου και την 
αδελφή μου, σκουπιστήκαμε, βάλαμε παπούτσια και πήραμε το δρόμο 
προς το σπίτι μας. Όταν φτάσαμε στο σπίτι η μαμά μας πηρέαγκαλιά 
και μας ρώτησε που ήμασταν τόση ώρα και γιατί δεν απαντούσαμε στα 
τηλεφωνά που μας έπαιρνε. Ο μπαμπάς της εξήγησε για το περιστατικό 
και η αδερφή μου ανέλαβε να κάνει τη περιγραφή με κάθε λεπτομέρεια. 
Η μαμά μου έμεινε με ανοικτό το στόμα και ενώ στην αρχή δεν μας 
πίστεψε στη συνέχεια ο μπαμπάς μου της έδειξε το τηλέφωνο του φίλου 
του του κτηνίατρου που ήταν πρώτο στην λίστα και μας πίστεψε !!!

Την επόμενη μέρα ο κτηνίατρος μας τηλεφώνησε και μας είπε πως 
μπορούσαμε να πάμε να δούμε την φώκια γιατί ήταν πολύ καλύτερα. 
Όπως είχε εξηγήσει στον μπαμπά μου, είχε καταπιεί ένα σακούλι 
πλαστικό που κάποιος ασυνείδητος πέταξε στη θάλασσα και χρειάστηκε 
να της το αφαιρέσουν από το στομάχι. Μόλις μας το είπε ο μπαμπάς, 
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μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να πάμε στο κτηνιατρείο αφού είχαμε όλοι 
πολύ αγωνία. Μόλις φτάσαμε στο ιατρείο η αδελφή μου και εγώ τρέξαμε 
γρήγορα και πήγαμε στον δωμάτιο που βρισκόταν η μικρή φώκια και 
την είδαμε από το γυαλί να κοιμάται ήσυχα. Ήταν πολύ γλυκούλα και 
φαινόταν τόσο ήρεμη!
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Περιπέτειες στην χώρα των τεράτων 
της Κατερίνας Κάγκα

Η ιστορία διαδραματίζεται: 26/4/2020, ώρα: 10:30 π.μ.

Καθισμένη στον καναπέ, στο σαλόνι του σπιτιού της, η δωδεκάχρονη 
Ζωή έπαιζε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με τον αδελφό της, τον Αναστάση. 

Ήταν ένα επιτραπέζιο στο οποίο έπρεπε να εξοντώνεις τέρατα για να 
παίρνεις πόντους. Αν τα τέρατα σε εξόντωναν, έχανες το παιχνίδι.

Ο Αναστάσης είχε αρχίσει να χτυπά ένα πολύ δυνατότερο απ’ αυτόν και 
σχεδόν είχε ηττηθεί. Η Ζωή από την άλλη, είχε αρχίσει να εξοντώνει 
ιπτάμενα αγγούρια για τα οποία χρειαζόταν ένα χτύπημα για να τα 
εξοντώσει και δεν είχε πάθει καμιά ζημιά ο παίχτης της. Μετά συνέχισε 
με τους ελεφαντόλυκους που δεν ήταν πολύ δυνατά, δε σου προκαλούσαν 
πολλή ζημιά, αλλά είχαν πολλούς πόντους ζωής.

- Σειρά σου Αναστάση!, είπε η Ζωή.
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- Ωχ! Μ’ έφαγε το τέρας, είπε λυπημένα ο Αναστάσης. 

- Θύμισε μου τι τέρας είναι.

- Eίναι τιγροκαρχαρίας, πολύ δυνατός και έχει πολλή ζωή.

- Σου είπα να μην μπλέκεις με τιγροκαρχαρίες!

- Μα είναι πολλοί πόντοι! Νόμιζα πως έτσι θα σε νικούσα…

- Δεν έχει σημασία η νίκη, αλλά η χαρά του παιχνιδιού! Και, για 
κοίτα, είπε η Ζωή, δείχνοντας του το πιόνι του τιγροκαρχαρία, αυτό 
το τέρας δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μας! Μαζί σου ίσως, αλλά και με 
τους δύο, όχι, ποτέ!

- Μακάρι να γινόταν έτσι και με τον κορωνοϊό, μουρμούρισε ο 
Αναστάσης. 

- Έτσι είναι. Αλλά όχι ένας άνθρωπος μόνος του. Πολλοί μαζί 
είναι που τα καταφέρνουν. Και όταν όλος ο κόσμος προσπαθήσει να 
τον σταματήσει, θα νικήσουμε και τον κορωνοϊό. Υπομονή θέλει μόνο, 
υπομονή. 
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Αυτά τα λόγια δεν ήταν δικά της. Κάποιος της τα είχε πει. Μα ποιός; 
Δεν μπορούσε να θυμηθεί. 

- Ίδια με τον μπαμπά είσαι. Και ο μπαμπάς τα ίδια λέει, είπε ο 
Αναστάσης.

Ναι! Ο μπαμπάς της! Αυτός της είχε πει αυτά τα λόγια. Τώρα, ο μπαμπάς 
της δεν ήταν εδώ κοντά της. Ήταν στην Αμερική. Είχε πάει εκεί για 
θέματα δουλειάς. Λόγω κορωνοϊόύ έπρεπε να μείνει εκεί. 

Θυμόταν την τελευταία φορά που τον είδε, που τον αγκάλιασε. Την 
μέρα που θα έφευγε. Πριν να εμφανιστεί ο κορωνοϊός.

«Αντίο μπαμπά! Θα σε δούμε σύντομα, έτσι;» του είχε πει. Ο μπαμπάς 
της απάντησε, «Θα είναι μόνο για ένα με δύο μήνες. Θα σας γράφω και 
θα σας τηλεφωνώ κάθε βδομάδα, το υπόσχομαι». Η Ζωή δεν ήθελε να 
φύγει ο μπαμπάς της. Θυμόταν που μπήκαν στο αυτοκίνητο και πήγαν 
στο αεροδρόμιο και τον αποχαιρέτησαν. Εκείνο το τελευταίο το θυμάται 
καθαρά. Τον αγκάλιασε και του χαμογέλασε. Ένα δάκρυ της ξέφυγε. 

- Ζωή, νομίζεις ότι ο μπαμπάς είναι καλά; την έβγαλε από τις σκέψεις 
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της ο Αναστάσης. Υπάρχουν πολλά κρούσματα κορωνοϊόυ στην Αμερική, 
και η μαμά φαίνεται να ανησυχεί. 

- Ναι, θα είναι μια χαρά όπως και εμείς, απάντησε η Ζωή, αν και 
ανησυχούσε και εκείνη.

Μια ώρα αργότερα, η Ζωή βαρέθηκε να παίζει το επιτραπέζιο. 

- Παίζουμε το βιντεοπαιχνίδι;, ρώτησε.

- Ναι! Απάντησε χαρούμενος ο Αναστάσης.

Άναψε την τηλεόραση, ετοίμασε το βιντεοπαιχνίδι, έβαλε στο πάτωμα τις 
κονσόλες του παιχνιδιού και το άρχισε. Η Ζωή διάλεξε τον χαραχτήρα 
που της άρεσε περισσότερο, τη «Ζωή». Ο Αναστάσης όπως πάντα, 
διάλεξε τον «Άλεξ».

Η Ζωή, όταν έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, ένιωθε να είναι μέσα τους. 

Βρίσκονταν σε ένα δωμάτιο με μια πόρτα που έγραφε πάνω Start. Η Ζωή 
άνοιξε την πόρτα, και μετά οι δυό τους βρέθηκαν σε ένα πιο μεγάλο 
δωμάτιο. Στους τοίχους, υπήρχαν εικόνες από τέρατα. Η Ζωή διάλεξε 
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ένα αρκουδοσκούληκο και άρχισε να το χτυπά. Ο Αναστάσης έκανε το 
ίδιο σε έναν ελεφαντόλυκο. Σε λίγο, τα είχαν εξοντώσει.

- Τώρα, πάμε να εξοντώσουμε ένα τιγροκαρχαρία μαζί!, είπε με 
σιγουριά η Ζωή.

- Καλά, είπε ο Αναστάσης, όχι όμως πολύ πειστικά.

Άρχισαν να χτυπούν τον τιγροκαρχαρία, που άρχισε να τους χτυπά 
εναλάξ. Σε λίγο, ο τιγροκαρχαρίας έπεσε κάτω άψυχος. 

- Πάω να ξαπλώσω λίγο, είναι μεσημέρι. Θα φάω πιο μετά, δεν 
πεινάω τώρα, είπε νυσταγμένα ο Αναστάσης και σηκώθηκε να πάει στο 
δωμάτιό του. 

Η Ζωή αποφάσισε να κοιμηθεί και η ίδια λίγο στον καναπέ. Ξάπλωσε 
και έκλεισε τα μάτια…

Βρέθηκε σε ένα δωμάτιο με μια πόρτα που έγραφε πάνω «Start». Άνοιξε 
την πόρτα και βρέθηκε σε ένα μεγαλύτερο δωμάτιο. Στους τοίχους, 
υπήρχαν εικόνες με τέρατα. Διάλεξε ένα ανθρωπόψαρο. Μετά από 
αρκετή ώρα, το εξουδετέρωσε. Μετά, διάλεξε έναν τυφλοκόρακα, που 
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τον ξεφορτώθηκε εύκολα. Σειρά είχε ένα γουρουνολιόνταρο, που την 
έστειλε μακρυά με ένα χτύπημα. «Ώστε έτσι θέλεις να το παίξουμε, ε;», 
ρώτησε η Ζωή.

Όρμησε πάνω του, ρίχνοντας το κάτω αναίσθητο. Πήρε τους πόντους 
της και συνέχισε. Σειρά τώρα είχε ένας ταύρος-τσιτάχ, που τον έστειλε 
στον τοίχο με μια δυνατή κλωτσιά. Τώρα είχε αρκετούς πόντους για 
να ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ του παιχνιδιού! Ένα τέρας μόνο της 
έμενε. Γι’ αυτό και διάλεξε ένα τριγροκαρχαρία, ο οποίος την έσπρωξε 
και της είπε: 

- Δε θα με αντιμετωπίσεις σύντομα, μπορεί και ποτέ. Και αν, ναι, δε 
θα είσαι μόνη σου. Μετά της χαμογέλασε, και εξαφανίστηκε. 

- Ζωή, ξύπνα, το φαγητό είναι έτοιμο, ακούστηκε μια φωνή.

Η Ζωή ξύπνησε. Τι σήμαιναν όλα αυτά; Μήπως ο τιγροκαρχαρίας από 
το όνειρο της εννοούσε κάτι που η ίδια δεν κατάλαβε; 

Το βράδυ, στις ειδήσεις, άκουσε ότι τα παιδιά δεν θα αντιμετωπίσουν 
τον κορωνοϊό σύντομα, μπορεί και ποτέ. Τότε μόνο κατάλαβε τι εννοούσε 
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ο τιγροκαρχαρίας. Δε θα αντιμετώπιζε τον ιο σύντομα, ίσως ποτέ, και 
αν το έκανε θα είχε τον Αναστάση, τον μπαμπά της, τη μαμά της και 
τους φίλους της. Δε θα ήταν μόνη! 

Ξαφνικά, η Ζωή, άκουσε ένα ήχο σαν τηλέφωνο που χτυπούσε. Αμέσως, 
αναγνώρισε τον ήχο του κινητού της. ΄Ετρεξε στο δωμάτιό της. Ο 
μπαμπάς της ήταν. Το απάντησε ανυπόμονα. 

- Γεια σου, αγάπη μου. Πώς είσαι; Ακούστηκε η φωνή του μπαμπά 
της. 

- Καλά είμαι. Εσύ; είπε η Ζωή ανακουφισμένη που άκουγε τη φωνή 
του.

- Κι εγώ καλά είμαι, μικρή μου.

- Αναστάση, έλα, μας τηλεφωνάει ο μπαμπάς! φώναξε η Ζωή.

- Τι νέα, μικρό μου αγγελάκι;, ρώτησε ο μπαμπάς της.

- Παίζουμε επιτραπέζια και βιντεοπαιχνίδια με τον Αναστάση και 
κάνουμε μαθήματα, εσύ;
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- Εγώ έχω τηλεδιασκέψεις για τη δουλειά. Ανυπομονώ να επιστρέψω 
στην κανονική καθημερινότητά μου μαζί σας. 

- Κι εγώ το ίδιο! Μας έλειψες μπαμπά και σε περιμένουμε με αγάπη! 
του είπε η Ζωή συγκινημένη και έκλεισε το τηλέφωνο. 
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Οι ταινίες κινδυνεύουν
του Αδάμου Παναγιώτου

Μια φορά κι ένα καιρό ζούσαν όλοι ήρωες από τα κινούμενα σχεδία 
σε μια τεραστία τηλεόραση. Οι ήρωες βλέποντας πως τα παιδιά δεν 
τους παρακολουθούσαν με μεγάλη αφοσίωση και αγάπη, όπως άλλοτε, 
αποφάσισαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα, που τους στεναχωρούσε. Ο 
Μικρός πρίγκιπας των παραμυθιών βλέποντας τους αγαπημένους του 
ήρωες, τον ξεκαρδιστικό Simpson, τον θαλασσινό Βob, τον αυθεντικό 
Σνομπ και τον τρομερό Απίθανο, λυπημένους τους κάλεσε στο πλανήτη 
του για να συζητήσουν για το πρόβλημά τους. 

Έφθασαν λοιπόν, στον μικρό εντυπωσιακό πλανήτη του πρίγκιπα. Αυτός 
τους είπε ότι εκείνος που ευθύνεται για το πρόβλημα είναι ο σκοτεινός 
ιππότης ο Batman. Κι αυτό γιατί πριν πολύ καιρό ο Batman τοποθέτησε 
ένα δορυφόρο στο διάστημα και με ένα πλήκτρο μαύρισε την οθόνη κάθε 
φορά που έφτανε η ώρα της προβολής τους ως κινουμένων σχεδίων. 

«Μα πως μπορεί αυτός μοχθηρός Batman να θέλει το κακό μας; Τώρα 
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εξηγείται γιατί δεν μας παρακολουθούν και μας έχουν ξεχάσει οι μικροί 
μας φίλοι», σκέφτηκαν όλοι οι φίλοι μεμιάς.

«Δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χεριά. Κάτι πρέπει κάνουμε», είπε 
ο Simpson.

«Θα σας βοηθήσω», είπε ο μικρός πρίγκιπας, «όμως θα είναι δύσκολο 
να αντιμετωπίσετε τον Batman, γιατί ο δορυφόρος είναι πάνω σε ένα 
να παγωμένο βράχο και γύρω του υπάρχουν ανεγκέφαλα τέρατα που 
βγάζουν από το στόμα τους φωτιές.

«Όχι εμείς είμαστε ταινίες και πάντα νικάμε», είπε ο Σνομπ. «Είμαστε 
μέσα» είπαν όλοι με μια φωνή. Μετά πήγαν στον βράχο να σπάσουν τον 
δορυφόρο. Οι Simpson έκαναν αντιπερισπασμό και ο Σνομπ κατασκοπεία, 
ενώ ο Bob και ο Απίθανος και ο πρίγκιπας επίθεση.

Η περιπέτεια τους μόλις ξεκίνησε και οι ήρωες ετοιμάστηκαν για να 
τιμωρήσουν τον μοχθηρό και πονηρό Βatman. Επιβιβαστήκαν στο αόρατο 
διαστημόπλοιο, που τους χάρισε ο Μικρός Πρίγκιπας και φόρεσαν τις 
στολές τους που ήταν φτιαγμένες από ατσάλι. Μετά από λίγη ώρα 
έφτασαν στον παγωμένο βράχο, αλλά αυτό που είδαν δεν τους άρεσε 
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καθόλου. Τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για αυτούς. Γύρω γύρω 
από τον βράχο υπήρχαν φλογεροί δράκοι που έβγαζαν φωτιές από το 
στόμα τους.

«Πο πο, πως θα καταφέρουμε να φτάσουμε κοντά στο βράχο και να 
καταστρέψουμε τον δορυφόρο;», είπε ο Σνομπ.

«Πράγματι θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε τους 
παντοδυνάμους δράκους και τα τέρατα, αλλά κάποια λύση θα υπάρχει» 
είπε ο Μικρός Πρίγκιπας.

«Παιδιά σκέφτηκα ένα υπέροχο και πανέξυπνο σχέδιο που θα μας 
βοηθήσει να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ο Απίθανος και εγώ θα 
πλησιάσουμε τα τέρατα για αντιπερισπασμό και εσείς θα τρέξετε 
αμέσως να τοποθετήσετε πάνω στον βράχο τις υπνωτικές βομβες», είπε 
ο Σιμσον. 

«Εσύ Σφουγγαράκι μόλις σου δώσουμε το σύνθημα θα πατήσεις το 
κουμπί για να εκραγούνε οι υπνωτικές βόμβες» φώναξε με ενθουσιασμό 
ο Μικρός Πρίγκιπας.
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Η περιπέτεια των μικρών μας φίλων μόλις ξεκινούσε και το σχέδιο τους 
έμπαινε σε εφαρμογή. Ο Απίθανος και ο Σίμσον έτρεξαν σαν αστράπη 
γρήγορα προς τους δράκους και προσπάθησαν να τους τραβήξουν την 
προσοχή. Οι δράκοι άρχισαν να βγάζουν από το στόμα τους τεράστιες 
μπάλες φωτιάς, αλλά δεν κατάφεραν να τους πληγώσουν γιατί οι στολές 
τους ήταν μαγικές. 

Ο Σφουγγάρακης έτρεξε με δύναμη προς τον δορυφόρο και πάτησε το 
κουμπί. Αμέσως οι βόμβες εξερράγησαν ενώ οι δράκοι και τα τέρατα 
αποκοιμήθηκαν. Έτσι, οι ήρωες κατάφεραν να φτάσουν στην κορφή του 
βράχου και κατάστρεψαν τον δορυφόρο. 

Τελικά, ο παγωμένος μετεωρίτης καταστράφηκε και τα παιδιά άρχισαν 
και πάλι να παρακολουθούν κινούμενα σχέδια, σαν να μην είχε προηγηθεί 
οτιδήποτε. 
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Τέλος καλό σε αυτή την ιστορία
της Γεωργίας Θεοκλήτου

Να σας γνωρίσω
ένα ιό που λέγεται

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
που ήρθε απ’ την Κίνα

να φέρει δυστυχία.

Ο Κορωνοϊός μας έκλεισε
μικρούς μεγάλους στα σπίτια
και που να βρούμε τη χαρά,
τη ψάχνουμε στ’ αλήθεια.

Με τον κορωνοϊό
εχθρό η μόνη μας χαρά

είναι τα βιβλία.
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Βιβλία παλιά, βιβλία καινούρια
μας ταξιδεύουν μακριά

και μας χαρίζουν ξεγνοιασιά.

