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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, δια των Συντονιστών / 

στριών Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων, Άννας 

Ζουγανέλη, Νίκου Καμήλου, Ιωάννας Καμπούρμαλη, 

Χάρη Παπαδόπουλου και Ευσταθίας Χριστοπούλου, 

προκήρυξε τον Μάρτιο του 2020, στη διάρκεια 

αναστολής των σχολείων, μαθητικό λογοτεχνικό 

διαγωνισμό, υπό τον γενικό τίτλο «Μένοντας 

Σπίτι…». Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές/ 

τριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Δημοτικών 

Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δ΄ Αθήνας. 

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να δοθεί σε 

μαθητές και μαθήτριες η δυνατότητα να εκφράσουν σε 

έντεχνο λόγο τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα 

βιώματα της περιόδου του εγκλεισμού τους λόγω της 

πανδημίας. Κατά την περίοδο της καραντίνας 

διαμορφώθηκαν νέες, πρωτόγνωρες συνθήκες και 

δόθηκε σε όλους/ ες, παιδιά και ενήλικες η ευκαιρία 

και ο χρόνος για αναστοχασμό και αναθεώρηση αρχών, 

αξιών και προτεραιοτήτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκαν οι μαθητές/ τριές 

μας να αποτυπώσουν τη «δική» τους πραγματικότητα 

σε τρία είδη έντεχνου λόγου: Ποίηση, Φανταστική 

Ιστορία – Παραμύθι και Ημερολόγιο – Πεζό Κείμενο. 

Κατ΄ αντιστοιχία δόθηκαν τα Βραβεία και οι Έπαινοι 
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Άννα Ζουγανέλη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΕ70 

Νίκος Καμήλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΕ70 

Ιωάννα Καμπούρμαλη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου ΠΕ70 

Χάρης Παπαδόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού 

Έργου ΠΕ70 

Ευσταθία Χριστοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου ΠΕ70 

 

Έργο της μαθήτριας Άννας Κατσαβού, 3ο Δ.Σ. Μοσχάτου 
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Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η Επιτροπή κρίσης του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 

για μαθήτριες και μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων 

του Δημοτικού με θέμα «Μένοντας σπίτι…», τον 

οποίο διοργάνωσε το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 

ευχαριστεί και συγχαίρει όλα τα παιδιά που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη –  

160 συμμετοχές. Το έργο της Επιτροπής ήταν πολύ 

δύσκολο καθώς οι συμμετοχές ήταν στη μεγάλη 

πλειονότητά τους ιδιαίτερα ποιοτικές. Για τον λόγο 

αυτό πολλά βραβεία και έπαινοι δόθηκαν εξ ημισείας. 

Τα Βραβεία και οι Έπαινοι έχουν ως εξής: 

Κατηγορία «Ποίημα» 

Το 1ο βραβείο μοιράστηκαν εξίσου οι: 

Άννα Κατσαβού (Στ΄ τάξη): «Μένοντας σπίτι…», 3ο 

Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου 

Ευαγγελία- Αικατερίνη Γιαννοπούλου (Στ΄ τάξη): «Η 

Καραντίνα», 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου 

2ο βραβείο 

Χρήστος Τσινιέρης (Ε΄ τάξη): «Μένοντας σπίτι…», 5ο 

Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης 

Το 3ο βραβείο μοιράστηκαν εξίσου οι: 
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Λεωνίδας Χατζηζήσης (Ε΄ τάξη): «Ο Κορονοϊός», 15ο 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 

Νικολέτα Χάλαρη (Δ΄ τάξη): «Μια μέρα ξαφνικά…», 

11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 

Κατηγορία «Φανταστική Ιστορία – 

Παραμύθι» 

Και τα 3 βραβεία δίνονται εξ ημισείας: 

1ο βραβείο 

Φίλιππος Πλάχοβ (Στ΄ τάξη): «Ο δυσκολότερος 

αντίπαλος», 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου 

Ευθύμιος Δρούλιας (Ε΄ τάξη): «Μια αλλιώτικη 

παρτίδα», 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 

2ο βραβείο 

Ανδρόνικος Γεωργουδάκης (Στ΄ τάξη): «Ένα αγόρι 

ήρωας», 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης 

Κωνσταντίνος Τσιρώνης (Στ΄ τάξη): «Ένα παραμύθι 

που έγινε πραγματικότητα», 7ο Δημοτικό Σχολείο 

Αργυρούπολης¨ 

3ο βραβείο 

Ευρώπη-Ζωή Μπαμάκου (Δ΄ τάξη): «Παραμύθι», 

Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα 
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Μελίνα Πάλλα (Στ΄ τάξη): «Μένουμε σπίτι», 11ο 

Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας 

Κατηγορία «Ημερολόγιο- Πεζό κείμενο» 

1ο βραβείο 

Σπύρος Λευθεριώτης (Στ΄ τάξη): «Μένοντας σπίτι… με 

τον αυτισμό», 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου 

Το 2ο βραβείο μοιράστηκαν εξίσου οι: 

Αργύρης & Γρηγόρης Λέλλος (Στ΄ τάξη): «Ο αόρατος 

ξένος», 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

Ηλέκτρα Φερρέττι (Δ΄ τάξη) : «Η αγκαλιά που μου 

λείπει», 12ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης 

Το 3ο βραβείο μοιράστηκαν εξίσου οι: 

Θαρρινός Μπίλλης (Δ΄ τάξη): «Ένα γεγονός που έμεινε 

στην ιστορία», 8ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας 

Γεώργιος Πέτσας (Δ΄ τάξη): «Οι μέρες μακριά από το 

σχολείο, τη δασκάλα μου και τους φίλους μου», 20ο 

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 

Η Επιτροπή αποφάσισε επιπλέον, λόγω των πολλών 

ποιοτικών συμμετοχών, να απονείμει και τους 

ακόλουθους επαίνους, κατά κατηγορία και αλφαβητική 

σειρά: 
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Κατηγορία «Ποίημα» 

Δάφνη Κάστορα (Ε΄ τάξη): «Η ζωή στην καραντίνα», 

12ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

Ιωάννης-Γεώργιος Μελιδώνης (Ε΄ τάξη): 

«Κορονομπελάδες», 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 

Σμύρνης 

Ομαδικό (14 μαθήτριες/μαθητές) (Στ΄ τάξη): «Μια 

άνοιξη που χάθηκε», 7ο Δημοτικό Σχολείο 

Αργυρούπολης 

Κατηγορία «Φανταστική Ιστορία- Παραμύθι» 

Νικολέτα- Σοφία Ζιώγα (Στ΄ τάξη): «Ποιον θα 

καταπιώ», 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου 

Μαρία Κονδύλη (Στ΄ τάξη) : «Μένοντας σπίτι… χωρίς 

σπίτι», Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρα  

Στάθης Μιχαλόπουλος (Στ΄ τάξη): «Οι τρεις ευχές του 

Ζαντίν», 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου 

(αναζητείται!) 

Κατηγορία «Ημερολόγιο- Πεζό κείμενο» 

Βαλέρια Γιαρικάνη (Δ΄ τάξη): «Μένοντας σπίτι», 12ο 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου 



11 
 

Ηλέκτρα Γκάτση (Ε΄ τάξη): «Ένα εφιαλτικό παραμύθι 

χωρίς δράκους και πριγκίπισσες), 5ο Δημοτικό Σχολείο 

Παλαιού Φαλήρου 

Σωτηρία Μιχαηλίδη (Δ΄ τάξη): «Μένοντας σπίτι», 9ο 

Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

Γιάννης Σταματίου (Δ΄ τάξη): «Μένουμε σπίτι», 3ο 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου 

Τέλος η Επιτροπή συγχαίρει θερμά τη δασκάλα 

μουσικής Μαίρη Λυριτζή και τους μαθητές και 

μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας 

για το τραγούδι που δημιούργησαν «Ο καινούριος 

κολλητός μου, ο σπουδαίος εαυτός μου» (στίχοι – 

μουσική: Μαίρη Λυριτζή, τραγούδι: οι μαθήτριες και 

μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου), το οποίο 

έστειλαν εκτός συναγωνισμού στον διαγωνισμό και 

μπορείτε να ακούσετε στον εξής 

σύνδεσμο:  https://www.youtube.com/watch?v=riYT

Gp4DbLw&t=41s   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=riYTGp4DbLw&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=riYTGp4DbLw&t=41s
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Ακολούθως δημοσιεύονται όσα κείμενα έλαβαν Βραβείο 

και Έπαινο 

 

 

 

Έργο του μαθητή Ισαϊντ Μουαϊάντ, 9ο Δ.Σ. Γλυφάδας 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΟΙΗΜΑ» 

1ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Κατσαβού Άννα, 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου 

«Μένοντας σπίτι…» 

 

Μια ιστορία θα σας πω, 

που απίστευτη είν’ 

αλήθεια, 

πρωτόγνωρη και 

τρομερή 

όπως τα παραμύθια. 

 

Ήρθε μια μέρα ξαφνικά 

που άλλαξε η ζωή μας, 

που η ελευθερία μας 

δεν ήταν πια δική μας 

 

 

 

Θυμάμαι όλα ξεκίνησαν 

στις 10 του Μαρτίου! 

Έκλεισαν τότε τα 

σχολειά 

μ’ απόφαση Υπουργείου. 

 

Στο σπίτι όλοι έμειναν 

πολύ καλά κλεισμένοι 

λόγω του Κορωνοϊού 

δε βγαίναν οι καημένοι. 
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Τα  παιδάκια όλα 

βρήκανε 

αμέσως ευκαιρία 

να κάτσουν να 

ξεκουραστούν 

να βρούνε ηρεμία. 

 

Αλλά την ηρεμία τους 

έχασαν οι γονείς τους 

κι από τότε άλλαξε 

ολόκληρη η ζωή τους. 

 

Κάποια, όλη τη μέρα 

παίζανε 

ποτέ δε σταματούσαν 

λίγες ώρες διαβάζανε 

και πάλι ξεκινούσαν. 

 

 

Κάποια, ταινίες έβλεπαν 

κι έπαιζαν παιχνίδια 

ζωγράφιζαν μανιωδώς 

τα ίδια και τα ίδια. 

 

Και οι μεγάλοι έβαζαν 

κι αυτοί τα δυνατά τους 

για να περνάνε όμορφα 

μαζί με τα παιδιά τους. 

 

Παρά τις δύσκολες 

στιγμές 

που ίσως αυτοί 

περνούσαν 

να κάνουν  το καλύτερο 

συνέχεια προσπαθούσαν. 
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Μα κι έξω απ’ το σπίτι 

άλλαξαν τα πάντα ριζικά 

και τίποτα δε θύμιζε 

κάτι από τα παλιά. 

 

Η πόλη τώρα ερήμωσε 

άδειασαν όλοι δρόμοι 

οι άνθρωποι πια 

ένιωθαν 

απεγνωσμένα μόνοι. 

 

Δεν μπορούσαν τώρα 

μια αγκαλιά να δώσουν 

να’ ρθουν με άλλους πιο 

κοντά 

κι ελεύθεροι να 

νιώσουν. 

 

 

Με μάσκες κι 

αντισηπτικά 

πλέον κυκλοφορούσαν 

αγαπημένα πρόσωπα 

να δούνε δεν μπορούσαν. 

 

Κι ιδίως οι μεγαλύτεροι 

άνθρωποι σε ηλικία 

θα’ πρεπε να 

προσέχουνε 

για να’ χουνε υγεία. 

