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Αφιερώνω αυτή την ιστορία, στην οικογένεια μου και 
στους συμμαθητές μου, που περάσαμε μαζί αυτή τη 

δύσκολη περίοδο.   

Ελένη Καμπουράκη

Ηράκλειο, Ioύνιος 2022



Κάποτε στο σπίτι των ιώσεων, οι ιώσεις 
είχαν αναρωτηθεί γιατί στο σπίτι είχε 
έρθει ένας καινούριος ιός και έκαναν 
συμβούλιο γιατί δεν ήξεραν καν το 
όνομά του. 
Κατεβαίνοντας τις σκάλες ο νέος ιός 
άκουσε την συζήτηση και πήγε κοντά 
τους για να τους πει:

-Λοιπόν αφού έχετε απορία πως με λένε, τότε θα σας πω.Εμένα 
με λένε Κορονοϊό
-Και γιατί σε λένε έτσι; Απόρησε ο Βήχας και διέκοψε το νέο ιό.
-Ε, δεν με άφησες να τελειώσω. Με λένε Κορονοϊό, γιατί όταν 
γίνω διάσημος βασιλιάς των ιώσεων και γίνω ξακουστός σε όλο 
τον κόσμο, θα φορώ μία κορώνα και γι’ αυτό με λένε Κορονοϊό. 
Είπε με σοβαρό και υπερήφανο ύφος.
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- Εεεεεε! 
Κορονοϊέ, με όλο το σεβασμό, 
δε νομίζω ότι θα γίνεις ο βασιλιάς των ιώσεων 
και δε νομίζω να γίνεις τόσο διάσημος όσο λες. 
Είπε η Γρίπη.
-Ανοησίες!! Είπε ο Κορονοϊός, τσαντισμένος. 
Να με θυμηθείτε που σας το λέω, 
θα με δείχνουν οι τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα 
θα λένε φήμες για μένα.

Οι υπόλοιπες ιώσεις δεν έδωσαν και 
πολύ σημασία στα λόγια του νέου ιού και 
συνέχισαν τις δουλειές τους, δηλαδή να 

αρρωσταίνουν τον κόσμο.
Μα μετά από λίγους μήνες τα λόγια του 

Κορονοϊού έγιναν πραγματικότητα. 

Οι υπόλοιπες ιώσεις είχαν μείνει με το 
στόμα ανοιχτό και έτριβαν συνέχεια τα 
μάτια τους για να βεβαιωθούν πως δεν 
ήταν όνειρο.
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Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Κορονοϊός έγινε τελικά ο βασιλιάς των ιώσεων με χρυσή 
κορόνα στο κεφάλι. Μα υπήρχε και κάτι ακόμα που έγινε πραγματικότητα. 
Τον έδειχναν οι τηλεοράσεις, τον άκουγαν στα ραδιόφωνα, ώσπου κατέληξαν 
όλες οι δουλειές και τα σχολεία, εξαιτίας του να κλείσουν. 

Οι άνθρωποι έπρεπε να μείνουν σπίτι, δεν επιτρεπόταν να βγει κανείς έξω, 
μόνο στην περίπτωση που χρειαζόταν να πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, 
αλλά μόνο με γάντια και μάσκα. Αν ήθελε κάποιος να πάει βόλτα το σκύλο 
ή να περπατήσει λίγο στη γειτονιά με τα παιδιά του, χρειαζόταν να στείλει 
μήνυμα στην αστυνομία.

98



Οι ιώσεις συζητούσαν συνέχεια για όλα αυτά που έβλεπαν και 
άκουγαν για τον νέο ιό και δεν πίστευαν πως είχε καταφέρει 
τόσο γρήγορα να αρρωστήσει σχεδόν όλο τον κόσμο.

Μάθαιναν και για τα μέλη του νοσοκομείου, που 
έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν για να κάνουν καλά 
τον κόσμο που πήγαινε εκεί. 
Όλη αυτή η προσπάθεια έφερνε ένα βήμα πιο κοντά 
τους ανθρώπους,να βρουν τη θεραπεία.
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Μαζεύτηκαν λοιπόν όλες οι αρρώστιες και έκαναν ένα 
νέο μεγάλο συμβούλιο. Ο Βήχας, η Γρίπη, ο Πυρετός, το 
Φτέρνισμα ,η Βρογχίτιδα και άλλοι πολλοί προσπαθούσαν να 
βρουν τρόπους για να καθοδηγήσουν τον κόσμο ώστε να μην 
αρρωστήσουν όλοι.
Πρώτος ο Βήχας: 
-Εγώ ξέρω ότι όλοι πρέπει να μείνουμε σπίτι, είναι το πιο 
βασικό από όλα.
Δεύτερη η Βρογχίτιδα: 
-Λοιπόν εγώ λέω ότι πρέπει πριν και μετά το φαγητό να 
πλένουμε τα χέρια μας.
Τρίτος ο Πυρετός: 
-εεεε! Βρογχίτιδα και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και θα 
προσθέσω πως το ίδιο πρέπει να κάνουμε και όταν γυρίζουμε 
από κάπου ή αν βήχουμε και φταρνιζόμαστε… και χωρίς 
παρεξήγηση Βήχα και Φτέρνισμα. 