Κορωνοϊέ κακέ,
να φύγεις για πάντα

και ‘γω για σε θα γράψω στο χαρτί
πως ήσουν μια κακιά εμπειρία
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Τέλος καλό σε αυτή την ιστορία
 Ραφαηλία Θεόκλητου (10 ετών)

Μια ιστορία θα σας πως
για τον ιό, τον Κορωνοϊό

Ήρθε τον μήνα Μάρτιο
μας κτύπησε την πόρτα

και ξαφνικά όλοι αλλάξαμε
δεν ήταν όπως πρώτα

Τα σχολεία έκλεισαν
τους φίλους χάσαμε

και από tablet και κινητά
τώρα θα τα λέγαμε

Μα εγώ νιώθω μοναξιά
τίποτα δεν είναι πια το ίδιο
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και έχω για συντροφιά
μονάχα ένα βιβλίο

Το βιβλίο που το έκανε 
δώρο η γιαγιά μου

που έχω καιρό να τη δώ
και λείπει από κοντά μου.

Θέλω να φύγει ο κορωνοϊός
να τελειώσει η καραντίνα
και όλοι να επιστρέψουμε

στην παλιά μας τη ρουτίνα.

Να γράψω στο τετράδιο
την άσχημη αυτή εμπειρία

να το διαβάσω με τους φίλους μου
και εύχομαι να ‘χει τέλος καλο

αυτή η ιστορία.
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Ο Δράκος του Τεύκρου
του Τεύκρου Κωνσταντίνου

Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα παιδί, ο Τεύκρος. Τα αγαπημένα 
του χρώματα ήταν το κόκκινο, το πράσινο και το μωβ. Μα είχε μια 
περιέργεια. Δεν ήξερε πώς ήταν ο έξω κόσμος γιατί ζούσε κλεισμένος 
σε ένα βασίλειο και οι γονείς του δεν τον άφηναν ποτέ να βγαίνει έξω. 
Ούτε σχολείο πήγαινε. Ήταν 5 χρονών και δεν ήξερε να λέει σωστά τους 
αριθμούς! Μεγάλωνε και μεγάλωνε… και μια μέρα μάζεψε τα πράγματα 
του και αποφάσισε να το σκάσει!
Έτσι άρχισε το μεγάλο του ταξίδι! Πήγε παντού, ώσπου στο τέλος μπήκε 
σε ένα μεγάλο καράβι. Ταξίδεψε σε πολλούς τόπους. Είδε πολλά δάση. 
Είχε όμως ένα πρόβλημα. Ήταν μόνος. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Θα 
πήγαινε στον καπετάνιο του καραβιού και θα του έλεγε: «Θέλω να βγω 
έξω. Θέλω να φύγω». Και θα έπαιρνε τα πράγματα του, θα έριχνε μια 
σκάλα στο νερό, θα έμπαινε σε μια μικρή βαρκούλα και θα έφευγε.
Γιατί ο Τεύκρος είχε μια επιθυμία. Να αποκτήσει ένα δράκο! Καθώς 
περπατούσε βρήκε μια καλύβα. Μπήκε μέσα και παρατήρησε ότι ήταν 
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λίγο σκονισμένη. Πρόσεξε επίσης ότι υπήρχε ένα συρτάρι. Το άνοιξε 
και τι να δει; Ένα χάρτη! Άνοιξε το χάρτη και είδε ότι έδειχνε το δρόμο 
για μια σπηλιά. Μέσα στη σπηλιά υπήρχε ένας κρυμμένος δράκος! Για 
να τον πάρει έπρεπε να νικήσει ένα μεγάλο, άγριο εχθρό!
Τότε ξεκίνησε για το μακρύ ταξίδι. Δεν φοβόταν! Σκεφτόταν πόσο ωραία 
θα ήταν όταν θα κατάφερνε τελικά να πάρει το δράκο που επιθυμούσε!
Στο δρόμο του βρήκε τον Ορέστη. Με τον Ορέστη έγιναν φίλοι και 
σύμμαχοι. Ο Ορέστης του έδειξε το δρόμο για να βρει το δράκο 
που έψαχνε. Προτού τον πάρει, όμως, έπρεπε να τον κάνει δικό του. 
«Τον δράκο αυτόν, κανείς δεν μπόρεσε να τον κάνει δικό του. Πολλοί 
προσπάθησαν αλλά ο δράκος τους έτρωγε όλους!» τον προειδοποίησε 
ο Ορέστης. Ο Τεύκρος είπε στον Ορέστη: «Εγώ έχω εσένα που τα 
ξέρεις όλα για τον δράκο. Θα με βοηθήσεις;» «Ναι θα σε βοηθήσω», 
του απάντησε ο Ορέστης. Και συνέχισαν τον δρόμο τους.
Ο Ορέστης έγινε ο καλύτερος φίλος του Τεύκρου. Του έλεγε πράγματα 
για τον δράκο και του έλεγε πολλές ιστορίες και γελούσαν. Και στο 
τέλος του έδωσε ένα δώρο: τα Παντοδύναμα Σταφύλια. Ο Τεύκρος 
του είπε: «Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι δηλητηριώδη;» Και ο Ορέστης 
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του απάντησε: «Ναι, είμαι σίγουρος». Μόλις έφτασαν στην σπηλιά του 
δράκου έφαγε τα σταφύλια.
Και τότε τι να δει; Ένας σκύλος με τρία κεφάλια κρατούσε το δράκο 
φυλακισμένο. Έπρεπε να νικήσει τον σκύλο για να πάρει τον δράκο! 
Τότε ξεκίνησε η μάχη. Τον πολεμούσε και τον πολεμούσε… Μα όταν 
έκοβε ένα κεφάλι φύτρωνε καινούριο. Τότε θυμήθηκε τον Ηρακλή. 
Βρήκε στην τσέπη του πολλά σπίρτα και ένα ξύλο. Έβαλε φωτιά στο 
ξύλο, έκοψε ένα κεφάλι και του έβαλε φωτιά για να μην ξανά-φυτρώσει. 
Έκοψε δεύτερο και έκανε το ίδιο. Έτσι νίκησε τον μεγάλο του εχθρό, 
τον τρικέφαλο σκύλο.
Τότε ο δράκος τον είδε. Ο Τεύκρος, έριξε πάνω του τα σχοινιά που 
κρατούσε και τον καβαλίκεψε. Και έτσι έγινε ο δικός του δράκος. Από 
εκείνη τη μέρα απόκτησε ένα μεγάλο, καλό δράκο!
Τότε γύρισε πίσω με τον δράκο του. Τα είπε όλα στους γονείς του. 
Πέρασε ο καιρός. Παντρεύτηκε και έγινε βασιλιάς. Από τότε, ποτέ στις 
μάχες δεν έχανε γιατί είχε πάντα τον δράκο δίπλα του! 
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Στη ζωή ότι δώσεις παίρνεις
του Στάθη Πογιατζή

Είχαμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας και όλα κυλούσαν όμορφα και 
αρμονικά. Ένα πρωί η μαμά μας είπε ότι δεν θα ξαναπάμε σχολείο, ούτε 
φροντιστήρια, ούτε εκδρομή, ούτε προσκοπείο, ούτε…, ούτε… 

Και όλα αυτά γιατί κυκλοφορούσε ανενόχλητος κάποιος που τον έλεγαν 
κορωνοϊό. Ήρθε χωρίς να τον καλέσουμε και έφερε τα πάνω κάτω. 

Χωρίς εισιτήριο πήγε σε όλους τους προορισμούς, σε όλο σχεδόν τον 
κόσμο. Επισκέφθηκε λένε στις ειδήσεις 185 χώρες. Πρέπει να είναι 
πολύ ξεδιάντροπος για να εισβάλλει έτσι στη ζωή του καθενός μας. 
Είναι τόσο ενοχλητικός που όλοι ψάχνουν τρόπο για να τον εξοντώσουν. 
Φανταστείτε πόσο πρέπει να είναι απαίσιος αφού αναγκάζει όλους να 
κυκλοφορούν με γάντια και μάσκα. Φαντάζομαι για να το κάνουν αυτό, 
πρέπει να μυρίζει άσχημα και να είναι τόσο βρώμικος που όλοι φοβούνται 
και να τον αγγίξουν. Πρέπει να είναι σαρκοφάγος, γιατί καθημερινά 
ακούω από την τηλεόραση πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας του. 
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Είναι τόσο κακός που είτε του δώσεις, είτε σου δώσει μία αγκαλιά, είναι 
για το κακό σου.

Τώρα που έρχεται Πάσχα και λέγεται ότι είναι η γιορτή της Αγάπης, της 
αγκαλιάς και των φιλιών, αυτός μπαίνει εμπόδιο σε όλα αυτά και μόνο 
φόβο, τρόμο και ανησυχία σκορπά. Όπου εισβάλλει χάνεται ο ύπνος 
των ανθρώπων, σκορπά πόνο, χωρίζει ανθρώπους και κλέβει τη χαρά 
και το γέλιο από όλους μας. Μας απομονώνει στο δωμάτιο μας και μας 
κλείνει όλους στον εαυτό μας. Στερεί όλους από ότι τους αρέσει να 
κάνουν, ακόμα και από τη δουλειά τους.

Φυλακή ξέρω ότι βάζουν τους κακούς ανθρώπους. Αυτός είναι χειρότερος 
και από ένα δικαστή. Έχει βάλει φυλακή ολόκληρο τον κόσμο και δεν 
έχει να λογοδοτήσει σε κανέναν. Κανείς δεν μπόρεσε να τον συλλάβει 
ακόμα. Κυκλοφορεί ανάμεσα μας ανενόχλητος, αόρατος όπως λένε και 
συνεχίζει το έργο του.

Μα που θα πάει; Πόσο ακόμα θα μας παιδεύει και θα χαίρεται; Παρακαλώ 
καθημερινά κάποιο λάθος να κάνει και “χραπ”, κάποιος επιστήμονας 
να τον αρπάξει και να τον δέσει χειροπόδαρα. Να πληρώσει και να 
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τιμωρηθεί για όλα όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα. Να πληρώσει με 
το ίδιο νόμισμα. Να ευχαριστηθώ και εγώ για όλα όσα μας στέρησε 
όλο αυτό τον καιρό, που είναι άγνωστο πόσο θα μας έχει κλεισμένους 
ακόμα.

Να καταλάβει και αυτός ότι στη ζωή μας ότι δώσεις παίρνεις! Για να δω 
αν του αρέσει…
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Μένουμε Σπίτι
της Χριστίνας Πογιατζή

Έτσι ξαφνικά στην τηλεόραση μας γράφει συνέχεια «Μένουμε Σπίτι». 
Τα μαθήματα μας τα στέλνει η κυρία μας στο σπίτι με το computer. Τους 
φίλους μας δεν τους βλέπουμε πια και μιλάμε μόνο με το τηλέφωνο.

Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εκεί όπου κυλούσαν όλα όμορφα, ξαφνικά 
η αστυνομία απαγόρευσε την έξοδο μας από το σπίτι γιατί λέει ότι έξω 
κυκλοφορεί ένας κορωνοϊός και είναι πολύ επικίνδυνος.

Μας λένε συνέχεια να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και μερικές 
φορές με ένα αντιβακτηριδιακό υγρό. Μόνο αυτά μπορούν να τον 
σκοτώσουν μας λέει η μαμά. Εγώ αν και δεν καταλαβαίνω τη σοβαρότητα 
της κατάστασης, κάνω ότι μου λένε.

Εκείνο που με εκνευρίζει είναι το ότι όποτε ανοίξω την τηλεόραση 
όλα τα κανάλια μιλούν συνέχεια για αυτόν τον κορωνοϊό. Οι πάντες 
ασχολούνται μαζί του. Ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο εγκληματίας; 
Δεν φτάνει που μας έκλεισε όλους στο σπίτι, έχει και όλη τη σημασία 
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του κόσμου. Αμάν πια! Πολύ με εκνευρίζει αυτό. Είμαστε και εμείς 
εδώ… Θέλουμε και εμείς λίγη σημασία.

Έχω πεθυμήσει τη δασκάλα μου, τους φίλους μου και τις δραστηριότητες 
μου έξω από το σπίτι. Πόσο θα πάει αυτό; Όσοι κυκλοφορούν έξω 
πρέπει να φορούν γάντια και μάσκα. Θα ήθελα να γίνω και εγώ αόρατη 
και να ανακαλύψω που κινείται και πως αυτός ο κορωνοϊός. Για να το 
πω στην αστυνομία ή σε κάποιον επιστήμονα και να μπορέσουν έτσι να 
τον συλλάβουν και να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά για όλη αυτή την 
αναστάτωση που μας προκάλεσε.

Γιατί νομίζω ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να αποφασίζει για τη ζωή 
μας. Ποιος είναι και ονομάζεται κορωνοϊός; Νομίζω πρέπει να φορά 
κορώνα. Έτσι καταλαβαίνω από το όνομα του. Και σκέφτομαι… κορώνα 
φορεί ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς όμως θέλει το καλό του λαού του. Τι 
είδους βασιλιάς είναι αυτός που στο άκουσμα του όλοι του κλείνουμε 
κατάμουτρα την πόρτα μας; Πόσο καιρό θα μας βασανίζει αυτός ο 
ιός; Κανείς δεν ξέρει. Και αυτή η μαμά του τι σόι μάνα είναι και δεν 
ενδιαφέρεται που τριγυρίζει και τι κάνει ο ιός της; Πρέπει να είναι 
δειλός, πολύ δειλός για αυτό και κρύβεται και κυκλοφορεί αόρατος.
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Πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη. Να του αφαιρέσουν την κορώνα 
του και να τον βάλουν τιμωρία. Αυτό πολύ του αξίζει για όσα κάνει. 
Ποιος όμως θα το κατορθώσει επιτέλους; Αυτό περιμένω να δω από την 
τηλεόραση και να βγούμε όλοι έξω τώρα που είναι και η Άνοιξη.
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Ο φοβερός Κορωνοϊός
του Νεκτάριου Χριστοφόρου

Άλλαξαν όλα τον τελευταίο καιρό. Ήρθε λένε ένας Κορωναίος, ούτε 
που τον ξέρω, ούτε που τον είδα! Και δεν φτάνει που μας έκλεισε το 
σχολείο και τις παιδικές χαρές, μας έκλεισε και όλους στο σπίτι. Δεν 
καταλαβαίνω …

Αρχικά όλα ήταν απίστευτα ωραία. Όμως σιγά σιγά τα πράγματα 
δυσκόλεψαν. Οι μέρες μας έγιναν μεγάλες και βαρετές. Και ξαφνικά 
εκεί που καθόμουν στην μικρή μου μωβ πολυθρόνα η τηλεόραση άνοιξε. 
Ούτε που την άγγιξα. Τότε ένα ανθρωπάκι βγήκε από μέσα. Κάποια 
βακτήρια τον περιτριγύριζαν. Ήταν μικρά και πράσινα με δυο - τρεις 
κορόνες στα κεφαλιά. Τον ρώτησα

-Ποιος είσαι;

Μου απάντησε:

-Είμαι ο Κορωναίος με κορόνες στο κεφάλι. Κυριάρχησε την Κίνα την 



280

Ιταλία την Ισπανία και ήρθα και στην Κύπρο. Θα τα κλείσω όλα πάρκα, 
καταστήματα, καφετέριες, εκκλησίες και πολλά άλλα.

Ξαφνικά ένα άρμα από αντισηπτικά και χαρτομάντηλα πηρέ την γιαγιά 
και τον παππού. Τους εξαφάνισε στο απέραντο. Το επόμενο πρωί πήρα 
τηλέφωνο την γιαγιά και την ρώτησα:

-Γιαγιά είσαι καλά, τι έγινε; 

Και μου απάντησε:

-Είμαι καλά, όλα αυτά είναι για το καλό μου, μην ανησυχείς όλα θα πάνε 
καλά.

Λίγες ώρες μετά το τηλεφώνημα πήγαμε για να πάρουμε φαγητό 
στην γιαγιά και στον παππού και τότε αντίκρυσα δυο αντισηπτικά 
να στέκονται και να τραγουδούνε ρυθμικά «κα-θα-ρι-ο-τητα».Τότε, 
αφήσαμε το φαγητό πάνω στο σιδερένιο, πολύχρωμο τραπεζάκι και 
φύγαμε παραξενευμένοι.
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ΚΑΠΟΥ ΣΤΙΣ 11 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ήμουν έτοιμος για την εκκλησιά που θα έπαιρνα το Άγιο Φως και μετά 
θα έτρωγα την υπεροχή μαγειρίτσα. Το σπίτι είχε μυρίσει την υπεροχή 
μαγειρίτσα και την σοκολάτα που μου έσπασε τα ρουθούνια, τότε 
θυμήθηκα τα λόγια του κυρίου με της κορόνες στο κεφάλι.

-Θα τα κλείσω όλα πάρκα ,καταστήματα, καφετέριες, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

Δυστυχώς φέτος δεν θα πάμε στην εκκλησιά. Λυπήθηκα αλλά αύριο θα 
έρχονταν όλοι να παίξουμε.

ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το τραπεζομάντηλο στόλισε το τραπέζι και οι σούβλες μύριζαν αλλά όχι 
τόσο πολύ όσο άλλες φορές. Οι κροτίδες είχαν εξαφανιστεί. Σαν να μην 
υπήρχαν. Μήπως πήγαν διακοπές; Μα πώς, όλα είναι κλειστά. Εγώ είχα 
ετοιμαστεί, είχα χτενιστεί και ήμουν έτοιμος να υποδεχτώ τα ξαδέλφια 
μου τους θείους μου και της θείες μου. Αλλά ήμουν πιο χαρούμενος 
γιατί πίστευα πως ο κύριος με της κορόνες έφυγε, αρά θα ερχόντουσαν 
όλοι. Αφού πήγα κάτω για να φάω το πρωινό μου είδα τους γονείς μου 
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να βλέπουν ειδήσεις. Η κυρία που παρουσιάζει της ειδήσεις είπε:

- Καλησπέρα κυρίες και κύριοι καλή ανάσταση. Πρώτο θέμα σήμερα 
ο ΚορωνοϊΟΣ. Σήμερα όλες οι περιοχές θα ελέγχονται με droneκαθώς 
και με ελικόπτερα.

Εγώ είχα θυμώσει τόσο πολύ και πήγα στο δωμάτιο μου. Έκλεισα την 
πόρτα μου τόσο δυνατά που όλη η σκεπή έτριξε. Ξάπλωσα στο κρεβάτι 
μου και ξαφνικά δυο ανθρωπάκια εμφανιστήκαν. Το ένα ήτανε σαν ένα 
βακτήριο. Αααα, σαν τον κύριο με τις κορόνες στο κεφάλι και το δεύτερο 
σαν τους στρατηγούς έξω από το σπίτι της γιαγιάς και του παππού αλλά 
και σε όλα τα αλλά σπίτια της γειτονιάς της γιαγιάς και του παππού. Οι 
δυο τους τσακώνονταν σαν τον σκύλο με την γάτα. Τότε εγώ φώναξα:

- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!!

Για λίγα δευτερόλεπτα επικρατούσε μια σιωπή στο δωμάτιο. Τότε εγώ 
έσπασα τη σιωπή αυτή ρωτώντας τους γιατί τσακώνονται.