 

Οι γιαγιάδες κι οι 

παππούδες 

να δούνε δεν τολμούσαν 

τα όμορφα εγγονάκια 

τους 

που τόσο λαχταρούσαν. 
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Κι ήταν αυτό πολύ 

σκληρό 

και για τα δύο μέρη 

που δεν μπορούσανε 

αυτοί 

να είναι χέρι χέρι. 

 

Απαγορευόταν τώρα πια 

μια αγκαλιά σφικτή, 

βιντεοκλήσεις έκαναν 

για να’ χουν επαφή. 

 

Με μια οθόνη συντροφιά 

κάναν γενέθλια, γιορτές 

και πέρασαν 

πρωτόγνωρες 

«οικογενειακές 

στιγμές». 

 

Κι έτσι κυλούσε ο 

καιρός, 

οι μέρες κι οι βδομάδες 

στον τρίτο μήνα 

μπαίνουμε 

μακριά από τις 

γιαγιάδες. 

 

Υπάρχει όμως τώρα πια 

μέσα μας μία ελπίδα 

ότι θα βγούμε γρήγορα 

από την «καταιγίδα». 

 

Ότι πιο ελεύθερα εμείς 

έξω θα περπατάμε 

κι ίσως ξανά 

μπορέσουμε 

και χέρι να κρατάμε. 
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Να πάρουμε ξανά αγκαλιά 

όσους μας έλειψαν πολύ 

και να τους πούμε σ’ αγαπώ 

μ’ ένα γλυκό γλυκό φιλί! 

 

 

 

 

Έργο της μαθήτριας Άννας Κατσαβού, 3ο Δ.Σ. 

Μοσχάτου 
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1ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Γιαννοπούλου Ευαγγελία- Αικατερίνη, 3ο Δημοτικό 

Σχολείο Μοσχάτου 

«Η καραντίνα» 

Τώρα, η αγάπη γίνεται φόβος και ο φόβος αγάπη. 

Φοβάσαι για αυτούς που αγαπάς και αγαπάς όσους 

φοβούνται για εσένα. 

Τώρα όμως, η αδιαφορία γίνεται εκτίμηση και η 

εκτίμηση αδιαφορία. 

Πάντα αδιαφορούσες για την καθημερινότητα των 

ιατρών παρόλο που εκείνοι έκαναν τα πάντα για να 

τους εκτιμήσεις!! 

Λένε ότι για να αγαπήσεις κάτι πραγματικά, πρέπει 

να το στερηθείς. 

Όταν το στερηθείς, σου λείπει, σου λείπει η 

καθημερινή ρουτίνα, που κάποτε μισούσες. 

Όταν δεν έχεις τι να κάνεις, ανακαλύπτεις ταλέντα και 

ευκαιρίες, που δεν είχες αναπτύξει. 

Όταν κάτι τρομαχτικό, που εσύ το αψηφούσες, σου 

χτυπά την πόρτα, τότε εσύ σκέφτεσαι τι δεν έκανες, 

που θα έπρεπε να έχεις κάνει. 
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Όταν το κακό, θερίζει τον κόσμο, θυμάσαι πού ήτανε, 

τι έκανες εσύ για αυτό και που έχει φτάσει. 

Ας γίνουμε όλοι μια γροθιά, το κακό να φύγει 

 και ας εκτιμάμε τα παλιά, μη μάς  (ξανα) ξεφύγει…… 

 

 

 

 

 

Έργο του μαθητή Χρήστου Τζαμπαζόγλου,  

17ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου 
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2ο Βραβείο 

Τσινέρης Χρήστος, 5ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης 

«Μένοντας Σπίτι…» 

 

Από την Κίνα ξεκινά 

Νίντζα πολύ γενναίος, 

που όνειρό του ήτανε, 

να γίνει «Ο 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ». 

 

‘Όλες τις χώρες 

χτύπησε, 

νεκρούς άφησε πίσω. 

Έφτασε στην Ελλάδα 

μας, 

σκέφτηκε «ΘΑ 

ΝΙΚΗΣΩ»! 

 

 

 

Όνομα πήρε ο Νίντζα 

μας, 

δε θέλει εξηγήσεις: 

Είναι ο Κορωνοϊός, 

χωρίς πολλές διακρίσεις! 

 

Ο Κορωνοϊός με όπλα 

δεν πολεμιέται. 

Ούτε αγοράζεται 

μα ούτε και πουλιέται. 

 

Νομίζεις ότι χάνεται, 

πετώντας μία πέτρα; 

ΟΧΙ, αυτός θα νικηθεί, 

μόνο αν πάρεις ΜΕΤΡΑ. 
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Έκλεισε το σχολείο μας 

και μείναμε στο σπίτι. 

Γιατί τo σπίτι έγινε 

το Κάστρο του πολίτη. 

 

Χάσαμε τα αθλήματα 

με αυτήν την 

καραντίνα! 

Και τώρα τζόκινγκ 

κάνουμε, 

στο σπίτι… στην 

κουζίνα! 

 

Κάνουμε ευχές στην 

Παναγιά, 

στο Πάσχα το μεγάλο, 

ο κορωνοϊός αυτός, 

να φύγει δίχως άλλο! 

 

 

 

Γιατροί και 

Επιστήμονες, 

Ήρωες της ζωής μας, 

να’ χουν υγεία και χαρά, 

να’ ναι πάντα μαζί μας! 

 

Να αρχίσει πάλι η ζωή, 

να βγούμε από το σπίτι, 

γιατί είμαστε ΠΑΙΔΙΑ 

και η βόλτα μας, μάς 

λείπει! 

 

Ήλιος λαμπρός στον 

ουρανό, 

έσκασε τώρα μύτη, 

αλλά εμείς φωνάζουμε, 

«ΗΛΙΕ, ΜΕΝΟΥΜΕ 

ΣΠΙΤΙ»!!!
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3ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Χατζηζήσης Λεωνίδας, 15ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Δημητρίου 

«! O Κορωνοϊός !» 

 

Στην Ομόνοια πάει να 

μεταδοθεί, 

Δεν έχουμε αντίδοτο να 

σκοτωθεί. 

Τσιόδρας μπαίνει, 

Χαρδαλιάς  βγαίνει, 

το κρούσμα στα σύννεφα 

πηγαίνει! 

Η Κίνα του ‘δωσε ζωή, 

και αόρατη τέρατος 

μορφή. 

Η ανθρωπότητα δεν 

ξέρει, 

ακόμη πώς θα τα 

καταφέρει. 

 

Ρωσία, Κίνα, Αμερική, 

δε δίνουν δεκάρα 

τσακιστή, 

λίγο για να βοηθηθεί η 

κατάσταση αυτή. 

Μα μη φοβάστε βρε 

παιδιά! 

Η Ελλάδα οικονομικά, 

τα πάει  μια χαρά, 

που λέει ο λόγος φυσικά! 

Μην τρελαθούμε και με 

τα πολλά λεφτά! 

Κι όσο για τα σπιτικά, 

γεμάτα τα ράφια με 

αντισηπτικά! 
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Πάντως και η κουζίνα 

δεν πάει πίσω, 

από τα πολλά 

απολυμαντικά. 

Είμαι έτοιμος να  την 

γκρεμίσω! 

Ο Ερντογάν, παρ’ όλα 

αυτά, 

συνεχίζει, δυναμικά, 

την Ελλάδα ν’ απειλεί 

πολεμικά. 

Και το Αιγαίο συνεχίζει 

να προσπαθεί να 

διεκδικήσει! 

Ο Τραμπ, από ‘κει πέρα 

στην Αμερική, 

τον  καλό πρόεδρο κάνει 

να προσποιηθεί, 

παρ’ όλο που εκεί, 

υπάρχουν καμιά 

εικοσαριά χιλιάδες,  

και… νεκροί ! 

Μέσα σ’ όλα αυτά οι  

μαθητές στον καναπέ 

αραχτά, 

με Facebook, Netflix 

και όλα τα σχετικά. 

Μα για να πω την 

αλήθεια, ρε υπουργείο, 

η καραντίνα δε μας 

χάλασε εμάς που 

ήμασταν στο σχολείο! 

Τέλος, για να πω κάτι 

να κλείσω, 

γιατί κάποια στιγμή 

πρέπει όλο αυτό και να 

το αναρτήσω, 

και επειδή δε βλέπω να 

τελειώνει σύντομα η 

πανδημία, 

μείνε σπίτι, δες καμιά 

ταινία 

και ήλπιζε στη Δευτέρα 

Παρουσία!
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3ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Χάλαρη Νικολέτα, 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Δημητρίου 

«Μια μέρα ξαφνικά…» 

 

Μια μέρα, ξαφνικά, 

χάθηκε η χαρά! 

Μια μέρα, ξαφνικά, 

ήρθε η μοναξιά! 

Έφυγε o ήλιος, ήρθε ο 

ιός. 

Μέσα στην ψυχή μου 

μόνο πανικός. 

‘Έβλεπα τους 

παππούδες μου μέρα 

παρά μέρα, 

τους φίλαγα, τους 

αγκάλιαζα, μα τώρα… 

τους έχω κάνει πέρα! 

 

 

Μου είπανε να 

πλένομαι, να μην 

πηγαίνω έξω, 

τους φίλους μου πως δε 

θα δω, 

για να τους 

προστατέψω. 

Κάθομαι σπίτι μου και 

δεν μπορώ να παίξω, 

γιατί θέλω τους φίλους 

μου. 

Πόσο κι εγώ να αντέξω; 

Μου δίνουν αγάπη και 

στοργή, όλοι οι δικοί 

μου, 
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μα, όμως, είμαι ένα 

παιδί 

που θέλω πίσω τη ζωή 

μου! 

Θέλω να τρέξω, να 

λερωθώ, 

να πάω και στο πάρκο, 

ο παππούς να παίρνει 

παγωτό 

και η γιαγιά να λέει 

«φάτο»! 

Μου λείπει τόσο η 

αγκαλιά 

kι ένα γλυκό φιλάκι! 

Εύχομαι να φύγει ο ιός, 

να παίξω σαν παιδάκι! 

Παρ’ όλα αυτά, 

παρακαλώ, 

να μείνουμε όλοι μέσα, 

γιατί αυτός εδώ ο ιός 

δεν έχει, καθόλου, 

μπέσα!

  

Και αν θέλουμε, όλοι μαζί, 

να ξανασυναντηθούμε, 

υπομονή να κάνουμε 

και όλα θα τα βρούμε!

 

Όλοι καλύτεροι 

άνθρωποι, 

ελπίζω να γενούμε, 

 

να μας γίνει μάθημα 

που δε θα το ξεχνούμε!!! 
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Αυτά εγώ αισθάνομαι 

και ήθελα να το ξέρεις! 

Καλή αντάμωση, λοιπόν, 

σταμάτα να υποφέρεις !! 

 

 

 

 

 

 

Έργο του μαθητή Χρήστου Τζαμπαζόγλου,  

17ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ- 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 

1ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Πλάχοβ Φίλιππος, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου 

«Ο δυσκολότερος αντίπαλος» 

Το 2000, ένας νεαρός άντρας ξεκίνησε σπουδές στην 

Ιατρική, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όσο σπούδαζε, 

μελετούσε πολύ, έπαιρνε μέρος σε έρευνες και 

περνούσε ώρες μέσα στο εργαστήριο του 

Πανεπιστημίου. Το όνειρο του Φίλιππου ήταν να γίνει 

ο καλύτερος πνευμονολόγος του κόσμου διότι στο 

Λύκειο έχασε τον κολλητό του από μια επιπλοκή στο 

χειρουργείο που έκανε για τα πνευμόνια του. Από 

τότε ορκίστηκε να μην αφήσει κανέναν να πεθάνει 

από πρόβλημα στα πνευμόνια του. 

