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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. Όποιος το κοιτάζει απ’ 

έξω δεν μπορεί να μην παρατηρήσει αυτόν τον όμορφο κήπο. Κι 

εγώ ακόμα δεν μπορώ πολύ καλά να στον περιγράψω, αλλά 

ίσως να μπορείς εσύ να τον φτιάξεις με τη φαντασία σου. Τι θα 

έλεγες να τον ζωγράφιζες; Πώς θα ήταν για σένα αυτός ο 

κήπος;  

 

 

Σ’ αυτό το σπίτι, στην οδό Λεμονιάς 35, μένει ένα παιδί, 

ο Μίλτος, και η οικογένειά του, ο πατέρας του ο Διονύσης και 

η μητέρα του η Ελένη. Αυτό το σπίτι τους αρέσει πολύ. Είναι 

πολύ φωτεινό, έχει πολύχρωμες ζωγραφιές στους τοίχους 

αλλά έχει και κάτι άλλο, κάτι πολύ πολύ σημαντικό! Μια 
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μεγάλη, πελώρια αγάπη που τη μοιράζονται όλοι με όλους! 

Ίδια ακριβώς με την αγάπη που μοιράζονται και σε άλλα 

σπίτια γύρω. Και στο δρόμο αυτό μένουν πολλές οικογένειες 

διαφορετικές μεταξύ τους. Οικογένειες με ένα παιδί, 

οικογένειες με αδερφάκια, οικογένειες που έχουν μόνο τη μαμά 

και οικογένειες που έχουν μόνο το μπαμπά ή και οικογένειες 

ακόμα που μένουν με τη μαμά σε ένα σπίτι κάποιες μέρες και 

άλλες μέρες με τον μπαμπά σε ένα άλλο. Πόσες διαφορετικές 

οικογένειες, αλλά όλες με την ίδια μεγάλη, πελώρια αγάπη!  

Αυτή ακριβώς η αγάπη είναι που τους βοηθά και στα εύκολα 

και στα δύσκολα.  
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Γιατί τώρα, είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, 

αυτές τις μέρες ο Μίλτος, όπως ακριβώς και εσύ, χρειάζεται 

να μείνει στο σπίτι του. Εκείνος και η οικογένειά του πρέπει 

να προστατευτούν καλά από τον κορωνοϊό. Μα τι παράξενο 

όνομα στ' αλήθεια! Κορωνοϊός! Ο Μίλτος προσπαθεί να 

φανταστεί πώς είναι αυτός ο κορωνοϊός! Τι χρώμα έχει, τι 

σχήμα έχει, πόσο μεγάλος είναι. Προσπάθησε μάλιστα και να 

τον ζωγραφίσει. Κι εσύ μπορείς να τον ζωγραφίσεις, αν θες!  
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Μόλις οι γονείς είδαν τη ζωγραφιά του Μίλτου σκέφτηκαν 

πως έπρεπε να του μιλήσουν για τον κορωνοϊό.  Έκατσαν και 

του εξήγησαν όλη την αλήθεια. Γιατί πάντα έλεγαν την αλήθεια 

στο Μίλτο. Δεν τους άρεσαν τα ψέματα. Του είπαν πως ο 

κορωνοϊός είναι ένας πολύ πολύ πολύ μικρός ιός. Τόσο μικρός 

που δεν μπορείς να τον δεις. Μοιάζει λίγο με τη γρίπη, που 

την κολλάς και αρρωσταίνεις, και πρέπει να μείνεις στο σπίτι 

μέχρι να γίνεις τελείως καλά. Είχε όμως και μια μεγάλη 

διαφορά από τη γρίπη. Εξήγησαν πως αυτός ο κορωνοϊός είναι 

ένας καινούριος -ολοκαίνουριος- ιός. Και όπως ακριβώς 

συμβαίνει με όλους τους νέους ιούς, οι  γιατροί κι άλλοι 

επιστήμονες πρέπει να τον μελετήσουν καλά καλά στο 

εργαστήριό τους. Να βάλουν μπροστά όλα τα καινούρια 

μηχανήματά τους, μα πάνω απ’ όλα το κοφτερό μυαλό τους, και 

να βρουν ένα νέο φάρμακο. Όταν το βρουν, ο άρρωστος που θα 

το παίρνει, θα γίνεται γρήγορα καλά. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν 

το έχουν βρει κι έτσι έχουν ζητήσει απ’ όλους εμάς να 

μείνουμε στο σπίτι.  
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«Μα καλά, και γιατί να μείνουμε σπίτι; Εγώ δε  θέλω!» 

φώναξε ο Μίλτος.  

«Να σου εξηγήσω», απάντησε η μαμά,  «αν μένουμε όλοι 

στο σπίτι, δε θα κολλάμε ο ένας τον άλλο και έτσι δε θα 

αρρωσταίνουν πολλοί άνθρωποι μαζί. Γι’ αυτό τώρα δε 

συναντιόμαστε με κανέναν, ούτε με τη γιαγιά και τον παππού, 

για να μην κολλήσει κανείς κανέναν. Καθόμαστε στο σπίτι, 
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πλένουμε σωστά τα χέρια για να διώχνουμε τα μικρόβια κι έτσι 

δίνουμε χρόνο στους γιατρούς να βρουν το σωστό φάρμακο. 