Τότε το αντισηπτικό απάντησε:

Σκέφτηκα ότι τώρα όλα βγάζουν νόημα. Ο κύριος με της κορώνες είναι 
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κακός και θέλει να μας κυριαρχήσει και απάντησα. 

- Φύγε μακριά. ΦΥΓΕ.

Τότε όλα αρχίσαν να κουνιούνται και σιγά-σιγά ο Κορωναίος έφευγε, 
εξαφανιζόταν και ξαφνικά έφυγε. Εγώ από τον φόβο μου δάγκωνα τα 
νυχιά μου. Έτρεξα σαν τσίτα κάτω και αντίκρυσα τους συγγενείς μου 
να έρχονται. Τότε πήρα μια βαθιά ανάσα και συνέχισα να κατεβαίνω. 
Επιτέλους τους αγκάλιασα!
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Για την Καραντίνα
του Άρη Συλικιώτη

Κορωνοϊός, ένας ιός σαν όλους τους άλλους μόνο που είναι πιο 
επικίνδυνος και πιο μεταδοτικός. Τον άκουγα συνεχώς στις ειδήσεις ότι 
ξεκίνησε από την Κίνα και διαδιδόταν σε όλο τον κόσμο. Όσο κι αν δεν 
ήθελα να έρθει στην Κύπρο ήξερα πως θα ερχόταν διότι ως γνωστόν, 
η Κύπρος δεν μένει έξω από τέτοια θέματα. Να πω την αλήθεια, δεν 
είχα κάποιο πρόβλημα αλλά για λόγους ασφαλείας, δεν τον ήθελα στην 
Κύπρο. Πάντα όμως σκεφτόμουνα «ήταν απλώς μια σκέψη ή μήπως 
ήταν το κοντινό μέλλον μου»?

Μετά από λίγο καιρό, η σκέψη μου έγινε πραγματικότητα. Ο κορωνοϊός 
ήρθε και στην Κύπρο. Παρόλα αυτά δεν άλλαξε κάτι από την 
καθημερινότητά μας. Που να ξέραμε τι μας περίμενε. Λίγες εβδομάδες 
μετά, αφού τα κρούσματα ήταν διψήφιος αριθμός, άρχισε η καραντίνα. 
Με λίγα λόγια, κλειστήκαμε στους τέσσερεις τοίχους του σπιτιού μας. 
Όλα είχαν κλείσει, μόνο νοσοκομεία, υπεραγορές και φαρμακεία ήταν 
ανοιχτά. Βρισκόμασταν σε μια πραγματική αποκάλυψη. 
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Στην αρχή δεν είχα κάποιο πρόβλημα με την καραντίνα αλλά, 
συνειδητοποίησα ότι άρχισα να βαριέμαι λιγάκι. Ήθελα να παίξω 
ποδόσφαιρο, να δω τους φίλους μου, να δω ποδόσφαιρο, να πάω στο 
εμπορικό κέντρο. Γενικά, ήθελα πίσω την καθημερινότητα μου. Ποιος να 
μου το έλεγε 2020 και να είμαι κλεισμένος στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα 
να το χωνέψω. Τι να κάνω όμως έπρεπε να το δεχτώ, είτε έτσι είτε 
αλλιώς. 

 Έπρεπε κάτι να σκεφτώ για να βρω μια ασχολία ώσπου, η μαμά μου 
μου έδωσε ένα βιβλίο. Εκείνη τη στιγμή, όσο και αν δεν ήθελα να το 
διαβάσω, αναγκάστηκα να το κάνω για να περάσει η ώρα. Το θέμα ήταν 
ότι αυτό ήταν προσωρινό. Μετά τι θα έκανα? Μετά από δυο τρεις μέρες 
ασταμάτητης βαρεμάρας, ήρθε μήνυμα στο κινητό μου από ένα φίλο μου 
αν μπορούσα να παίξω ηλεκτρονικά μαζί του. Γενικώς δεν ασχολούμουν 
και πολύ με τα ηλεκτρονικά διότι είχα πιο σημαντικά πράγματα να κάνω 
από το να παίζω μαζί τους. Πάλι όμως έπρεπε να παίξω μαζί τους όχι 
μόνο επειδή βαριόμουνα αλλά και επειδή ήθελα να μιλήσω με τους 
φίλους μου. Οπότε κάτι είχα να κάνω μόνο που δεν μπορούσα να το 
κάνω συνέχεια διότι δεν είναι και ό, τι καλύτερο να παίζεις ηλεκτρονικά 
όλη μέρα. Προσωρινά, αυτές ήταν οι ασχολίες μου. 
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Λίγες μέρες μετά, η μαμά μου ήθελε κάποια βοήθεια με το μεσημεριανό. 
Την βοήθησα. Μπορώ να πω πως μου άρεσε η μαγειρική και λέω να 
συνεχίσω να μαγειρεύω με τη μαμά μου. Άρα ακόμη μια ασχολία 
βρέθηκε. Και εκεί που νόμιζα πως τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν 
καλύτερα, έρχεται μήνυμα από τον προπονητή μου. Μου έστειλε κάτι 
βιντεάκια με ασκήσεις για να κάνω στο σπίτι. Κουραστικό αλλά τέλειο. 
Δεν μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Από τότε η ζωή στην 
καραντίνα δεν ήταν και τόσο άσχημη. Μιλούσα με τους φίλους μου, 
έκανα γυμναστική όπως ποδηλασία, ασκήσεις ποδοσφαίρου και πολλά. 

Μαγειρεύω με τη μαμά μου ή τον μπαμπά μου φαγητά που τρώμε από 
έξω και φαγητά που τρώμε καθημερινά, παίζω με τους φίλους μου 
ηλεκτρονικά και λέμε αστεία και γελάμε και διαβάζω και κανένα βιβλίο. 
Κάποιες φορές μπορεί η τεχνολογία να μην είναι και ό, τι καλύτερο, 
αλλά τώρα μας χρησίμευσε αφάνταστα. Αυτή μας δίνει τη δυνατότητα 
να μιλάμε με ανθρώπους που προς το παρόν δεν μπορούμε να δούμε.  
Ελπίζω λοιπόν να σταματήσει όλο αυτό και να έρθουμε όλοι πίσω στην 
καθημερινότητά μας. Καλή δύναμη και μένουμε σπίτι. 
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Η εξαφάνιση της Πιετά
της Φρειδερίκης Παναγιώτου

Δύο εβδομάδες πριν, στο Βατικανό, το μικρότερο κρατίδιο στον κόσμο, 
συνέβηκε κάτι πολύ παράξενο. Εκεί βρίσκεται η περίφημη Πιετά του 
Μιχαήλ Άγγελου. Ή μάλλον βρισκόταν, προτού κάποια συμμορία 
κλεφτών καταφέρει μέσα στις μέρες της καραντίνας να την κλέψει μαζί 
με άλλους πίνακες αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ μας τώρα, 
εγώ πιστεύω ότι τώρα που όλοι είναι σε καραντίνα είναι πολύ εύκολο 
να κλαπεί οτιδήποτε.

Τα παιδιά παρακολουθούσαν την αγαπημένη τους τηλεοπτική σειρά και 
ξαφνικά διακόπηκε για έκτακτο δελτίο ειδήσεων. «Κύριες και κύριοι 
έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Η ανταποκρίτριά μας Γεωργία, που βρίσκεται 
στο Βατικανό, θα μας πει λεπτομέρειες για την κλοπή έργων τέχνης 
αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων, ανάμεσά τους και το πασίγνωστο έργο 
του Μιχαήλ Άγγελου Πιετά». Κανείς δεν πίστευε στ’ αλήθεια πώς ένα 
τόσο βαρύ γλυπτό θα είχε κλαπεί πραγματικά. Κι όμως ήταν όλα αλήθεια!
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Η αστυνομία είχε προσλάβει τους ντέντεκτιβ Άννα και Μάρκο για να 
εξιχνιάσουν την υπόθεση. Οι ντέντεκτιβ δεν ήταν και πολύ μεγάλοι σε 
ηλικία, αφού πήγαιναν ακόμα σχολείο. Όταν είχαν φτάσει στο Βατικανό 
προσπάθησαν να βρουν όλα τα στοιχεία, αλλά το μόνο που είχαν βρει 
ήταν ένα μαντηλάκι το οποίο έγραφε «Ιταλία 1987». Επίσης,από πίσω 
είχε την υπογραφή του δημιουργού του. Τα παιδιά είχαν την ιδέα να 
πάνε στο κοντινότερο μαγαζί που πουλάει μαντηλάκια. Έτσι πήγαν 
στο μαγαζί της κυρίας Ρούλας, όπου τα παιδιά ντεντέκτιβ μαζί με την 
αστυνομία που τα προστάτευε θα έκαναν μια μικρή ανάκριση:

- Λοιπόν κυρία Ρούλα, μήπως θυμάστε ποτέ αν ράψατε ποτέ ένα 
μαντηλάκι με χρυσοκεντημένη την υπογραφή σας και από μπροστά να 
γράφει «Ιταλία 1987», ρώτησε η Άννα με αυστηρό ύφος.

- Νομίζω πως ναι αγαπητό μου παιδί.

- Τέλεια! Μήπως θυμάστε και πώς τον έλεγαν ή πώς ήταν, 
αναρωτήθηκε ο Μάρκος 

- Λίγα πράγματα… μα ναι ήταν ένας άνδρας σχετικά κοντούλης με 
μαύρα μαλλιά σαν το σκοτάδι το βράδυ χωρίς φεγγάρι και με τη χοντρή 
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φωνή του είπε πως το ήθελε για την αδελφή του. Το όνομα του ήταν 
κύριος Μπλιμπλίκας.

Τα παιδιά έκαναν την έρευνα τους και βρήκαν μια διεύθυνση: οδός 
Ξάνθης 139. Όταν έφτασαν εκεί ήταν ήσυχα αλλά.. Νατος ο κύριος 
Μπλιμπλίκας, το κεφάλι του γυάλιζε καθόσον κατευθυνόταν προς τον 
μπλε καναπέ. Πίσω από τον καναπέ υπήρχε ένας κλοπιμαίος πίνακας 
αξίας 20 χιλιάδων ευρώ.

- Κύριε Μπλιμπλίκα, εδώ αστυνομικός Πίλος Πόλου. Συλλαμβάνεστε 
για κλοπή έργων τέχνης 30 εκατομμυρίων. Για τέτοιου είδους εγκλήματα 
πάτε φυλακή για 17 χρόνια.

- Μα μα μα...εγώ...

Η αστυνομία χωρίς δισταγμό τον πήρε στα κεντρικά. Εκεί που δικάστηκε 
για την κλοπή μαζί με την αδερφή του, που τελικά αποδείχτηκε βοηθός. 
Τα παιδιά πήραν εύσημα τιμής καθώς και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. 
Μέρες τώρα η αστυνομία προσπαθούσε... Προσπαθούσε, αλλά τίποτα. 
Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς έκλεψε ένα τόσο μεγάλο άγαλμα 
μαζί με τόσους πίνακες. «Ε λοιπόν φίλοι μου ακούστε πως έγινε», είπε 
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ο κύριος Μπλιμπλίκας. «Εδώ και τρία χρόνια εγώ και η αδελφή μου που 
είναι μηχανικός προσπαθούμε ή μάλλον προσπαθούσαμε να φτιάξουμε 
ένα σπίτι το οποίο να μπορεί να κινείται. Τα καταφέραμε μετά από τόσο 
καιρό επιτέλους, αλλά εσείς τα καταστρέψατε όλα… δεν έχω κάτι άλλο 
να πω. Τώρα μπορείτε να με πάτε στη φυλακή!!!». «Ωραία λοιπόν, τώρα 
μπορείτε να γυρίσετε στο κελί σας για τα υπόλοιπα 17 χρόνια. Εδώ 
πέρα θα μπορείτε μία φορά τον μήνα μα συναντάτε κάποιον που θα σας 
επισκεφθεί.

Έτσι, μετά την περιπέτειά τους όλα τα έργα τέχνης επέστρεψαν 
στο Βατικανό, δηλαδή στο σπίτι τους. Μετά από την καραντίνα θα 
δημιουργηθούν εκεί ουρές που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στα χρονικά!!!
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Η μάγισσα που θα σώσει το Πάσχα
της Μαρίας Νικηφόρου 

Η φίλη μου η Ντίνα – Καραντίνα είναι μάγισσα. Ο Λάκης το κουνελάκι 
της είναι κι αυτός στην παρέα και περνάμε χάρμα. Τώρα που όλοι μένουν 
κλεισμένοι σπίτι τους, η Ντίνα Καραντίνα βρήκε χρόνο να βγει έξω και 
να κάνει ξόρκια. Τώρα είναι εδώ μαζί μου, αλλά δεν την βλέπετε! Ξέρετε 
γιατί; Γιατί είναι αόρατη. Και όποτε θέλω με κάνει αόρατη κι εμένα. 

Μαζί θα πολεμήσουμε τον κορωνοϊό, το πήραμε απόφαση. Αχ! 
Είμαι κατενθουσιασμένη! Πάντα ήθελα να γίνω μάγισσα και να έχω 
υπερφυσικές δυνάμεις!

19 Απριλίου 2020

Ξεκινά μια καινούρια μέρα…κάτι γιορτάζουμε σήμερα, μα δε θυμάμαι… 
Α! Είναι τα γενέθλια της Ντίνας! Τι να της πάρω άραγε για δώρο; Θα 
της πάρω ένα ραβδί. Χρειάζεται ένα καινούριο γιατί αυτό που έχει είναι 
παλιό μοντέλο και είναι αργό σαν χελώνα.
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Εκτός από τα γενέθλια της Ντίνας, σήμερα γιορτάζουμε και το πιο 
περίεργο Πάσχα της ζωής μας. Τουλάχιστον θα τσουγκρίσουμε αβγά! 
Ανυπομονώ να δω ποιος θα είναι ο νικητής. Σίγουρα θα είναι η Ντίνα 
πάλι. Κάθε χρόνο κάνει ζαβολιά και ποτέ δεν το παραδέχεται!

Είμαστε σπίτι εδώ και τριάντα μέρες! Βαριέμαι! Όπως κάθε μέρα, θα 
πάμε με την Ντίνα στο εργαστήριο μαγείας για να δούμε τα ποσοστά 
μετάδοσης και θνησιμότητας του ιού. Πρέπει να τον εξαφανίσουμε πριν 
μας εξαφανίσει! Χάρη στους γιατρούς και τους επιστήμονες ο κορωνοϊός 
είναι πιο αδύναμος, αλλά ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε κι εμείς με τον 
δικό μας τρόπο. Στον ιό αρέσει να ταξιδεύει από μια επιφάνεια σε άλλη. 
Γι’ αυτό εμείς θα τον παγιδεύσουμε σε μια μαγική σφαίρα. Πώς θα τον 
ξεγελάσουμε; Σας έχω τη λύση. Θα μαζευτούμε με την Ντίνα, τον Λάκη 
και άλλες μάγισσες σε ένα χώρο, γιατί στον ιό αυτό αρέσει να σπέρνει 
τον θάνατο σε πολυσύχναστα μέρη. Έτσι δε θα διστάσει, μόλις μας 
μυριστεί θα έρθει κι εμείς θα τον παγιδεύσουμε στη γυάλινη σφαίρα. 
Εκεί μέσα είναι τόσο αποστειρωμένα που δε θα αντέξει ούτε λεπτό. Ας 
ξεκινήσουμε λοιπόν την κατασκευή της σφαίρας! 

Προσοχή! Μην πείτε σε κανένα το σχέδιό μας! Πρέπει να μείνει μυστικό!
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Η εξαφάνιση της Πιετά
της Ηρώς Ανδρέου

Ο Πέτρος από μικρός θαύμαζε τον καλλιτέχνη και γλύπτη Μιχαήλ 
Άγγελο. Οι δάσκαλοί του, του είχαν πει πολλά γι’ αυτόν και τα ξεχωριστά 
γλυπτά του. Το αγαπημένο γλυπτό του Πέτρου, που έφτιαξε ο Μιχαήλ 
Άγγελος το 1499, είναι η Πιετά, που σημαίνει αποκαθήλωση. Το θεωρεί 
ξεχωριστό γιατί το βλέμμα της Πανάγιας σε αυτό το γλυπτό είναι 
γαλήνιο και δεν κλαίει. Είναι σαν να περίμενε την ανάσταση του Υιού 
του θεού, του Χριστού μας. Επίσης είναι το μοναδικό γλυπτό που είναι 
υπογραμμένο από αυτόν. 

Το όνειρο του ήταν να αποκτήσει την Πιετά στο δωμάτιό του ώστε 
να μπορεί να την θαυμάζει από κοντά. Μια μέρα καθόταν με τις ώρες 
μπροστά σε μια φωτογραφία της που βρήκε στο διαδίκτυο. Ξαφνικά 
του πέρασε από το μυαλό μια σκέψη: Γιατί να μην μπορεί να αποκτήσει 
την Πιετά έστω και για λίγο. Όμως σύμφωνα με αυτά που διάβασε το 
γλυπτό αυτό, είναι ασήκωτο και φρουρείται. Σκέφτηκε λοιπόν ότι για να 
τα καταφέρει πρέπει να γίνει κάποιου είδους…μαγικό. Τότε του ήρθε 
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στο μυαλό μια καταπληκτική ιδέα. Να πάρει τηλέφωνο τον φίλο του 
τον Κώστα του ο οποίου ο πατέρας είναι ένας από τους πιο διάσημους 
μάγους στον κόσμο!

Αμέσως πήρε τηλέφωνο τον φίλο του και του εξήγησε ότι ήθελε να 
αποκτήσει το υπέροχο άγαλμα του Μιχαήλ Άγγελου. Ο πατέρας του 
φίλου του δέχτηκε να τον βοηθήσει γιατί ήταν ο καλύτερος φίλος του 
γιού του και γιατί όταν ήταν και γι’ αυτόν μια φοβερή πρόκληση. Του 
υποσχέθηκε ότι θα χρησιμοποιήσει τα μαγικά που έμαθε από σπουδαίους 
μάγους, που συνάντησε στα ταξίδια του σε κάθε γωνιά της γης. Το μόνο 
μου χρειαζόταν να κάνει ο Πέτρος ήταν να πιστέψει με όλη την δύναμη 
της καρδιάς του.

Το επόμενο βράδυ ο πατέρα του φίλου του του Κώστα βρισκόταν ήδη 
έξω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Πήρε τηλέφωνο τον Πέτρο και 
του είπε πως σε λίγο θα μπορούσε να έχει την Πιετά μέσα στο γκαράζ 
του σπιτιού του για λίγες ώρες και μετά θα επιστρεφόταν στην θέση 
της. Πέτρος ετοίμασε τον χώρο που θα εμφανιζόταν το υπέροχο γλυπτό 
με ανυπομονησία. 
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Ο μάγος μπήκε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Η Πιετά ήταν 
περικυκλωμένη από αστυνομικούς ασφαλείας. Τότε έριξε στον αέρα 
μια μαγική σκόνη που κοίμισε όλους τους παρευρισκόμενους εκτός από 
τον ίδιο για λίγες ώρες. Στην συνέχεια ξαναπήρε τηλέφωνο τον Πέτρο 
και του είπε να κλείσει τα μάτια του και να τα ανοίξει όταν ακούσει 
«ένα περίεργο θόρυβο».

