
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ COVID 19 ΤΕΛΙΚΑ; 
Και όμως υπάρχεις… 
Ξεκίνησες ξαφνικά για όλον το κόσμο και εξαπλώθηκες δια μαγείας παντού. 
Όλοι οι άνθρωποι δεν έδωσαν καμία σημασία για την ύπαρξή σου και τον 
τρόπο που διάλεξες να γίνεις γνωστός. Θα το ξεπεράσουν οι άλλοι και εγώ 
δεν έχω καμία ανάμειξη , δεν θα με ακουμπήσει και δεν θα μου κάνει κακό.  
Έτσι λέγαμε όλοι … 
Και όμως κατάφερες και έκανες αυτό που όλοι από μέσα μας το είχαμε βάλει 
πολύ πίσω στο μυαλό μας. Κατάφερες να ενώσεις για αυτό το μικρό χρονικό 
διάστημα μπροστά στο χρόνο της ανθρώπινης ύπαρξης όλους τους 
ανθρώπους και να βάλεις πάλι τους επιστήμονες και τις εταιρίες σε όλον τον 
πλανήτη να ψάχνουν. Όλοι καταλάβαμε όμως ότι και πάλι ο άνθρωπος δεν 
έβαλε μυαλό. 
Μας περιόρισαν στο σπίτι, μας σταμάτησαν από τις κοινωνικές μας 
εκδηλώσεις, σταμάτησαν οι περισσότερες εργασίες και οι εταιρίες απέλυσαν 
τους περισσότερους υπαλλήλους τους.  
Καταλάβαμε πολλά και έχουμε ακόμη να καταλάβουμε πολλά ακόμη.  
Ο άνθρωπος μέσα στον πόλεμο, μάχεται για τη ζωή του και προσπαθεί να 
επιβιώσει μη δίνοντας σημασία στον διπλανό του. Κατάφερες και μας έκανες 
για λίγο σκεπτόμενα και νοήμονα όντα. Εμείς όμως μόλις περάσαν αρκετές 
ημέρες και βρεθήκαμε μπροστά στο πρόβλημα της απαγόρευσης για αρκετές 
δραστηριότητες που μέχρι πριν δύο μήνες  ήταν η πραγματικότητά μας, 
αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πως θα σε πολεμήσουμε και πως θα 
επιβιώσει ο κάθε ένας. 
Μήπως πραγματικά θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας ότι μόλις περάσουν 
αρκετά χρόνια θα παρουσιαστεί πάλι κάτι και θα μας χαλάσει τη ραστώνη μας; 
Ο άνθρωπος όμως θα έχει νικήσει και πάλι και θα προχωράει μπροστά παρ' 
όλες τις τεράστιες απώλειες που έχεις προκαλέσει στην ανθρωπότητα. 
Φώτης  

 
Γράμμα στον κορονοϊό 

Κύριε κορονοϊε, 
 Γεια σου κορονοϊε αυτή την φορά σκέφτηκα να σου μιλήσω και όχι να σε 
φοβηθώ Λοιπόν ήθελα να σου ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σε περίπτωση 
που δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει ανθρωπότητα. Όλοι γνωρίζουμε πως όλο 
σου το σχέδιο ήταν να έρθεις στην γη και να μας καταστρέψεις όμως από ότι 
φαίνεται δεν τα πολύ κατάφερες. Σίγουρα όσοι δεν  κατάλαβαν από την αρχή 
τα σχέδια σου είχαν πολλά προβλήματα όμως η δικιά μου χώρα σε κατάλαβε 
γρήγορα και κατάφερε να σε αντιμετωπίσει. Η ζημιές που αφήνεις πίσω σου 
είναι πολλές, όμως εσύ είσαι ένας ενώ εμείς είμαστε εκατομμύριο άνθρωποι 
ενωμένοι και έτσι μπορούμε με λίγη δουλειά και ευθύνη να σε καταστρέψουμε. 
Όλα αυτά στα είπα για να σε ενημερώσω πως ο χρόνος σου τελειώνει γιατί 
εμείς θα βγούμε νικητές στην πρόκληση αυτή ενώ εσύ θα είσαι ο χαμένος 
οπότε μάλλον δεν κατάφερες να πετύχεις αυτό που αρχικά ήθελες.  
                                                              Ελπίζω να μην  τα ξανά πούμε 

