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Σε μια πόλη που μοιάζει πολύ με την πόλη σου υπάρχει ένα 

όμορφο σπίτι. Το σπίτι αυτό είναι χαμηλό, έχει μόνο έναν όροφο και ένα 

μεγάλο, όμορφο κήπο. Μα για περίμενε λίγο, αυτά στα έχω ξαναπεί! 

Βέβαια, ήταν πριν λίγο καιρό που σου μίλησα για το Μίλτο και την 

οικογένειά του, τον πατέρα του το Διονύση και τη μητέρα του την Ελένη, 

που μένουν σ’ αυτό το σπίτι με τον πανέμορφο κήπο, στην οδό Λεμονιάς 

35.  

 

Έχει περάσει λίγος καιρός από τότε. Τότε, αν θυμάσαι, τα 

πράγματα ήταν κάπως δύσκολα για το Μίλτο. Δεν μπορούσε να βγαίνει 

και πολύ έξω από το σπίτι, ούτε να πηγαίνει σχολείο, γιατί πολλοί 

άνθρωποι κολλούσαν αυτόν τον νέο ιό, αυτόν που όλοι μάθαμε να λέμε 

«κορωνοϊό»! Ευτυχώς, όμως, ο καιρός πέρασε και τα πράγματα άλλαξαν 

κάπως, γιατί στη ζωή έρχονται και τα δύσκολα, αλλά έρχονται και οι 

όμορφες στιγμές.  
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Και μία τέτοια όμορφη στιγμή ήρθε για το Μίλτο την ώρα που 

πότιζε τα φυτά του κήπου του. Τον πλησίασε ο πατέρας του και του είπε 

τα παρακάτω νέα: 

«Μίλτο, έχω κάτι υπέροχο να σου πω! Θ’ ανοίξει το σχολείο σου!». 

«Τι;» φώναξε ο Μίλτος, κι από την έκπληξη του έπεσε το 

ποτιστήρι κάτω και παραλίγο να κάνει μούσκεμα τον πατέρα του!  

«Μα τι απίστευτο νέο είναι αυτό! Τρέχω γρήγορα να το πω και στη 

μαμά!».



 

Και πριν προλάβει να πει κάτι άλλο ο πατέρας, ο Μίλτος έτρεξε 

σαν αστραπή και πήγε γρήγορα στη μητέρα του που διάβαζε ένα βιβλίο.  

«Μαμά, μαμά! Θα ανοίξει επιτέλους το σχολείο! Τόσο καιρό ήταν 

κλειστό και φοβόμουν πως δε θ’ άνοιγε ποτέ! Μα τι έγινε αλήθεια, έφυγε 

ο κορωνοϊός; Τον ξεφορτωθήκαμε επιτέλους; Γι’ αυτό μπορώ να γυρίσω 

πίσω;» 

Η μητέρα του Μίλτου ήταν τόσο χαρούμενη που έβλεπε το γιο της 

έτσι, χαμογελαστό και γεμάτο ερωτήσεις. Ήξερε πως είχε έρθει γι’ άλλη 

μια φορά η ώρα να σκύψει κοντά του, να τον κοιτάξει στα μάτια και με τη 

φωνή της μεγάλης, πελώριας αγάπης να του πει όλη την αλήθεια. 

«Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω τόσο χαρούμενο! Πράγματι, τώρα 

και εσύ μπορείς να γυρίσεις στο σχολείο και ο μπαμπάς κι εγώ να 

γυρίσουμε στις δουλειές μας. Αλλά θέλω να σου πω και μια αλήθεια 

ακόμα. Ξέρεις, ο κορωνοϊός δεν έχει φύγει, υπάρχει ακόμα». 

«Τι!! Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν! Νόμιζα πως έφυγε για πάντα! 

Πως τον νικήσαμε!», είπε με θυμό ο Μίλτος.  
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«Καταλαβαίνω πόσο πολύ θα το ήθελες αυτό. Αυτό θα το θέλαμε 

όλοι μας, σε όλον τον κόσμο! Ο κορωνοϊός δεν έχει φύγει ακόμα, γιατί οι 

επιστήμονες ακόμα ψάχνουν να βρουν το σωστό φάρμακο». 

«Ακόμα; Μα καλά τι κάνουν τόσον καιρό και δεν το βρίσκουν;» 

ρώτησε ο Μίλτος, ακόμα θυμωμένος. 