Παράλληλα, ξεκίνησε μια μυστική διαδικασίας τηλε-μεταφοράς του 
γλυπτού. Μετά από λίγο ο Πέτρος άκουσε έναν θόρυβο και άνοιξε τα 
μάτια του. Γύρισε το κεφάλι του και είδε δίπλα του αυτό που πάντα 
ονειρευόταν. Έτρεμε ολόκληρος από συγκίνηση. Από κοντά φαινόταν 
ακόμα πιο υπέροχη απ’ ότι στο διαδίκτυο. Όταν κουράστηκε να τη 
θαυμάζει, πήγε στο δωμάτιό του και κοιμήθηκε πιο ευτυχισμένος από 
ποτέ. 

Μόλις ξύπνησε την άλλη μέρα το πρωί σκέφτηκε τρώγοντας τα 
δημητριακά του: Μήπως ήταν όνειρο ή πραγματικότητα αυτό που συνέβη 
χτες το βράδυ; Εσείς τι λέτε;
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Η Πιετά - ένα άπιαστο όνειρο
της Στέφανης Ηροδότου

Ο Κάρολος ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος επιχειρηματίας που ζούσε 
στο Βατικανό. Ήταν πολύ έξυπνος και πονηρός και νόμιζε ότι μπορούσε 
να κατακτήσει όλο τον κόσμο με τα χρήματα του. Λάτρευε την τέχνη 
και το σπίτι του κοσμούσαν πάρα πολλά έργα τέχνης, πολύ ακριβά και 
σπάνια. Αγαπημένος του καλλιτέχνης ήταν ο Μιχαήλ Άγγελος. Η Πιετά 
του Μιχαήλ Αγγέλου ήταν το αγαπημένο του άγαλμα, το οποίο ήθελε 
πάρα πολύ να το αποκτήσει.

Η επιδημία του κορωνοϊού είχε πλέον εξαπλωθεί και στο Βατικανό. Ο 
κόσμος ήταν τρομοκρατημένος. Ο κατ’ οίκον περιορισμός ήταν ένα από 
τα πολλά μέτρα που άρχισαν να παίρνονται στο μικρό κρατίδιο. Ο κάθε 
άνθρωπος θα μπορούσε να βγει από το σπίτι του μόνο μια φορά τη μέρα 
και μετά τις εννιά το βραδύ απαγορευόταν η κυκλοφορία για όλους.

Τον Κάρολο όλα αυτά που συνέβαιναν δεν τον τρομοκρατούσαν καθόλου. 
Στο πονηρό μυαλό του υπήρχαν διαβολικά σχέδια. Ήταν η ευκαιρία 
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της ζωής του. Να κλέψει το αγαπημένο του άγαλμα. Μόνος του όμως 
δεν μπορούσε. Το άγαλμα είναι ασήκωτο και φρουρείται. Έπρεπε να 
καταστρώσει ένα σχέδιο. Να βρει ανθρώπους εμπιστοσύνης και να τους 
δωροδοκήσει. Τα χρήματα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτόταν.

Ο Κάρολος είχε πολλούς γνωστούς στην αστυνομία λόγω της κοινωνικής 
του τάξης. Μίλησε μαζί τους και τους προσέφερε ένα μεγάλο χρηματικό 
ποσό για να τον βοηθήσουν και αυτοί εννοείται δέχτηκαν. Έτσι, το βράδυ 
μετά τα μεσάνυχτα, όπου κανένας δεν θα κυκλοφορούσε, ο Κάρολος με 
την βοήθεια των φρουρών και άλλων συνεργατών του με ανυψωτικό 
μηχάνημα και φορτηγό, θα έκλεβαν την Πιετά και θα την οδηγούσαν 
στη δική του έπαυλη.

Η μέρα της προδοσίας έφτασε. Οι φρουροί ήταν ανήσυχοι και πολύ 
αγχωμένοι. Έκαναν σπασμωδικές κινήσεις, οι οποίες κίνησαν την 
περιέργεια της κυρίας Αντουανέτας, της καθαρίστριας του μουσείου. Η 
κυρία Αντουανέτα ήταν μια πολύ καλή κυρία και σπουδασμένη, η οποία 
αναγκάστηκε λόγω οικονομικών προβλημάτων που είχε, και αφού δεν 
έβρισκε αλλού δουλειά, να δουλεύει στο μουσείο ως καθαρίστρια. Αφού 
υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κρυφάκουσε μια συνομιλία που 
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είχαν οι φρουροί και άκουσε για τα σχέδια τους. Δεν το πίστευε ότι θα 
συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αποφάσισε να κρυφτεί χωρίς να την πάρει είδηση 
κανένας και να μη φύγει από το κτήριο για να δει τι θα συνέβαινε.

Το βράδυ έφτασε. Ο Κάρολος και οι βοηθοί του με την κάλυψη των 
φρουρών και της αστυνομίας μπήκαν στο μουσείο και άρχισαν τη 
διαδικασία να σηκώσουν τον πολύτιμο θησαυρό. Τους πήρε πάρα πολλές 
ώρες. Άρχισε να ξημερώνει. Με πολλή προσπάθεια τα κατάφεραν πριν 
βγει το φως του ηλίου, γιατί θα τους έπαιρναν χαμπάρι.

Μόλις ξημέρωσε και έγινε η αλλαγή της φρουράς, ανακάλυψαν ότι 
το άγαλμα εξαφανίστηκε. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Σειρήνες 
από περιπολικά ακούγονταν από παντού. Αστυνομία και στρατιώτες 
περικύκλωσαν το μουσείο και άρχισαν τις έρευνες. Αυτό που συνέβη 
ήταν εξωπραγματικό. Τους φρουρούς που φρουρούσαν το άγαλμα εκείνο 
το βράδυ τους συνέλαβαν για να διευκολύνουν τις έρευνες. Αυτοί όμως 
δεν ανησυχούσαν αφού ήξεραν ότι θα τους γλίτωναν οι ανώτεροί τους.

Ο Πάπας σε διάγγελμά του, κάλεσε όλον τον λαό όποιος γνώριζε κάτι για 
την κλοπή να το αναφέρει στην αστυνομία. Όποιος θα έδινε πληροφορίες 
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που θα βοηθούσαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος θα ανταμειβόταν 
ανάλογα από τον ίδιο τον Πάπα. 

Η κυρία Αντουανέτα, η οποία βρισκόταν φοβισμένη στο σπίτι της, δεν 
ήξερε τι να κάνει. Να πάει στην αστυνομία; Όμως οι αστυνομικοί ήταν 
μπλεγμένοι στην εξαφάνιση. Αν μάθαιναν ότι ήξερε θα την σκότωναν. 
Έπρεπε να βρει τρόπο να μιλήσει απευθείας με τον Πάπα ή κάποιον 
συνεργάτη του. Από την άλλη μεριά ο Κάρολος βρισκόταν στο αρχοντικό 
του και απολάμβανε το ζεστό του τσάι, θαυμάζοντας το νέο του απόκτημα.

Η κυρία Αντουανέτα το πήρε απόφαση. Έπρεπε να αποκαλύψει τους 
ενόχους. Πρέπει να τιμωρηθούν και η Πιετά να επιστρέψει εκεί που 
ανήκει, σκέφτηκε. Ξεκίνησε για το παλάτι για να συναντήσει τον Πάπα. 
Ήταν αδύνατο να την αφήσουν να τον δει. Αυτή τους είπε ότι γνωρίζει 
τι έγινε το βράδυ της εξαφάνισης της Πιετά. Ο Πάπας την δέχτηκε 
αμέσως. Του αφηγήθηκε τι έγινε εκείνο το βραδύ και αυτός δεν πίστευε 
αυτά που άκουγε.

Ο Πάπας διέταξε αμέσως την σύλληψη όλων των εμπλεκομένων στην 
κλοπή. Επίσης διέταξε την άμεση επιστροφή του αγάλματος στο μουσείο.
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Έτσι κι έγινε. Ο Κάρολος ,οι βοηθοί του, οι φρουροί και τα μέλη της 
αστυνομίας που πήραν μέρος στην κλοπή οδηγήθηκαν στις φυλακές. Η 
Πιετά επέστρεψε στο μουσείο όπου ανήκει για να συνεχίσει ο κόσμος 
να την θαυμάζει. Η Κύρια Αντουανέτα μετά από εισήγηση του Πάπα 
έγινε υπεύθυνη του μουσείου, η οποία τα κατάφερνε καταπληκτικά. 
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Η εξαφάνιση της Πιετά
της Νεφέλης Νεοφύτου

Η είδηση έσκασε σαν βόμβα. Ένα έργο του Μιχαήλ Άγγελου, η Πιετά, 
κλάπηκε από το μουσείου στο Βατικανό.

Σαν να μην έφταναν όλα τα δεινά που βασανίζουν την Ιταλία με την 
πανδημία του κορωνοϊού, συνέβηκε τώρα και αυτό. Το ερώτημα είναι: 
«πώς έγινε αλήθεια αυτό;». Ο κόσμος αναρωτιέται και ψάχνει την 
απάντηση. Κάποιοι φαίνεται εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση που 
επικρατεί στη χώρα, αφού κανένας δεν κυκλοφορεί, όλοι μένουν στα 
σπίτια τους, όλα είναι κλειστά, όπως και το μουσείο.

Στις ειδήσεις εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας και είπε ότι 
παρ’ όλο που η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία 
και το κράτος θα κάνουν ότι μπορούν για να βρεθεί το σημαντικότατο 
αυτό έργο και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ο αρχηγός της αστυνομίας 
διαβεβαίωσε ότι οι ένοχοι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά 
γι’ αυτό που έκαναν. 
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Το σημαντικό ερώτημα είναι το πώς κουβάλησαν αυτό το τεράστιο 
και βαρύ γλυπτό αυτοί που το πήραν. Επίσης, φαίνεται ότι έδρασαν 
αστραπιαία, γιατί ο φρουρός δεν πρόλαβε να αντιδράσει προτού τον 
χτυπήσουν. Και μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Όταν συνήλθε ο φρουρός 
και μπόρεσε να δώσει κατάθεση είπε πως ο δράστης που τον χτύπησε 
είχε ένα τατουάζ στο χέρι που άρχιζε απ’ το μικρό του δάχτυλο και 
τελείωνε λίγο πιο πάνω από τον καρπό. Η αστυνομία έψαξε στο αρχείο 
της και ανακάλυψε ότι ο αδίστακτος διαρρήκτης, γνωστός ως Λουίτζι 
Πεπενόλα, που είχε αποφυλακιστεί δύο βδομάδες πριν, είχε το ίδιο 
τατουάζ. 

Με βάση τα στοιχεία που είχαν, βρήκαν το σπίτι του. Ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις περικύκλωσαν το σπίτι και τον κάλεσαν να παραδοθεί. Ξαφνικά 
είδαν να ανοίγει η πόρτα και να βγαίνει ο Πεπενόλα, έχοντας μπροστά 
του τον διάσημο επιστήμονα Αλμπέρτο Τζινόμπυλι. Ο καημένος ο 
επιστήμονας ήταν κατατρομαγμένος επειδή ο Πεπενόλα είχε ένα πιστόλι 
κολλημένο στο κεφάλι του και απειλούσε να τον σκοτώσει. «Αφήστε με 
να φύγω αλλιώς θα σας σκοτώσω», φώναζε. Η αστυνομία δεν είχε άλλη 
επιλογή παρά να τον αφήσει να φύγει. 
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Την επόμενη μέρα, σε ένα βενζινάδικο, βρήκαν τον επιστήμονα 
τραυματισμένο, αλλά ευτυχώς ζωντανό. Ο επιστήμονας ανέφερε στην 
αστυνομία ότι αφού τον πυροβόλησε τον παράτησε εκεί, νομίζοντάς τον 
για νεκρό. Επίσης, εξήγησε στους αστυνομικούς ότι τον είχε απαγάγει 
πριν από μια βδομάδα και τον ανάγκασε να του δώσει την καινούργια 
του επαναστατική εφεύρεση, τον συρρικνωτή 3000. Ο επιστήμονας, 
μην έχοντας άλλη επιλογή, αναγκάστηκε να του τον δώσει και να του 
εξηγήσει πώς δουλεύει. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να συρρικνώσει 
το γλυπτό και να το κλέψει. Αυτό όμως που δεν ήξερε ο Πεπενόλα είναι 
ότι μέσα στον συρρικνωτή υπήρχε ένα μικροτσίπ που ήταν συνδεδεμένο 
με το δαχτυλίδι του Αλμπέρτο. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να τον 
εντοπίσουν και γύρισε στην φυλακή, όπου ανήκει.
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Με το χαλί μου γνωρίζω τον κόσμο
της Άντρεας Κυριάκου

Καθόμουν στο πολύχρωμο χαλί μου και έπαιζα τον μικρό 
ταχυδακτυλουργό. Βγάζω το ραβδί μου και λέω άμπρακατάμπρα. 
Ξαφνικά στα καλά καθούμενα το χαλάκι μου βγήκε από το παράθυρο 
και άρχισε να με πετάει προς άγνωστο προορισμό. Προσπάθησα να το 
σταματήσω αλλά μάταια. Το χαλί δεν έλεγε να κατεβεί από τον ουρανό. 
Ήμουν πολύ περίεργη να δω που θα με πήγαινε.Πετάξαμε πάνω από 
δύο θάλασσες και ένα μαγεμένοδάσος! Είδαμε άγρια θηρία, φάλαινες 
και δελφίνια.Επιτέλους έκανε στάση σε ένα νησί, στην άκρη του κόσμου! 
Το νησί είχε μόνο μια έπαυλη, ένα μεγάλο σπίτι. Περιπλανηθήκαμε για 
λίγο και μετά μπήκαμε στην έπαυλη.Με το που πατήσαμε το πόδι μας 
στην έπαυλη, εγώ και ο σκύλος μου γίναμε τόσο μικροσκοπικοί σαν 
μυρμήγκια. Στην αρχή φοβήθηκα αλλά ο σκύλος μου μου έδινε κουράγιο. 

 Μόλις μπήκαμε είδαμε μια μεγάλη αίθουσα. Μέσα είχε μόνο το 
πορτρέτο του ιδιοκτήτη.Όταν το είδα μουπάγωσε το αίμα. Στο κάτω 
μέρος του πορτρέτου έγραφε βασιλιάς κορωνανοιός. Από την εξώπορτα 
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ακούγονταν φωνές. Πλησίασαλίγο από περιέργεια και άκουσα να λέει ο 
βασιλιάς Κορωναίος στους υπόλοιπούς

-Πρέπει να γίνουμε πιο προσεκτικοί αν θέλουμε να κατακτήσουμε τον 
κόσμο. Θα σταματήσουμε να κολλούμε τους ανθρώπους για κάποιο 
χρονικό διάστημα μέχρι να χαλαρώσουν τα μέτρα. Μετά θα στείλουμε 
σε δράσει τους «ορφανούς» ιούς. 

Ο σκύλος μού γάβγισε από την τρομάρα του και μας πήραν είδηση. Μας 
κοίταζαν με ένα βλέμμα… πολύ άγριο.

-Ώστε μάθατε τα σχέδιά μας!Θα το πληρώσετε πολύ ακριβά!

-Σταθείτε ε…Ξέρω πολλές ιστορίες! Αν δεν με πειράξετε θα σας τις πώ! 
Αλήθεια! 

Τους είδα ότι έδειξαν ενδιαφέρον προς τις ιστορίες έτσι συνέχισα 
όλη την νύχτα να αφηγούμαι ιστορίες. Τους είπα, επίσης την ιστορία 
του ανθρώπου. Μετά αποκοιμήθηκαν και βρήκαμε την ευκαιρία να το 
σκάσουμε. Πηδάμε στο χαλί ,άμπρακατάμπραόμως πάνω στην φόρα μας 
πέσαμε σε ένα τραπέζι με κρυστάλλινα βάζα. Ο θόρυβος ξύπνησε τους 
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κορωναιούς και μας πήραν στο κυνήγι. 

-Γρήγορα χαλάκι!Τρέχα!

Ζουμ‼ Το χαλί μου μας πέταξε πάλι ψηλά στον ουρανό. Αυτή την φοράτο 
χαλί μου μας πέταξε στο διάστημα.Προσγειωθήκαμε σε έναέρημο 
πλανήτη. Μια πινακίδα έγραφεπλανήτηςΤσιχλαμπούμ. Για να μην μας 
πιάσουν η Κορωναίοι κρυφτήκαμε πίσω από ένα δέντρο. Στον πλανήτη 
υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος. Για να ακριβολογούμε ένας ηλικιωμένος 
άνθρωπος.

Μήπως είδατε ένα κορίτσι με κοτσίδες και έναν σκύλο με χιονίστρες; 
Ρώτησεοβασιλιάς Κορωναίος τον παππού που ήταν εκεί.

-Όχι δεν πουλάω κουβαρίστρες απάντησε.

Ευτυχώς που ο παππούς ήταν βαρήκοος. Μας γλίτωσε από μεγάλους 
μπελάδες.

-Καλωσορίσατε στον πλανήτη μας γήινοι. Είπε. Είμαι ο μάγος του 
Τσιχλαμπούμ
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-Μάγε γιατί ο πλανήτης είναι έρημος; Γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος;

-Αχ κάποτε εδώ ήταν μια όμορφη πολιτεία.Όταν ήρθε ο Κορωναίος 
κάνεις δεν με πίστεψε. Όλοι έκαναν πάρτι και πήγαιναν στα μπαρ. Έτσι 
ο ιός εξαπλώθηκε πολύ ευκολά και κατάστρεψε όλους τους ανθρώπους 
στον πλανήτη. Αυτό θα πάθει και η γη αν δεν κάνουμε κάτι.

-Θα προσπαθήσουμε μάγε. Τώρα πρέπει να γυρίσουμε σπίτι πάμε 
χαλάκι!!

Μόλις φτάσαμε βγήκαμε στον δρόμο και είπαμε.

-Υπομονή φίλοι μου! Μείνετε σπίτι ακόμα λίγο καιρό και θα τα 
καταφέρουμε!

Μπορεί η γη να σωθεί η μπορεί και να γονατίσει! Και με τους 
κορωναιούς;Επειδή δεν μας βρήκαν γύρισαν πίσω απογοητευμένοι! Και 
κάπως έτσι τελειώνει η μεγάλη μας περιπέτεια!!

