
Ο Κορονοϊός αλλάζει τη ζωή μας 

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 κορονοϊό. 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 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 -κορονοϊός-  

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 ανθρώπους που ανάμεσά τους θα μπορούσες να διακρίνεις έναν πολύ 

παράξενο ταξιδιώτη. Έναν ταξιδιώτη που έμοιαζε πολύ με τον πράσινο, στρογγυλό 

φίλο μου, και ναι! Ήταν ο κορονοϊός, 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 προκάλεσε  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. 

     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 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. 

       Έτσι όλοι μαζί ενωμένοι, πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί και ανίσχυροι, άσπροι και 

μαύροι,  καταφέραμε να λιγοστέψουμε 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... 

Άννα Αμπρικίδου 

      Δ΄1 