«Ξέρεις, δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά να βρεις ένα νέο 

ολοκαίνουριο φάρμακο. Χρειάζεται πολύ χρόνος, πολλή προσοχή, πολλή 

συγκέντρωση και πολλή συνεργασία για να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω 

όμως πως σύντομα θα το ανακαλύψουν». 

«Και τότε εγώ, πώς μπορώ να πάω σχολείο;» ξαναρώτησε ο 

Μίλτος. 

Εκείνη τη στιγμή, έμπαινε στο σπίτι ο πατέρας του και του 

απάντησε. «Μπορείς να πας κι εσύ στο σχολείο κι εμείς στις δουλειές 

μας γιατί πια αρρωσταίνουν πολύ λιγότεροι άνθρωποι από τον κορωνοϊό. 

Και αυτό το καταφέραμε γιατί μείναμε όλοι στα σπίτια μας αυτόν τον 

καιρό κι έτσι δεν κολλάγαμε ο ένας τον άλλο. Είμαστε πια πολύ πιο 

ασφαλείς». 
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«Σίγουρα είμαστε πολύ πιο ασφαλείς. Αλλά ακόμα θα πρέπει να 

είμαστε προσεκτικοί», είπε και η μαμά. «Ξέρεις, είναι ακόμα σημαντικό 

να πλένεις συχνά τα χέρια και να πιάνεις το πρόσωπό σου με καθαρά 

χέρια». 

«Ναι, καλέ, αυτά τα θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι ακόμα να 

βήχω και να φτερνίζομαι στον αγκώνα μου κι όχι στο πρόσωπο του 

άλλου», είπε ο Μίλτος. 

«Πόσο ωραία τα θυμάσαι!» είπε η μαμά. «Είμαι σίγουρη πως όλα 

αυτά θα τα συζητήσετε και στο σχολείο. Και νομίζω πως θα πείτε κι 

άλλα πράγματα, γιατί το σχολείο σου θα είναι λίγο διαφορετικό τώρα». 

 

«Τι; Δεν θέλω τίποτα να είναι διαφορετικό! Θέλω το σχολείο μου 

ίδιο ακριβώς!» φώναξε ο Μίλτος. 

«Το καταλαβαίνω πολύ αυτό. Αλλά για ν’ ανοίξουν ξανά τα σχολεία 

τώρα, που δεν έχει φύγει τελείως ο κορωνοϊός, κάποια πράγματα θα 

πρέπει να είναι λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, το σχολείο σου θα είναι το 

ίδιο σχολείο που ξέρεις κι αγαπάς». 
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«Σαν μπερδεμένα μου τα λες πάλι. Πάνω που μου λες πως όλα θα 

γίνουν όπως παλιά, τώρα μου τα αλλάζεις», είπε ο Μίλτος κι έβγαλε μια 

βαθιά ανάσα.  

«Το σημαντικό είναι πως γυρίζεις στο σχολείο. Είμαι σίγουρος 

πως θα έχεις κι άλλες ερωτήσεις που μπορεί να στις απαντήσει και η 

δaσκάλα σου, η Δήμητρα». 

«Καλά τα λες, μαμά. Η δασκάλα μου ξέρει να με ξεμπερδεύει όταν 

έχω μπερδευτεί. Θα τη ρωτήσω αμέσως μόλις πάω σχολείο». 

Έτσι έγινε λοιπόν, ο Μίλτος πήρε την τσάντα του με χαρά και λίγη 

ανησυχία, και ήρθε η ώρα που βρέθηκε έξω από την πόρτα του 

σχολείου. Εκεί τον περίμενε η δασκάλα του, η Δήμητρα, που κρατούσε 

μια παράξενη συσκευή σαν το πιστολάκι που στεγνώνουν τα μαλλιά.  

 

 

Δεν ήταν όμως τίποτα τέτοιο, φυσικά. Η δασκάλα του εξήγησε 

πως αυτό είναι ένα θερμόμετρο που δε χρειάζεται να βάλεις στη 

μασχάλη, αλλά μετρά από το μέτωπο αν έχεις πυρετό. Όποιος έχει 
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πυρετό θα πρέπει να πηγαίνει σπίτι να ξεκουράζεται μέχρι να γίνει καλά 

κι όποιος δεν έχει πυρετό, θα μπαίνει μέσα στο σχολείο.  

Ο Μίλτος δεν είχε καθόλου πυρετό κι έτσι μπήκε αμέσως στην 

τάξη του. Αλλά εκεί τον περίμενε μία μεγάλη αλλαγή.  

