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παιδική ηλικία είναι η ιδανική περίοδος για ανακαλύψεις και μάθηση. Κάθε λεπτό από τη 

ζωή ενός μικρού παιδιού προσφέρει ευκαιρίες για να μάθει πώς να εκφράζει τα συναισθή- 

ματά του και πώς να εκδηλώνει την έγνοια του για τους δικούς του. Η εποχή εγκλεισμού 

λόγω πανδημίας προσφέρει μια κατάλληλη ευκαιρία για τέτοιου είδους μάθηση. Βοηθώ- 

ντας τα παιδιά να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, θα μπορέσουν να 

ξεπεράσουν ευκολότερα το συναισθηματικό στρες, να βελτιώσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους και να  

εξελίξουν τις νοητικές τους ικανότητες. 

Η συναισθηματική υποστήριξη που προσφέρει η οικογένεια δείχνει τον δρόμο για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των παιδιών που θα τα βοηθήσει να ξεπεράσουν τις δυσκολίες του περιορισμού στο 

σπίτι. Η σχέση με τους γονείς, η σπουδαιότητα του ρόλου των παππούδων και γιαγιάδων αλλά και 

των φίλων τους θα είναι τα θεμέλια που θα τα βοηθήσουν να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους ώστε 

να αντιμετωπίσουν με σθένος τις δυσκολίες της εποχής του κορονοϊού. 

Εκτός από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, τα παιδιά έχουν ανάγκη να επικοινωνούν με τους φί- 

λους και τους συμμαθητές τους (επεισόδιο 6). Αυτή η συλλογή ιστοριών τονίζει τη σημαντικότητα της 

επαφής των παιδιών με τους φίλους τους, προσφέροντας ωραία παραδείγματα τα οποία δείχνουν 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα μέσα από την ανταλλαγή επιστολών, 

συζητήσεων μέσω τηλεφώνου ή του ιντερνέτ κ.ά. Η επαφή με τους φίλους θα βοηθήσει την ανάπτυξη 

της ανθεκτικότητάς τους στις δύσκολες στιγμές. Πολύ ωραία περιγράφονται και τα γενέθλια του Κο- 

ρονάκου (επεισόδιο 19) που μπόρεσε να τα γιορτάσει με τους φίλους του στην παραλία, έχοντάς τους  

προσκαλέσει ηλεκτρονικά, και τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις, αλλά και η προσπάθεια και η 
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ανάγκη επικοινωνίας με τον καλό του φίλο, τον Ανδρέα (επεισόδιο 21), όταν επέστρεψαν στα θρανία 

και ο φίλος του έπρεπε να μείνει στο σπίτι γιατί κατοικούσε με τη γιαγιά του, η οποία λόγω ηλικίας 

ανήκε στις ευπαθείς ομάδες. 

Μέσα από παρόμοια παραδείγματα της καθημερινότητας της οικογένειας, τα παιδιά ενθαρρύνονται 

να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τους φόβους και τις απορίες τους. Αυτό που τονίζει 

αυτή η συλλογή και που προσπαθεί να δείξει μέσα από τις μικρές ιστορίες της καθημερινότητας – 

όπως, για παράδειγμα, ο χειρισμός του φόβου, ο διαφορετικός τρόπος εορτασμού του Πάσχα, η επί- 

σκεψη στον κουρέα, η πρώτη μέρα στο σχολείο– είναι πώς μπορούν τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, 

να μην επιτρέψουν στην ύπουλη πλευρά του κορονοϊού να διαβρώσει τις σχέσεις τους. 

Το βιβλίο Ιολίνα και Κορονάκος, που επιμελήθηκαν από κοινού η Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι και η 

Αγγελική Παναγιωτοπούλου, οι οποίες συνέγραψαν τις ιστορίες μαζί με τις συνεργάτιδές τους, απο- 

τελείται από 12 επεισόδια που καλύπτουν την πρώτη φάση της πανδημίας, από τα μέσα Μαρτίου, 

με την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας (καραντίνα), έως και το άνοιγμα των σχολείων στις αρχές 

Ιουνίου 2020. 

Είναι εμπλουτισμένο με ιδέες και δραστηριότητες για την καλύτερη χρήση του χρόνου, τόσο από το 

ίδιο το παιδί όσο και από τους γονείς του. Προσφέρει ιδέες για απασχόληση των παιδιών μέσα από το 

παιχνίδι, τη γυμναστική, την ενασχόλησή τους με τα μαθήματα της τάξης τους. Απευθύνει οδηγίες σε 

γονείς και εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τα παιδιά να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους στα 

νέα δεδομένα, και επίσης τονίζει τη σπουδαιότητα των κοινωνικών σχέσεων και της αλληλεπίδρασης. 
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Μέσα σε καθένα από τα 12 επεισόδια του βιβλίου τονίζεται η σπουδαιότητα της επικοινωνίας, το 

μοίρασμα των φόβων και των αποριών, η εύρεση τρόπων αντιμετώπισης δυσάρεστων συναισθημά- 

των και καταστάσεων προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους. Τα δύο αδελφάκια της ιστορίας εκφράζουν τους φόβους και τις ανησυχίες τους μέσα 

από ερωτήματα που απευθύνουν στους γονείς τους και τις ανησυχίες που μοιράζονται μαζί τους. 

Τα ερωτήματα αυτά έρχονται στην επιφάνεια ένα ένα, καθώς σιγά σιγά συνειδητοποιούν τη νέα τους 

καθημερινότητα. 

Σε αυτό το φιλικό και με ωραία και απλά σκίτσα δοσμένο βιβλίο, τα παιδιά μαθαίνουν ότι η αγάπη 

των γονιών και των φίλων ενδυναμώνει και βοηθά στο ξεπέρασμα της ανησυχίας και του φόβου. Είναι 

μια ιστορία που, μέσα από την καθημερινότητα μιας οικογένειας που ζει στην καραντίνα, ξεδιπλώ- 

νονται οι δυσκολίες που έφερε μαζί της η πανδημία, με τις αντιδράσεις των παιδιών στον περιορισμό 

τους, τους φόβους και τις γκρίνιες τους, αλλά και την υπεύθυνη αντιμετώπιση και διαχείριση όλων 

αυτών από τους γονείς τους. 

Ήδη από την αρχή της πανδημίας που έχει πλήξει όλο τον κόσμο, έχουν γραφεί πολλά παραμύθια 

για παιδιά όλων των ηλικιών σχετικά με τον COVID-19. Η πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου έγκειται 

στο ότι τα παιδιά που θα το διαβάσουν μπορούν εύκολα να ταυτιστούν με τους ήρωές του, γιατί 

όλα εκτυλίσσονται στο οικογενειακό περιβάλλον και τα παιδιά ρωτούν και αναρωτιόνται για τα 

ζητήματα της νέας τους καθημερινότητας όμοια με πολλά άλλα παιδιά που βιώνουν την ίδια κα- 

τάσταση. 
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Είναι, τέλος, ένας χρήσιμος οδηγός που μπορεί να βοηθήσει γονείς και εκπαιδευτικούς να συζητή- 

σουν με τα παιδιά για την πανδημία και να τους δώσουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά τους, αλλά και να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση του φόβου, του θυμού και 

της ανησυχίας τους. Το βιβλίο, Ιολίνα και Κορονάκος, προσφέρει θετικούς τρόπους αντιμετώπισης 

της πανδημίας με αισιοδοξία και ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι γραμμένο με κέφι και εμπλουτισμένο με  

όμορφα σκιτσάκια που δείχνουν αγάπη για το παιδί. 
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