Τέλος καλό όλα καλά!!!!!
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Ζήτω η Κορωνοεπανάσταση
της Χριστιάνας Λεμονιάτη

Άλλαξαν όλα τον τελευταίο καιρό. Ήρθε λένε ένας κορωνοϊός, ούτε που 
τον ξέρω, ούτε που τον είδα! Και δεν φτάνει που μας έκλεισε το σχολείο 
και τις παιδικές χαρές, μας έκλεισε όλους στο σπίτι. Δεν καταλαβαίνω 
… Αρχικά όλα ήταν απίστευτα ωραία. Όμως σιγά σιγά τα πράγματα 
δυσκόλεψαν. Οι μέρες έγιναν μεγάλες και βαρετές. Και ξαφνικά, εκεί 
που καθόμουν στην μικρή μου μωβ πολυθρόνα…αποκοιμήθηκα… Είδα 
ένα αλλόκοτο όνειρο. Ήταν, λέει, ένα ηλιόλουστο πρωϊνό του Σαββάτου. 
Εκείνη τη μέρα η Μαρία είχε καλέσει όλη την τάξη στη φωλίτσα μας. 
Είχε κάτι να μας ανακοινώσει. Τώρα, θα αναρωτιέστε «ποια είναι αυτή 
η φωλίτσα»; Είναι ένα δεντρόσπιτο, μη φανταστείτε πολύ μεγάλο. Το 
φτιάξαμε όλοι μαζί. Εκεί αποφασίσαμε πως θα μαζευόμαστε να λέμε 
τα νέα μας ή κάτι πολύ σημαντικό. Σήμερα, λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε 
εκεί. Η Μαρία μας περίμενε από ώρα. Έμοιαζε αγχωμένη, αμήχανη. 
Περπατούσε πάνω-κάτω, κοιτούσε δεξιά-αριστερά. Πρώτη φορά την 
έβλεπα τόσο ανήσυχη.
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Μαρία: Φίλοι μου, από τη στεναχώρια μου δεν μπορώ να συγκρατήσω 
τα δάκρυά μου…Μάθατε τα νέα. Δεν είναι;

Μικαέλα: Ποια νέα; Δεν θα πάμε αύριο εκδρομή; Ωχ! Όχι… Κι εκεί που 
έκανα τόσα όνειρα…

Μαρία: Αχ… Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα… Δεν ξέρω καν 
αν πρέπει να μιλήσω. Σκέφτομαι ότι μπορεί να πληγωθείτε πολύ…Όχι 
μονάχα εσείς, όλοι μας…

Αντρέας: Έλα, Μαρία, πες μας! Μην μας κρατάς άλλο σε αγωνία. Η 
καρδιά μου πάει να σπάσει. Τι εννοείς να πληγωθούμε όλοι μας;

Ξαφνικά, όλοι πάγωσαν, όταν η Μαρία πήρε την απόφαση να μιλήσει.

Μαρία: Δεν θέλω να σας ταράξω. Όμως πρέπει να σας το πω… Τα 
πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πιο σοβαρά από ό,τι φαντάζεστε… Δεν 
ξέρω αν πρέπει να αγχωθούμε ή να είμαστε συγκρατημένοι… Άκουσα 
ότι…

Γιώργος: Ότι τι; Μας έχεις πεθάνει. Τελείωνε! Λέγε… Θα σου 
συμπαρασταθούμε. Να είσαι σίγουρη!
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Μαρία: Σας ευχαριστώ… Αλλά… Σας είπα, δεν έχει σχέση με εμένα… 
Ή τουλάχιστον μόνο με εμένα… Νιώθω πολύ συγχυσμένη… Όλο 
πάω να σας το πω κι όλο χάνω τα λόγια μου…Το βράδυ δεν μπόρεσα 
να κοιμηθώ…Στριφογύριζα από ‘δω κι από ‘κει…Δεν έκλεισα μάτι. 
Αναρωτιέστε γιατί…

Στέλλα: Μαρία, κάτι ευχάριστο θες να μας πεις, αλλά μας βασανίζεις.

Μαρία: Όχι…Αλήθεια λέω…Δεν είναι αστείο αυτό που θέλω να σας 
πω…Μην σας κρατώ άλλο σε αγωνία. Ας το πάρουμε απ’ την αρχή. 
Χθες το βράδυ, εκεί που έπαιζα με τους γονείς μου, ξαφνικά έγιναν 
«αγάλματα». Εν τω μεταξύ, στην τηλεόραση έγραφε

«Έκτακτη Είδηση». Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πάγωσαν. Σκέφτηκα ότι θα 
είχε γίνει μεγάλος σεισμός στην Αγγλία, σκέφτηκα τα αδέρφια μου. Η 
φωνή ήταν κλειστή. Εγώ συνέχισα να παίζω, όχι όμως με το ίδιο κέφι. 
Δεν ήξερα αν είχα το κουράγιο να τους ρωτήσω τι είχαν διαβάσει στον 
τίτλο της είδησης. Όμως….τελείωσαν οι ειδήσεις. Τους παρακάλεσα να 
συνεχίσουμε το παιχνίδι… Αλλά έκαναν σαν να μην υπήρχα μπροστά 
τους. Μετά, βρήκα το θάρρος να τους ρωτήσω.. «Έλα μπαμπά, πες μου, 
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δεν αντέχω να σας βλέπω τόσο κατσουφιασμένους. Τι συμβαίνει;», 
ρώτησα εγώ. «Αχ, αγάπη μου, συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ήρθε και σε εμάς 
ο κορωνοϊός», μου αποκρίθηκε. «Περιμέναμε κανέναν; Από πού ήρθε; 
Ποιος είναι αυτός; Είναι κακός;», απόρησα εγώ. «Παιδί μου, λοιπόν…»

Από την έντασή μου, έπεσα από την πολυθρόνα και ξύπνησα από το 
όνειρο. Ήμουν μόνη μου εκεί. Οι γονείς μου έλειπαν. Σε ποιον να 
περίγραφα το όνειρο που είχα δει; Απλά, κοίταξα γύρω μου και χάρηκα 
ότι ήταν όλα ψέμα! Είπα να συνεχίσω τον ύπνο μου.

Μαρία: «…ήρθε ένας ιός στη χώρα μας και λένε πως είναι πολύ κακός», 
συνέχισε ο πατέρας. «Χα χα! Κακός; Γιατί τι έχει;», κι άρχισα τότε να 
γελάω νευρικά. «Θα σου πω, κι ό,τι καταλάβεις. Είναι ένας ιός που έχει 
κορώνα, όχι τη λαμπερή που φοράνε στα παραμύθια. Έχει σκούρα όψη», 
είπε ο πατέρας. «Τι εννοείς μ’ αυτό;», τον ρώτησα και με διαβεβαίωσε 
πως θα μου μιλήσει το πρωί. Έτρεμε η φωνή του. Δεν ήθελα άλλο να 
τον δυσκολεύω. Φαντάστηκα ότι ήταν κάτι που τα παιδιά δεν έπρεπε 
να μάθουν. Ήταν αποφασισμένος να μου ανακοινώσει κάτι δυσάρεστο, 
μα, ξαφνικά, το παρουσίασε παιχνιδιάρικα. Τέτοια μεταστροφή 
συμπεριφοράς δεν είχα συνηθίσει στον πατέρα μου», σκέφτηκα. Είπα 
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να κάνω κουράγιο και παρόλη την ταραχή μου να είμαι αισιόδοξη και 
να πάω για ύπνο. Ήξερα ότι θα ξημέρωνε μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα.

Κώστας: Τελικά, βρε Μαρία; Αυτό το όνειρο δεν έχει τελειωμό. Νιώθω 
κόμπο στον λαιμό μου. Λέγε! Δεν αντέχω άλλο…

Μαρία: Εντάξει, θα συνεχίσω. Και ξημέρωσε, ο ήλιος έλαμπε, τα πουλιά 
κελαηδούσαν, όλα ήταν όμορφα! Προγευμάτισα, έβαλα το ρούχα μου 
και ετοιμάστηκα να πάω σχολείο. Ο μπαμπάς, όμως, δεν ήταν έτοιμος. 

«Άντε, μπαμπά! Θα αργήσω στο σχολείο! Θα πάμε εκδρομή!», του 
φώναξα τότε. 

«Κάθισε, Μαρία, να σου πω», και πήρε το ίδιο με το χθεσινό ανήσυχο 
ύφος. 

«Παιδί μου, το σχολείο και όλες οι δουλειές εεεε έκλεισαν…», απάντησε. 

«Τιιιιιιιι; Για πόσο; Ποιος το αποφάσισε ξαφνικά; Γιατί τις έκλεισε; Δεν 
θα ξαναδώ τους φίλους μου;». 

«Ηρέμησε, παιδί μου. Όπως σου έλεγα χθες, αυτός ο ιός προχώρησε 
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πιο πολύ από ό,τι αναμέναμε. Πήγε παντού. Κι είναι πολύ επικίνδυνος. 
Αν είμαστε όλοι μαζί και κολλήσουμε ο ένας τον άλλο, τα αποτελέσματα 
θα είναι μοιραία. Αλλά θα τον παλέψουμε. Το πιο δυσάρεστο είναι πως 
αυτός ο ιός είναι θανατηφόρος. Μη φοβάσαι. Τίποτα δεν πρόκειται να 
μας κάνει», μου μίλησε με ειλικρίνεια, όπως πάντα άλλωστε. Κι εγώ το 
χάρηκα. Δεν ήθελα να βρίσκομαι στο σκοτάδι.

Θεοδώρα: Καλά, ένας ιός με κορώνα ήρθε να μας αναστατώσει όλους; 
Και εμείς να χάσουμε την εκδρομή μας; Θα τον αντιμετωπίσουμε στα ίσα. 
Τους φίλους μας θα τους βλέπουμε. Δεν θα τον αφήσουμε ν’ αλωνίζει 
ελεύθερα!

Μαρία: Πρέπει να συμμαχήσουμε! Να είμαστε όλοι δυνατοί! Να ακούμε 
τους γονείς μας και να είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα, όλα θα πάνε καλά. 
Για λίγο θα στερηθούμε τους φίλους μας και τις εκδρομές!

Τότε, όλα τα παιδιά μεμιάς φώναξαν «Ζήτω η Κορωνοεπανάσταση!».

-Χριστιάνα, Χριστιάνα, ξύπνα να πας τέννις, θα αργήσεις!», είπε η μαμά 
μου.
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-Τέννις; Δεν απαγορεύτηκε; ρώτησα κατατρομαγμένη.

- Όχι, καλέ! Τι λες τώρα;

- Πωωωω κατάλαβα! Όνειρο ήταν! ΕΦΙΑΛΤΗΣ, για την ακρίβεια, είπα 
στη μαμά μου και συνεχίσαμε τη ρουτίνα μας. Η ζωή είναι τόσο όμορφη, 
κι ο κορωνοϊός ένα απαίσιο όνειρο!
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Τα μπερδεμενα παραμυθια
της Μαργαρίτας Παπαχαραλαμπους 

Ένα καιρό και μια φορά υπήρχε μια γιαγιά που είχε ενα μαγικό, οχι 
καθρέφτη αλλά βιβλίο. Αυτό το βιβλίο δεν ήταν συνηθισμένο, μπορείς 
να το πεις και αλλόκοτο. Ήταν μια ημέρα οπως τες άλλες, η γιαγιά 
διάβαζε το παράξενο βιβλίο της στα 3 της εγγόνια τον Επιστήμων, την 
Αρκαδία και την Πάτρα. Όταν ξεκίνησε η γιαγία να διαβάζει ήταν σαν 
η φωνή της να τους μάγευε, ήταν μια πανέμορφη μελωδία. Όμως κάτι 
μύριζε, δεν ήταν τα καμένα μπισκότα της γιαγιάς ηταν το παραμύθι, 
ήταν μπερδεμένο! Όταν η γιαγιά τελίωσε να διαβάζει το παραμυθι στα 
3 ζαβολιάρικα εγγόνια της τους χαηδεψε και τους ειπε πως θα σινεχιζε 
τες δουλιε της. Μολις εφυγε η γιαγια πήραν την ευκαιρια να ελεγξουν 
το βιβλιο. Πριν καλα καλα το κοιταξουν ξαφνικά τους φώναξε η γιαγιά 
να πάνε να φάνε τα μπισκότα της.

- Το ήξερα! δεν θέλετε να φάτε απο τα μπισκότα μου δεν θα ξανά 
μαγειρέψω ποτέ, σιγοέκλαψε η γιαγιά. 
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- ΟΧΙ ΟΧΙ δεν είναι αυτο που νομίζεις εμείς λατρεύουμε τα φαγητά 
σου.

-  Απλώς αργήσαμε να έρθουμε γιατί εεεε..., ειπαν με μια φωνή.

- Παίζαμε επιτραπέζια παιχνίδια, ολοκλύροσε ο Επιστιμων

- Ναι, παίζαμε, κατακρίβειαν ΜΟΝΟΠΟΛΗ, πολύ διασκεδαστικό 
παιχνίδι εεε; είπε η Πάτρα.

- ΤΕΛΕΙΟ!!! φώναξε η Αρκαδία.

- ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ!!! Φώναξε με ενθουσιασμό ο Επιστήμων.

- Εντάξει σας πιστεύω άντε λοίπον φάτε έχουν και νουτέλα απο πάνω, 
ειπε χαρούμενη η γιαγιά,

- Βλέπετε εσείς νουτέλα; εγώ πάντως δεν βλέπω τίποτα, ψυθίρισε η 
Πάτρα.

- Ούτε εγώ κοίταξε εσύ στα αριστερά και εγώ στα δεξιά μήπως και 
βρούμε κάποιο που θα έχει νουτέλα απο πάνω, είπε η Αρκαδία.
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- Η καημένη γιαγιά μας βλέπει και χαμογελά και νομίζει οτι μας 
αρέσουν τα μπισκότα της, είναι η ιδέα μου ή αυτά τα μπισκότα με 
βλέπουν περίεργα, είπε ο Επιστήμων.

- Δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημα άστο να δοκιμάσω, είπε με 
αισιοδοξία η Πάτρα.

Μετά απο10 λέπτα αγωνίας τελικά το έφαγε, το μασάγε για πολλή ώρα 
χαμογέλασε στην γιαγιά και δεν είπε τίποτα απολύτως όμως δεν έμοιαζε 
οτι της άρεσε.

- Βρήκα ένα!, ιποθέτο επειδή δεν είπε τίποτα η Πάτρα, θα έχασε τα 
λόγια της απο την νοστιμιά του, αναρωτήθηκε με ενθουσιασμό η 
Αρκαδία.

- OXIIIIII!!! μην το φας, φώναξε η Πάτρα.

- Τιιιιιι δεν σου άρεσε; και εγώ νόμιζα πως... άστο καλύτερα, είπε 
λυπημένη η γιαγιά.

- Άντε ολοι στα κρεβάτια σας, σήμερα ήταν μια κουράστηκε μέρα, 
καλό βράδι, είπε κουρασμένη η γιαγιά. 
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Τα παιδιά λυπήθηκαν που στεναχώρησαν τη γιαγια τους και πήγαν 
κατευθείαν για υπνο.Το πρωί τα παιδιά σηκώθηκαν, ντύθηκαν, έφαγαν 
και ετοιμαστήκαν να πάνε σχολείο οπως ολα τα συνηθισμένα παιδιά. 
Η γιαγιά θα τους έπαιρνε ως τον μισο δρομο επειδή είχε να παει για 
ψωνια και θα συνέχιζαν μόνα τους. Φίλησαν την γιαγια στο μάγουλο και 
εννό η γιαγιά έστριψε δεξιά, τα παιδιά συνέχισαν αριστερά.

- Είναι τώρα ευκαιρία να το ανοίξουμε, ειπε ο Επιστήμων.

- Μα περες το βιβλιο της γιαγια, αναρωτήθηκε η Πατρα.

- Δεν εχουμε χρονο για χασιμο αστο ανοιξουμε, ειπε ο Επιστήμων.

Μόλις το ανοίξαν έλαμψε, σαν την πρώτη αχτίδα του ήλιου. Το βιβλίο 
τους ρούφηξε μέσα του. 

- Δεν το ήξερα οτι ένα βιβλίο θα ήταν τόσο βαθύ, ειπε τρίβοντας τον 
πισινό του ο Επιστημών.

- Παιδιά κοίταξτε γύρω σας, υπάρχουν διάφοροι ήρωες τον 
παραμυθιών. Είπε ενθουσιασμένη η Αρκαδία
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- Να, η σταχτοπούτα ειναι τοσο καθαρή! είπε η Πάτρα.

- Να, ενας πρίγκιπας με ενα τέρας, μην μου πεις η Πελ τερας και το 
τερας πριγκιπας! είπε η Αρκαδία

- Να η Ραπουνζέλ με κοντο μαλλι; ειπε η Πατρα.

- Κοιτάξτε από πάνω μας, ειπε η Πατρα.

- Πετάει η Τινκερ Μπελ μα ειναι τοσο τεραστια και αυτο το μικρο μην 
μου πεις ειναι ο Πιτερ Παν; ειπε η Αρκαδια.

- Παιδιά ειναι ολα μπερδεμενα, αναρωτήθηκε ο Επιστήμων.

Στην συνέχεια έφτασαν σε ένα κόσμο γεμάτο χρώματα.

- Που βρισκομαστε; ειπε ο Επιστήμων.

- Στην ουρανοτοξούπολη, ειπε η Αρκαδία. 

- Οχι οχι, βρισκομαστε στην λουλουδουπολη, ειπε η Πατρα

Εκείνη την στιγμή εμφανίζεται ο Μίκυ. Φορούσε μια πανοπλία και 
κράταγε ένα σπαθί.
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- Δεν θέλω να σας χτυπήσω ή να σας κάνω κακό, δεν ξέρω πως 
βρέθηκα να φοράω αυτά τα ρούχα και να κρατάω αυτό το σπαθί. 
είπε ο Μίκυ.

- Γεια σου Σκουπι Ντου, είπαν που την μια ενθουσιασμένα που έβλεπαν 
τον Μίκυ και που την αλλη με φόβο για τι θα ακολουθούσε.

- Ουτε εμεις ξέρουμε πως βρεθήκαμε εδώ, όμως ξέρουμε οτι εσείς 
η ήρωες τον παραμυθιών είσαστε μπερδεμένοι. Είπαν τα παιδιά με 
μια φωνή.

- Αυτό τα εξηγά όλα. Σκέφτηκε ο Σκούπι Ντου.

Κάθισαν κάτω και προσπάθησαν να ανακαλύψουν ποιο ήταν το πρόβλημα, 
που ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή.

- Χαχαχαχαχα μπερδεμένα μου, είπε, μια και ποτέ δεν σας κάνω δώρα 
σήμερα να φανώ γενναιόδωρη;;;;;;;

Η φωνή άνηκε στην πιο κακιά σε ολα τα παραμύθια το κακό οχταπόδι 
απο την μικρη γοργονα η Ούρσουλα.
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- Το λοίπον ακούστε, συνέχισε η φωνή.

Το παιχνιδί είναι αύτο: ορίστε ενα παζλ αν δεν το τελειώσετε θα μεινουν 
οι ήρωες μας μπερδεμένοι για πάντα και εσείς παιδιά μου θα σας ψάχνει 
η γιαγιά και δεν θα σας βρεί ποτέ.

Ξαφνικά εμφανίστηκε ενα μεγάλο τραπέζι και επάνω του μικρά μικρά 
κομματάκια απο πάζλ. Η Αρκαδία η Πάτρα και ο Επιστήμων έτρεξαν 
στο τραπέζη. Ο Σκούπι Ντου κοίταξε τα κομμάτια. 