 

Τα τραπέζια και οι καρέκλες δεν ήταν όπως τα είχε αφήσει. Ήταν 

μακριά το ένα απ’ το άλλο και δεν μπορούσαν πια να κάτσουν πολλά 

παιδιά μαζί. Ο καθένας είχε τη δική του θέση και το χαλί που 

μαζευόντουσαν όλοι για να πουν τα νέα τους είχε κι αυτό εξαφανιστεί. 

Επίσης, στην τάξη δεν ήταν όλα τα παιδιά, κάποια είχαν πάει σε 

διπλανές τάξεις μ’ έναν άλλο δάσκαλο που ήξεραν και κάποια άλλα δεν 

είχαν έρθει καθόλου στο σχολείο.  

Ένα-ένα, λοιπόν, τα παιδιά, άρχισαν να ρωτούν τη δασκάλα για όλα 

αυτά τα παράξενα που συνέβαιναν.  

«Πού πήγε το χαλί μας;» ρώτησε ο Τάσος. 

«Τι έγιναν τ’ άλλα τραπέζια;» είπε ο Αχιλλέας. 
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«Μα καλά, κάποιοι συμμαθητές μας γιατί δεν είναι εδώ;» ρώτησε η 

Ζωή.  

«Πόσες πολλές απορίες έχετε όλοι! Και πόσο δίκιο έχετε που τα 

ρωτάτε όλα αυτά! Είμαι σίγουρη πως θυμάστε πόσο απότομα σταμάτησε 

το σχολείο μας. Δεν προλάβαμε καλά καλά να πούμε αντίο. Και τώρα να 

’μαστε πίσω πάλι, σε μια τάξη διαφορετική που πολλά πράγματα έχουν 

αλλάξει. Ένα όμως έχει μείνει ίδιο και ίσως πολύ πιο δυνατό», είπε η 

Δήμητρα, η δασκάλα χαμογελώντας. 

«Μα τι είναι αυτό που έμεινε ίδιο και δυνάμωσε;» ρώτησε ο 

Μίλτος. 

«Η μεγάλη αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Σκέφτομαι 

πόσο όμορφα πράγματα μάθαμε παρέα, πόσα έμαθα εγώ από εσάς κι 

εσείς από εμένα. Πόσα παιχνίδια και γέλια ανταλλάξατε με τους φίλους 

σας. Και πως όλα αυτά θα τα ξαναζήσουμε πάλι τώρα. Απλώς τώρα θα 

τα κάνουμε λίγο διαφορετικά.»  

«Δηλαδή;» ρώτησε ο Μηνάς.  

Η Δήμητρα η δασκάλα χαμήλωσε, ώστε να την βλέπουν καλά καλά 

όλα τα παιδιά απ’ όπου κι αν καθόντουσαν και τους εξήγησε με τα 

παρακάτω λόγια: 

«Αυτόν τον καιρό που θα ’μαστε σχολείο, θα μπορούμε να 

δουλεύουμε, να μαθαίνουμε νέα πράγματα και να συζητάμε αυτά που 

σκέφτεστε και νιώθετε όπως και πριν. Θα λέμε τα αστεία μας και θα 

βγαίνουμε έξω στον κήπο. Αρκεί να θυμόμαστε κάτι πολύ βασικό: Όπως 

προστατευτήκαμε όλοι πάρα πολύ από τον κορωνοϊό με το να μένουμε 

στα σπίτια μας, τώρα, για να συνεχίσουμε να προστατευόμαστε, πρέπει ν’ 

ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Έχετε ιδέα ποιοι είναι αυτοί;» 
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«Να πλένουμε τα χέρια μας συχνά με σαπούνι ή αντισηπτικό», 

είπε η Ζωή. 

«Να πιάνουμε το πρόσωπο με καθαρά χέρια», φώναξε ο Αχιλλέας. 

«Να βήχουμε και να φτερνιζόμαστε στον αγκώνα», ψιθύρισε ο 

Μηνάς. 

«Πόσο όμορφες και σωστές ιδέες όλες», είπε η δασκάλα «Κι έχω 

να προσθέσω και δύο ακόμα. Θα ήταν καλό, όταν πιάνει κάποιος ένα 

αντικείμενο να μου το δίνει να το καθαρίζω μετά πριν το βάλουμε στη 

θέση του, ώστε να είναι καθαρό για τον επόμενο. Επίσης, καλό θα είναι 

να μην είμαστε ό ένας πολύ κοντά στον άλλο, αλλά να κρατάμε μια μικρή 

απόσταση! Τόση όση όταν έχουμε τα χέρια μας απλωμένα σαν να 

κάνουμε τ’ αεροπλάνα». 

