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ΟΙ   ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ 

 
Ο κοροναϊός  είναι ένας ιός που ήρθε από  στην 

Κίνα. Άλλοι λένε ότι κατασκευάστηκε σε εργαστήριο, 

ενώ άλλοι πιστεύουν  ότι προήλθε από τα ζώα και 

πιο συγκεκριμένα από τις νυχτερίδες. Στην αρχή 

ακουγόταν σαν κάτι μακρινό και ήλπιζα ότι δε θα 

έρθει στην Ελλάδα. Σιγά σιγά όμως ο ιός 

εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και αυτό ονομάστηκε 

πανδημία.  

Στην χώρα μας ο κοροναϊός ήρθε περίπου στα τέλη 

Φεβρουαρίου. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να 

πάρει κάποια μέτρα για να προφυλάξει τους πολίτες 

από το να κολλήσουν. Κάποια από αυτά τα μέτρα 

είναι ότι πρώτα πρώτα σταμάτησαν να λειτουργούν 

τα σχολεία, μετά έκλεισαν οι χώροι εστίασης και τα 

εμπορικά καταστήματα και τέλος το πιο απίστευτο 

είναι ότι απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του κόσμου 

εκτός αν παίρνανε ειδική άδεια για σοβαρό λόγο.  

Όταν στα μέσα Μαρτίου άκουσα ότι θα κλείσουν τα 

σχολεία και τα φροντιστήρια, είχα χαρεί πάρα πολύ 

γιατί χρειαζόμουν ένα μεγάλο διάλειμμα. Όταν όμως 

σταμάτησαν και άλλες δραστηριότητες όπως το 

μπάσκετ και η ρομποτική στεναχωρήθηκα αρκετά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τις πρώτες μέρες μετά το κλείσιμο των σχολείων, 

συναντούσα τον  καλύτερό μου φίλο και παίζαμε, αλλά 

αυτό σταμάτησε με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. 

Στην αρχή προσπαθούσα να σκέφτομαι ότι δεν 

υπήρχε κοροναϊός, αλλά μετά, όσο άκουγα στις 

ειδήσεις ότι «έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό» 

και άλλα πολλά, άρχισα να ανησυχώ και να 

συνειδητοποιώ πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. 

Φοβήθηκα λίγο κυρίως για τον παππού μου και τις 

γιαγιάδες μου.  

Μετά από λίγες μέρες άρχισε η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση όπου η κυρία μας έστελνε εργασίες και 

ασκήσεις να κάνουμε στο σπίτι όπως αυτή που γράφω 

τώρα, μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας. Κάθε 

μέρα είχα και κάτι να απασχοληθώ από διάβασμα 

οπότε το μεγάλο μου διάλειμμα άρχισε να 

περιορίζεται. Όταν τελείωνα τις εργασίες, έπαιζα 

playstation και μιλούσα μέσα από κει με τους φίλους 

μου. Επίσης κατά τη διάρκεια της καραντίνας έκανα 

διάφορα πράγματα με τους γονείς μου που ήταν 

διασκεδαστικά και που δεν είχαμε το χρόνο να τα 

κάνουμε πριν, όπως να παίζουμε επιτραπέζια, 

κατασκευές με lego, βάψαμε το σπίτι μαζί, 

ξεχωρίσαμε τα παιχνίδια μου και φτιάξαμε ένα κανάλι 

δικό μου στο youtube. Επίσης αυτό το διάστημα 

εξοικειωθήκαμε ολόκληρη η οικογένεια καλύτερα με 

τη λειτουργία του υπολογιστή και παρατήρησα ότι με 

ενδιέφερε περισσότερο από πριν να μάθω τι 

συνέβαινε στον κόσμο μέσω των ειδήσεων.  

Όλη αυτή την περίοδο της καραντίνας σκεφτόμουνα 

πόσο ωραία θα ήταν να ξαναβρισκόμουνα με τους 

φίλους μου στο διάλειμμα του σχολείου και πότε θα 

αρχίσουν ξανά οι προπονήσεις του μπάσκετ. Αυτά τα 

δύο μου έλειψαν πιο πολύ από όλα. Επίσης ήθελα 

πάρα πολύ να πάω στο χωριό μου το Πάσχα να δω 

τη γιαγιά μου και τον παππού μου και να παίξω με 

τους φίλους μου εκεί, αλλά αυτό δεν επιτρεπόταν. 

Έτσι πέρασα το Πάσχα στο σπίτι και έβγαινα μόνο 

κάποια πρωινά με τη μαμά μου για περπάτημα και 

ποδήλατο ή για να πάμε στο σούπερ μάρκετ.  

Τελικά λόγω των περιοριστικών μέτρων που 

πάρθηκαν φαίνεται ότι ο κοροναϊος ευτυχώς δεν 

έβλαψε την Ελλάδα τόσο πολύ όσο άλλες χώρες. 

Τώρα που ξανάρχισε η κυκλοφορία, εγώ προσωπικά, 

την καραντίνα θα τη θυμάμαι ως μια ευχάριστη   

περίοδο, όμως επειδή κάποια πράγματα μου έλειψαν 



ελπίζω σε λίγο καιρό να περάσουν  όλα αυτά και να 

μπορώ να κάνω όλα όσα έκανα πριν την  εμφάνιση 

του κοροναϊού. 

