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15 Μαρτίου 2020 

Δευτέρα 

 

Σήμερα δεν πήγαμε σχολείο. Τελικά θα μείνουμε σπίτι καραντίνα ..δεν 

δικαιούμαστε να πάμε πουθενά.. μόνο ο παπάς μου πηγαίνει δουλειά 

..αυτός ο ιός τελικά είναι πολύ επικίνδυνος… ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ.. Ιός με κορώνα.. 

μα τι είναι αυτό τελοσπάντων..  

Ο κορονοϊός της Ουχάν (γνωστός επίσημα ως SARS-CoV-2), ο οποίος 

προκάλεσε πανδημία. Οι κορονοϊοί ή κοροναϊοί  είναι οικογένεια ιών. 

Έχουν πάρει το όνομά τους από τη χαρακτηριστική εμφάνισή τους 

στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όπου διακρίνονται εξογκώματα περιμετρικά 

των υλικών σωματιδίων σαν στέμμα, το οποίο στα λατινικά λέγεται 

«κορόνα» (λατινικά: corona). Οι περισσότεροι κορονοϊοί προκαλούν στον 

άνθρωπο συνήθως λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, αλλά 

μπορούν να προκαλέσουν και πνευμονία. 

 

        

O κορονοϊός SARS-CoV-2 .Το όνομα σημαίνει «Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό 

Σύνδρομο από Κορωνοϊό 2». Covid-19 σημαίνει «νόσος που προκαλείται 

από κορωνοϊό και εκδηλώθηκε το 2019». 

Οι ασθενείς που έχουν μολυνθεί από το Covid-19, εμφανίζουν Οξεία, 

σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού και, σε πολλές περιπτώσεις, 

πνευμονία με πυρετό, βήχα και δύσπνοια. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%85%CF%87%CE%AC%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D_2019%E2%80%9320
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1


18 Μαρτίου 2020 

Τετάρτη 

 

Η μητέρα μου αποφάσισε να πάει σουπερμάρκετ μετά από μέρες .. ήταν 

πολύ αγχωμένη ..φόρεσε μάσκα και γάντια και πήρε μαζί της ένα 

αντισηπτικό … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 ΜΑΡΤΊΟΥ 2020 

Τετάρτη 

Σήμερα είναι αργία .. Συνήθως έτσι μέρα πηγαίναμε σε ψαροταβέρνα και 

τρώγαμε ψάρι.. το αγαπημένο μου φαγητό .. 

 

Τελικά αγόρασε ψάρι ο παπάς μου και κάναμε μόνοι μας σπίτι.. τσιπούρα, 

λαβράκι, γαρίδες… 

                    

     

 

 

 



27 Μαρτίου 2020 

Παρασκευή 

 

Πόσο πολύ μου λείπουν οι φίλοι μου …θέλω να πάω σχολείο… 

Δεν το περίμενα ποτέ αυτό να συμβεί.. να μην μπορώ να δω τους φίλους 

μου.. να μην μπορώ να δω τους συγγενείς μου… 

Τα κρούσματα από τον κορωνοϊό κάθε μέρα όλο και περισσότερα …ο 

συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων στην Κύπρο ανήλθε στα 

132 … 

Διαβάζω και μαθαίνω ότι μάλλον ο ιός αυτός προήλθε από φίδια τα οποία 

έφαγαν νυχτερίδες μολυσμένες και τα οποία φίδια κατανάλωσε 

άνθρωπος…πως γίνεται να τρώνε φίδια οι άνθρωποι ..γιατί;  

 

 

 

 



6 Απριλίου 2020 

Δευτέρα 

Αρχίσαμε διαδικτυακά μαθήματα ..όσο και αν φαίνεται παράξενο μου 

άρεσε ..βαρέθηκα όλα μέρα σπίτι …μου αρέσει που ακούω και πάλι τους 

καθηγητές μου ,τους συμμαθητές μου… 

Μας πήρε φυσικά λίγη ώρα μέχρι να ενωθούμε όλοι αλλά τα 

καταφέραμε… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Απριλίου 2020 

Τετάρτη 

Τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά ..κάθε μέρα και καλύτερα.. 

Μένουμε σπίτι για να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του 

Κορωνοϊου…  

 

Κάθε μέρα ακούμε για κρούσματα ..Ιταλία ο ιός έχει ξεφύγει , δεν πήραν 

μέτρα έγκαιρα.. οι νεκροί χιλιάδες …πεθαίνουν μόνοι σε ένα κρεβάτι 

νοσοκομείου…δεν υπάρχουν νεκροταφεία να τους θάψουν.. μεταφέρονται 

με στρατιωτικά φορτηγά…  ευτυχώς στην Κύπρο τηρούμε τα μέτρα .. αν και 

υπάρχουν άνθρωποι σοβαρά διασωληνωμένοι στην Μονάδα Εντατικής 

Παρακολούθησης και είχαμε και κάποιους θανάτους  …..Δεν μου αρέσει 

καθόλου αυτό όλο που γίνεται αλλά πρέπει να το παλέψουμε .. θα είμαστε 

κλεισμένοι στα σπίτια μας μέχρι το τέλος Απριλίου σίγουρα …. 

                          

 

 



11 Απριλίου 2020 

Σάββατο 

Αν και Σάββατο σήμερα, μέρα για βόλτες ή επισκέψεις ή ψώνια εμείς 

είμαστε και πάλι σπίτι ..βαριέμαι …θέλω τους φίλους μου…. 

Παίξαμε επιτραπέζια με τη μαμά μου και την αδερφή μου και μετά ο 

παπάς μου μας έμαθε σκάκι ..ωραίο τελικά .. 