«Αυτό αποκλείεται!» φώναξε ο Μίλτος. «Εγώ θέλω ν’ αγκαλιάζω 

τους φίλους μου, να τρέχω και να τους κυνηγάω, να τους πιάνω από το 

χέρι και να τους λέω όλα όσα θέλω». 

Μαζί του συμφώνησαν και οι άλλοι. 

Και τότε είπε η δασκάλα: «Πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Κι εγώ 

θέλω να είμαστε πιο κοντά και να κάνουμε τα πράγματα ακριβώς όπως 

παλιά. Αλλά, απ’ την άλλη, ξέρετε τι σκεφτόμουν; Αγάπη είναι μόνο όταν 

αγκαλιάζεις τον άλλο; Ή είναι κι άλλα πολλά;». 

Τα παιδιά άρχισαν αμέσως να σκέφτονται. Βάλανε μπροστά τη 

σκέψη, τη φαντασία τους και την πελώρια αγάπη για τους φίλους τους 

και σκέφτηκαν πολλά. Και όταν τους τελείωσαν οι ιδέες, δεν το έβαλαν 

κάτω, αλλά ρώτησαν και κάποιους συμμαθητές τους που είχαν πάει σε 

διπλανή τάξη. Και όταν τέλειωσαν κι από αυτούς οι ιδέες, τηλεφώνησαν 

στους συμμαθητές που έπρεπε να μείνουν σπίτι αυτές τις μέρες, γιατί 

κάποιοι στην οικογένειά τους έπρεπε ακόμα να προστατεύονται πολύ 

από τον κορωνοϊό.  
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Όλα τα παιδιά ένωσαν τις ιδέες τους και σκέφτηκαν πως: 

Αγάπη είναι... 

Το χαμόγελο που έχει ο φίλος σου όταν σε βλέπει, 

το γέλιο που ακούγεται στο απέναντι τραπέζι, 

το ψαράκι που σου έμαθε φίλος σου να ζωγραφίζεις, 

τα φυτά που ποτίσατε στον κήπο και τώρα έβγαλαν λουλούδια, 

τα ωραία λόγια που είπες στο φίλο σου και σταμάτησε να κλαίει, 

τα σκυλάκι σου που χοροπηδάει όταν σε βλέπει, 

η ζωγραφιά που έφτιαξες για τον μπαμπά πριν φύγει για τη δουλειά, 

τα κλειδιά που θύμισες στη μαμά να πάρει πριν φύγει, 

τα παιχνίδι που χάρισες γιατί έδωσε τόση χαρά στον άλλο, 

ο φίλος που είναι μακριά μα τον σκέφτεσαι όπου και να ’ναι. 
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Η τάξη γέμισε με ιδέες. Και τα παιδιά έλεγαν κι έλεγαν κι έλεγαν, 

μέχρι που ο χώρος γέμισε με ιδέες αγάπης. Και τότε η δασκάλα που είχε 

τόσο συγκινηθεί τους είπε: 

«Ξέρετε κάτι; Γι’ άλλη μια φορά μου δείξατε πόση δύναμη κρύβετε 

μέσα σας όλα τα παιδιά. Αλλά και πόση αγάπη. Είστε σαν μικρά 

αεροπλάνα της αγάπης. Όπως και τα αεροπλάνα, μπορείτε να 

μετακινείστε από το ένα μέρος στο άλλο, προσέχοντας με τα χέρια 

απλωμένα σαν φτερά να μην πέφτετε ο ένας στον άλλο, να πηγαίνετε 

εκεί που θέλετε, να δίνετε χαρά και ελπίδα στον άλλο και μετά να 

συνεχίζετε το όμορφο ταξίδι σας. Έτσι θα κάνουμε και εμείς από δω και 

πέρα. Θα είμαστε μαζί, θα βοηθάμε και θα φροντίζουμε ο ένας τον άλλο 

κι ας μην πιανόμαστε συνέχεια. Η αγάπη μας ταξιδεύει παντού και 

πάντα. Και όταν φύγει τελείως ο κορωνοϊός, η ζωή μας θα συνεχιστεί 

ξανά και θα ξαναζήσουμε όλα όσα δεν κάνουμε τώρα». 

Και κάπως έτσι, μ’ ένα χαμόγελο και μια ελπίδα για τα πιο ωραία 

που θα έρθουν, τα παιδιά ξεκίνησαν να ξαναπηγαίνουν στο σχολείο. Σαν 

μικρά αεροπλάνα της αγάπης.   

 