- Θα μας πάρει χρόνια!!!! είπε ο Σκούπι Ντου

- Όχι αν δουλέψουμε όλοι μαζί, είμαστε ομάδα, είμαστε ανίκητοι!!!! 
είπε με ενθουσιασμό η Αρκαδία.

Ένιωθαν οτι τους πηρε εβδομάδες, όταν έβλεπε η Ούρσουλα οτι κόντευαν 
να το τελειώσουν φυσούσε και τα κομμάτια πετούσαν στον αέρα. 

- Δεν θα μας αφήσει ποτέ να το τελιώσουμε, κουράστηκα, πεινώ μέχρι 
και καμένα μπισκότα θέλω να φάω!!! ειπε ο Επιστήμων.

Ο Σκουπι Ντου σκεφτικός μίλησε.
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- Θα πρέπει να την απασχολήσουμε 

- Μα πως; ρώτησαν τα παιδιά.

- Εσείς κάνετε το παζλ και αφήστε την Ούρσουλα σε μας!!

Πήρε το σπαθί του και φόναξε σε ολλους τους ήρωες τω παραμυθιών να 
ορμίσουν στα νερά. Μετά που λίγο είχαν παγιδέψει τους βοηθούς της 
Ούρσουλα τα χέλια τον φλοτσαμ και τον τζετσαμ. Η Ούρσουλα ζέστανε 
τα νέρα απο τα νεύρα της!! 

Ένα ενα σιμπλίροναν τα κομμάτια μέχρι που επιτέλους τελείωσαν το 
παζλ, πριν κανώ φτάσουν να πανηγυρίσουν σικόθηκαν απο τα κρεβάτια 
τους πανηγυρίζοντας τόσο δυνατά, που η γιαγιά δεν ήξερε σε ποιο 
δωμάτιο να πρώτοπάει, μέχρι που τα τρία παιδιά βγήκαν στο διάδρομο 
μπερδεμένα.

- Μα πού είμαστε;

- Πού νομίζεις παιδί μου; Σπίτι σου είσαι! 

- Μα το παζλ ο Σκούπι Ντου η Ούσουλα;
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- Ποιοι; τους κοίταξε η γιαγιά. Ήταν άλλο ένα όνειρο 

- Όνειρο;

- Ναι όνειρο.

- Μα πως όλοι βλέπαμε το ίδιο όνειρο; τα παιδια κοιτάχτηκαν μεταξύ 
τους.

- Γιαγιά να μας πεις ενα παραμυθι σε παρακαλώ

Η γιαγιά χαμογέλασε – να σας πω παιδιά μου

- Και να μας ψήσεις μπισκότα;

Σε αυτο η γιαγιά γέλασε. Και ζήσαν αυτοί καλύτερα και εμείς καλά
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Ημέρες καραντίνας
της Χρυσταλένας Νικοτσάρα

Ημέρες καραντίνας... Βαρεμάρα... Ύπνος... Πονοκέφαλος... και ζωηρός 
Γιώργος [ο αδερφός μου].Εκεί που ένιωθα την βαρεμάρα να περνάει 
μέσα στις φλέβες μου... Εκεί που πήγαινα να σκάσω... Συνέβηκε κάτι 
που με έκανε να βγω έστω για λίγες μέρες από την κακή διάθεση που 
βρίσκόμουν αλλά και με έκανε να καταλάβω την αξία του να έχεις να 
καλό φίλο. 

Μια από αυτές τις μέρες, ο μπαμπάς μου διάβαζε μια εφημερίδα με τίτλο 
<Κορωνοϊός> που νομίζω ότι έγραφε μέσα σχετικά πράγματα για αυτόν 
τον ιό. Ξαφνικά ο μπαμπάς μου,μου διάβασε ένα άρθρο που έλεγε ότι 
και τα κατοικίδια μπορούν να κολλήσουν αυτό τον ιό.Τότε του φύτρωσε 
στο μυαλό η ιδέα ότι ο Πλούτο το σκυλάκι μας έχει Κορωνοϊό.

 Η οικογένεια μου πανικοβλήθηκε.Όλοι τον απομόνωσαν,δεν του 
μιλούσαν,δεν του έπαιζαν και όταν πήγαιναν βόλτα στην γειτονιά 
δεν τον έπαιρναν μαζί τους.Εγώ δεν άντεχα να τον βλέπω να κάθεται 
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συνέχεια μόνος του έξω και να μου κάνει αυτή την γλυκιά φατσούλα 
καθώς ξαπλώνει και να μην μπορώ να τον χαϊδέψω.Όσο περνούσαν οι 
μέρες κρυφά από τους γονείς μου πήγαινα και τον χάιδευα παίζαμε 
μαζί και περνούσαμε ωραία.

 Ευτυχώς όλα τελείωσαν όταν πήγα να τον πάρω βόλτα κρυφά από τους 
γονείς μου,και οι γονείς μου με κατάλαβαν.Ξεκίνησαν και εκείνοι μια 
βόλτα μπάς και με βρουν. Τελικά με βρήκαν και καθώς γυρνούσαμε όλοι 
μαζί μας έπιασε η αστυνομία και μας ζήτησε αριθμό ταυτότητας για 
να δει αν έχουμε στείλει μήνυμα εμείς αλλά από την σύγχυση μας δεν 
στείλαμε μήνυμα ούτε εγώ ούτε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Τότε 
είπαμε την αλήθεια. Οι αστυνόμοι κάλεσαν δύο αυτοκίνητα και μας 
πήραν όλους στο νοσοκομείο για να μας κάνουν τεστ. Όταν τελειώσαμε 
μας έφεραν σπίτι και εμείς με αγωνία μετρούσαμε και ξανα μετρούσαμε 
κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου κάθε δευτερόλεπτο του λεπτού και 
κάθε λεπτό της ώρας.

Επιτέλους ήρθε η επόμενη μέρα μόλις ξύπνησα έτρεξα κάτω όσο πιο 
γρήγορα μπορούσα για να δω τα αποτελέσματα των τεστ. Μόλις έφτασα 
στο σαλόνι η μαμά και ο μπαμπάς μου,μου λένε ταυτόχρονα με χαρά 
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<Είναι όλα καθαρά και του Πλούτο> τότε εγώ κοίταξα τον μπαμπά μου 
με ένα ξινό βλέμμα και αυτός αμέσως κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει για 
να επανορθώσει.Άνοιξε την τζαμαρία και είπε στον Πλούτο να έρθει 
μέσα και τότε ο μπαμπάς μου γονάτισε μπροστά στον Πλούτο και του 
είπε συγνώμη. Έπειτα ο Πλούτο με μια μεγάλη γλειψιά στο μέτωπο τον 
συγχώρεσε.

 Αυτή ήταν η ιστορία που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.Ε ύχομαι να είστε 
πάντα καλά και όλος ο κόσμος να επιστρέψει στην καθημερινότητα του. 
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Από τη μια στιγμή στην άλλη
της Λάρας Αγγελίδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

/Η ζωή μου/

Από τότε που ήμουνμικρή δεν πίστευα στα θαύματα, όχι όμως επειδή 
δενήθελα αλλά επειδή δεν ήξερα τι θα πει θαύμα. Όποτε ρωτούσα την 
μητέρα και τον πατερά μου για τα θαύματα, εκείνοι άλλαζαν κουβέντα, 
έτσι σταμάτησα να ρωτώ και έπεισα τον εαυτό μου ότι απλά δεν 
υπάρχουν. Τώρα θα ρωτάτε γιατί δεν ρωτούσα κάποιον άλλο συγγενή 
μου; Λοιπόν, δεν μπορούσα διότι ζούσα με τους γονείς μου σε ένα πολύ 
απομακρυσμένο χωριό στην ύπαιθρο οπού δεν υπήρχαν ούτε σχολεία, 
ούτε φροντιστήρια, ούτε κέντρα αναψυχής γι’αυτό όταν είχα σχολείο, 
οι γονείς μου έπρεπε να με ξυπνάνε η ώρα πέντε για να προλαβαίνω 
το κουδούνι αφού ζούσαμε μίλια μακριά. Τηλέφωνο δεν είχαμε μιας 
και ήμασταν μια πολύ φτωχή οικογένεια που ζούσε σε ένα αγρόκτημα 
με ζώα και λίγα στρέμματα με πατάτες, σιτάρια και ντομάτες. Με αυτά 
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ζούσαμε, και εγώ κάθε μέρα που ερχόμουν από το σχολείο, βοηθούσα 
στις δουλείες του σπιτιού και της φάρμας και κάποιες φορές τα 
σαββατοκύριακα καθάριζα τον στάβλο με τα γουρούνια.

Η ζωή μου ήταν πιο δύσκολη από την ζωή ενός παιδιού της πόλης. 
Κάθε βραδύ πριν κοιμηθώ βλέπω τα άστρα από το μικρό παραθυράκι 
του σπιτιού μου και ονειρεύομαι πως θα ήταν η ζωή μου εάν ήμουν 
πλούσια και πολιτισμένη. Όμως παρόλα αυτά, εγώ είχα κάτι που κάποια 
παιδιά στον κόσμο δεν έχουν, και είμαι πολύ τυχερή που το έχω.Αυτό 
το πράγμα είναι η οικογένεια μου και όσο την έχω δεν μπορώ να ζητήσω 
τίποτα άλλο.

Μια μέρα ένας καλός φίλος των γονιών μου ήρθε στο σπίτι μας για να 
φάμε βραδινό. Τον ξεναγήσαμε στο σταύλο, του εξηγήσαμε τη διαδικασία 
του ψωμιούκαι αυτός μας μίλησε για τη δουλειά του. Ηταν γιατρός 
και έβγαζε πολλά λεφτά. Μας είπε ότι ακολούθησε αυτή την επιστήμη 
επειδή πίστευε πως θα βοηθούσε την ανθρωπότητα. Όταν είχε φύγει, 
εγώ πήγα στη κουζίνα να βοηθήσω τη μαμμά μου να πλύνει τα πιάτα όταν 
είδα μια σάρπα στη καρέκλα που καθόταν ο κύριος Λούης. Πρόσεξα την 
καρτελίτσα στο πίσω μέρος της σάρπας που έγραφε ‘Gucci’. Δεν είχα 
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ξαναδεί μάρκα στη ζωή μου. Την ακούμπησα και ένιωσα το πιο μαλακό 
βελούδο στο κόσμο! Ήταν μαγευτικό και συνάμα συναρπαστικό...

Την έδειξα της μαμμάς μου η οποία μου είπε ότι καλυτερα ήταν να του 
την παίρναμε στο σπίτι του την επόμενη μέρα αφού είχε ήδη αρχίσει να 
βραδιάζει. Ετσι πήγα στο κρεβάτι μου με το μυαλό μου γεμάτο σκέψεις. 
Πόσο τυχερός ήταν ο κύριος Λούης! Έβγαζε πολλά λεφτά, είχε την 
ευκαιρία να σπουδάσει, μια ευκαιρία που εγώ πιθανόν να μην είχα ποτέ, 
και το σημαντικότερο ήταν ότι μπορούσε να προσφέρει στην οικογένεια 
του ότι χρειαζόταν και γι’ αυτό κι εγώ τον θαύμαζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

/Μια σημαντική είδηση/

Την επόμενη μέρα αφού τελειώσαμε το μεσημεριανό μας που εγώ και η 
μαμμά μου είχαμε φτιάξει, ο πατέρας μου άνοιξε την τηλεόραση για να 
ακούσει τα νέα. Τότε ήταν που όλα ξεκίνησαν...

Ο κορωνοϊόςείχε πλέον καταφθάσει. Τι θα κάνω; σκεφτόμουν συνέχεια. 
Τι θα έκανα αν αρρωστούσανοι γονείς μου; Θα έπρεπε να δώσουμε 
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μια περιουσία μόνο για τα φάρμακα. Είχα αγχωθεί πολύ. Τότε όμως 
ακούστηκε και το χειρότερο. Κραντίνα, ούτε σχολείο, ούτε τίποτα. Δεν 
θα μπορούσαμε να πουλήσουμε τη σοδειά μας. 

Γύρισα να δω τη μαμά μου, είχε γουρλώσει στη τηλεόραση. Ο πατέρας 
μου έβλεπε τη μητέρα μου με μια έκφραση που δεν είχα ξαναδεί. 
Δεν θα πω ψέματα. Ανυσηχούσα...και πολύ μάλιστα. Εκείνη την ώρα 
συνειδητοποίησα ότι δεν είχαμε τηλέφωνο. Κι’αν πάθαινε κάτι κάποιος 
συγγενής ή φίλος, πως θα το μαθαίναμε; Μετά από λίγο, πήγα στο 
δωμάτιο μου με τα χέρια μου να τρέμουν από αγωνία. Ποιός ήξερε 
πόσο θα κρατούσε; Εκεί ήταν που θυμήθηκα τον φίλο των γονιών μου. 
Τώρα που είχε έρθει οκορωνοϊός, θα έπρεπε να δουλεύει ασταμάτητα, 
σκέφτηκα. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του, κι’ας έβγαζε πολλά 
λεφτά.

Ήμουν πολύ λυπημένη και πανικοβλημένη ειδικά για την καραντίνα. Αν 
δεν κάναμε μάθημα, τότε ίσως να κάναμε στις διακοπές του καλοκαιριού. 
Μόνο στη σκέψη ότι θα πήγαινα το καλοκαίρι σχολείο με τόση ζέστη 
με θύμωνε ακόμα πιο πολύ διότι δεν φταίγαμε εμείς σε κάτι για να 
χάσουμε από τις διακοπές μας. Με τόσα κακά όμως, δεν θα υπήρχε και 
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κανένα καλό; Λοιπόν, ναι. Θα κάναμε λίγο διάλειμμα από της δουλειές 
της φάρμας. Απο την άλλη όμως, μόλις θα τέλειωνε η καραντίνα, θα 
εξελισσόταν σε κακό αφού θα είχαμε ακόμα πιο λίγα χρήματα και αυτό 
δεν σύμφερε καθόλου την οικογένεια μου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

/Καραντίνα/

Εκείνη την μέρα, σαν βοηθούσα την μητέρα μου στη κουζίνα, κάποιος 
κτύπησε την πόρτα. Κοίταξα από το ματάκι της πόρτας. Ήταν ο κύριος 
Λούης που είχε ξεχάσει τη σάρπα του στο σπίτι μας. Είπα στη μαμμά 
μου να μην ανοίξουμε γιατί ήταν επικίνδυνο λόγω τουκορωνοϊόύ. Έτσι 
έτρεξα στο πιο ψηλό δωμάτιο του σπιτιού (την σοφίτα) και φώναξα από 
το παράθυρο.

_ Κύριε Λούη, τι κάνετε εδώ;

_ Ήρθα για να σας ρωτήσω εαν βρήκατε καμιά εσάρπα. Έψαξα παντού 
και δεν την βρήκα, έτσι σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι εδώ. 
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_ Ναι εδώ είναι. Μια στιγμή να σας την ρίξω.

 Του την έριξα, όμως κάτι μου φάνηκε παράξενο. Αυτή την φορά ο 
κύριος Λούης φαινόταν πολύ διαφορετικός. Στο πρόσωπο του ήταν 
ζωγραφισμένη η λύπη, η απόγνωση αλλά και συνάμα η κούραση. Φαινόταν 
άυπνος και ταλαιπωρημένος. Φυσικά ήταν λογικό αφού έπρεπε να 
δουλεύει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Μπορεί να ήταν πλούσιος, 
όμως φαινόταν ότι δούλευε σκληρά. Άσε που δεν μπορούσε να φύγει από 
το ιατρείο και να πάει στο σπίτι του για να μην αρρωστήσει τους δικούς 
του. Η ιατρική είναι πολύ δύσκολη, πιεστική και επικύνδινη δουλειά. 
Από τη μια σου προσφέρει χρήμα, αλλά από την άλλη οι συνθήκες της 
δουλειάς αυτής συχνά δεν σε αφήνουν να το απολάυσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

/Επίλογος/

Μετά από δύο μήνες καραντίνα στο σπίτι είχα αρχίσει να βαριέμαι πάρα 
πολύ. Ένιωθα ότι πνιγόμουν. Δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω εκτός από 
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τη μικρή τηλεόραση που μοιραζόταν όλη η οικογένεια και να κοιμάμαι. 
Η σοδιά της φάρμας, είχε καστραφεί και τα λεφτά μας άρχισαν να 
λιγοστεύουν. Τι θα γινόταν αν χάναμε τη φάρμα; Κι’αν γινόμασταν άστεγοι 
και πεθαίναμε της πείνας; Μόνο που το σκεφτόμουνα, ανατρίχιαζα.

Το απόγευμα βοηθούσα την μητέρα μου να καθαρίσουμε τον σταύλο και 
να ταίσει τα γουρούνια, όταν την άκουσα να ψιθιρίζει μια προσευχή.

_ Μαμμά γιατί προσεύχεσαι αφού τα θαύματα δεν υπάρχουν;

_ Ε;

_Μαμά τώρα δεν προσευχόσουν ή μήπως βουίζουν τα αυτιά μου;

_ Εντάξει λοιπόν, θα σου πω... (πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε). 
Δεν βαφτίστηκες Χριστιανή. 

_ Τι εννοείς; (Την διέκοψα)

_ Εννοώ ότι δεν είσαι Χριστιανή γι’αυτό δεν σου είπαμε ποτέ για τα 
θαύματα. Όμως ακουσε με, θα σου μάθω χριστιανικές προσευχές...
τώρα χρειαζόμαστε τα θαύματα. Γι’αυτό δείξε πίστη και υπομονή μα 
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πάνω απ’ολα ταπεινότητα. 

Λίγες μέρες αργότερα, η μαμμά μου, μου έμαθε προσευχές και όταν τις 
έμαθα, άρχισα να τις λέω.

Την νύχτα σαν ξύπνησα μέσα στα άγρια μεσάνυχτα για να πιω νερό, 
είδα μια χρυσή λάμψη που μου είπε:

- Όλα θα πάνε καλά, φτάνει να κάνεις υπομονή.

Και όντως όλα άρχισαν να καλυτερεύουν. Τα κρούσματα λιγόστευαν 
μέρα με την μέρα, και οι άνθρωποι άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο 
αισιόδοξοι. 

Μετά από δύο μήνες καραντίνα, κατάλαβα πως παρά τις καταστροφικές 
συνέπειες που είχε φέρει ο Covid-19 στις ζωές μας και στην 
καθημερινότητα μας, παρόλο που ο κόσμος δεν φαντάζει πια ο ίδιος, 
ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, νιώθω πως αυτή η εμπειρία 
με έκανε πιο δυνατή, κι ας νιώθω ακόμα αδύναμη, και με έκανενα 
συνειδητοποιήσω ότι τώρα οι άνθρωποι χρειάζονται ο ένας τον άλλο 
περισσότερο από ποτέ. Κατάλαβα επίσης πως υπάρχουν πράγματα 
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στον κόσμο αναντικατάστατα, όπως είναι η οικογένεια και η αγάπη που 
προσφέρει ο ένας στον άλλο. Και επειδή κανένας δεν θέλει να χάσει 
αυτή τη χαρά, πρέπει να την εκτιμάς όσο την έχεις!
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Η κρυψώνα μας
της Μάρθας Τσοπανίδου

13 Μαρτίου 2020! Η ζωή μου αρχίζει να γίνεται πολύ διαφορετική. 
Κλειστήκαμε όλοι στο σπίτι λόγω κορωνοϊόύ, έλεγαν οι μεγάλοι. Στην 
αρχή όλα ήταν ωραία, ξυπνούσα όποτε ήθελα και αυτό, ειδικά για μένα 
που είμαι υπναρού, φαινόταν ό,τι πρέπει. 

