
Ο λαγός μπαίνει σε καραντίνα  

Λοιπόν..ο Πασχάλης είναι λαγός. Από τους καλύτερους στο είδος του. Ένας από  

αυτούς που κάθε άνοιξη ετοιμάζει στο εργαστήριο του λαμπάδες και πασχαλινά 

αβγά για τα παιδιά. Οι λαμπάδες στολίζονται με τα παιχνίδια που θέλουν τα παιδιά 

και που ζητάνε από τη νονά .Οι νονές του στέλνουν την παραγγελία κι εκείνος τις 

κατασκευάζει. Ότι, μα ό,τι σχέδιο θέλει κάθε παιδί ..πείτε ας πούμε μια ιδέα ,κάτι 

δύσκολο ,κάτι που πιστεύετε ότι δε γίνεται να μπει πάνω σε λαμπάδα ..(λένε τις 

ιδέες τους ).ο Πασχάλης όμως μπορεί να κάνει και τέτοια σχέδια !!! 

Όσο για τα αβγά ...τι να σας λέω ..σοκολατένια με φιόγκους από καραμέλες, άσπρη 

σοκολάτα με smarties, φατσούλες ,ninzago, frozen, αυτοκίνητα , barbies  ξεπηδάνε 

μέσα από τα αβγά του. Και καλαθάκια, πολλά καλαθάκια για να πουν τα παιδιά το 

Λάζαρο και να βάλουν μέσα τα πασχαλινά κατακόκκινα αβγά. 

 

 



Ο Πασχάλης τέτοια εποχή όταν έμπαινε η άνοιξη ,όταν η ημέρα γινόταν μεγάλη 

μετά την 25η Μαρτίου δηλαδή ,μόλις τελείωνε η παρέλαση και τα λουλούδια 

έβγαζαν τα χρωματιστά τους πέταλα ,τότε ακριβώς καταλάβαινε ότι έπρεπε να 

δουλέψει σκληρά. Μέρα νύχτα την περνούσε στο εργαστήρι του φτιάχνοντας τα 

πασχαλινά δώρα. 

Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά .Το εργαστήρι του είναι κλειστό, 

μάλιστα κλειστό…. λόγω καραντίνας.! Βγήκε μια διαταγή ΣΕ ΟΛΟΟΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ  

που λέει ότι: Όλοι, λαγοί, χελώνες, άνθρωποι, πριγκίπισσες, νίντζα, όλοι πρέπει 

να μείνουν σπίτι τους γιατί υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσουν από έναν ιό.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Μιαν αρρώστια όπως η γρίπη που λέει ο παιδίατρος ,δηλαδή μύξες, βήχα ,πυρετό 

και δυσκολία να αναπνεύσουμε. Αυτός ο κορωνοιός, (έτσι τον λένε..) είναι πολύ 

δυνατός, έχει μεγάλη δύναμη (βασιλιάς θα ναι γι αυτό φοράει κορόνα!). 

Κολλάει στους ανθρώπους σαν τσιμπούρι, είναι αόρατος και  μπορεί και περνάει 

γρήγορα, παντού. Στο δέρμα και στα χέρια ,στο πρόσωπο, στα μάτια ,στα αψιού και 

στα χαιρετίσματα που θα κάνουν οι άνθρωποι . 

Οι γιατροί βγήκαν στην τηλεόραση και είπαν ότι το σχέδιο του είναι να μας κάνει να 

αρρωστήσουμε  όλοι την ίδια στιγμή. Και ο μπαμπάς. Και  η μαμά. Και  η γιαγιά. Και 

ο παππούς. Και τα αδέρφια μας.  

ΩΩΩχχ!!! και ποιος θα μας φροντίσει τότε;; σκέφτεται ο Πασχάλης  και έχει δίκιο 

..που θα χωρέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα νοσοκομεία;;; και άμα 

αρρωστήσουν και οι γιατροί ;  

Μμμμ… δύσκολα τα πράγματα, πολύ πονηρός αυτός ο  ιός. Και πολύ μεγάλη ιδέα 

έχει για τον εαυτό του ,νομίζει είναι παντοδύναμος. Και όποιος παίζει κυνηγητό 

μαζί του πάντα  χάνει .Τρέχει πολύ ,μα παρά πολύ γρήγορα! Και οι λαγοί τρέχουν 

γρήγορα όπως ο Πασχάλης άλλα καμία σχέση. Σας λέω σίφουνας. 

 

 

 



 

  Ο Πασχάλης όμως δεν τα παρατάει εύκολα!!!!Αφού τώρα κάθεται στο σπίτι του 

για να μη βρίσκεται με άλλους λαγούς και κολλήσει ο ένας τον άλλον, σκέφτεται 

τρόπους για το πώς θα νικήσουν τα παιδιά και οι οικογένειες τους τον κορονοιό. 

Ετοιμάζει υλικό και παιχνίδια για να παίζουν μαζί του και να γελάνε. Δεν τον 

φοβούνται  τα παιδιά τον κορονοιό γιατί μένουν σπίτι και πλένουν τα χέρια τους 

τακτικά με μπόλικο νερό και σαπούνι. Και αυτός το φοβάται το σαπούνι, τρέχει 

μακριά. Ετοιμάζει λοιπόν  οδηγίες, τραγούδια, συνταγές και κατασκευές. Για να μη 

βαριούνται  μέχρις ότου ανοίξουν τα σχολεία.  

Μπορεί να έκλεισαν τα μαγαζιά αλλά αυτός θα καθίσει να φτιάξει και τα 

πασχαλιάτικά δωράκια μαζί με τα παιδιά. …ε! ναι εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι ίσως τα 

παραγγείλουν από το ιντερνέτ αλλά αυτά που φτιάχνουμε μόνοι μας τα αγαπάμε 

πιο πολύ. 

Μα…. αφού όμως απαγορεύονται οι συναντήσεις, πώς θα το καταφέρει;;(τι λέτε;;;)   

[……] Λοιπόν, να το πάρει το ποτάμι, θα το πω το μυστικό αν και μου είπε να μη σας 

το αποκαλύψω. Θα έρχεται εδώ μαζί μας , στην οθόνη μας να μας τα λέει ο ίδιος  ή 

θα μας στέλνει μέσα από το ίντερνετ  ιδέες για όλα αυτά που σας είπα. 

Θα περάσουμε τέλεια !!! 

 