                                                   Μαρίλια 



 
Σου γράφω ένα γράμμα.. 
Αγαπητέ covid-19 καλησπέρα! 
Εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να σου γράψω , αλλά δεν ξέρω πώς να 
αρχίσω… 
Είσαι τόσο μικροσκοπικός, αόρατος με γυμνό μάτι, αλλά τα κατορθώματα σου 
είναι μεγάλα και ορατά παγκοσμίως! Ακούω τόσα πολλά για σένα καθημερινά, 
αλλά δεν νομίζω ότι θα ήθελα να σε συναντήσω προσωπικά. 
Τηρώντας τις αποστάσεις λοιπόν… να ΄μαι καθισμένη στο γραφείο μου, να σου 
γράφω… τι όμως; 
Το σίγουρο είναι ότι θα ήθελα να σου φωνάξω να ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΣ (!!!) ή 
έστω να προσπαθήσω να σε πείσω να φύγεις με επιχειρήματα: 
Να σου πω ότι μάθαμε το μάθημα μας ΦΤΑΝΕΙ ΤΟΣΟ! 
Αναλογιστήκαμε ξανά και εκτιμήσαμε την αξία της επαφής, της φιλίας, της 
αγάπης για τους άλλους, της συμπόνιας, του νοιαξίματος… 
Συνειδητοποιήσαμε τις συνέπειες των πράξεων μας απέναντι στο 
περιβάλλον. 
Νοιαστήκαμε για τους γύρω μας, περιορίζοντας τα δικά μας «θέλω», τη δική 
μας καλοπέραση και ελευθερία για να έχουν όλοι γύρω μας ίσες ευκαιρίες 
καλοζωίας. 
Βάλαμε το πρόθεμα συν στη ζωή μας: συνεργαστήκαμε, συμπάσχαμε, 
συσκεφτήκαμε, συζητήσαμε, συναποφασίσαμε, συστρατευτήκαμε… 
Τώρα όμως ΦΤΑΝΕΙ!!! ΑΡΚΕΤΑ!!! 
Θέλουμε να μπορέσουμε να βγούμε έξω , χωρίς να φοβόμαστε, χαμογελώντας 
φανερά και όχι κάτω από τις μάσκες! 
Το σίγουρο είναι  ότι θα καταγραφείς ως σταθμός στη ζωή μας και την 
ιστορία.  Θα μιλάμε πλέον για προ και μετά covid-19 εποχή. Έγινες διάσημος 
και διαβόητος. 
 Όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σε αντιμετωπίσουμε! Καθώς εμείς θα 
βγαίνουμε έξω, καλό θα ήταν εσύ να μας κάνεις χώρο να περάσουμε! 
Ελπίζω να το καταλαβαίνεις αυτό… κι όπως μου είπε και ένας ειδικός 
βιολόγος «οι έξυπνοι ιοί δεν σκοτώνουν τους ξενιστές τους , αν θέλουν να 
επιβιώσουν». Φέρσου έξυπνα λοιπόν… μετρίασε τις αξιώσεις σου σε 
θνησιμότητα κι εμείς μπορούμε να σου υποσχεθούμε να σου αφιερώνουμε, 
μερικές μέρες αδιαθεσίας κάθε χρόνο. 
ΩΣ ΕΚΕΙ… 
Θα ήθελα πολύ να σου στείλω αυτό το μήνυμα! 
Όχι με εκτίμηση , αλλά με σεβασμό 
Λίτσα 

 



Μια μέρα… 

Αγαπητέ κορονοϊέ, 
Σε αντιπαθώ αλλά και σε συμπαθώ. 
Σε αντιπαθώ γιατί σκοτώνεις τους ανθρώπους. Επίσης να ξέρεις πως είσαι 
διάσημος. Όλοι πλέον μιλάνε για εσένα. Αν αυτό ήθελες να πετύχεις, το 
πέτυχες. Μπράβο! Εξαιτίας σου δεν μπορεί κανείς να βγει έξω, να δει τους 
φίλους του και να κάνει όλα αυτά που έκανε πριν εμφανιστείς εσύ. Τόσο καιρό 
που είμαι κλεισμένη στο σπίτι ούτε που θυμάμαι τι έκανα όταν δεν υπήρχες 
εσύ. 
Σε συμπαθώ επειδή οι άνθρωποι έχουν πάρει κάποια σημαντικά μαθήματα 
από εσένα όπως το να πλένουν τα χέρια τους πιο συχνά και γενικά να 
φροντίζουν καλύτερα την ατομική τους υγιεινή. Επίσης το online σχολείο είναι 
αρκετά καλύτερο από το κανονικό και άσε που δεν θα γράψουμε και 
εξετάσεις. 
Υ.Γ.: Εύχομαι να σε ξεφορτωθούμε γρήγορα. 
Με αγάπη 
Φοίβη 
 