Γιατί σίγουρα θα το βρούνε. Πάντα οι γιατροί καταφέρνουν και 

βρίσκουν το σωστό φάρμακο. Αλλά αυτή τη φορά χρειάζονται 

λίγο περισσότερο χρόνο. Κι όλοι εμείς τώρα, μένουμε σπίτι και 

τους δίνουμε αυτόν τον χρόνο».  

«Μωρέ, καλά τα λες», απάντησε ο Μίλτος. «Όλα αυτά τα 

καταλαβαίνει πολύ το μυαλό μου. Αλλά να σου πω κάτι; Εγώ 

πάλι στεναχωριέμαι  και θυμώνω. Έχω κάτσει τόσες μέρες στο 

σπίτι κι έχω αρχίσει να βαριέμαι. Θέλω τα πράγματα να γίνουν 

όπως παλιά. Όχι πολύ παλιά. Να, τότε που πήγαινα σχολείο, 

που έβλεπα τους φίλους μου, που παίζαμε στον κήπο, που 

κάναμε μεγάλες βόλτες με το αυτοκίνητο και πηγαίναμε στο 

χωριό. Μα καλά, πολλά ζητάω;»  

«Καταλαβαίνω πολύ πόσο μπορεί να στεναχωριέσαι ή 

ακόμα και να θυμώνεις μ’ αυτό που γίνεται. Και, μάλιστα, αν 

θέλεις μπορείς να ζωγραφίσεις αυτό που νιώθεις» είπε η 

μαμά.  
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«Σίγουρα δεν είναι εύκολο να καθόμαστε τόσο πολύ στο 

σπίτι μας. Είχαμε συνηθίσει να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα. 

Καταρχάς, όμως, πρέπει να σου εξηγήσω κάτι . Κάποιες ώρες ο 

μπαμπάς κι εγώ δε θα μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί σου, 

γιατί θα δουλεύουμε. Θα πρέπει να γράφουμε στον υπολογιστή 

ή να μιλάμε στο τηλέφωνο. Εσύ τι θα μπορούσες να κάνεις 

εκείνη την ώρα;»  

«Χμ, για να σκεφτώ. Μπορώ να παίζω με τα παιχνίδια 

μου ή να κάνω και αυτές τις δουλειές που μου στέλνει το 

σχολείο. Πολλές φορές, επίσης, όταν ακούω μουσική ή όταν 

ζωγραφίζω , ηρεμώ και περνάει τόσο όμορφα ή ώρα.» 

«Πόσο όμορφες ιδέες έχεις σκεφτεί !», φώναξε χαρούμενη 

η μαμά. «Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις τόσα πράγματα μόνος 

σου και σίγουρα εγώ ή ο μπαμπάς θα βρίσκουμε χρόνο για να 

κάνουμε πράγματα μαζί».  

«Όπως;» ρώτησε ο Μίλτος.  

«Όπως, να μιλάμε γι’ όλα αυτά που αισθανόμαστε και 

θέλουμε να πούμε. Ο μπαμπάς και εγώ θα καθίσουμε και θα σε 

ακούσουμε. Ή μπορούμε να ακούσουμε όλοι μαζί μουσική και 

να χορέψουμε. Ή να βγαίνουμε στον κήπο για να φροντίζουμε 

τα λουλούδια ή να παίζουμε κρυφτό».  

«Έχω και εγώ ιδέες», είπε ο μπαμπάς. «Μπορείς να 

πάρεις το ποδήλατο ή το πατίνι σου και να κάνουμε μια βόλτα 

στον κήπο ή γύρω απ’ το σπίτι. Ή να κάνουμε μαζί τρεξίματα 

στον κήπο με δικές μας διαδρομές και εμπόδια. Τόσα παιχνίδια 

με μπάλα υπάρχουν! Θα σκεφτούμε πολλά μαζί νομίζω». 
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Όσο περνούσε η ώρα, άλλες τόσες ιδέες σκεφτόταν η 

οικογένεια του Μίλτου. Άλλες έλεγε η μαμά, άλλες ο μπαμπάς 

κι άλλες ο Μίλτος. Και καμιά φορά, πεταγόντουσαν κι έλεγαν 

την ίδια ιδέα μαζί! Τόσες πολλές ιδέες! Είμαι σίγουρος πως κι 

εσύ που ακούς αυτήν την ιστορία θα έχεις σκεφτεί άλλες 

τόσες. Μπορείς κι εσύ, ξέρεις, να τις πεις στη μαμά ή στο 

μπαμπά και να τις κάνετε.  

Πολλές ιδέες μπορείτε να τις κάνετε παιχνίδια. Γιατί, 

ξέρεις κάτι; Ο Μίλτος κατάλαβε κάτι πολύ σημαντικό. Πως, 

όσο δύσκολα και  να είναι τα πράγματα, όσο και να 

στεναχωριέται, ένα πράγμα μένει ίδιο και δυνατό. Αυτή η 

μεγάλη, πελώρια αγάπη που προστατεύει την οικογένεια του 

Μίλτου αλλά και τη δική σου. Κι αυτή η αγάπη θα σε 

προστατεύει όταν στεναχωριέσαι, θα βοηθά να βρίσκετε νέα 

παιχνίδια και να αισθάνεσαι καλύτερα. Οι γιατροί θα βρουν το 

σωστό φάρμακο, θα βγούμε ξανά όλοι έξω από τα σπίτια μας 

και η μεγάλη, πελώρια αγάπη θα είναι πάντα εκεί, θα μένει και 

θα μας προστατεύει.  
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