Ευτυχώς είμαστε όλοι καλά και υγιείς… 

      

 

 

 

 

 

 

 



13 Απριλίου 2020 

Δευτέρα του Πάσχα 

Η Μεγάλη Βδομάδα ή Εβδομάδα των παθών.. η μαμά λέει πρέπει να μην 

τρώμε κρέας αυτή τη βδομάδα ..θα αντέξουμε τι να κάνουμε… 

Τα διαδικτυακά μαθήματα σταμάτησαν λόγω διακοπών του Πάσχα… 

Ευκαιρία να μιλήσω στο τηλέφωνο με φίλους και συγγενείς ..τους οποίους 

πεθύμησα πάρα πάρα πάρα πολύ…. 

Ευκαιρία επίσης να ζωγραφίσω και λίγο με την μικρή μου αδερφή .. 

Κάποια από τα δικά μου …. 

  

 

 

 



16 Απριλίου 2020 

Μεγάλη Πέμπτη 

Η μαμά μου αποφάσισε φέτος να κάνει φλαούνες και 

κουλουράκια…Φοβάται να αγοράσει από κάποιο φούρνο ..η γιαγιά μου 

φέτος δεν θα κάνει φλαούνες …αλλά και να έκανε δεν δικαιούμαστε να 

πάμε σπίτι της ..είναι στις ευάλωτες ομάδες και οφείλουμε να 

προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους μας.  

Έτσι βάλαμε γάντια και βοηθήσαμε τη μαμά..  

 

                 

  

 

 



18 Απριλίου 2020 

Μεγάλο Σάββατο 

Αυτή τη βδομάδα που ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα έπρεπε να 

πηγαίνουμε εκκλησία ..να δούμε τη Σταύρωση του Χριστού, την Ταφή του 

και το Σάββατο το πρωί να χτυπήσουμε τους σκάμνους για το χαρμόσυνο 

μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.. τίποτα όμως δεν κάναμε ..οι 

εκκλησίες κλειστές για όλους τους πιστούς ..μόνο οι πάτερ πήγαν που 

έκαναν την λειτουργία…. 

Το Σάββατο τα βράδυ αντί να πάμε στην εκκλησία να ανάψουμε το κερί 

μας από Το Άγιο Φως καθίσαμε σπίτι και είδαμε από την τηλεόραση 

..φάγαμε τη σούπα μας η ώρα 12 το βράδυ και ευχηθήκαμε Χριστός 

Ανέστη μεταξύ μας … ας ελπίσουμε σύντομα να βγούμε από αυτόν τον 

Γολγοθά… κάποιοι βγήκαν στα μπαλκόνια τους ..κάποιοι στην αυλή τους 

..κάποιοι στο νοσοκομείο… 

   

       

    



19 Απριλίου 2020  

Κυριακή του Πάσχα 

Πολύ παράξενο φέτος το Πάσχα μας.. ούτε νονούς είδαμε, ούτε ξαδέρφια, 

ούτε παππούδες γιαγιάδες,  θείες και θείους…Μόνοι μας σπίτι οι 5 μας.. 

Τσουγκρίσαμε τα αυγά μας (δεν κέρδισα εγώ ούφου)..κέρδισε η μικρή μου 

αδερφή και χάρηκε πολύ … φάγαμε αρνί στο φούρνο με ρύζι ένα φαγητό 

που κάνει κάθε Πάσχα η γιαγιά μου αλλά φέτος το έκανε η μαμά μου… 

Περάσαμε τη μέρα μας παίζοντας επιτραπέζια και πάλι ..τηλεόραση.. 

κινητό.. Πολύ παράξενα νιώθω σαν να είμαι φυλακή … 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



22 Απριλίου 2020 

Τετάρτη  

Η ζωή μας αυτές τις μέρες έχει γίνει βαρετή.. όλη μέρα σπίτι και για να 

βγεις έξω πρέπει να στείλεις μήνυμα αλλά δικαιούσαι μόνο μια φορά να 

πας κάπου.. εμείς τα παιδιά δεν πάμε πουθενά …  

Ευτυχώς κάθε απόγευμα πάμε βόλτα με το σκυλάκι μας ,το οποίο μας 

πήρε δώρο η μαμά μας 5 μέρες πριν εμφανιστεί αυτός ο φονικός ιός και 

μας κάνει παρέα όλη μέρα…  

Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό…κάτι πρέπει να ήξερε η μαμά … 

     

 

Η αγαπημένη μου Μόλυ… 

 

 

 

 

 

 

 



26 Απριλίου 2020 

Κυριακή  

Τελείωσαν και οι διακοπές για το Πάσχα.. προσωπικά αυτό το Πάσχα θα 

μου μείνει αξέχαστο ..Πάσχα καραντίνας … 

Αύριο αρχίζουν και πάλι τα on line μαθήματα… ας ελπίσουμε όλη αυτή η 

κλεισούρα και αντικοινωνικότητά να μας βγει σε καλό ..ελπίζω του χρόνου 

έτσι μέρες να μπορώ να αγκαλιάζω φίλους και συγγενείς ,να είμαστε και 

πάλι όλοι μαζί και ο ιός με κορώνα να εξαφανιστεί και να μην ξαναγυρίσει 

ποτέ … 

Επιστήμονες προσπαθούν να βρουν το εμβόλιο… πειράματα…φάρμακα 

..συνεχίζουν τα κρούσματά σε μικρότερους  αριθμούς  …  πάνω από 

230.000 νεκροί σε όλο τον κόσμο από τον φονικό ιό… 

Ας ευχηθούμε όλοι μας να μην ξαναβρεθούμε σε παρόμοια κατάσταση ..ας 

τελειώσει και ας το ξεχάσουμε ..αν μπορέσουμε … 

 

 