Αποφοίτησε με Άριστα και ξεκίνησε την καριέρα του, 

ως πνευμονολόγος, στον Άλιμο, μια περιοχή δίπλα στη 

θάλασσα. Του Φίλιππου του άρεσε πολύ η θάλασσα, τον 

ηρεμούσε και τον ενέπνεε.... Εκεί λοιπόν υποδεχόταν 

τους ασθενείς του. 

Αν και ήθελε πολύ να είχε οικογένεια, αφοσιώθηκε 

στην Ιατρική, μελετούσε ώρες για να μάθει όσα 

περισσότερα μπορούσε σχετικά με τους ιούς και τα 

μικρόβια στους πνεύμονες. Η έρευνά του είχε να κάνει 
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με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς 

καταστρέφουν οι μικροοργανισμοί τον ανθρώπινο 

πνεύμονα. Αναρωτιόταν αν υπάρχει κάποια κατηγορία 

ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο ή αν όλοι οι 

άνθρωποι είναι πιθανά θύματα ενός θανατηφόρου ιού. 

Είκοσι χρόνια μετά, δεν είχε ιδέα, πόσο δύσκολη θα 

γινόταν η ζωή μέσα σε μια στιγμή! Ότι, στη μακρινή 

Κίνα, θα εμφανιζόταν ξαφνικά ο κορωνοϊός, ένας 

αόρατος, ύπουλος εχθρός της ανθρωπότητας. Δεν είχε 

ιδέα πόσο γρήγορα θα εξαπλωνόταν παγκοσμίως. Ούτε 

μπορούσε να φανταστεί ότι ο αριθμός των νεκρών θα 

ήταν τόσο φρικιαστικά μεγάλος και ότι ο κορωνοϊός 

χτυπάει στα πνευμόνια. 

Έμαθε τα κακά μαντάτα από τις ειδήσεις. 

Δυσκολεύτηκε να τα πιστέψει, κλείστηκε αγχωμένος 

στο ιατρείο του και σκεφτόταν πώς μπορεί να σώσει 

την ανθρωπότητα από αυτόν τον επικίνδυνο ιό. 

Την επόμενη κιόλας μέρα κατευθύνθηκε στη 

Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου 

νοσηλευόταν το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στην 

Ελλάδα, μια νεαρή γυναίκα. Σκέφτηκε ότι για να βρει 

έγκαιρα μια θεραπεία, κατά αυτού του ιού, θα έπρεπε 

πρώτα να τον «συναντήσει». 

Έχοντας το δείγμα από τη γυναίκα, επέστρεψε 

προβληματισμένος και κλειδώθηκε στο ιατρείο του για 
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μέρες. Το μόνο που τον απασχολούσε τώρα ήταν να 

αποκαλύψει την άγνωστη «ταυτότητα» αυτού του 

απρόσκλητου επισκέπτη. Μάταια όμως! Ο ιός αυτός 

δεν έχει τίποτα κοινό με ό, τι είχε ξανασυμβεί στο 

παρελθόν. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει, όπως 

και ο φόβος των ανθρώπων παγκοσμίως. 

Οι γιατροί έδιναν μάχη στα νοσοκομεία και άλλοι 

ξεχνούσαν να κοιμηθούν, ψάχνοντας την κατάλληλη 

θεραπεία. Όπως και ο Φίλιππος, που κοιμόταν πλέον 

στο ιατρείο του. Κάθε φορά που λύγιζε από κούραση ή 

απογοήτευση, έφερνε στον νου του τον κολλητό του 

και όσα πέρασαν μαζί και συνέχιζε! 

Έναν χρόνο μετά, ο Φίλιππος, σαν μαγεμένος, κοιτούσε 

μια έναν σωλήνα εργαστηρίου και μια την οθόνη της 

τηλεόρασης που βουβά έπαιζε τον κορωνοϊό ως πρώτο 

θέμα στις ειδήσεις. 

Μήπως είχε έρθει το τέλος του; Θα το μάθαινε, αν 

δοκίμαζε το εμβόλιο στον έφηβο, χωρίς ιατρικό 

ιστορικό ασθενή του, χτυπημένον από τον ιό. Έμοιαζε 

στον κολλητό του! Αυτός χάθηκε για πάντα, ο ασθενής 

του Φίλιππου όμως τα κατάφερε! Το εμβόλιο του 

έσωσε τη ζωή! 

«Βρέθηκε το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, από 

Έλληνα γιατρό!», είπαν οι ειδήσεις, σε όλον τον κόσμο, 

την επόμενη μέρα! 
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Όλοι μιλούσαν για τον Έλληνα γιατρό- θαύμα. Αυτός, 

όμως, το μόνο που είχε κάνει ήταν να  «σώσει» τον 

κολλητό του... 

 

 

Έργο της μαθήτριας Χριστίνας- Παναγιώτας 

Γεωργατσέλλου,  

6ο Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου 
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1ο βραβείο (εξ ημισείας) 

Δρούλιας Ευθύμιος, 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Δημητρίου 

«Μια αλλιώτικη παρτίδα!!!» 

Ήταν αρχές Μαρτίου, όταν ξαφνικά άρχισε ο πόλεμος, 

όμως αυτή τη φορά ο αντίπαλος ήταν αόρατος. Τα 

λευκά εναντίον…… 

Ποιος θα ήταν ο αντίπαλος; Και όμως ο αντίπαλος 

υπήρχε. Κανείς  δεν ήξερε την κίνηση που θα έπαιζε, 

όμως η κίνηση είχε παιχτεί και ήδη τα πρώτα πιόνια 

είχαν φαγωθεί, σε μία παρτίδα που παιζόταν από 

ανθρώπινες ζωές 

Όμως υπήρχαν οι αξιωματικοί και οι ίπποι, που 

πάντα προσπαθούσαν να προστατεύουν τα πιόνια και 

ρίσκαραν τη ζωή τους. Ήταν οι γιατροί…. αντάξιοι των 

περιστάσεων. Υπήρχε και ένας βασιλιάς, που δεν 

προστατευόταν, αλλά προστάτευε. Ήταν ένας 

καθηγητής.  Πάντα ήθελε το καλό των πιονιών και 

όχι το δικό του, διότι αυτό είχε συνηθίσει να κάνει, σε 

όλες τις παρτίδες, όλη του τη ζωή. 

Υπήρχαν και δύο Πύργοι που συμβούλευαν, οι 

υπουργοί Υγείας και Πολιτικής Προστασίας. Οι 

υπόλοιποι στρατιώτες έπρεπε να κάνουν άμυνα, 

έπρεπε να προστατευτούν. Έτσι κλειστήκαν στο πιο 
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ασφαλές μέρος, το σπίτι τους. Γιατί  αγαπούσαν τη 

ζωή, ήταν το κίνητρο  που τους έκανε να πολεμήσουν. 

Είχαν ξαφνικά, όλα αποκτήσει αξία, ακόμα και η πιο 

ασήμαντη κίνηση. Κινήσεις που πλέον δεν έπαιζαν 

πριν, τώρα τις πραγματοποιούσαν, γιατί τώρα τις 

χρειάζονταν, τώρα τις εκτιμούσαν περισσότερο από 

ποτέ.  

Το σχέδιο αυτό το είχε εφαρμόσει η βασίλισσα, η 

κυβέρνηση, που είχε την περισσότερη δύναμη μετά 

τον βασιλιά. Όμως πάντα τα πιόνια μπορούσαν να 

ξεφύγουν έστω και λίγο από το σπίτι (έτσι είχαν 

ακούσει τουλάχιστον). 

Ο αόρατος αντίπαλος τώρα είχε πλέον όνομα: λεγόταν 

Κορωνοϊός. 

Ο Κορωνοϊός νικούσε, μα πάντα… οι λευκοί είχαν μια 

κίνηση ακόμα… ΑΜΥΝΑ! 

Το μόνο που έλειπε ήταν η επίθεση. Μα πώς θα 

επιτεθείς σε  έναν αόρατο  εχθρό;  Πότε θα ήταν η 

κατάλληλη στιγμή; Έπρεπε να παίξουν γρήγορες 

κινήσεις γιατί στις γρήγορες κινήσεις δεν υπάρχει 

κατάλληλη στιγμή για επίθεση, τις χρησιμοποιείς όταν 

βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση. Και οι λευκοί ήταν σε 

δύσκολη θέση. Όμως οι γρήγορες κινήσεις είναι 

βιαστικές και όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει ένα 

ρητό. Με τον φόβο πως οι βιαστικές κινήσεις  θα τους 
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οδηγούσαν σε ήττα, αποφάσισαν να ακολουθήσουν την 

τακτική της άμυνας.  

Γιατί, στο σκάκι, η άμυνα είναι η καλύτερη επίθεση! 

Το σημείο ήταν κρίσιμο για τους λευκούς, αλλά 

ευτυχώς υπήρχε ο χρόνος, ο οποίος μπορούσε να 

καθορίσει την παρτίδα. Άμα διαρκούσε πολύ, χωρίς να 

κάνει κάποιος ρουά ματ, σιγά σιγά θα τελείωνε για 

τον αντίπαλο. Αυτό ενθάρρυνε τους λευκούς γιατί 

ξαφνικά, από το πουθενά, βρέθηκαν με ένα 

πλεονέκτημα μπροστά!!! 

Έτσι ο καιρός πέρασε αλλά πολλά πιόνια είχαν 

φαγωθεί… Όμως, ο χρόνος τελείωσε και οι λευκοί 

νίκησαν. Η μάχη είχε επιτέλους τελειώσει. Αυτό θα 

έμενε στην ιστορία για πολλά  χρόνια. Ήταν ένας 

δύσκολος αγώνας, στον οποίο είχαν θριαμβεύσει οι 

λευκοί, με πολλές απώλειες όμως.  

Πήραν ένα σοβαρό μάθημα που δε θα το ξεχνούσαν 

ποτέ και θα είχαν να το λένε στις επόμενες γενιές. 

 Θα λένε για μια αλλιώτικη παρτίδα!!! 
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2ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Γεωργουδάκης Ανδρόνικος, 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 

Σμύρνης 

«Ένα αγόρι ήρωας» 

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε, σε μια χώρα μακρινή 

ένα αγόρι που ονομαζόταν Κυπριανός. Η κάθε μέρα γι’ 

αυτόν ήταν ξεχωριστή. Αφού πήγαινε στο σχολείο και 

του παρέδιδαν μαθήματα, γύριζε σπίτι, έτρωγε και 

άρχιζε τις ασκήσεις του. Επίσης, έκανε ιδιαίτερα 

μαθήματα μουσικής για να περάσει στο μεγαλύτερο 

σχολείο της χώρας, το ΜΟΥΣΙΚΗ.  Ήξερε και μουσικό 

όργανο, κρητική λύρα. Έπαιζε πολύ γλυκά και όλοι τον 

θαύμαζαν. Το καλοκαίρι πλησίαζε και προσδοκούσε τις 

εξετάσεις.  