Χρήστου Αλέξανδρος Ε΄3  

 

Ακούσαμε τελευταία ότι τα σχολεία θα ανοίξουν 

 
Η παραπάνω εικόνα είναι μια δημιουργεία του μαθητή της Ε΄1 

τάξης του σχολείου μας Αποστόλου Παναγιώτη 

 

Ακούσαμε στις ειδήσεις πως τα δημοτικά θα ανοίξουν 

τελευταία, αν όλα πάνε καλά με την πανδημία, στη 1 

Ιουνίου. Αυτό μας γέμισε χαρά, γιατί έχουμε τόσο 

καιρό κλεισμένοι στο σπίτι χωρίς να βλέπουμε τους 

φίλους και τους δασκάλους μας. Μας λείπει πολύ η 

τάξη μας, οι παρέες μας, το μάθημά μας. Οι γονείς 

μας όμως είναι ανήσυχοι. Φοβούνται πολύ μήπως 

υπάρξει καινούριο κύμα του κορονοϊού. Η αλήθεια 

είναι πως ένας μήνας μαθημάτων δεν μπορεί να 

σώσει το χρόνο που χάθηκε, κι αν αυτό βάζει σε 

κίνδυνο τις οικογένειές μας, καθώς τα παιδιά 

μεταφέρουν το μικρόβιο στους μεγάλους, θα ήταν 

προτιμότερο να μην πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο. 

Υπάρχουν παιδιά που έχουν γονείς σε ευπαθείς 

ομάδες ή και τα ίδια ακόμα ανήκουν σε αυτές. Επίσης 

οι δάσκαλοί μας, κι αυτοί έχουν οικογένειες! Για 

όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσο καιρό 

θυσιάσαμε την ελευθερία μας, δεν αξίζει να 

ρισκάρουμε τώρα, για τόσο λίγο διάστημα να τους 

βάλουμε σε κίνδυνο. Μετά το Πάσχα πάντα ήταν 

δύσκολο να γίνει μάθημα, οι δάσκαλοί μας το ξέρουν 

καλά! Πόσο περισσότερο μετά από σχεδόν 3 μήνες 

κλεισμένοι στο σπίτι. Όσο και να μου λείπει το 

σχολείο μου, αυτό θα είναι πάντα εκεί. Πρέπει να 

φροντίσουμε να είναι και τα αγαπημένα μας πρόσωπα 

πάντα εκεί για μας. 

Παναγιώτης Αποστόλου Ε΄1 

 

Δεν θα μπορώ να παίζω με τους φίλους μου στο 

σχολείο 

 

Στην τηλεόραση είπαν ότι 1/6ου ανοίγουν τα σχολεία! 

Στην αρχή χάρηκα, θα έπαιζα με τους φίλους μου, 

θα αγκάλιαζα την κυρία μου, θα έβλεπα όλους τους 

δασκάλους και το σχολείο μου. Μου λείπουν τόσο 

πολύ όλα! Μετά όμως θυμήθηκα τον covid-19 και τα 

μέτρα προστασίας. Όχι δε θέλω να ανοίξουν τα 

σχολεία, δε θέλω να αρρωστήσω, δε θέλω να είμαι 

η βόμβα που θα κολλήσω τους γονείς και τους 

παππούδες μου. Όχι, δεν μπορώ να παίζω με τους 

φίλους μου σε απόσταση δύο μέτρων. Το σχολείο δεν 

είναι μόνο μαθήματα. Αν ανοίξει τώρα τίποτα δεν θα 

είναι ίδιο. Άρα τίποτα δε θα είναι ωραίο. 

Από τον μαθητή Ραφαήλ Καλαϊδόπουλο Β΄1 

 

Ένα πολύ όμορφο ποίημα μας χάρισε η μαθήτρια 

της Ε΄τάξη του σχολείου μας. 

 

 
 

Ο ΧΟΡΟΣ 

 

Πώς μ ‘αρέσει ο χορός 

Που είναι τόσο μαγικός. 

Χέρια-πόδια σαν κουνάς 

Μες στα σύννεφα πετάς. 

 

Όταν πιάνω τον χορό, 

τότε όλα τα ξεχνώ. 

Ο ρυθμός κι η μελωδία, 

είναι χαρά και ευτυχία! 

 

Φίλοι μου ελάτε στο σχολειό 

για να στήσουμε χορό. 

Όλοι μαζί μπορούμε 

στον κορονοϊό ν΄αντισταθούμε! 

Λίνα Κατσέλα Ε’1 

 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη στην 

προσπάθεια να συνεχιστεί η έκδοση της εφημερίδας 

μας, την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω 

της πανδημίας του κορονοϊού. Το 70ο και τελευταίο 

φύλλο για φέτος θα εκδοθεί τον Ιούνιο μήνα, με το 

σχολείο μας ανοικτό και τους μαθητές να 

επιστρέφουν στα θρανία τους. 

Καλη συνέχεια σε όλους μας. 


