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ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 
 

Επεισόδιο 1ο: Ένας ύπουλος εχθρός. Τα παιδιά μα- 

θαίνουν ότι θα σταματήσουν το σχολείο. Στην αρχή 

ενθουσιάζονται αλλά σιγά σιγά τα πράγματα μπερ- 

δεύονται. Μαθαίνουν για έναν ύπουλο εχθρό και δεν 

καταλαβαίνουν. Ποιος είναι αυτός; Τι θα τους κάνει 

και πώς μπορεί να έρθει και μέσα στο σπίτι τους; 

Επεισόδιο 2ο: Όλα άλλαξαν απότομα. Ο Κορονάκος 

δεν θέλει να φάει φρούτα, η Ιολίνα βλέπει κακά όνειρα, 

οι γονείς τους μαλώνουν γιατί δεν διάβασαν! Τι γίνε- 

ται τελικά; Όλα άλλαξαν απότομα! Η Ιολίνα θα ανα- 

καλύψει με τον αδελφό της τι τελικά σημαίνει η φράση 

«ύπουλος εχθρός» και μαζί θα σχεδιάσουν κάτι. 

Επεισόδιο 3ο: Ένα διαφορετικό Πάσχα. Η Ιολίνα και ο 

Κορονάκος καταλαβαίνουν ότι πλησιάζει το Πάσχα. 

Τα παιδιά ανησυχούν ότι τίποτα δεν θα είναι όπως 

τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κάτι θα σκεφτούν τα 

δύο αδελφάκια μαζί με τους γονείς τους. 

Επεισόδιο 4ο: Μου λείπει ο παππούς και η γιαγιά. Στο 

πασχαλινό τραπέζι όλα είναι γιορτινά, όμως λείπουν ση- 

μαντικά πρόσωπα – ο παππούς και η γιαγιά. Πώς θα 

αντιδράσουν η Ιολίνα και ο Κορονάκος; Ποιο σχέδιο θα 

ακολουθήσουν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση; 

Επεισόδιο 5ο: Ωχ, αρρώστησα. Η Ιολίνα ξύπνησε άρ- 

ρωστη... σκέψεις τριγυρίζουν στο μυαλό της και γεμί- 

ζει ανησυχία! Όμως, η Ιολίνα μαζί με την οικογένειά 

της και πάλι θα βρει τη λύση. 

Επεισόδιο 6ο: Φιλίες την εποχή του κορονοϊού. Η 

Ιολίνα θέλει τις φίλες της και δεν ξέρει τι να κάνει... 

Καθώς ψάχνει για νέες ιδέες μαζί με τη μαμά της, σκέ- 

φτηκε ότι μπορείτε να τη βοηθήσετε και εσείς... 

Επεισόδιο 7ο: Προέχει το παιχνίδι. Τα αδελφάκια 

όλη μέρα παίζουν ένα σωρό παιχνίδια, όμως οι γο- 

νείς τους δεν κάνουν το ίδιο. Αυτή τη φορά είναι η Ιο- 

λίνα και ο Κορονάκος που θα βοηθήσουν τους γονείς 

τους! Μια έκπληξη περιμένει όμως και εσάς! Διαβά- 

στε το επεισόδιο μέχρι το τέλος... εκεί θα μάθετε πώς 

μπορείτε και εσείς από εδώ και πέρα να βοηθήσετε 

τους ήρωές μας να νικήσουν τον ύπουλο εχθρό! 
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Επεισόδιο 8ο: Δεν μου αρέσει το πρόγραμμα! Ο 

Κορονάκος θυμώνει πολύ με τα διαβάσματα και τα 

μαθήματα του διαδικτυακού σχολείου, όμως τελικά 

κάτι γίνεται και αλλάζει γνώμη... 

Επεισόδιο 9ο: Δεν αντέχω άλλο σπίτι, Α΄ Μέρος. Η 

Ιολίνα δεν αντέχει άλλο μέσα στο σπίτι. Θέλει να κά- 

νει όσα δεν επιτρέπονται αυτόν τον καιρό. Όταν όμως 

μιλά με την ξαδέλφη της, μαθαίνει πράγματα που δεν 

είχε σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα! 

Επεισόδιο 10ο: Δεν αντέχω άλλο σπίτι! Μέρος Β΄. 

Και ο Κορονάκος τα βαρέθηκε πια όλα! Ακόμα και 

τις ταινίες! Τι θα βρουν αυτή τη φορά να κάνουν τα 

αδελφάκια για να νικήσουν τον ύπουλο εχθρό; 

Επεισόδιο 11ο: Φτου ξελευθερία... για όλους και 

όλα; Η μαμά και ο μπαμπάς αρχίζουν να συζητούν 

κάτι σημαντικό με τα παιδιά. Μπορούν πια να έχουν 

κάποιες ελευθερίες όπως πριν τον κορονοϊό, αλλά τι 

σημαίνει τελικά αυτό; Τι μπορούν να κάνουν η Ιολίνα 

και ο Κορονάκος με όσα αλλάζουν; 

Επεισόδιο 12ο: Να βγω ή να μη βγω; Ήρθε η μέρα τα 

αδελφάκια να βγουν έξω! Τι γίνεται όμως; Δεν φαίνο- 

νται και τόσο χαρούμενα... Η Ιολίνα και ο Κορονάκος 

μαζί με τον μπαμπά τους θα βρουν τη λύση. Και εσύ 

μπορείς να τους βοηθήσεις! 