Όσο περνούσαν οι μέρες, καταλάβαινα ότι προτιμούσα το σχολείο, τα 
φροντιστήρια και ας σηκωνόμουν από τα άγρια χαράματα. Άρχισαν να 
μου λείπουν οι φίλοι μου και οι φίλες μου από το σχολείο. Όλοι έλεγαν 
ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή για το καλό μας. Άρχισα να παίζω με τα 
αδέλφια μου παιχνίδια που δεν τα είχα σκεφτεί πριν. Μπαίναμε κάτω 
από το μεγάλο γραφείο και λέγαμε ότι είναι η κρυψώνα μας.

Μια μέρα, μόλις μπήκε ο Απρίλης, βγήκαμε με τον αδελφό μου στην 
αυλή και παίζαμε ποδόσφαιρο. Ξαφνικά, ακούσαμε κάποιο θόρυβο, 
μέσα στον θάμνο, σαν γλίτσα! Γυρίσαμε πίσω και τι να δούμε; Ήταν 
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ένα μικροσκοπικό πλασματάκι που ήταν παχουλό και το χρώμα του ήταν 
πράσινο. Μεταξύ μας, εγώ νόμισα πως ήταν τερατάκι. Μας πλησίασε 
αργά και είπε:

- Ήρθε η στιγμή επιτέλους να φέρω δυστυχία στους ανθρώπους. Θα 
χάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

- Ποιος είσαι και τι θες από εμάς;

- Είμαι ένα μικρόβιο και θέλω να σας φυλακίσω στα σπίτια σας. 
Λέγομαι κορωνοϊός.

- Οχ όχι! Πες μας τι θέλεις να σου κάνουμε για να μην μας κάνεις 
κακό.

- Εμμ, μα για αυτό είμαι εδώ. Για να κάνω κακό. Χιχιχι! Αφού είπε 
αυτά τα λόγια, εξαφανίστηκε.

Αμέσως τρέξαμε να το πούμε στους γονείς μας. Τι να πούμε δηλαδή; 
Κανείς δε θα μας πίστευε.

- Μιλήσαμε με ένα μικρόβιο! Τον κορωνοϊό, είπαμε με ένα στόμα.
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Αλλά ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς μας πίστεψαν. Πρώτα είπαν ότι τους 
κάνουμε φάρσα και μετά ότι κουραστήκαμε από την κλεισούρα. Εμείς 
ξέραμε καλά ότι δεν ήταν της φαντασίας μας.

Οι μέρες περνούσαν σαν να ήταν αιώνες! Ζωγράφιζα για ώρες, ξέρετε 
λατρεύω τη ζωγραφική! Προσπαθούσα έτσι να ξεχάσω τον κορωνοϊό. 
Οι μεγάλοι έλεγαν ότι πέθαιναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παγκόσμια. 
Αυτό είναι τραγικό, σκεφτόμουν κάθε λίγο και λιγάκι! 

Ένα βράδυ έκανα την προσευχή μου και παρακάλεσα τον Θεό να φύγει 
ο κορωνοϊός. «Σε παρακαλώ να πάμε πίσω στο σχολείο σύντομα και 
να μην κινδυνεύσουν άλλοι άνθρωποι», ψιθύρισα. Ενώ προσευχόμουν 
άκουσα πάλι τον ίδιο ανατριχιαστικό θόρυβο, σαν γλίτσα… Αυτή τη 
φορά ακουγόταν κάτω από το κρεβάτι μου.

- Τι θες πάλι; Φύγε από εδώ, του είπα.

- Δεν ήρθα για να σε βλάψω. Σε άκουσα που προσευχόσουν και σε 
λυπήθηκα. Υπόσχομαι να φύγω και δε θα σε ενοχλήσω ποτέ ξανά. 
ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕ ΘΑ ΕΝΟΧΛΗΣΩ! 
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Μόλις είπε αυτά τα λόγια, το παράξενο πλασματάκι εξαφανίστηκε. Δε 
θα το πιστέψετε, αλλά ένιωσα ότι έλεγε αλήθεια. Κοιμήθηκα κάπως 
ανακουφισμένη.

Την επόμενη μέρα ξύπνησα χαρούμενη. Ένιωθα ότι κάτι άλλαξε. Ο 
καιρός ήταν υπέροχος και τα τριαντάφυλλα του κήπου μύριζαν τέλεια! 
Παρακαλούσα να περάσει η ώρα γρήγορα, να γίνει 6:00 μ.μ. για να 
ακούσω τον αριθμό των κρουσμάτων. Πέρασα την ώρα μου με το κουνέλι 
μου που κι αυτό ένιωθε χαρούμενο και έκανε στροφές γύρω μου όλη 
την ώρα.
- Ελάτε, αρχίζουν οι ειδήσεις, φώναξε ομπαμπάς, όπως κάθε μέρα.
Τότε τρέξαμε όλοι και καθίσαμε με αγωνία στον καναπέ. Εγώ, στο 
μεταξύ, δεν είπα σε κανέναν τίποτα για τον βραδινό επισκέπτη, ούτε 
στον αδελφό μου. Κάθισα σιωπηλή και περίμενα. Περίμενα…
- Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊόύ είναι έξι, είπε με 

αισιοδοξία ο ειδικός γιατρός.
Δεν πίστευα στα μάτια μου και στα αυτιά μου! Και είπα από μέσα μου: 
«ευχαριστώ που κράτησες την υπόσχεσή σου».
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Περιπέτειες στη Ρώμη
του Αναστάση Νικήτα Αργυρού

Πρόλογος

Η υιοθετημένη εντεκάχρονη Ελίζαμπεθ Παπανικολάου και ο εννιάχρονος 
αδερφός της Μάριος ζούνε μαζί με τους γονείς τους στη Ρώμη. Ο μπαμπάς 
τους, ο Μάρκος, είναι από την Αθήνα. Και επειδή πεθύμησε τη χώρα 
της καταγωγής του και αποφάσισαν να πάνε το πρώτο σαββατοκύριακο 
του Μάρτη. Πήραν το πρώτο αεροπλάνο το [ένα AIR EXPRESS 7000] 
και ξεκίνησαν για την Αθήνα

1: Η ιστορία αρχίζει

Όταν έφτασαν, ενοικίασαν ένα αυτοκίνητο από ένα μουτρωμένο τύπο 
που λεγόταν Ιάσονας Φιλίππου και μιλούσε μόνο ελληνικά και αγγλικά. 
Όμως πρόσεξαν πως δεν ήταν σχεδόν κανένας στο δρόμο! Όλοι ήταν 
κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια τους! Και τότε κατάλαβαν ότι στην Αθήνα 
είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό…
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Τότε είδαν ένα ξενοδοχείο.. Όταν μπήκαν μέσα, είδαν τον Γιάννη τον 
θυρωρό. Τους άνοιξε την πόρτα και τους είπε:

- Γιατί είστε έξω; Υπάρχει ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ και είναι πολύ επικίνδυνος. 
Αν κολλήσεις, έχεις δύσκολη αναπνοή και βήχα! Δείτε εδώ πέρα. Οι 
ειδήσεις αρχίζουν…

«ΠΡΟΣΟΧΗ.Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ είναι δολοφόνος! Για αυτό μείνετε σπίτι 
και μείνετε ψύχραιμοι. Και να θυμάστε, για να βγείτε από το σπίτι πρέπει 
να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και μην ξεχάσετε να στείλετε μήνυμα.»

- Είδατε τι μπορούσατε να πάθετε; Είστε τρελοί, είπε ο Γιάννης. Αλλά 
τώρα χάρη στο ξενοδοχείο του κύριου Laritaile (αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης) 
είστε ασφαλείς…

2: Η εγκατάσταση στο ξενοδοχείο του Laritaile

Πήγαν στο δωμάτιο τους στον τέταρτο όροφο και άφησαν τα πράγματά 
τους. Το ξενοδοχείο ήταν πολύ ακριβό.To δωμάτιο τους στοίχιζε 500 
ευρώ. Πλήρωσαν πρώτα τα 200 ευρώ. Τα αυτιά τους ακόμα βούιζαν 
μετά από 1 ώρα με το αεροπλάνο. Ξάπλωσαν ο καθένας στο κρεβάτι 
του.
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Σε λίγο ήρθε ο κύριος Laritaile και τους είπε:

-Εσείς είστε οι καινούριοι ενοικιαστές;
- Ναι.., απάντησαν.
Του εξήγησαν ότι δεν είχαν αρκετά χρήματα για να τον πληρώσουν. Και 
ο Laritaile είπε:
- Εντάξει, αλλά θα πρέπει να δουλέψετε! Επίσης, τα παιδιά δεν χρειάζεται 
να δουλέψουν. Τα παιδιά μπορούν να παίζουν στον «Παιδότοπο του 
Δωρεάν».
3: Η ανακάλυψη

Ο Μάρκος είπε: Τι θα κάνουμε;
Και η Έρικα απάντησε: -Απλώς θα δουλέψουμε 2 ημέρες και μετά θα 
πάμε πίσω στην Ρώμη και τέλος.
Η Ελίζαμπεθ άνοιξε την τηλεόραση, για να δει την αγαπημένη της εκπομπή, 
αλλά πάλι άκουσε για τον παράξενο ιό που λεγόταν ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ.
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«Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την Ρώμη, καθώς εξαπλώνεται 
ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ. Όλα είναι κλειστά. Οι άνθρωποι της Ρώμης είναι 
κλειδωμένοι όλοι μέσα στα σπίτια τους. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν. 
Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα.»
Τελικά θα έπρεπε να δουλέψουν κι άλλο, αφού θα έμεναν πολλές μέρες 
στην Αθήνα…
4: Η σκληρή δουλειά και το παιγνίδι στον «Παιδότοπο του Δωρεάν»

Την επόμενη μέρα άρχιζε η σκληρή δουλειά. Η οικογένεια κατέβηκαν 
στην υποδοχή και μια υπάλληλος τους είπε:
- Εσείς είστε οι καινούριοι ενοικιαστές; Ελάτε μαζί μου.
Οι ενήλικες ξεκίνησαν τη σκληρή δουλειά. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα 
και να σκουπίσουν το πάτωμα στο εστιατόριο «Ο ονειρόκοσμος του 
Laritaile». Τα παιδιά είχαν πάει ήδη στον «Παιδότοπο του Δωρεάν». 
Ήταν τόσο τέλειος που ήταν σαν να τον έβλεπαν στο όνειρο τους. Είχε 
ποδοσφαιράκια, βιντεοπαιχνίδια, μπάσκετ, επιτραπέζια, μπόουλινγκ και 
αν βαριόσουν σου έδιναν ένα tablet που είχε τα καλύτερα παιχνίδια. 
Τους άρεσε τόσο πολύ που δεν ήθελαν να φύγουν.
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5: Πώς περνούν τις μέρες τους;

Ο Μάρκος έβλεπε συνέχεια ειδήσεις με την Έρικα. Η Ελίζαμπεθ έπαιζε 
Minecraft και ο Μάριος το ίδιο. Η Ελίζαμπεθ έκανε συχνά βιντεοκλήσεις 
με τους φίλους της, το ίδιο και ο Μάριος. Παρακολουθούσαν παιδικές 
εκπομπές, και κάποιες φορές έβλεπαν ειδήσεις για τον ΚΟΡΩΝΟΙΟ μαζί 
με τους μεγάλους. Μερικές φορές η Ελίζαμπεθ ξυπνούσε λυπημένη, γιατί 
της έλειπαν οι φίλοι της, οι δάσκαλοι της, το σχολείο της και οι συγγενείς 
της. Ο Μάριος ήταν πιο αισιόδοξος και δεν του έλειπαν τόσο πολύ οι 
φίλοι του. Ο Μάριος κοιμόταν πιο ήσυχα. Δεν τον φόβιζε ΤΙΠΟΤΑ! 
Από τα τρομακτικά πράγματα μέχρι τα αηδιαστικά πράγματα. Ήταν 
πραγματικά ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ! Ήταν όμως και όμορφος, καλοντυμένος, 
έξυπνος!

Η μητέρα τούς έλεγε ότι είναι σημαντικό να είναι είμαστε όλοι υγιείς 
και σύντομα η καραντίνα θα τελειώσει! Επίσης, η μητέρα τους είπε ότι 
έπρεπε να το σκεφτούν σαν ένα παιχνίδι που για να νικήσεις πρέπει 
να μείνεις ζωντανός! Το παιγνίδι είχε διάφορες μικρές δοκιμασίες: 
μαγείρεμα, φτιάξιμο κρέπων, διάβασμα βιβλίων. Η Ελίζαμπεθ διάβαζε 
ένα βιβλίο που ονομαζόταν «Πουλιά στο λιμάνι». Τέλειο!!!
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6: Ο κρυμμένος θησαυρός

Μια μέρα που τα παιδιά έπαιζαν στον «Παιδότοπο του Δωρεάν», τα 
πλησίασε μια υπάλληλος. Τους έδωσε ένα χάρτη για κυνήγι θησαυρού 
και τους είπε:
- Αν βρείτε τον κρυμμένο θησαυρό σε 5 λεπτά θα μπορείτε να πάρετε 

το περιεχόμενο. Είσαστε μέσα;
Και τα παιδιά απάντησαν:
- Είμαστε μέσα.
- Εντάξει. Έχετε 5 λεπτά Και 1,2,3. ΞΕΚΙΝΑΜΕ!
Η Ελίζαμπεθ είπε:
- Ο χάρτης λέει πρέπει να πάμε στο ισόγειο, εκεί θα είναι ο θησαυρός.
Και ο Μάριος είπε:
- Έι! Στο ισόγειο δεν θα δούλευαν σήμερα οι γονείς μας;
Έφτασαν στο ισόγειο και η Ελίζαμπεθ είπε:
-  Λέει ότι πρέπει να πάμε μέσα στην πισίνα. Πρέπει να πηδήξουμε 

στη μέση της. Με το 1, με το 2, με το 3. ΠΗΔΑΜΕ!! Ψάξε στο βάθος 
της. Κάτι βλέπω. Είναι ένα μπουκάλι που έχει μέσα ένα γράμμα! Να 
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δούμε τι γράφει.
Ύστερα ο Μάριος φώναξε:
- Το πήρα! Τώρα βγαίνω έξω.
Και η Ελίζαμπεθ είπε:
- Ανυπομονώ. Άνοιξε το!!!
Ο Μάριος είπε:
- Γράφει «Ελάτε να μας βρείτε στο δωμάτιό μας. Με αγάπη οι γονείς 
σας.»
Τα παιδιά έτρεξαν στο δωμάτιο και οι γονείς τους τους είπαν ότι τέλειωσε 
η καραντίνα και μπορούν να ταξιδέψουν. Μπορούν πια να γυρίσουν στο 
σπίτι τους στη Ρώμη. Να ξαναδούν τους φίλους τους, το σχολείο τους, 
τους συγγενείς τους! Τα παιδιά άρχισαν να χοροπηδούν από τη χαρά 
τους!
Την επόμενη μέρα πήγαν στο αεροδρόμιο και έφυγαν. Καθώς κοίταζαν 
έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου φώναξαν:
- Αντίο Αθήνα, θα επιστρέψουμε! Θα μας λείψεις!!
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Μια περιπέτεια στην καραντίνα
της Δήμητρας Κουντούρη

Αυτή η πανδημία ξεκίνησε από την Κίνα και τώρα όλοι η Ευρώπη είναι 
καραντίνα δηλαδή δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι κανείς χωρίς την 
άδεια εξόδου από την κυβέρνηση βασανιστικό δε αλλά απαραίτητο μεν.

Εγώ σήμερα θα σας διηγηθώ μία περιπέτεια που έζησα όλες αυτές τις 
μέρες.

Όλη μέρα είμαστε στο σπίτι, διαβάζουμε, παίζουμε με τα αδέλφια 
μου, κάνουμε διάφορες δραστηριότητες είτε από το σχολείο είτε 
δημιουργώντας κάτι στο σπίτι.

Οι μέρες είναι απίστευτα όμορφες, ο ήλιος λάμπει και οι σκέψεις 
με οδηγούν στη θάλασσα, στις φανταστικές διακοπές που κάναμε 
τα καλοκαιριά και στα πιο μαγευτικά τοπία που έχουμε πάει. Τι να 
πρωτοθυμυθω την κατασκήνωση που πήγα πέρσι το καλοκαίρι στον 
πρόδρομο υπέροχα πέρασα. Την ξαδέλφη μου που έρχεται από την Κρήτη 
τα καλοκαίρια και πάμε στους υπέροχους καταρράκτες στα Καληδόνια 
η στις υπέροχες ακρογιαλιές της Λάρνακας που πάμε για παγωτό τα 
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βράδια με τον ξάδελφο μου τον Κωνσταντίνο πόσο μου λείπει! Κάθε 
μέρα είμασταν μαζί αλλά τώρα μόνο από το viber μιλάμε. 

 Δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι. Είμαστε με τη 
μητέρα μου όπου σταμάτησε να εργάζεται λόγω της πανδημίας, πάντα 
το ήθελα αυτό φυσικά να έχω την μητέρα μου μαζί μου όλη μέρα μπορώ 
να πω, ότι αυτό μου δίνει αρκετή χαρά, μερικές φορές σκέφτομαι μήπως 
εγώ το προκάλεσα όλο αυτό από την γκρίνια απέναντι στην μητέρα μου 
που δούλευέ αρκετές ώρες και δεν την έβλεπα τόσο?

Πάντως τώρα το απολαμβάνω για διάφορους λόγους όπως δεν με 
αναγκάζει κανένας να πηγαίνω κάθε Κυριακή στη γιαγιά μου για φαγητό 
η να ξυπνάω από τις 6 το πρωί για να πάω σχολείο και μετά να τρέχω 
στα ιδιαίτερα. Καλέ! Πόσο τρέξιμο όλη μέρα ευτυχώς δυστυχώς όπως 
το πάρει κανείς και λίγη ξεκουράσει δεν βλάφτει.