Κάποια στιγμή, ο Κυπριανός άκουσε πως στο μακρινό 

βασίλειο Ανίκ, ένας στρατός κατασκευάστηκε από έναν 

μάγο που ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο και 

πέτρωνε τον εχθρό του. Ο στρατός, όμως, 

επαναστάτησε και πέτρωσε πρώτα τον μάγο και 

ύστερα εξαπλώθηκε παντού, για να κάνει το ίδιο και 

στους υπόλοιπους ανθρώπους, αφού γι’  αυτό 

δημιουργήθηκε! Ο Κυπριανός φοβήθηκε ότι θα ερχόταν 

στη χώρα τους και θα τους επιτίθονταν. Δυστυχώς, 

αυτό δεν άργησε να γίνει.  
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Οι Μικρούληδες, όπως τους αποκαλούσαν οι άνθρωποι, 

πολιόρκησαν κάθε πόλη της χώρας, όπως έκαναν και 

σε άλλα βασίλεια. Τον λαό τον έπιασε πανικός! Ο 

βασιλιάς διέταξε να κλειστούν όλοι στα σπίτια τους και 

να βγαίνουν μόνο για τα αναγκαία, αλλά με ειδική 

άδεια. Οι χώρες που δεν πολιορκήθηκαν, έστελναν στο 

βασίλειο, που ζούσε ο Κυπριανός, προμήθειες μέσω της 

θάλασσας. Μέσα στην πόλη του Κυπριανού υπήρχε η 

Λευκή Φρουρά, η οποία προστάτευε την πόλη από 

επιθέσεις, όμως ήταν πολύ μικρή για να 

αντιμετωπίσει τους εισβολείς. Χρειάζονταν ενισχύσεις 

και γι’  αυτό έπρεπε κάποιος εθελοντής να περάσει 

μέσα από τους Μικρούληδες και να ειδοποιήσει τον 

Διεθνή Στρατό, που βρισκόταν μακριά και κυνηγούσε 

άλλους εχθρούς. Κανείς όμως δεν παρουσιάστηκε ως 

εθελοντής στον βασιλιά, εκτός από τον Κυπριανό. 

Ήθελε να σώσει την χώρα του και τους συμπολίτες 

του.  

Ο βασιλιάς του έδωσε ένα άλογο για να περάσει 

γρήγορα τις γραμμές των Μικρούληδων. Αφού το 

κατάφερε αυτό, έψαξε να βρει τον Διεθνή Στρατό. 

Πέρασαν μέρες κι εβδομάδες! Όλοι τον θεώρησαν 

πετρωμένο αλλά, όταν πέρασε ένας μήνας, είδαν τον 

Κυπριανό να πλησιάζει με τον Στρατό. Τότε ο βασιλιάς 

έδωσε σύνθημα στη Λευκή Φρουρά να επιχειρήσει 

έξοδο! 
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Ήταν η μεγαλύτερη μάχη που δόθηκε στα χρονικά της 

πόλης! Οι δύο ενωμένοι στρατοί, οπλισμένοι με 

σύριγγες, που ήταν γεμάτες με ειδικό σαπούνι, 

πολεμούσαν εναντίον των άγριων, βρώμικων και 

επικίνδυνων Μικρούληδων. Παρ’ όλο το πλήθος τους 

οι δύο στρατοί άρχισαν να υποχωρούν. Εκείνη τη 

στιγμή, ο Κυπριανός, με τη λύρα του, ανέβηκε σε έναν 

λόφο και άρχισε να παίζει για να τους δώσει θάρρος. 

Τότε αυτοί μάζεψαν όση δύναμη τους είχε απομείνει 

και εξαπέλυσαν καινούργια επίθεση.  

Οι Μικρούληδες τρομοκρατήθηκαν τόσο πολύ που το 

έβαλαν στα πόδια, αλλά εξολοθρεύτηκαν όλοι τελικά. 

Καθώς ο Κυπριανός έμπαινε στην πόλη, ένα πελώριο 

πλήθος τον υποδέχτηκε με επευφημίες και 

ζητωκραυγές. Ο βασιλιάς τον έχρισε επίσημο ήρωα και 

κήρυξε αργία την ημέρα αυτή. 

Όταν έδωσε εξετάσεις για το ΜΟΥΣΙΚΗ πέρασε από 

τους πρώτους στο σχολείο και όλη η γειτονιά τον 

εγκωμίασε. Από τότε έζησαν αυτοί καλά κι εμείς 

καλύτερα! 

Όπως ο Κυπριανός, έτσι κι εμείς πρέπει να φανούμε 

γενναίοι απέναντι στον Covid-19 και να είμαστε 

αισιόδοξοι ότι θα περάσει! 
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2ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Τσιρώνης Κωνσταντίνος, 7ο Δημοτικό Σχολείο 

Αργυρούπολης 

«Ένα παραμύθι που έγινε πραγματικότητα» 

Μία φορά και έναν καιρό σε ένα μακρινό χωριό της 

Κίνας υπήρχε ένας κύριος πολύ κατσούφης και κακός. 

Τον κύριο αυτό τον λέγανε ιό. Εμφανίστηκε ξαφνικά 

και τρόμαξε όλα τα παιδιά, αλλά κυρίως τον παππού 

και την γιαγιά. 

Ήθελε να έχει την κυριαρχία όλου του κόσμου και 

σκέφτηκε να τους πάρει τις δυνάμεις και να τους 

αποδυναμώσει ώστε όλοι να τον υπακούουν. Πήγαινε 

παντού σε πόλεις και χωριά και έπαιρνε το χρώμα και 

το  χαμόγελο των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορούσε 

να του κρυφτεί, κατάφερε να αναστατώσει όλη τη γη. 

Κάποιοι αρρώστησαν βαριά και δυστυχώς πέθαναν, 

αλλά οι περισσότεροι τον αντιμετώπιζαν και τον 

νικούσαν. 

Ήταν τόσο δυνατός, πανούργος και πονηρός που πήρε 

μέχρι και κορώνα να φορέσει και έτσι τον ονόμασαν 

κορωνοϊό. Ήθελε να λάμπει και να φαίνεται παντού με 

το μεγάλο του στέμμα γιατί πριν ήταν αόρατος. 

Οι μεγάλοι άρχισαν να σκέφτονται τι μπορούν να 

κάνουν για να τον διώξουν. Τα σχολεία, τα μαγαζιά, τα 
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γυμναστήρια, τα κομμωτήρια όλα κλειστά. Δυστυχώς 

το κακό που προκάλεσε ήταν μεγάλο, τα παιδιά όμως 

το αντιμετώπιζαν εύκολα. 

Αμάξια δεν υπήρχαν και τόσο πολλά. Οι μεγάλοι δεν 

πήγαιναν για δουλειά και όλο καθόντουσαν σπίτι 

παίζοντας, μαγειρεύοντας, διαβάζοντας και κάνοντας 

γυμναστική. Έτσι ώστε να μην μπορεί να βρίσκει 

πολλούς ανθρώπους μαζί συγκεντρωμένους. 

Η τηλεόραση έλεγε τι πρέπει να κάνουμε για να 

προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. 

Άμα έβγαινες για supermarket ή να πας βόλτα τον 

σκύλο σου έπρεπε να στείλεις μήνυμα αλλιώς θα σου 

έβαζαν πρόστιμο. 

Όλοι κυκλοφορούσαν με μάσκες και γάντια, έπλεναν 

πολύ καλά τα χέρια τους, συχνά κρατούσαν αποστάσεις 

και πρόσεχαν πάρα πολύ. Ο κύριος αυτός, ο κορωνοϊός 

βαρέθηκε να περπατά αφού είδε ότι οι άνθρωποι 

αρχίζουν τελικά να τον νικάνε. 

Είδε ότι οι άνθρωποι τηρούν όλα τα μέτρα 

προφύλαξης, ακολουθούν κανόνες υγιεινής, κρατούν 

αποστάσεις, ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη 

του ιού και υπακούουν στα μέτρα των επιστημόνων.  

Βλέπει επίσης ότι σύντομα θα βρεθεί και το εμβόλιο 

που θα τον εξαφανίσει από τη γη. 
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Θα γινόταν ο κυρίαρχος του κόσμου αλλά όλοι οι 

άνθρωποι ενωμένοι κατάφεραν να τον βρουν και να 

τον κλείσουνε σε ένα σιδερένιο κλουβί μόνο του και 

κάτω από τις ακτίνες του ήλιου, εκεί που δεν άντεξε. 

Έτσι όλοι γίνανε καλά και αυτοί που ήταν άρρωστοι 

και οι υγιείς άρχισαν να ξαναβγαίνουν έξω. 

Ξαναζωντάνεψαν οι στοιχειωμένες πόλεις και 

ξανακούστηκαν οι χαρούμενες παιδικές φωνές και η 

ζωή ήταν πλέον πιο όμορφη και πιο πολύχρωμη. Και... 

ζήσατε εσείς καλά και εμείς καλύτερα, σε ένα κόσμο  

διαφορετικό, πιο όμορφο και πιο ζωντανό! 

 

 

 

Έργο του μαθητή Χρήστου Τζαμπαζόγλου, 

17ο Δ.Σ. Παλαιού Φαλήρου 
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3ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Μπαμάκου Ευρώπη- Ζωή, Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. 

Μαλλιάρα 

«Παραμύθι» 

Μία μέρα στη χώρα κάτω από τη γη, την Ιωσηνόπολη, 

ζούσαν πάρα πολύ μικρά πλασματάκια που τα έλεγαν 

μικρόβια. Αυτά τα μικρόβια ήταν σαν ήρωες… άλλα 

ήταν καλά, άλλα ήταν κακά και άλλα πολύ πολύ κακά 

μικρόβια. Ας πούμε ότι το κάθε μικρόβιο είχε τη 

δύναμη να κάνει κακό στους ανθρώπους και στα ζώα. 

Τα καλά Μικρόβια κάθε φορά που βαριόντουσαν 

έπαιρναν το διαστημικό τους αεροπλάνο και πήγαιναν 

σε μια χώρα και αγκάλιαζαν τους ανθρώπους στη 

μύτη, αυτό το μικρόβιο λεγόταν Μπουκομίτσα, στο 

στόμα ο Βήξος, στα αυτάκια ο Ωτιτιδάκιας, στην κοιλιά 

η Πονοκοιλίτσα, στο κεφάλι η Πονοκεφαλίτσα.  Και 

πολλά άλλα μικρόβια! 

Τα κακά Μικρόβια ήταν ο Η1Ν1, ο 

Στρεπτοκοκκάκιας, ο Καρκίνιος, ο Λευχαιμιάκιας και 

άλλα πολλά. Αλλά μια μέρα βροχερή του Δεκεμβρίου, 

όλα άλλαξαν: ήρθε ένα μικρόβιο με ένα Άλογο και μια 

Κορόνα, τον έλεγαν κορωνοϊό. Από εκείνη την ημέρα ο 

κορωνοϊός έγινε ο βασιλιάς της Ιωσηνόπολης. 
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Επειδή οι άνθρωποι δεν αγαπούσαν τα μικρόβια, τον 

Κορωνοϊό τον νευρίαζε αυτό και αποφάσισε να ανεβεί 

μόνος του στη Γη, με τη βασιλική του άμαξα, και να 

σπείρει μια μεγάλη πανδημία. Σε λίγες μόνο μέρες, 

έγινε ο πιο γνωστός Βασιλιάς της Γης: πέρασε από 

Κίνα, από Ιταλία, από Ισπανία, από Αμερική και από 

όλες τις χώρες του κόσμου. Κάθε φορά που περπατούσε 

ο Κορωνοϊός, η Γη έτρεμε από τον φόβο της. Ήταν τόσο 

μεγάλος και τόσο τρανός που κάθε μέρα σκότωνε 

χιλιάδες ανθρώπους. Οι άνθρωποι, μόνο που άκουγαν 

το όνομά του, έτρεχαν να κρυφτούν μέσα στα σπίτια 

τους. 

Η Γη κατέβασε ρολά. Το χαμόγελο του ήλιου έσβησε, 

τα αστέρια σταμάτησαν να λάμπουν, το φεγγάρι ήταν 

πάντα λυπημένο. Έτσι, λοιπόν, η Γη έγινε μια 

τεράστια αγκαλιά, για να νικήσουν τον Κορωνοϊό. 