Επεισόδιο 13ο: Νικώντας την ανησυχία. Η Ιολίνα εί- 

ναι ανήσυχη σήμερα. Όμως βλέπει τον μπαμπά της 

να ασχολείται με κάτι πολύ δημιουργικό... Έτσι μαζί 

με αυτόν και τον αδελφό της βρίσκουν έναν απίθανο 

τρόπο να διώξουν την ανησυχία. 

Επεισόδιο 14ο: Πάλι κάτι αλλάζει. Η κατάσταση στο 

σπίτι έχει αλλάξει, η μαμά λείπει, ο μπαμπάς μιλάει 

στο τηλέφωνο και ο Κορονάκος έχει μπερδευτεί. Ένας 

φίλος των παιδιών τους έστειλε όμως με email μία 

φανταστική ιδέα! 

Επεισόδιο 15ο: Απορίες. Η συζήτηση του Κορονάκου 

με το φίλο του ήταν πολύ περίεργη και τον τρόμαξε. 

Τι είναι τα πειραματόζωα; Τι θα γίνει με τα σχολεία; 

Ο Κορονάκος γέμισε απορίες... 

Επεισόδιο 16ο: Ένας για όλους και όλοι για έναν. 

Τα παιδιά βγήκαν βόλτα στο πάρκο με τη μαμά τους, 
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αλλά παρατηρούν πολύ διαφορετικά πράγματα από 

τους άλλους ανθρώπους. Ο Κορονάκος μπερδεύεται 

πολύ με αυτό. Η μαμά του, η Ιολίνα αλλά και εσείς 

μπορείτε να τον βοηθήσετε να ξεμπερδευτεί. 

Επεισόδιο 17ο: Η μεγάλη μέρα. Έφτασε η μέρα που 

η Ιολίνα και ο Κορονάκος πάνε ξανά στο σχολείο. 

Τόσο πολλά διαφορετικά συναισθήματα... όμως τα 

αδελφάκια με βοηθό τον μπαμπά τους θα θέσουν σε 

εφαρμογή όλα όσα έμαθαν αυτόν τον καιρό! 

Επεισόδιο 18ο: Η νέα τάξη μας. Η πρώτη μέρα στο σχο- 

λείο έχει πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά. Ο Κορονάκος 

αναστατώνεται με το πόσο διαφορετικά είναι τα πράγ- 

ματα και παρασύρεται σε άσχημες σκέψεις. Γρήγορα 

όμως θα καταλάβει κάτι που θα τον βοηθήσει πολύ! 

Επεισόδιο 19ο: Ένα αλλιώτικο πάρτι γενεθλίων. Ο 

Κορονάκος έχει γενέθλια και υποθέτει ότι μάλλον ο 

ύπουλος εχθρός θα του τα κάνει όλα χάλια! Τελικά 

δεν είναι έτσι... 

Επεισόδιο 20ό: Μία νέα καθημερινότητα. Τα αδελφά- 

κια ξαναγυρνούν στην καθημερινότητά τους αλλά κάτι 

είναι διαφορετικό... θερμόμετρα, μάσκες και γάντια! Όλα 

αυτά τα νέα πράγματα κάνουν την Ιολίνα να νιώθει λίγο 

ανήσυχη αλλά έχει τον αδελφό της στο πλευρό της! 

Επεισόδιο 21ο: Στο σχολείο χωρίς το φίλο μου. Ο 

Κορονάκος φανταζόταν την επιστροφή του στο σχο- 

λείο πολύ διαφορετικά. Πώς θα κάνει παρέα με το 

φίλο του αφού δεν έρχεται στην τάξη; Πώς άραγε 

νιώθει ο φίλος του που δεν είναι μαζί τους; Διαβάστε 

το επεισόδιο να δείτε πως η φιλία είναι δυνατή ακόμα 

και από μακριά. 

Επεισόδιο 22ο: Η συμβουλή. Η Ιολίνα τις τελευταίες 

μέρες δεν έχει διάθεση για τίποτα και δεν μπορεί να 

κάνει πολλά για αυτό. Ανακαλύπτει όμως ότι το μοί- 

ρασμα και μία συμβουλή από κάποιον που αγαπά- 

με μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πολύ καλύτερα 

ακόμα και αν δεν βρίσκουμε λύση στο πρόβλημά μας. 

Επεισόδιο 23ο: Κάτω από το δέντρο. Η Ιολίνα και ο 

Κορονάκος άρχισαν τις διακοπές τους με τον καλύ- 

τερο τρόπο... ξεφυλλίζουν όλα τα email των φίλων 

τους. Δείτε και εσείς όσα μοιραστήκατε μαζί τους όλο 

αυτόν τον καιρό. 


