
 
 
 

 
 

« Σ΄ εσένα που έχεις χάσει για λίγο … τους φίλους σου, τις δασκάλες σου, το σχολείο σου … » 
 
Γιώργο, Κατερίνα, Αλέξανδρε, Μαρία, Χριστίνα, Γιάννη, Ζωή, Παναγιώτη, Ελπίδα... 
…Θέλω να σε πάρω αγκαλιά και να σου πω ότι σύντοµα θα σε δω και θα µε δεις... σύντοµα θα παίξουµε ξανά µαζί... 
σύντοµα θα πιάσουµε τα χέρια γερά και θα γίνουµε κύκλος ξανά.  
Μέχρι όµως να έρθει αυτό το σύντοµα θέλω να σου πω ΓΙΑΤΙ ...και θα στο πω µε τη φωνή της κόκκινης καρδιάς µου!  
Με ρωτάς: 
- Γιατί δεν µπορώ να πάω στο σχολείο, στην παιδική χαρά, στο βουνό, στο δάσος, στη θάλασσα...; 
Γιατί δεν µπορώ να βγω έξω από το σπίτι µου, να ανοίξω τα παιδικά µου φτερά και να πετάξω στον κόσµο, να τον 
παρατηρήσω, να τον ανακαλύψω... γιατί; 
 

- Δεν ξέρω γιατί.  
Αυτό όµως που ξέρω, είναι ότι ένα µικρόβιο που το λένε «κορονοιό» ταξιδεύει στον κόσµο µας και όλοι, µικροί και 
µεγάλοι πρέπει να προστατευτούµε για να συνεχίσουµε να είµαστε δυνατοί.  
Πρέπει να µείνουµε στις φωλίτσες µας µέχρι ο κόσµος µας να καθαρίσει και να µπορούµε ξανά να περπατήσουµε σε 
αυτόν.  
Θυµάσαι;!  
Όταν ήταν ακόµα Χειµώνας ανακαλύψαµε κάποια ζωάκια που πέφτουν σε χειµερία νάρκη. Τα ζωάκια που δεν αντέχουν 
το κρύο κι έτσι κρύβονται στα φυσικά τους σπιτάκια και κοιµούνται, µέχρι να φύγει ο κρύος Χειµώνας και να έρθει η 
Άνοιξη;  
Κάπως έτσι κι εµείς, µένουµε στο ζεστό µας σπίτι παρέα µε τη µαµά, το µπαµπά, τα αδερφάκια µας, την οικογένειά µας!  
Όµως εµείς δεν κοιµόµαστε µόνο... εµείς παίζουµε, τραγουδάµε, χορεύουµε, ζωγραφίζουµε, κάνουµε κατασκευές, 
βοηθάµε τη µαµά και το µπαµπά, λέµε ιστορίες και διαβάζουµε παραµύθια, µαγειρεύουµε, αγαπιόµαστε µε αγκαλιές και 
φιλιά, ανοίγουµε τα φτερά µας και πετάµε …. ακόµα και µέσα στο σπίτι, στη ζέστη µας τη φωλιά! 
Και είµαστε ασφαλείς.  
Τώρα µπορείς να δείξεις στη µαµά και στο µπαµπά όλα όσα έχεις µάθει. Θυµάσαι τότε που µου έλεγες ότι σου λείπει 
ο µπαµπάς, γιατί δουλεύει πολλές ώρες και η µαµά δεν προλαβαίνει να παίξει µαζί σου όσο θα το ήθελες; Τώρα τους 
έχεις και τους δυο στο σπίτι, όλη µέρα! Τι χαρά !Μπορείς να παίξεις και να δηµιουργήσεις αναµνήσεις µαζί τους. 
Και εaν σου λείπουν οι φίλοι σου, µην ξεχνάς να το ΦΩΝΑΖΕΙΣ δυνατά. Πιάσε ένα µαρκαδόρο ή και περισσότερους 
και φτιάξε µια ζωγραφιά για το φίλο που σου λείπει. Μοιράσου µε τη µαµά και τον µπαµπά αστείες στιγµές από το 
σχολείο σου. Ζήτα να βάλεις το αγαπηµένο σας τραγούδι για να το χορέψεις ή να το τραγουδήσεις. Και φυσικά εάν το 
θέλεις µπορείς να µιλήσεις στο τηλέφωνο µαζί τους. Φτιάξε ένα βίντεο ή κλικ βγάλε µια φωτογραφία να τους στείλεις 
και περίµενε να σου στείλουν και αυτοί τα δικά τους νέα. 
Να λες δυνατά όλα όσα σκέφτεσαι και όλα όσα νιώθεις και να ρωτάς ό,τι θέλεις. 
Τελικά ξέρεις ποια είναι η δύναµή µας;  
Ότι το δικό σου Γιατί .. συναντήθηκε µε το δικό µου Τι; 
Κάθε µέρα ψάχνω να βρω ΤΙ κατασκευή; ΤΙ τραγούδι; Τι παιχνίδι; ΤΙ φωνή; ΤΙ βίντεο να σου στείλω για να δεις ότι 
είµαι εδώ, να δεις ότι σε αυτή την περιπέτεια #είµαστε_µαζί.  
Εσύ, εγώ και όλος ο µικρός γαλάζιος πλανήτης µας … που όταν έρθει η σωστή στιγµή θα βγούµε και πάλι για να τον 
ανακαλύψουµε, ΜΑΖΙ. 
Είµαι εδώ. Δεν θα φύγω στιγµή από κοντά σου.  

Σ΄αγαπώ, σε σκέφτοµαι και µου λείπεις πολύ. 
Η δασκάλα σου, οι δασκάλες σου … 
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