Ένωσαν τα χέρια τους, τις γνώσεις τους, τις ψυχές 

τους και είπαν όλοι με μια φωνή: «ας σκοτώσουμε 

αυτόν τον βασιλιά. Ας μείνουμε σπίτι μας, ας φοράμε 

όλοι γάντια και μάσκες»!  

Περιμένουμε όλοι το ζεστό χαμόγελο του ήλιου να 

κάψει τον Κορωνοϊό και να ζεστάνει τις καρδιές μας. 

Εύχομαι ο Κορωνοϊός να πάρει σύντομα το διαστημικό 

του αεροπλάνο και να πάει από εκεί που ήρθε. 
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3ο Βραβείο (εξ ημισείας) 

Πάλλα Μελίνα, 11ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας 

«Μένουμε σπίτι» 

Ο Σαμ ήταν ένα παιχνιδιάρικο και γλυκό γατάκι. Του 

άρεσε πολύ να βγαίνει  έξω και, τις περισσότερες 

φορές, ο ιδιοκτήτης του τον έψαχνε για να του θυμίσει 

ότι ήταν αργά και έπρεπε να επιστρέψει. Δεν ήταν 

δύσκολο να τον βρει, γιατί κάθε απόγευμα ο Σαμ έδινε 

ραντεβού με τις φίλες του, την Έμιλι και την 

Μπριζίτ, στην ταράτσα του διπλανού σπιτιού. 

Νιαούριζαν με τις ώρες, έπαιζαν, κυνηγιόντουσαν και 

πάλευαν και πολλές φορές ερχόταν σπίτι μετά τις 

δώδεκα. 

 Μια μέρα όμως όλα άλλαξαν! Ο Σαμ πήγε να φύγει, 

αλλά ο ιδιοκτήτης του, ο Χρήστος, τον σταματάει και 

του λέει: «Δεν θα πας πουθενά! Θα μείνεις εδώ μαζί 

μου!» Ο Σαμ άρχιζε να νιαουρίζει παραπονεμένα. Ο 

Χρήστος του εξήγησε ότι υπάρχει ένας ιός που 

ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο και ότι, για να μη μας 

κολλήσουν οι άλλοι άνθρωποι, πρέπει να μένουμε 

σπίτι. Ο Σαμ άρχισε να διαμαρτύρεται και να 

γρατζουνάει την πόρτα.   

Ο Χρήστος, αγανακτισμένος, του φώναξε: «Σταμάτα 

πια! Δεν φταίω εγώ που είσαι κλεισμένος μέσα!». 
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Μετά όμως, μετανιωμένος, του  χάιδεψε την πλάτη 

και του είπε τρυφερά: « Έλα, θα κάνουμε ωραία 

πράγματα. Θα δεις!». Ο Σαμ πήγε να κοιμηθεί, αλλά ο 

Χρήστος του είπε: «Τι νομίζεις; Ότι θα τη γλιτώσεις 

έτσι εύκολα; Τώρα πια θα κάνεις κάθε μέρα μπάνιο!» 

Ο Σαμ  ξεφύσηξε και κατάλαβε πια ότι όλα  θα είναι 

διαφορετικά από δω και πέρα. 

Πράγματι, η καθημερινότητα του Σαμ άλλαξε. Πλέον 

έμενε κλεισμένος στο σπίτι. Σηκωνόταν νωρίς, 

χουζούρευε στα γόνατα του Χρήστου, έπαιζε, έτρωγε, 

μετά κοιμόταν και ξανά όλα από την αρχή. Ο Χρήστος, 

παρόλο που δούλευε από το σπίτι, είχε πάντα χρόνο 

για το γατάκι του. Κάθε μέρα του μαγείρευε νόστιμες 

λιχουδιές. Πολλές φορές ο Σαμ ανέβαινε στο 

πληκτρολόγιο του υπολογιστή και πατούσε διάφορα 

πλήκτρα,  αλλά αυτό δεν ενοχλούσε καθόλου τον 

Χρήστο που εκείνη την ώρα δούλευε. Ίσα ίσα που του 

του φαινόταν αστείο και γελούσε. Αυτές οι μέρες 

έκαναν τον Σαμ και τον Χρήστο να δεθούν ακόμα πιο 

πολύ. Τους άρεσε να περνάνε χρόνο μαζί αλλά τους 

έλειπαν και οι παλιοί τους φίλοι! 

 Ο Χρήστος έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά. 

- «Σαμ, σου έχω καλά νέα! Τώρα πια μπορείς να 

βγαίνεις έξω και να συναντάς τα άλλα γατιά! Αυτό δεν 
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σημαίνει όμως ότι ακόμα δεν πρέπει να προσέχεις. 

Καλά να περάσεις!» του είπε. 

 Ο Σαμ νιαούρισε χαρούμενος. Όταν έφυγε ο Χρήστος, 

πήγε αμέσως να δει τις φίλες του. Μόλις τις είδε, τις 

χαιρέτισε. Ξαφνικά κανείς δεν μιλούσε! Κανείς δεν 

ήξερε τι να πει! Είχαν ξεχάσει πόσο καλοί φίλοι ήταν. 

Κανείς δεν ήλθε να του χαϊδέψει την απαλή του γούνα. 

- «Λοιπόν, τι κάνετε;» είπε ο Σαμ.  

- «Καλά», απάντησαν μουδιασμένες εκείνες.  

Ύστερα από λίγη ώρα, που πέρασε χωρίς να μιλάνε, 

είπε η Μπριζίτ:  

-«Α, πρέπει να φύγω. Υποσχέθηκα ότι θα γυρίσω 

νωρίς», και εξαφανίστηκε  

-« Πάω κι εγώ τότε! » είπε και η Έμιλυ, «αντίο, 

Σαμ!».  

Ο Σαμ έμεινε μόνος. Ένιωσε έναν κόμπο στον λαιμό. 

Για να φύγει η στενοχώρια του, αποφάσισε να κάνει 

μια βόλτα στην πόλη για να θυμηθεί τα παλιά. Όμως 

τίποτα δεν του θύμισε τις παλιές μέρες. Οι δρόμοι που 

κάποτε έσφυζαν από ζωή, ήταν μισοάδειοι. Όσοι 

κυκλοφορούσαν, ήταν μακριά ο ένας από τον άλλο και 

φορούσαν μάσκες. Παρ’ όλο που έκανε τη βόλτα του, η 

στενοχώρια του ήταν ακόμη πιο μεγάλη. 
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Ο Σαμ γύρισε απογοητευμένος στο σπίτι του με αργά 

βήματα. Ο Χρήστος τον είδε και απόρησε που τον είδε 

τόσο θλιμμένο. Μετά, όμως, κατάλαβε τι έγινε και τον 

πήρε στην αγκαλιά του και του είπε: «Δεν πειράζει , 

Σαμ. Θα δεις, βήμα βήμα θα ξαναγεννηθεί η φιλία σας 

και όλα θα γίνουν όπως πριν».  

Ο Σαμ άρχισε να νιώθει καλύτερα και, κουρασμένος 

όπως ήταν, αποκοιμήθηκε γλυκά στην αγκαλιά του 

Χρήστου... 

 

 

 

Έργο του μαθητή Χρήστου Τσινέρη, 

5ο Δ.Σ. Αργυρούπολης 
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Έπαινοι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΠΟΙΗΜΑ» 

Κάστορα Δάφνη, 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

«Η ζωή στην καραντίνα» 

 

Ένας μήνας πέρασε, 

στο σπίτι μου 

κλεισμένη, 

οι φίλοι μου μού 

λείπουνε 

και είμαι λυπημένη. 

 

Από τον ήλιο χάθηκα, 

καθόλου δε με βλέπει, 

βόλτα δεν πάω πουθενά! 

Τι κρίμα! Όμως, 

πρέπει! 

 

 

 

 

Σχολείο πια δεν πάμε, 

απόσταση κρατάμε. 

Μάθημα, όμως, 

κάνουμε, 

στην ύλη προχωράμε. 

 

Το βράδυ στον καναπέ, 

το βιβλίο μου κρατώ 

και στο άλλο μου το 

χέρι, 

έχω ένα κινητό. 
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Όταν το βράδυ φτάνει  

και πάω να κοιμηθώ, 

στον ολόδικό μου κόσμο, 

μπορώ πια να βυθιστώ!  

 

Αυτός ο κόσμος όμως, 

ο πολύ μοναδικός, 

μέσα στη μαγεία είναι, 

όχι τόσο λογικός! 

 

Και όταν ξημερώνει 

μια καινούργια μέρα, 

τα ίδια πάλι πράγματα 

θα κάνω όλη μέρα. 

 

 

 

Τι Σάββατο, τι Τρίτη, 

όλες ίδιες είναι! 

Μέσα στο σπίτι μόνιμα, 

μέσα στη φούρκα είμαι. 

 

Στα σούπερ μάρκετ 

πάμε, 

ο κόσμος με τρομάζει! 

Τα έχουν πάρει όλα, 

μάσκες κανείς δε βάζει. 

 

Όταν τα σκέφτομαι 

αυτά, 

σαν όνειρο φαντάζει, 

μα μέσα από τα 

δύσκολα, 

μια νέα εποχή χαράζει!
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Μελιδώνης Ιωάννης- Γεώργιος, 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Νέας Σμύρνης 

<<Κορωνομπελάδες>> 

 

Πώς θα’ θελα να 

ήμουν τώρα, 

στην πρωινή την 

προσευχή 

ή να τελειώνει η τρίτη 

ώρα 

και ν’ αρχίζει η 

Μουσική! 

 

Όμως βλέπετε είμαι 

μέσα, 

καραντίνα  θλιβερή, 

και ακούω  Μίμη 

Πλέσσα 

σε ταινία ελληνική. 

 

Τι καρτούν, τι p.c. 

games, 

τι περπάτημα τρελό, 

δε γεμίζει ο χρόνος 

όμως, 

αν δεν έχεις και 

σχολειό! 

 

Αχ, αυτός  ο κορωνοϊός, 

είναι πληγή μεγάλη! 

Δεν είναι ένας απλός 

εχθρός, 

θέλει γιγάντια πάλη. 
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Όμως θα πρέπει όλοι οι 

ιοί, 

πλέον να τρομάζουν, 

τώρα που οι ειδικοί 

εμβόλια ετοιμάζουν. 

 

Για νίκη παν σαρωτική 

σε Αμερική κι Ευρώπη, 

τόπο να πιάσουν, 

εύχομαι, 

οι τόσοι τους οι κόποι! 

 

 

 

 

 
 

 

Έργο του μαθητή Χρήστου Τζαμπαζόγλου, 

17ο Δ.Σ. Αγίου Δημητρίου 
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ΣΤ΄2 τάξη, Ομαδικό,  7ο Δημοτικό Σχολείο 

Αργυρούπολης 

 

«Μια άνοιξη που χάθηκε» 

 

«Την Άνοιξη αν δεν τη 

βρεις τη φτιάχνεις»* 

Ολημερίς. Κι αν πάλι 

δεν πετύχεις με την 

πρώτη, 

συνέχισε για να τη 

βρεις. 

 

Αν, μέσα σου, το 

ευχηθείς πολύ, 

ακόμα και στον ύπνο 

σου, όνειρο δεις με 

αυτή, 

τότε η ευχή θα βγει 

αληθινή. 

 

Τότε η φύση θα 

ανθίσει, 

με των παιδιών τη 

χαρά θα πλημμυρίσει. 

Ήχοι και μυρωδιές 

παντού θα ακουστούν. 

 

Ουράνιο τόξο θα γίνει 

η ζωή. 