 
 
Αγαπητέ κορονοϊέ 
Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος για πάρτι σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 
Άνθρωποι δεν ξέρουν πως να διαχειριστούν την συμφορά και στρέφονται στα 
μακαρόνια και το χαρτί υγείας για παρηγοριά (πολύ δημιουργικό αυτό, δεν 
ξέρω πως το σκέφτηκες). Μαθητές και μαθήτριες λιώνουν τον εγκέφαλό τους 
στο κινητό και τα βιντεοπαιχνίδια, ώρα διαδικτυακού μαθήματος και μη. Όλοι 
τρώνε απανωτά από τη μία, όλοι περπατάνε μανιωδώς από την άλλη. Όλοι 
έχουν γίνει ένα με τον καναπέ και όλοι τρέχουν να δουλέψουν και να 
διαβάσουν τελευταία στιγμή. Αν βήξει κάποιος η φυσιολογική αντίδραση είναι 
δολοφονία. Για να μην τα πολυλογώ, κανένας δεν είναι στα καλά του 
γενικότερα. 
Δύο αθώες ερωτήσεις θέλω να κάνω μόνο (ελπίζω να μην σε κούρασα, έχεις 
και δουλειά). Πώς το έκανες και πώς μπορώ να το κάνω και εγώ; Αυτά από 
εμένα καλή διασκέδαση εσύ κορονοϊε μου. 
Με αγάπη 
Μελίνα  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Αγαπητέ Κορωνοϊέ, 
Έχεις γίνει διάσημος πια! Όλες οι χώρες ξέρουν το όνομα σου! Στις ειδήσεις 
πάντα για εσένα μιλάνε! Σε έχουν γράψει σε όλες τις εφημερίδες! Μπορεί να 
έχεις σκοτώσει χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο αλλά έχεις και 
πλεονεκτήματα. Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ το περιβάλλον αφού όλοι μένουμε 
μέσα στο σπίτι και δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον μας 
έμαθες να προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε και 
φυσικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Μας έμαθες επίσης να μην 
σπαταλάμε. Από τότε που έφτασες στην χώρα μας σταματήσαμε όλοι να 
πηγαίνουμε στο super market τόσο συχνά όσο παλιά. Έτσι μάθαμε να μην 
σπαταλάμε και να αποθηκεύουμε. Καλά όλα αυτά αλλά πιστεύω ότι το 
παρατράβηξες! Πρέπει επιτέλους να σταματήσεις. Θέλω επιτέλους να 
κουρευτώ, να ξαναδώ τους φίλους μου. Ποτέ δεν περίμενα να το πω αυτό 
αλλά μου λείπει το σχολείο! 
Λήδα  

 
Αγαπητέ κορονοϊέ, 
Ειλικρινά, στην αρχή δεν ήθελα να συνειδητοποιήσω ότι πραγματικά υπάρχεις. 
Έχεις εξαπλώσει σε όλο τον κόσμο τον πανικό και την ανησυχία, λόγω της 
ξαφνικής εμφάνισής σου, τις χιλιάδες περιπτώσεις και τους πολλαπλούς  
θανάτους που έχεις προκαλέσει. 
Ήσουν εδώ τους τελευταίους μήνες και η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον 
έλεγχο γρηγορότερα από το αναμενόμενο και όμως κανείς δεν έχει ιδέα για 
σένα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είσαι αρκετά επικίνδυνος, αλλά, η πιο 
τρομακτική είναι η ταχύτητα που πραγματικά κατάφερες να επεκταθείς σε 
όλο τον κόσμο. 
Αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα εξαιτίας σου και αυτή η απομόνωση 
που περνάμε τόσο καιρό, σιγά-σιγά τρελαίνει τους ανθρώπους. Αν έχω 
κάποια γνώμη για το θέμα αυτό σε ικετεύω να σκεφτείς τι κάνεις δεύτερη 
φορά και ίσως, απλά ίσως, να σταματήσεις αυτή την τρέλα. 
Κατερίνα  
 