-Όχι όχι !!! Καμία παρεξήγηση, προς Θεού. Είπαν μαζί ο Βήχας και το Φτέρνισμα.
-Ναι ναι βέβαια, είπε η Βρογχίτιδα.
Τέταρτη η Γρίπη: -Λοιπόν να εγώ τι σκέφτηκα, ακούστε, αν κάποιοι από την 
οικογένεια έχουν συμπτώματα αρρώστιας, τότε δεν πρέπει να κάνουμε πολλές 
αγκαλιές και φιλιά.
-Μπράβο Γρίπη, είπε ο Βήχας, μιας και ήταν ο υπεύθυνος για αυτό το συμβούλιο.
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Και πέμπτο το Φτάρνισμα: 
-Εντάξει, εγώ θέλω να πω, πως για να γίνει αυτό που λέει 
η Γρίπη, πρέπει να είμαστε κάπου στα δύο με δυόμιση 
μέτρα απόσταση.
 -Μπράβο παιδιά, είμαι πολύ περήφανος για εσάς 
και τις συμβουλές σας και έτσι λέω ότι το συμβούλιο 
τελείωσε για σήμερα.

Αποφάσισαν λοιπόν να δράσουν γρήγορα. Μετά το συμβούλιο, οι ιώσεις έγραφαν 
αφίσες και όποιος τελείωνε τις κολλούσε σε δέντρα και σε κολώνες, σε οικίες, σε 
βιτρίνες μαγαζιών και όπου αλλού θέλεις τις κολλούσαν. Όποιος περνούσε από όπου 
είχαν κολλήσει αφίσες οι ιώσεις και τις διάβαζε, έτρεχε σπίτι του και γυρνούσε με γάντια 
και μάσκα ή έμενε σπίτι.
Έτσι αφού ακολούθησαν όλοι αυτές τις οδηγίες, η διασπορά του Κορονοϊού άρχισε να 
μικραίνει, να μικραίνει και τέλος έγινε πολύ μικρός, αλλά δυστυχώς συνέχισε να είναι ο 
βασιλιάς των ιώσεων…
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Όμως μια μέρα που έβλεπε τηλεόραση, ο Κορονοϊός, στη μέση των 
ειδήσεων, είδε τις ιώσεις, τους υπηκόους του δηλαδή, να λένε πως όποιος 
ακολουθεί αυτούς τους πέντε κανόνες, θα βγει νικητής ενάντια στον 
Κορονοϊό. 
Ο ιός ξαφνιάστηκε και φοβήθηκε λίγο, όμως δεν τα παράτησε. 

Ούτε και οι άνθρωποι θα τα παρατήσουν και θα νικήσουν τον Κορονοϊό 
ενωμένοι από απόσταση και έτσι θα ζήσουν αυτοί καλύτερα και 
ο Κορονοϊός χειρότερα!
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Η ιστορία αυτή γράφτηκε στην 1η καραντίνα τον Απρίλιο 
του 2020, από μια μαθήτρια της τρίτης δημοτικού. 

Αποτελεί την προσπάθεια της να καταγράψει τα όσα 
ανεξήγητα συνέβαιναν εκείνη τη δύσκολη χρονική περίοδο. 

Εμείς ξέρουμε καλά πως νιώσαμε, ο ιός όμως; 
Η προσέγγιση ενός δύσκολου θέματος με έναν διαφορετικό 

τρόπο, από ένα μικρό κορίτσι  με μεγάλες ιδέες. 
Το όνομα της Ελένη.
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Κάποτε στον κόσμο μας εμφανίστηκε  ένας ολοκαίνουριος ιός.
Άραγε ποιό ήταν το όνομα του; 

Θα κατάφερνε να πετύχει τα σχέδια του;
Οι άλλες ιώσεις όλο κουβεντιάζουν για αυτόν. 

Θα καταφέρουν να τον αποδεχτούν;
Και οι άνθρωποι τι θα κάνουν τελικά για να τον αντιμετωπίσουν;

Ο απρόβλεπτος Κορονοϊός
Ελένη Καμπουράκη