Το καλοκαίρι δεν θα 

αργήσει να φανεί, 

γεμάτο γέλια και 

χαρές, 

στις όμορφες 

ακρογιαλιές. 

 

Φως θα γεμίσει η 

καρδιά μας 

και χρώματα τα όνειρά 

μας. 

 

Τώρα όμως, την 

κορώνα όλοι 

φοβούνται! 

Στην καραντίνα όλοι 

μας! 

Μέχρι να 

ξαναβρεθούμε. 
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Στα ίδια μέρη όπως 

παλιά να 

ξανανταμωθούμε. 

Και με τους φίλους 

τους καλούς, 

να ξαναϊδωθούμε. 

 

Άντε κι όλα άπ' την 

αρχή, 

ζώντας πάλι τη ζωή! 

Σαν ελεύθερα πουλιά. 

Μία ανάμνηση θα 

γίνει παλιά, 

για τότε που ήμασταν 

παιδιά. 

 

Η ζωή δε σταματά, 

κοιτάζει μπροστά και 

προχωρά! 

 

Και όλοι εμείς πιο 

δυνατοί 

θα γίνουμε, ακόμα πιο 

σοφοί. 

Γιατί μάθαμε μέσα απ' 

αυτό. 

Μάθαμε ποιο είναι 

λάθος, 

ποιο είναι το σωστό! 

 

 

Αυτή η περιπέτεια ήταν το πεπρωμένο; 

Ή μήπως ήταν μάθημα; 

Πώς τίποτα, 

μα τίποτα, 

δεν είναι δεδομένο; 

 

 
*Εκκινώντας από το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη 
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Έργο της μαθήτριας Ύλλιας (Τριανταφυλλιάς) 

Αλεξάνδρου, 5ο Δ.Σ. Ταύρου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – 

ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 

Ζιώγα Νικολέτα-Σοφία, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου 

«Ποιον θα καταπιώ;» 

Σκληρόκαρδος αυτός ο κορωνοϊός και χαιρέκακος, 

κορόιδευε και εξαπατούσε τους ανθρώπους. Φορούσαν 

μάσκες και γάντια όλοι, για να μην τον συναντήσουν.  

Έβγαζε τη γλώσσα του, έγλυφε τα χερούλια από τα 

ασανσέρ, από τις εξώπορτες, τις σακούλες από τα 

σούπερ μάρκετ και προκαλούσε βήχα και πυρετό.  Ο 

κορωνοϊός μισούσε τον ήλιο, το φως και το καλοκαίρι, 

την ενότητα και τις συντροφιές.  

Όμως, ένα φωτεινό πρωινό στην Αθήνα, όπως 

κυκλοφορούσε, τέλη Απριλίου, στον Κεραμικό άγγιξε 

κατά λάθος, με το ασχημοκέφαλό του, τα άνθη μιας 

κάπαρης, κοντά στους άνυδρους τοίχους κάποιας 

πολυκατοικίας. Νευριασμένος, έτρεξε στον Λυκαβηττό 

και, πάλι από περιέργεια, άγγιξε ένα φυτό με ένα 

μπλε- ιώδες χρώμα κοντά σε έναν θάμνο. Ύστερα, 

βρέθηκε στο Ζάππειο, που συνηθίζουν να πηγαίνουν 

πολλοί άνθρωποι και όπως χάζευε το νερό από μια 

τεχνητή λίμνη, έκοψε έναν νερόκρινο, γιατί θύμωσε 

που ήταν κίτρινος ο ανθός του. Ο κορωνοϊός μισούσε τα 

χρώματα. 
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Βόλταρε στον λόφο της Ακρόπολης και συνάντησε 

πολλές δεντρομολόχες ανθισμένες, με αυτό το λιλά 

χρώμα και έπαθε κρίση θυμού. ‘Έβριζε και τις 

ξερίζωνε με μανία, γιατί αυτό το φυτό είναι φάρμακο 

για τον βήχα που ο ίδιος προκαλούσε στους ανθρώπους. 

Εκείνη τη στιγμή πέρασε από μπροστά του ο ιός της 

Αγάπης! 

Ο ιός της Αγάπης ήταν μια πανέμορφη κοπέλα, σα 

νεράιδα, με ξανθά μακριά μαλλιά. Ο κορωνοϊός τη 

συνάντησε, δίπλα στην Ακρόπολη, και την 

ερωτεύθηκε κεραυνοβόλα. Η Αγάπη τον αγκάλιασε και 

τον φίλησε κάτω από τον ζεστό ήλιο. Ο κορωνοϊός 

μαγεύτηκε από την ομορφιά της και την ακολουθούσε 

παντού. 

Οι άνθρωποι άρχισαν να θεραπεύονται, να βγαίνουν 

από τα σπίτια τους, να αγκαλιάζονται μεταξύ τους και 

να χορεύουν πιασμένοι χέρι με χέρι. Ο κορωνοϊός 

βρήκε το αντίδοτό του, την Αγάπη! Νικήθηκε και 

εξαφανίστηκε για πάντα. Όλοι ζήσαμε καλύτερα! 

 

 

Έργο της μαθήτριας Μαρίας Συριοπούλου,  
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1ο Δ.Σ. Νέας Σμύρνης 

Μαρία Κονδύλη, Νέα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα 

«Μένοντας Σπίτι … χωρίς σπίτι»  

Όλοι στην τηλεόραση μας λένε να μένουμε σπίτι για 

να προστατευτούμε από τον κορωνοϊό, αλλά κάποιοι 

άνθρωποι δεν έχουν σπίτι! Δεν λέω για τους άστεγους, 

αλλά για τους ανθρώπους στην Συρία, που τα σπίτια 

τους γκρεμίζονται μπροστά στα μάτια τους από τους 

βομβαρδισμούς. Μία τέτοια ιστορία είναι της μικρής 

Rima και του μεγάλου της αδελφού Karam. Τα δύο 

αδέλφια είναι μόνα τους γιατί οι γονείς τους πέθαναν 

στους βομβαρδισμούς… και χωρίς σπίτι. 

Μόλις μάθανε για τον κορωνοϊό, δεν ήξεραν τι να 

κάνουν. Περπατούσαν για ώρες μόνοι τους, σε μία 

γκρίζα πόλη. Ο θάνατος ήταν αναπόφευκτος, αλλά 

κανείς δεν ήξερε από τι θα πεθάνει. Από τον κορωνοϊό 

ή από τις βόμβες; Χωρίς σπίτι, τώρα τα παιδιά έμεναν 

στο καφενείο της γειτονιάς τους, όπου φτιάχνανε 

αυτοσχέδιες μάσκες από χαρτοπετσέτες. Άκουγαν, στην 

τηλεόραση, να λένε να μένουμε σπίτι… αλλά η Rima 

και ο Karam σκεφτόντουσαν πως δεν έχουν σπίτι, 

μόνο κάτι γκρεμισμένα τούβλα. Τα παιδιά είχαν 

ξεχάσει τι σημαίνει σπίτι. 
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Μία μέρα η Rima άρχισε να σκέφτεται ότι δεν 

μπορούσαν να μείνουν άλλο εκεί: 

-Karam … έχω μία ιδέα! Θα μπορούσαμε να φύγουμε 

και να πάμε σε μία καλύτερη χώρα, που να έχει 

σπίτια, για να προστατευτούμε από τον κορωνοϊό. 

-Δεν γίνεται. Ο κορωνοϊός έχει πάει σε όλες τις χώρες.  

-Ναι, αλλά εκεί θα έχουμε σπίτι. 

- Ίσως να έχεις δίκιο, αλλά δεν έχουμε γονείς να μας 

πουν πώς θα πάμε. 

-Εγώ έχω κρατήσει τον χάρτη από το παλιό μας σπίτι. 

- Εντάξει τότε, αύριο φεύγουμε! 

Ο καφετζής τους έδωσε δύο μπουκαλάκια νερό και 

τρία κουλουράκια για να πάρουν μαζί τους.  ‘Όταν 

έφτασαν στα σύνορα, ο αστυνομικός δεν ήθελε να τους 

αφήσει να περάσουν, γιατί δεν είχαν διαβατήρια, αλλά 

μετά τους λυπήθηκε και τους άφησε. Μετά από πολλές 

ημέρες, τα παιδιά έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, 

όπου γνώρισαν έναν γιατρό. Η Rima φοβόταν μήπως 

έχει κορωνοϊό και του ζήτησε να τους εξετάσει. Τα 

παιδιά είχαν κορωνοϊό, αλλά ο γιατρός δεν τους είπε 

τίποτα, για να μην τους τρομάξει.  

Πέρασε ο καιρός και τα παιδιά αποφάσισαν να πάνε 

στην Ελλάδα. Όταν έφτασαν, έβλεπαν παντού 
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ταμπέλες με ένα ροζ σπιτάκι που έλεγε να μένουμε 

σπίτι, αλλά και πάλι τα παιδιά δεν είχαν σπίτι για να 

μείνουν. Η Rima άρχισε να σκέφτεται ότι μήπως ήταν 

λάθος που πρότεινε στον Karam να φύγουν. Πέρασε 

ένας μήνας και τα παιδιά ζούσαν στον δρόμο μέχρι που 

ο Karam έπεσε κάτω και πέθανε. Η Rima άρχισε να 

κλαίει με λυγμούς χωρίς να μπορεί να καταλάβει πώς 

ο αδελφός της πέθανε χωρίς να έχει ούτε καν πυρετό.  

Ήταν μόλις οκτώ χρονών και ήταν τώρα μόνη. H 

τελευταία λέξη που της είπε ήταν να μείνει ασφαλής. 

Τότε η Rima σκέφτηκε να σταματήσει να κλαίει και 

να ακολουθήσει την συμβουλή του αδελφού της. 

Η Rima έμεινε σε ένα χωριό στην Ελλάδα, μαζί με 

μία οικογένεια που την φιλοξένησε. Έμαθε ότι είχε 

και αυτή κορωνοϊό αλλά δεν φοβήθηκε. Κάθε βράδυ 

έκανε την προσευχή της να γίνει καλά και έτσι έγινε. 

Τώρα η Rima είχε ένα σπίτι, μία οικογένεια και 

φίλες. Στεναχωριόταν που οι γονείς της και ο αδελφός 

της ήταν πάνω στον ουρανό, αλλά οι φίλες της τη 

διαβεβαίωσαν ότι θα είναι χαρούμενοι που θα τη 

βλέπουν να έχει οικογένεια και σπίτι να την 

προστατέψει. 
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Μιχαλόπουλος Στάθης, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου 

Δημητρίου 

«Οι τρεις ευχές του Ζαντίν» 

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένας στρατηγός που τον 
έλεγαν Ζαντίν και τον διοικούσε ένας κακός και 
πάμπλουτος βασιλιάς με το όνομα Κορωνοϊός. Αυτός ο 
βασιλιάς ήθελε να διοικεί όλα τα βασίλεια του κόσμου, 
γι` αυτό  και μια μέρα σκέφτηκε να δημιουργήσει 
έναν ιό και να τον διασπείρει σε όλα τα μέρη του 
κόσμου. Όταν το πρότεινε στον στρατηγό του, εκείνος 
διαφώνησε κατευθείαν! Ο βασιλιάς όμως δεν τον 
άκουσε και προχώρησε το σχέδιό του. 

Μόλις το έμαθε ο Ζαντίν θύμωσε και αποφάσισε να το 
πει στον λαό, αλλά όπως ήταν θυμωμένος δεν πρόλαβε 
να σκεφτεί τις συνέπειες. Ο Ζαντίν κατάφερε να κάνει 
αυτό που ήθελε, μα ο βασιλιάς τον εξόρισε από το 
παλάτι, λέγοντας ότι είναι ένας κίνδυνος για αυτόν και 
ότι αυτό που έκανε δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. 