 
Αγαπητέ Covid-19, 
Η άφιξή σου μας εξέπληξε, ξέραμε πως σύντομα ο Θεός θα μας τιμωρούσε 
για όλα τα τρομερά πράγματα που έχουμε κάνει. Να ρυπαίνουμε το 
περιβάλλον, να μην σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να αρχίσουμε τον 
Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο, να κακομεταχειριζόμαστε τα ζώα και να τα 
σκοτώνουμε. Περισσότερα από αυτά τα πράγματα έχουν σταματήσει μάλλον 
καλύτερη θα ήταν αναβληθεί, διότι εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε ότι 
προκαλούμε τόσο κακό. Το μόνο που έχουμε κάνει είναι να καταστρέψουμε ο 
ένας τον άλλον, αλλά όταν ήρθες και έσπειρες τον πανικό σε ολόκληρο τον 
κόσμο, μας έκανες να σταματήσουμε να πολεμάμε ο ένας τον άλλο και να 
δημιουργήσουμε μία συμμαχία εναντίον σου. Βοηθώντας ο ένας τον άλλον να 
σε νικήσουμε, να βάλουμε τις διαφορές μας στην άκρη για να μπορέσουμε να 
σώσουμε τους αγαπημένους μας από την θανατηφόρα αγκαλιά σου. 



Είσαι υπεύθυνος για τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, επιτέθηκες σε όλο τον 
κόσμο και με επιτυχία κατάφερες και κατακτήσεις το μεγαλύτερο κομμάτι του. 
Είμαστε αναγκασμένοι να μένουμε σπίτι χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να 
βλέπουμε τις οικογένειές μας. Άνθρωποι τους οποίους κατάφερες να τους 
τραβήξεις στην αγκαλιά σου, πεθαίνουν μόνοι στα νοσοκομεία χωρίς κανέναν 
στο πλευρό τους και χωρίς την ευκαιρία να πουν αντίο στους αγαπημένους 
τους. Σε παρακαλώ μην μας κάνει να υποφέρουμε άλλο με το να σκοτώνεις 
τους ανθρώπους που αγαπάμε αν και το αξίζουμε για όλη την ζημιά που 
έχουμε προκαλέσει. Σε παρακαλώ, άφησέ μας, έχουμε πληρώσει ακριβά για 
τα λάθη μας με το αίμα των αγαπημένων μας. Έχεις υπηρετήσει την σκοπό 
σου, ήρθε η ώρα να φύγεις τώρα. Σε ευχαριστώ που μας άνοιξες τα μάτια και 
που μας βοήθησες να δούμε πιο καθαρά τι έχουμε κάνει, εμείς το 
προκαλέσαμε αυτό. Σε ευχαριστώ για όλα. 
Χριστίνα  

 
Αγαπητέ Κορονοϊέ, 
Ομολογώ πως όταν έμαθα για τον ερχομό σου τρόμαξα πολύ. Όχι τόσο για 
εμένα, αλλά κυρίως για τους μεγάλους σε ηλικία. Οι καταστάσεις που ζούμε 
είναι πρωτόγνωρες για εμάς και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να 
εξαφανιστείς μας ξαφνιάζουν. Ολόκληρη η καθημερινότητα μας και η ρουτίνα 
μας έχει αλλάξει. 
Υποθέτω πως ξέρεις ότι εξαιτίας σου χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν 
καθημερινά. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξεις τις συνήθειες σου και να κάνεις 
κάτι γι’ αυτό; Είναι κρίμα να χάνονται τόσες ζωές, δεν συμφωνείς; 
Πάντως πρέπει να ξέρεις πως η Γη χάρηκε που ήρθες. Χάρη σε εσένα 
μπόρεσε μετά από πολύ καιρό να πάρει μια ανάσα. Είναι ευγνώμων και δεν 
ξέρει πώς να σε ευχαριστήσει. 
Ελπίζω να μην παρεξηγηθείς με το γράμμα μου. Το ξέρω πως κατά βάθος 
ούτε εσύ χαίρεσαι με αυτήν την κατάσταση και γι’ αυτό κάνε και εσύ μια 
προσπάθεια για να αλλάξεις τα πράγματα. 
Με αγάπη, 
Ελισάβετ  