Όλα καλά για μένα αυτά ,αλλά ας μην ξεχνάμε πόσος κόσμος έχει 
ασθενήσει και υποφέρει και πόσοι άνθρωποι που είναι στην πρώτη 
γραμμή είτε νοσηλευτές είτε άτομα που δουλεύουν στις υπεραγορές η 
στους φούρνους γενικά που μας εξυπηρετούν νοιώθουν το φόβο και τον 
τρόμο καθημερινά να μην αρρωστήσουν. 
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 Και μένα μου ήρθε αστραπή μετά από τόσες ξέγνοιαστες μέρες που 
έζησα, ξαφνικά ένα πρωινό μας πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο όπου 
δουλεύει κι αυτός στην πρώτη γραμμή για τις ανάγκες των ασθενών και 
μας είπε πώς ένα παιδάκι 6 ετών μάλλον έχει Κορωνιό και θα πρέπει 
να μείνει μακριά μας μέχρι τις 7:00 το απόγευμα, που θα έβγαιναν τα 
αποτελέσματα. Μόλις σχόλασε ο πατέρας μου αμέσως η μαμά μου του 
έβαλε τα ρούχα του να αποστειρωθούν κι αμέσως όλοι μπήκαμε σε ένα 
δωμάτιο μέχρι να φτάσει η ώρα. Εγώ δεν το πήρα στα σοβαρά γελούσα 
συνεχώς γιατί ήταν πρωταπριλιά και δεν πίστευα ότι συνέβαινε αυτό.
Μετά από αρκετή ώρα κατάλαβα πως τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά. 

Για αρκετές ώρες η μαμά μου μας έφερνε φαγητό έξω από την πόρτα και 
μας μιλούσε ώστε να μην νοιώθαμε απομονωμένη αλλά ότι κι αν έκανε 
εμείς νοιώθαμε φυλακισμένοι. Τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα από 
τη μία να σκέφτομαι τον πατέρα μου να μην είχε πάθει κάτι και από την 
άλλη να είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο. απίστευτα συναισθήματα 
μας κυριαρχούσε ο φόβος. Ο μικρός μου αδελφός έκλεγε ασταμάτητα 
και εγώ με τον άλλο μου αδελφό προσπαθούσαμε να τον συνεφέρουμε 
γιατί πίστευέ ότι ο κορωνοϊός είναι τέρας και θα πάρει τον πατέρα μας. 
Αχ αυτά τα μικρά έχουν μεγάλη φαντασία!
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Έτσι και εμείς του βάλαμε ιστορίες στο YouTube ευτυχώς που υπάρχει 
και η τεχνολογία και έτσι ηρεμούμε και τα μικρά καμία φορά αλλιώωωως! 
Μετά από αρκετή ώρα η μαμά μου μπαίνει με ένα χαμόγελο στο δωμάτιο 
και ανακοινώνει πως τα αποτελέσματα βγήκαν αρνητικά. Από τη χαρά μας 
αρχίσαμε να φωνάζουμε να χοροπηδούμε, τρέξαμε να αγκαλιάσουμε το 
πατέρα μας φωνές, χαρές ότι κι αν πω θα είναι λίγο. Χαρήκαμε για τον 
πατέρα μου πάρα πολύ γιατί αν ήταν θετικός θα έπρεπε να αποχωρήσει 
από το σπίτι για 14 μέρες και θα μας έλειπε πάρα πολύ αλλά και για το 
παιδάκι που ευτυχώς δεν είχε τον ιό.

Από εκείνη την ημέρα καταλάβαμε πως δεν πρέπει να βγαίνει κανένας 
από το σπίτι άσκοπα και ότι πρέπει να προσευχόμαστε για όλους όσους 
μας εξυπηρετούν ακόμα και για τον πατέρας μας που κι αυτός πολεμά 
για αυτόν τον αόρατο εχθρό.

Έτσι και εμείς αποφασίσαμε να <εκμεταλλευτούμε> και λίγο την μαμά 
μας όλοι μέρα τις παραγγέλλουμε να μας κάνει κρέππες, κουλουράκια 
κ.α. αφού δεν δουλεύει… και όχι μόνο τηλεφωνούμε και της γιαγιάς για 
να μας φέρνει σοκολάτες και πατατάκια.
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Αντίθετα ο πατέρας μας μας λέει καθημερινά τις εμπειρίες του από την 
δουλειά και ευτυχώς δεν ξανα τύχε να έχουν περιστατικό με τον ιό αλλά 
Καθημερινά έχουμε αυτό το τρόμο να μην μας πει να περιοριστούμε σε 
ένα δωμάτιο και πάλι.

Εύχομαι και εσείς να προσέχετε και να είστε ασφαλείς στο σπίτι σας 
και να μην Φέρνετε ευπαθείς ομάδες σε κίνδυνο αλλά και τον εαυτό 
σας. Πρέπει όλοι να δούμε και την θετική πλευρά αυτού του ιού γιατί 
δεν είναι μόνο ο περιορισμούς αλλά και η ένωση που έχουμε με την 
οικογένεια μας.

Κλείνω αυτή την εμπειρία μου με την ευχή ότι όλα θα πάνε καλά και ότι 
με όλοι μας την δύναμή και την υπακοή θα πάμε και στην θάλασσα και 
όπου θέλουμε το καλοκαιράκι

Υπακοή και υπομονή.
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Η Μάγισσα Μιμή κι η μαγική φλογέρα
της Αντρεάνας Παπαδοπούλου

Μια φορά κι έναν καιρό η Μάγισσα Μιμή που ήταν μια από τις πιο 
κακές μάγισσες αποφάσισε να δοκιμάσει το καινούριο φίλτρο που 
δημιούργησε. Ζούσε σε μία πολύ μακρινή πόλη από εμάς. Την λένε «η 
πόλη των Μαγισσών». Τα υλικά ήταν τα εξής. Έπρεπε να βρει βότσαλα, 
δόντι από έναν δεινόσαυρο, μαλλιά αλόγου και έναν κοκκινολαίμη.

Η μάγισσα Μιμή άρχισε τη δουλειά το πρωί του Σαββάτου. Για τη μάγισσα 
Μιμή τα βότσαλα, το δόντι από ένα δεινόσαυρο και μαλλιά αλόγου ήταν 
πολύ εύκολα. Την έμεινε μόνο ο Κοκκινολαίμης. Έψαχνε παντού, αλλά 
δεν ήξερε πού βρίσκεται.

Μια μέρα κοίταξε στο μαγικό βιβλίο για τα πουλιά και βρήκε ότι ο 
Κοκκινολαίμης ζει στο δάσος. Την επόμενη μέρα πήγε στο δάσος για 
να ψάξει τον Κοκκινολαίμη. Κοίταζε από εδώ, κοίταζε από εκεί αλλά 
τίποτα. Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να πάει πίσω άκουσε ένα όμορφο 
κελάηδισμα. Δεν έβλεπε κανένα.
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Έφυγε λοιπόν η μάγισσα Μιμή για το μαγικό της σπίτι. Αλλά ανάμεσα 
στα δέντρα είδε να φαίνεται κάτι κόκκινο. Πλησίασε εκεί και ξεπρόβαλε 
ένας Κοκκινολαίμης. Εκείνη έκανε ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη 
της, γιατί βρήκε το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν.

Τον έπιασε και τον έβαλε σε ένα κλουβί. Όταν γύρισε πίσω στο μαγικό 
σπίτι της, άρχισε να βράζει νερό για το φίλτρο. Έβαλε μέσα στο καζάνι 
τα βότσαλα, το δόντι από τον δεινόσαυρο και τα μαλλιά αλόγου. Δεν 
έβαλε τον Κοκκινολαίμη, γιατί ήθελε να ηρεμήσει. Ο Κοκκινολαίμης 
ηρέμησε και ήρθε η ώρα να μπει στο καζάνι. Η μάγισσα Μιμή τον έβγαλε 
από το κλουβί και τον κράτησε σφιχτά στο χέρι της. Εκείνη τη στιγμή 
ο Κοκκινολαίμης έβγαλε τη μαγική του φλογέρα. Είχε τη δύναμη να 
ηρεμεί τους ανθρώπους. 

Έτσι, άρχισε να παίζει. Η μελωδία αυτής της φλογέρας άρχισε να 
γλυκαίνει τη σκληρή καρδιά της.

- Μάγισσα Μιμή, σου λέω ότι δεν πρέπει να βασανίζεις τα ζώα, γιατί 
και αυτά έχουν ζωή. Δεν έπρεπε να πιάσεις το δόντι από τον δεινόσαυρο, 
ούτε να βγάλεις τα μαλλιά του αλόγου. Εσένα θα σου άρεσε να τα 
πάθαινες όλα αυτά; ρώτησε ο Κοκκινολαίμης.
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- Ε όχι βέβαια, απάντησε η μάγισσα Μιμή.

- Άρα, πρέπει να πας στα ζώα και να τους ζητήσεις «συγγνώμη».

- Καλά, θα πάω, είπε η μάγισσα Μιμή.

- Τα αντικείμενα που δεν έχουν ψυχή, για παράδειγμα τα βότσαλα, 
μπορείς να τα κάνεις ότι θέλεις.

Λοιπόν, η μάγισσα Μιμή πήγε στο κάστρο του δεινόσαυρου. Έγραψε 
ένα μήνυμα για τον δεινόσαυρο και το άφησε έξω από την πόρτα του 
κάστρου. Χτύπησε την πόρτα του δεινόσαυρου. 

Το μήνυμα έγραφε:

Αγαπητέ δεινόσαυρε,
Δεν έπρεπε να σου πάρω το δόντι σου και με όλη την αγάπη μου σου 
ζητώ συγνώμη. Δε θα το ξανακάνω ποτέ ούτε σε εσένα ούτε και σε άλλο 
ζώο.
Με αγάπη,
Μάγισσα Μιμή



355

Όταν χτύπησε την πόρτα έτρεξε σαν αστραπή για το επόμενο ζώο. 
Ο δεινόσαυρος άνοιξε την πόρτα και είδε το μήνυμα στην πόρτα. 
Συγκινήθηκε πολύ. 

Η μάγισσα Μιμή όμως έγραψε κι άλλο μήνυμα, αυτή τη φορά για το 
άλογο. Πήγε στο δάσος των αλόγων. Είχε τόσα πολλά άλογα και δεν 
μπορούσε να ξεχωρίσει ποιο ήταν το άλογο. Το άλογο που αναζητούσε 
ήταν τελικά λίγο πιο πέρα σε μια μικρή σπηλιά. 

Αγαπητό άλογο,

Δεν έπρεπε να σου πάρω τα μαλλιά σου και με όλη την αγάπη μου σου 
ζητώ συγνώμη. Δε θα το ξανακάνω ποτέ ούτε σε εσένα ούτε και σε άλλο 
ζώο.

Με αγάπη,

Μάγισσα Μιμή

Το μήνυμα το άφησε σε ένα άλλο άλογο που το λέγανε Spirit για να 
το δώσει στο πληγωμένο άλογο. Όταν το πήρε ο Spirit, έτρεξε σαν 
αστραπή, πήγε στη μικρή σπηλιά και το έδωσε στο πληγωμένο άλογο. 
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Όταν το πληγωμένο άλογο διάβασε το μήνυμα συγκινήθηκε πάρα πολύ. 

Η μάγισσα Μιμή πήγε στο σπίτι της κι άρχισε να δημιουργεί ένα νέο 
φίλτρο. Το νέο φίλτρο δε θα είχε τίποτα από ζώα παρά μόνο παλιά 
αντικείμενα όπως:

2 παλιά μπουκάλια
6 ξεραμένα φύλλα
20 παλιά κουτιά μπογιές
1 επαναχρησιμοποιημένο χαρτί
18 παλιά παπούτσια
Και από τότε η μάγισσα Μιμή δεν έφτιαχνε πια φίλτρα με ζώα, αλλά με 
παλιά αντικείμενα. 

Θα αναρωτιέστε βέβαια τι έγινε ο Κοκκινολαίμης …
Ο Κοκκινολαίμης, από το κλουβί που ήταν, τον απελευθέρωσε η Μάγισσα 
Μιμή και τον άφησε στο δάσος…Ελεύθερο να ζει παρέα με τα άλλα 
πουλιά στο δάσος! 

Κι όπως λένε στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα, 
παίρνοντας την αγάπη από το παραμύθι και κρατώντας την μέσα στην 
καρδιά τους και στη ζωή τους!!
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Εξερεύνηση στον Ατλαντικό... 
ψάχνοντας την Ατλαντίδα

του Μάριου Παπαδόπουλου

Πήρα ενθουσιασμένος το ξύλινο πλοιαράκι κι άρχισα να το περιεργάζομαι. 
Το κοίταζα από δω, το κοίταζα από κει, ώσπου ένα φως πολύ εκτυφλωτικό 
μου τράβηξε την προσοχή. Ήταν ένα μικρό, κόκκινο κουμπί πάνω στο 
πηδάλιο! Αναβόσβηνε τόσο δυνατά που νίκησε μέσα μου η περιέργεια 
να το πατήσω.

Έτσι κι έκανα. Πάτησα το αστραφτερό, κόκκινο κουμπί, ενώ ταυτόχρονα 
από την αγωνία και την ανησυχία μου για το τι θα γινόταν, τράβηξα 
το δεξί μου αυτί! Χωρίς να προλάβω να αντιδράσω, έγινα τόσο δα 
μικροσκοπικός, ώστε χώρεσα μέσα στο ξύλινο πλοιαράκι. Αμέσως πήρα 
το πηδάλιο να το κυβερνήσω. Προς μεγάλη μου έκπληξη, όμως, δεν 
ήμουν μόνο εγώ καπετάνιος! Ένα μικρούλι ξωτικό εμφανίστηκε από το 
αμπάρι, μου ‘κλείσε το μάτι, ακούμπησε τα χέρια του στο πηδάλιο και 
τότε…μένα μαγικό ξόρκι με πήρε σένα τεράστιο θαλασσινό τοπίο, στο 
βαθύ μπλε του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού!
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Πού το ξέρω; Ρώτησα μια φάλαινα κι εκείνη μου έκανε λεπτομερή 
περιγραφή του χώρου κι όλων των θαλασσινών που βρίσκονταν εκεί. 
‘Έμεινα έκπληκτος, αλλά και λίγο μπερδεμένος, γιατί μπορούσα να 
αναπνέω κάτω από την επιφάνεια του νερού και να μιλώ με τα θαλασσινά. 
Μετά από ώρες λεπτομερής εξερεύνησης του βυθού του ωκεανού, 
έφτασα στην Ατλαντίδα, το βυθισμένο νησί που πάντα με γοήτευε. 
Το βλέμμα μου έπεσε αμέσως στον νέο βασιλιά της Ατλαντίδας. 
Πρώτη φορά τον έβλεπα κι εγώ. Ήταν ένα πελώριο γιγαντιαίο χταπόδι. 
Κατάλαβα ότι ήταν ο βασιλιάς από την εκτυφλωτική κορώνα και το μακρύ 
του σκήπτρο. Με μια γρήγορη ματιά κοίταξα την Ατλαντίδα. Αν ήσουν 
κι εσύ εκεί θα καταλάβαινες ότι δεν κατοικούσαν μόνο τα θαλασσινά 
και τα ψάρια σε αυτό το μέρος. Ζούσε ανάμεσά τους ο τρόμος κι ο 
φόβος, γιατί αναγκάζονταν να πληρώνουν φόρους από κοράλλια στον 
σκληρό βασιλιά χταπόδι. Πολλοί που προσπάθησαν να διαφύγουν αλλού 
κατέληξαν φυλακισμένοι μέσα στα θαλασσινά μπουντρούμια.
Δεν μπορούσα να βλέπω άλλο πια αυτό το θλιβερό σκηνικό. Έπρεπε να 
κάνω τον πελώριο βασιλιά χταπόδι να υποχωρήσει και να επαναφέρω 
τον πραγματικό βασιλιά της Ατλαντίδας. Προχώρησα γενναία προς τα 
εκεί και του είπα: 



359

- Εεε εσύ ψηλέ, θα γυρίσω όλο τον κόσμο σε πέντε δευτερόλεπτα!!

Φυσικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Του το είπα έτσι απλά για 
να φοβηθεί. Προχώρησα μόνο μερικά βήματα προς το μέρος του. Τώρα 
που τον έβλεπα από κοντά φαινόταν ακόμη πιο τρομακτικός. Για μερικά 
δευτερόλεπτα έμεινα Ακίνητος, Αμίλητος, Αγέλαστος! Μόνο τα μαγικά 
μου αυτιά είχαν ακόμη ζωντάνια και μου ψιθύριζαν «Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΣΑ ΣΟΥ... ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ». Ταρακουνήθηκα…Το βλέμμα μου 
αντίκρυσε στα δεξιά ένα αντικείμενο που γνώριζα καλά από τα βιβλία 
Μυθολογίας που διάβαζα μικρός…η τρίαινα του Ποσειδώνα. Ήταν ώρα 
για δράση!

Άρπαξα λοιπόν αστραπιαία την τρίαινα. Δοκίμασα να την σηκώσω 
ψηλά..και τα κατάφερα! Το φως της τρίαινας λαμπερό, σχεδόν 
εκτυφλωτικό, άρχισε να περικυκλώνει τον πελώριο βασιλιά χταπόδι, να 
τον στριφογυρίζει μέχρι που έγινε ένα βουνό σκόνη, σαν θαλασσινός 
αμμόλοφος. Αλλά τα μαγικά δεν τέλειωσαν εδώ… πήρα ξανά την 
τρίαινα και την ακούμπησα στα θαλασσινά μπουντρούμια. Το λαμπερό 
φως εμφανίστηκε ξανά, γκρέμισε τις σιδερένιες πύλες κι όρμησαν έξω 
ελεύθεροι πια ο βασιλιάς ιππόκαμπος της Ατλαντίδας και μαζί όλοι οι 
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υπήκοοί του που άδικα είχαν φυλακιστεί εκεί από τον σκληρό βασιλιά 
χταπόδι.

- Ζήτω, ζήτω! φώναζαν μεθυσμένα από χαρά κι ανακούφιση όλα τα 
θαλασσινά και τα ψάρια.

Ο βασιλιάς ιππόκαμπος με ευχαρίστησε φορώντας μου το χρυσό 
περιδέραιό του.

- Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για εμένα και τους υπηκόους 
μου. Από τώρα και στο εξής η Ατλαντίδα θα είναι και δική σου πατρίδα. 

- Τιμή μου, είπα συγκινημένος. 

Τα μάτια μου, ήρεμα πια, άρχισαν να εξερευνούν το πανέμορφο τοπίο 
της Ατλαντίδας. Μεγαλοπρεπή τείχη από χαλκό, ανάκτορα και ναοί 
στολισμένα με χρυσές, ασημένιες διακοσμήσεις, χρυσά αγάλματα, 
πελώρια συντριβάνια, θαλασσινά δέντρα, φυτά, ζώα. Ο μυθικός κόσμος 
που πάντα με γοήτευε ήταν μπροστά μου και τον θαύμαζα!

Ένα πράγμα μόνο με στενοχωρούσε… εκείνος ο φοβερός σεισμός που 
βύθισε την πανέμορφη Ατλαντίδα στον ωκεανό και μαζί όλους τους 
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κατοίκους της άφησε πίσω του μια πόλη φάντασμα να κυριαρχεί στα 
βάθη του Ατλαντικού και πολλά μυστήρια ερωτήματα που με καλούν να 
λύσω εγώ, ο Θοδωρής, ο ατρόμητος ντετέκτιβ! 