Ο Ζαντίν, όπως περιπλανιόταν, έπεσε σε μια τρύπα. 
Μόλις άρχισε να προχωράει, είδε ένα τεράστιο υπόγειο 
γεμάτο χρυσάφι, αλλά μετά είδε πως στο κέντρο του 
υπογείου υπήρχε ένας μυτερός πέτρινος λόφος που 
στην κορυφή του κάτι γυάλιζε. Ο Ζαντίν άρχισε να 
προχωράει προς τον λόφο.  Όταν έφτασε, άρχισε να 
σκαρφαλώνει για να δει τι είναι αυτό που αστράφτει 
εκεί πάνω. Αφού έφτασε στην κορυφή του λόφου είδε 
ότι αυτό που άστραφτε ήταν ένα χρυσαφένιο φλιτζάνι. 
Μόλις το έπιασε άρχισε να καταστρέφεται το υπόγειο. 
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Τότε ο Ζαντίν τρέχει γρήγορα προς την έξοδο! 
Σκαρφαλώνει προς την κορυφή της εξόδου μαζί με το 
φλιτζάνι. Όταν  ο Ζαντίν βγήκε από την τρύπα άρχισε 
να τρίβει το φλιτζάνι. Τότε μέσα από το φλιτζάνι 
άρχισαν να βγαίνουν καπνοί και ξαφνικά πετάγεται 
ένα τζίνι που του είπε ότι μπορεί να κάνει ευχές. 
Τότε ο Ζαντίν σκέφτεται και λέει: <<Θέλω να 
επιστρέψω πίσω στο κάστρο που ήμουν πριν!>>. Τότε 
το Τζίνι του λέει: <<η ευχή σου, διαταγή μου!>>. 

Ο Ζαντίν, μόλις έφτασε στο παλάτι μαζί με το Τζίνι, 
άνοιξε το παράθυρο και το μόνο που είδε  ήταν ένα 
ασθενοφόρο. Τότε  ο Ζαντίν τρέχει γρήγορα στον 
βασιλιά να τον ρωτήσει τι συνέβη. Ο βασιλιάς δεν ήταν 
πουθενά! Κατευθείαν ο Ζαντίν τρέχει να ρωτήσει την 
κόρη του για το πού βρίσκεται. Ο Ζαντίν μόλις έφτασε 
έξω από το δωμάτιο της κόρης του βασιλιά, 
την  άκουσε να κλαίει και να λέει: <<Μα πώς γίνεται 
ο πατέρας μου να αρρώστησε από τον ιό που έφτιαξε ο 
ίδιος;>> Τότε ο Ζαντίν σκέφτεται και λέει στο Τζίνι 
<<Εύχομαι να γίνει καλά αμέσως ο βασιλιάς>>. Αμέσως 
μετά ο Ζαντίν λέει στο Τζίνι την τελευταία του ευχή: 
<<ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ>> 

Μετά από δύο ημέρες ο Ζαντίν συναντιέται με τον 
βασιλιά: 

-Ζαντίν,  έφτασαν στα αυτιά μου αυτά που έκανες για 
εμένα. Γι’ αυτό κι εγώ σε ξανακάνω στρατηγό μου!  

-Ευχαριστώ βασιλιά μου! Πώς να σας το ξεπληρώσω; 
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-Αυτά που σου προσφέρω είναι ένα τίποτα μπροστά σε 
αυτά που μου πρόσφερες εσύ. 

  

 

 

 

 

Έργο της μαθήτριας Άννας Κατσαβού,  

3ο Δ.Σ. Μοσχάτου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΕΖΟ ΚΕΙΜΕΝΟ»  

Γιαρικάνη Βαλέρια, 12ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού 

Φαλήρου 

«Μένοντας σπίτι…»  

Εδώ και λίγους μήνες, σε όλες τις χώρες του πλανήτη 

μας, κυκλοφορεί ένας ιός, που το όνομά του είναι 

κορωνοϊός. Για να μη μεταδώσουμε ο ένας στον άλλον 

αυτόν τον ιό, πρέπει να είμαστε ο ένας μακριά από 

τον άλλον και γενικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι’ 

αυτό, πρέπει να μείνουμε υποχρεωτικά στο σπίτι και 

να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μόνο για να 

προμηθευτούμε τα είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα και 

χαρτικά δηλαδή) ή αν έχουμε κάποιο κατοικίδιο και 

πρέπει να το βγάλουμε έξω για βόλτα, μπορούμε να 

βγούμε. Πρέπει να υπογράψουμε ένα ειδικό χαρτί, 

που θα λέει το πού θα πάμε. 

Εμένα, στην αρχή, το να μένω σπίτι όλη την ημέρα 

και κάθε μέρα, μου φάνηκε πολύ βαρετό και 

προσπαθούσα να βρω τρόπους για να περάσω τον χρόνο 

μου. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το σχολείο και μου αρέσει 

να πηγαίνω, γι αυτό στενοχωρήθηκα πολύ όταν μια 

μέρα έμαθα ότι όλα τα σχολεία του κόσμου έκλεισαν. 

Μαζί και το δικό μου… Θα περάσει ένα αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα για να ξαναδώ τους φίλους μου και 

τη δασκάλα μου. Σκέφτομαι ότι οι φίλοι θα μου 
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λείψουν πολύ μέχρι να ξαναβρεθούμε, να παίξουμε και 

να μιλήσουμε, όπως συνηθίζαμε.  

Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει αρκετά από τότε 

που αρχίσαμε να μένουμε σπίτι: οι δάσκαλοι μας 

στέλνουν εργασίες και παιχνίδια, για να τα κάνουμε 

στο σπίτι μας, αφού δεν πάμε πια σχολείο. Έτσι το 

σχολείο μας αντικαταστάθηκε από την <<εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση>>, όπως λέγεται. Επίσης, μου 

λείπουν υπερβολικά πολύ ο παππούς και η γιαγιά 

μου. Ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή αν 

κολλήσουν αυτόν τον ιό το αντιμετωπίζουν πολύ πιο 

δύσκολα. Γι αυτό και δεν πρέπει να είναι κοντά μας, 

μένουν πια στο εξοχικό τους. Μιλάμε κάθε μέρα με 

βιντεοκλήση, αλλά για εμένα αυτό δεν είναι αρκετό.  

Σιγά σιγά όμως, ανακάλυψα ότι έχω πιο πολύ χρόνο 

για άλλα υπέροχα πράγματα, όπως το να παίζω 

περισσότερο με τον μικρό μου αδερφό και να περνάω 

ωραίες στιγμές με αυτούς που αγαπώ. Απέκτησα και 

πολλά καινούρια ενδιαφέροντα: Έχω φυτέψει σε 

γλάστρες τρία ηλιοτρόπια και τέσσερα αβοκάντο και 

τώρα τα περιμένω με ανυπομονησία να φυτρώσουν. 

Επίσης, πολύ συχνά, κάνω με την οικογένειά μου 

γυμναστική, μέσα στο σπίτι μας και τρεις φορές την 

εβδομάδα περίπου, υπογράφουμε και εμείς το χαρτί 

και πηγαίνουμε για περπάτημα.  
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Περνάω καλά μέσα στο σπίτι και μπορώ να κάνω 

πράγματα που πριν δεν είχα και τόσο πολύ χρόνο γι’ 

αυτά. Ανυπομονώ όμως να γίνουν πάλι όλα κανονικά, 

όπως ήταν και πριν. Μου έχει λείψει ο 

κινηματογράφος, οι συναντήσεις με τους φίλους μου 

και τα παιχνίδια μαζί τους, οι εκδρομές και οι βόλτες 

με τον αδερφό μου και τους γονείς μου και το να 

πηγαίνω στην παιδική χαρά με τον αδερφό μου, τον 

παππού και τη γιαγιά μου. Πλησιάζει το καλοκαίρι 

και οι ιοί δεν θα υπάρχουν πια. Θα γίνουν όλα 

κανονικά. Όλα αυτά τα ονειρεύομαι, εγώ και ο αδερφός 

μου και περιμένουμε με ανυπομονησία να γίνουν 

πραγματικότητα. Μέχρι όμως να γίνουν όλα αυτά, 

κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή και ακόμα περισσότερα 

όνειρα.  

 

Έργο της μαθήτριας Ειρήνης Μυγιάκη,  

6ο Δ.Σ. Αργυρούπολης 
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Γκάτση Ηλέκτρα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού 

Φαλήρου 

«Ένα εφιαλτικό παραμύθι χωρίς δράκους και 
πριγκίπισσες» 

 
Η Αθηνά ήταν ένα ευτυχισμένο παιδί. Ζούσε μια 
ανέφελη ζωή πηγαίνοντας σχολείο, παίζοντας με 
τις φίλες της, κάνοντας πάρτι και συμμετέχοντας 
σε διάφορες δραστηριότητες. Όμως, έφταναν στα 
αυτιά της ειδήσεις δυσάρεστες, για πολέμους, 
πείνα και αρρώστιες. Άκουγε για ξεριζωμένους 
ανθρώπους που πάλευαν να βρουν έναν ασφαλή 
τόπο, μια καινούρια πατρίδα και για άλλους που 
πνίγονταν στη Μεσόγειο προσπαθώντας!- τι 
ειρωνεία, κάποτε ονόμαζαν τη Μεσόγειο θάλασσα 
ειρήνης! 
 
Ξαφνικά μια νέα απειλή εμφανίστηκε. Ξεκίνησε 
από μακριά αποδεκατίζοντας όποια χώρα έβρισκε 
στο διάβα της. Έφτασε στην Ευρώπη, εισέβαλε στη 
χώρα της και στην πόλη που είχε το όνομά της. 
Ήταν ένας ιός μικρός, αόρατος, άγνωστος, με πολύ 
μεγάλες και θανάσιμες δυνάμεις. 
 
«Έχουμε πόλεμο» ακούστηκε από τα χείλη 
πολλών επιστημόνων, πολιτικών, καλλιτεχνών. 
«Ο εχθρός είναι ύπουλος και αόρατος, η ζωή μας 
πρέπει να αλλάξει» Έτσι όλα έγιναν διαφορετικά 
και πρωτόγνωρα. Τα σχολεία και τα καταστήματα 
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έκλεισαν, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν 
στους δρόμους ούτε να δουν τους αγαπημένους 
τους, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έγιναν οι ήρωές 
μας, δίνοντας καθημερινά μάχες να κρατήσουν στη 
ζωή άρρωστους ανθρώπους.  
 
Η Αθηνά έμεινε στο σπίτι, μακριά από ό, τι 
αγαπούσε (σχολείο, φίλους, εκδρομές!). Ένοιωσε 
θυμό, φόβο, λύπη! Κάποιες φορές αγανάκτησε, 
φώναξε, έκλαψε. Έμαθε να επικοινωνεί με τους 
αγαπημένους της, μέσα από ψυχρές οθόνες και 
αντικατέστησε το μολύβι και το χαρτί με το 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή. 
Ήρθε η Άνοιξη αλλά η Αθηνά δεν μπορούσε να την 
ευχαριστηθεί. Της έμοιαζε « Αγέλαστη», όπως την 
ονόμαζε ο Μενέλαος Λουντέμης στο βιβλίο του. Τα 
πουλιά κελαηδούσαν στα ανθισμένα κλαδιά και 
εκείνη ένιωθε σαν ένα μικρό, παγιδευμένο 
καναρίνι στο κλουβί. Όμως, έβρισκε παρηγοριά και 
δύναμη στις δραστηριότητες που αγαπούσε: το 
διάβασμα, τη ζωγραφική, την κηπουρική και τις 
μικρές βόλτες – αποδράσεις με τους γονείς της.      
 