 
Αγαπημένε Κορωνοιέ, 
Σου γράφω από το σπίτι μετά τον αναγκαστικό εγκλεισμό μου εξαιτίας σου. 
Τώρα θα μου πεις , μπορεί να τριγυρνάς και κάπου εδώ γύρω… που να σε δω. 
Εγώ θα σου μιλάω και εσύ θα μ ΄ ακούς. Τι δεν σε νοιάζει και πολλή έτσι; 
Ποσώς με ενδιαφέρει. Έχεις γίνει γνωστός παντού αν και όχι με τον σωστό 
τρόπο αλλά έγινες. Σε αναφέρουν παντού σε όλα τα social media και τα 
site!!!Λογικά γνωρίζεις ότι έχεις σκοτώσει πάνω από 40 χιλιάδες ανθρώπους 
παγκοσμίως και έχεις προκαλέσει θλίψη, πίκρα και λύπη στην οικογένειά 
τους. Δεν ξέρω για πιο λόγο τα κάνεις όλα αυτά, για να μας φοβίσεις για να 
μας τρομοκρατήσεις δεν ξέρω καθόλου πάντως σου λέω ότι δεν θα 
καταφέρεις τίποτα έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ και πολλοί ακόμα. 



Επίσης θέλω να σου πω ότι είσαι αντιπαθής και μισητός σε όλο τον κόσμο. 
Κάτι τελευταίο τελείωνε σιγά-σιγά γιατί βαρέθηκα στο σπίτι και θέλω να ξανά 
δω τις φίλες μου.  
Α! ξέχασα θέλω να σου πω με χαρά ότι κατάφερες όχι μόνο να αγαπήσω το 
σχολείο που εκεί τουλάχιστον δεν βαριέμαι αλλά να θέλω να γυρίσω και πίσω 
για αυτό μόνο σε ευχαριστώ! 
Ελπίζω να μην σε συναντήσω ποτέ! 
Ειρήνη 

 
  

Κύριε Κορονοιέ, 
Κι εκεί που νόμιζες ότι θα στενοχωρηθούμε και θα σκάσουμε, ε.. όχι! 
Βέβαια, όταν μάθαμε πόσο επικίνδυνος είσαι, η αλήθεια είναι ότι 
πανικοβληθήκαμε στην αρχή και προσπαθήσαμε να πάρουμε όλες τις 
απαραίτητες προφυλάξεις. Πήγαμε και αδειάσαμε τα ράφια των super-
markets από απολυμαντικά και καθαριστικά και όχι μόνο.. (κίνηση πανικού.. 
δε λέω) 
Όταν όμως ηρεμήσαμε και στα σπίτια μας μείναμε και κοιμηθήκαμε του καλού 
καιρού και φάγαμε του σκασμού και συνομιλήσαμε με τους φίλους μας 
(διαδικτυακά βέβαια..) και τα μαθήματά μας κάναμε (κι αυτά διαδικτυακά..) και 
όλα όπως έπρεπε τα κάναμε και ήμασταν ασφαλείς!! 
Και τώρα γιατί σου τα λέω όλα αυτά; Ε.. Για να σκάσεις από το κακό σου!! 
Και ξέρεις και κάτι άλλο; Με το «μένουμε σπίτι» μάθαμε να εκτιμάμε πολλά 
που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι ήταν βαρετά ή δεδομένα.. Καταλάβαμε πόσο 
ωραία είναι μια βόλτα στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς (αυτό ήταν 
δεδομένο), πόση σημασία έχει να βρισκόμαστε βόλτα με φίλους στα μαγαζιά 
της συνοικίας μας, (ε καλά δεν το θεωρούσαμε και κάτι σημαντικό) μη σου πω 
ότι μέχρι και το σχολείο επιθυμήσαμε (αν είναι δυνατόν!!) και περιμένουμε 
πότε θα ανοίξει.. Άσε που μάθαμε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί με την 
προσωπική μας υγιεινή, το πλύσιμο των χεριών και το καθάρισμα των 
παπουτσιών και των ρούχων. 
Να ξέρεις ότι εσύ είσαι περαστικός, (μάθαμε και στην ιστορία για τις 
πανδημίες) αλλά η δική μας η αγάπη μας για τη ζωή θα τα νικήσει όλα! 
Τώρα όμως είναι καιρός να φύγεις γιατί σε βαρεθήκαμε.. 
Θα σου κουνάμε το μαντήλι από μακριά, 
Και… καθόλου φιλιά 
Νεκταρία 

 
 
 