Αυτό κράτησε πολλές εβδομάδες και το μυαλό της 
γέμισε νούμερα, στατιστικές και παράξενα ονόματα 
φαρμάκων. Μια μέρα είπαν ότι κερδίζουμε πολλές 
μάχες και αν είμαστε πειθαρχημένοι μπορούμε να 
κερδίσουμε και τον πόλεμο. Θα βγούμε από το 
σπίτι προσεκτικά, διστακτικά και όχι επιπόλαια . 
Δεν θα είναι όλα όπως πριν. Η Αθηνά δεν ξέρει 
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άμα έχουμε γίνει καλύτεροι ή αν είμαστε 
πραγματικά ενωμένοι. Σίγουρα τα προβλήματα θα 
είναι πολλά, ο εχθρός καραδοκεί, κάποιοι λείπουν 
από κοντά μας για πάντα, άλλοι έχασαν τις 
δουλειές τους, τα σχολεία δεν είναι όλα ανοιχτά. 
 
Θα πρέπει να παλέψουμε, να κρατηθούμε 
αισιόδοξοι, να σκεπτόμαστε τον διπλανό μας, να 
μην ξεχάσουμε τις πραγματικές μεγάλες αξίες 
(σεβασμός, υπευθυνότητα, υπομονή, ειλικρίνεια, 
εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα, συνεργασία, 
συμπόνια, γενναιοδωρία, φιλία, ελευθερία, 
δικαιοσύνη, ειρήνη). Έτσι, θα μπορέσουμε να 
κερδίσουμε πάλι τη ζωή μας, αλλά και να γίνουμε 
καλύτεροι άνθρωποι. « Έχεις τα πινέλα, έχεις τα 
χρώματα ζωγράφισε τον Παράδεισο και μπες 
μέσα!», όπως έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης. 
 

 
             

Έργο του μαθητή Κωνσταντίνου Καρδαρά, 
2ο Δ.Σ. Αργυρούπολης 
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Μιχαηλίδη Σοφία, 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

«Μένοντας σπίτι» 

Στη ζωή μας συμβαίνουν πολλές φορές απρόβλεπτα 

πράγματα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας!  

Όπως ένας ξαφνικός πόλεμος, ένας απρόβλεπτος 

σεισμός, μια αναπάντεχη πανδημία. 

Μια ηλιόλουστη μέρα, επιστρέφοντας από τη Σχολή 

του Καράτε, πληροφορήθηκα από τις Ειδήσεις ότι τα 

σχολεία θα έκλειναν λόγω κορωνοϊού. Στην αρχή δεν 

κατάλαβα τη σοβαρότητα της κατάστασης ούτε τι 

ακριβώς ήταν! 

Στη χώρα μας, πριν από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε 

ένας ιός, ο οποίος λέγεται κορωνοϊός. Άκουσα πως ο ιός 

αυτός προϋπήρχε, αλλά εμφανιζόταν μόνο στα ζώα και 

μεταδόθηκε από τις νυχτερίδες. Η πρώτη μου σκέψη 

ήταν πως, όταν δε φροντίζουμε τη φύση και 

παρεμβαίνουμε σε αυτήν, η φύση μας εκδικείται. 

Πολλοί φίλοι μου στεναχωρήθηκαν, γιατί θα έχαναν 

διάφορες δραστηριότητες και τη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών. Κάποια άλλα παιδιά στεναχωρήθηκαν, γιατί 

δε θα είχαν επαφή με τους φίλους τους και δε θα 

μπορούσαν να βγουν έξω, να απολαύσουν τα μεγάλα 

θαυματουργά μυστικά που μας κρύβει η φύση. 
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Εξαιτίας αυτού του ιού, οι γονείς, αυτήν την περίοδο, 

με αυτά που ακούν στις Ειδήσεις, είτε επειδή έχασαν 

τη δουλειά τους είτε την ελευθερία τους, ξεσπούν 

συχνά στους γύρω τους! 

Κάποια από τα παιδιά που κάθονται σπίτι, δεν 

εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο τους. Μερικά 

βλέπουν μόνο κινούμενα σχέδια ή παίζουν μόνο 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Υπάρχουν όμως και παιδιά 

που αγαπούν το σχολείο και τη μάθηση και μελετούν 

ακόμη και τώρα! 

Αυτή τη δύσκολη περίοδο που στερούμαστε την 

ελευθερία μας, δε βλέπουμε τους φίλους μας, δεν 

παίζουμε έξω, μπορούμε όμως να μελετάμε, να 

ζωγραφίζουμε και να αθλούμαστε! Αυτό το διάστημα 

μου έλειψε πολύ η ζεστή αγκαλιά των γονιών μου και 

το αυθόρμητο χαμόγελό τους. 

Κάποιες φορές που μένω μόνη μου σπίτι, σκέφτομαι 

πότε θα ξαναδώ τους αγαπημένους μου φίλους. Μου 

έλειψαν τα αστεία τους, τα πειράγματά τους και οι 

τσακωμοί μας! Νοσταλγώ τη δασκάλα μου που άλλοτε 

έχει αυστηρό ύφος την ώρα της διδασκαλίας και άλλοτε 

με το κρυφό χαμόγελό της φωτίζει όλη την τάξη μας. 

Αυτές τις ημέρες που ο ήλιος λάμπει και μας 

χαμογελάει, φαντάζομαι τον εαυτό μου, να παίζω έξω, 

σε κάποιο πάρκο, σε κάποια πλατεία. Πόσο μου έλειψε 
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αυτή η ανεμελιά! Όταν οι γονείς μου με αφήνουν μόνη 

σπίτι, μελαγχολώ, γιατί ο χρόνος κυλά αργά και μου 

λείπει το σχολείο όπου ο χρόνος κυλά δημιουργικά. 

Όταν επιστρέφουν οι γονείς μου από την εργασία 

παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Οι γονείς μου, από 

φόβο και ανησυχία για την υγεία μας, γίνονται 

υπερπροστατευτικοί. 

Φέτος το Πάσχα ήταν διαφορετικό. Οι εκκλησίες ήταν 

κλειστές, η Ανάσταση ήταν αλλιώτικη, βουβή! Ζήσαμε 

την Ανάσταση του Χριστού από τα μπαλκόνια μας. Οι 

καμπάνες χτυπούσαν χαρμόσυνα, ανάψαμε τις 

λαμπάδες μας, ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία από την 

τηλεόραση και θαυμάσαμε τα πυροτεχνήματα. Η 

ατμόσφαιρα ήταν χαρούμενη και μελαγχολική. Το φιλί 

της Αγάπης, το στέλναμε από μακριά στους 

αγαπημένους μας. 

Στερούμαστε την ελευθερία μας και μένουμε σπίτι για 

χάρη της Δημόσιας Υγείας, ώστε αύριο να 

απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή! Τη φαντασία, τη 

σκέψη και την ελπίδα δεν μπορεί κανείς να τις 

απαγορεύσει. 

Μένουμε σπίτι, 

γιατί σύντομα η ζωή θα είναι ωραία, 

με τους φίλους μας παρέα! 
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Σταματίου Ιωάννης, 3ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού 

Φαλήρου 

«Μένουμε Σπίτι» 

Στις 11 Μαρτίου, 2020, στο ραδιόφωνο του 

αυτοκινήτου μας άκουσα ότι ο Κορωνοϊός ήταν πλέον 

πανδημία. Η λέξη μου ήταν άγνωστη και ρώτησα τον 

μπαμπά μου τι σημαίνει αυτό!  

Η απάντηση ήταν απλή: «Ο ιός έγινε μια ασθένεια 

χωρίς σύνορα, που θα μεταδίδεται από άνθρωπο σε 

άνθρωπο σε όλες τις χώρες. Οι μετακινήσεις και τα 

ταξίδια των ανθρώπων θα έκαναν ταχύτερη την 

εξάπλωσή του». Μου εξήγησε για παρόμοια φαινόμενα 

όπως η Πανούκλα και η Ισπανική Γρίπη. 

«Και τι θα πει θα κάνει τον κύκλο του;», σκέφτηκα! 

Σχεδόν αμέσως έκλεισαν τα σχολεία και δεν μπορώ να 

κρύψω ότι ενθουσιάστηκα, αν αυτό σήμαινε κάπως 

παραπάνω διακοπές. 

Τα γεγονότα έτρεχαν γρήγορα! Τα μαγαζιά έκλεισαν, οι 

πόλεις έγιναν πόλεις- φαντάσματα, οι δρόμοι άδειοι 

και οι άνθρωποι, φορώντας μάσκες και γάντια, 

αποφεύγουν να συναντήσουν ο ένας τον άλλον. Μοιάζει 

σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Φάρμακο και 

εμβόλιο δεν υπάρχει. 
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Ο ιός εξαπλώθηκε γρήγορα στην Ελλάδα. Οι θάνατοι 

έγιναν πολλοί αλλά ευτυχώς, ακόμη, το νούμερο είναι 

μικρό και σταθερό! Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης 

ήταν η «πρόληψη μετάδοσης του ιού», δηλαδή να 

προλάβουμε να μη μεταδοθεί ο ιός μεταξύ πολλών 

ανθρώπων. Έτσι, σε λίγες μέρες ο ιός θα έφευγε από 

τον οργανισμό των ασθενών χωρίς μετάδοση. Έγινε 

λοιπόν σύνθημα το «Μένουμε Σπίτι». 

Μιλώ στους φίλους μου μόνο από το κινητό και από το 

viber. Οι ώρες περνούν δύσκολα. Για πρώτη φορά 

κατάλαβα ότι πράγματα απλά όπως η παρέα, μια 

βόλτα, το να πας στο σχολείο είναι πράγματα 

σημαντικά και ευχάριστα. Και, άλλωστε, τα πιο 

όμορφα πράγματα τα έδωσαν η Φύση και η Ζωή 

δωρεάν. 

‘Ένας γιατρός- καθηγητής μας ενημερώνει στην 

τηλεόραση για τον κορωνοϊό. Οι γονείς μου μού 

μίλησαν για αυτόν και με συμβούλευσαν να επιλέξω 

ένα επάγγελμα που να προσφέρει στους ανθρώπους. 

Για την ώρα περιμένω έναν Αμερικανό Υπερήρωα, να 

βγει στην τηλεόραση, με μαλλιά που πετάνε, γυαλιά 

στρογγυλά, περίεργο βλέμμα, λευκή στολή και έναν 

δοκιμαστικό σωλήνα στο χέρι, να ουρλιάζει περήφανος: 

«Το Βρήκα»!, λέγοντας ότι βρήκε το αντίδοτο για τον 

Ιό. 



 

72 
 

Κάπου διάβασα, «το ανθρώπινο είδος πάντοτε στο 

τέλος επιβιώνει, κερδίζει τις μάχες και οι άσχημες 

στιγμές περνούν στην Ιστορία». Το καλό πάλι θα 

κερδίσει και γρήγορα το εμβόλιο θα βρεθεί. Θα βγούμε 

πάλι όλοι έξω και η ζωή θα συνεχιστεί όπως πριν. 

Ή μήπως δεν είναι έτσι; Στις ταινίες τρόμου ο 

κίνδυνος, τις περισσότερες φορές, πάντα επιστρέφει! 

 

 

 

Έργο της μαθήτριας Άννας Κατσαβού,  

3ο Δ.Σ. Μοσχάτου 
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Έργο της μαθήτριας Μαρίας Συριοπούλου,  

1ο Δ.Σ. Νέας Σμύρνης 
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