Επεισόδιο 16ο
Ένας για Όλους και Όλοι για Έναν
Εκείνο το απόγευμα η μαμά, η Ιολίνα και ο
Κορονάκος είχαν συμφωνήσει να πάνε βόλτα στην
πλατεία. Είχαν πάρει και παγωτό από το κοντινό
περίπτερο και κάθισαν σε ένα παγκάκι για να το
φάνε. Υπήρχαν πολλοί

άνθρωποι εκεί. Μερικά

μεγάλα αγόρια στεκόντουσαν λίγο πιο πέρα με τα
ποδήλατά
δυνατά.
Μια παρέα ηλικιωμένων έπιναν καφέ σε
χάρτινα

ποτηράκια

και

κουβέντιαζαν. Φορούσαν μάσκες και
γάντια. Λίγο πιο πέρα μία κυρία
συνάντησε

κάποια

παιδάκια.

φιλούσε και τα αγκάλιαζε.

Τα

τους.

Συζητούσαν

και

γελούσαν

Την

ίδια

στιγμή,

ο

Κορονάκος

είδε

τη

γειτόνισσά τους, την κυρία Ευαγγελία,
να πλησιάζει. Χωρίς δεύτερη
σκέψη το αγόρι έτρεξε να την
αγκαλιάσει. Την αγαπούσε πολύ.
Του έφτιαχνε κεφτεδάκια για
ανα τον περιποιηθεί και τον
πήγαινε βόλτα στο βουνό με την
εγγονή της. Η γυναίκα μόλις τον είδε έκανε ένα βήμα πίσω και του είπε αμήχανα
«Μην με ακουμπάς». Τον χαιρέτησε και συνέχισε το δρόμο της. Ο Κορονάκος έτρεξε
σαστισμένος στη μαμά του. «Τι κακό έκανα μαμα;»
αναρωτήθηκε. «Είχα τόσο καιρό να την δώ που ήθελα
να την αγκαλιάσω και αυτή πάντα με αγκάλιαζε!».
Η μαμά του αμέσως προσπάθησε να του εξηγήσει «Δεν
έκανες τίποτα κακό...Η κυρία Ευαγγελία πρέπει να
προσέχει γιατί έχει πρόβλημα με την καρδιά της. Αυτό
τον καιρό ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να τηρούμε μία
σωματική απόσταση από τους άλλους για να μην
μεταδώσουμε αυτόν τον ύπουλο εχθρό τον κορονοϊό».
Ο Κορονάκος όμως απόρησε: «Μα κοίτα γύρω σου μαμά. Οι περισσότεροι άνθρωποι
είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλο άρα ο ιός έχει φύγει. Εγώ απλά ήθελα να της δείξω
ότι την αγαπάω και ότι μου έλειψε...»

Η μαμά συνέχισε να του εξηγεί «Κορονάκο κάνουμε όσα θέλουμε να κάνουμε αλλά με
προϋποθέσεις. Όπως βλέπεις, κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Μερικοί
τηρούν τα μέτρα αυστηρά. Άλλοι νιώθουν ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνο....Ενώ
κάποιοι θέλουν να είναι προσεκτικοί αλλά ανυπομονούν τόσο πολύ να συναντήσουν
τους φίλους τους που δυσκολεύονται να τηρήσουν τα μέτρα. Γνωρίζουμε πως να
μείνουμε ασφαλείς και επιλέγουμε εμείς πως θα συμπεριφερθούμε. Αν ο καθένας μας
λειτουργεί υπεύθυνα βοηθάει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους. Μπορούμε να
βρούμε και νέους τρόπους να εκφράζουμε την αγάπη μας στους άλλους.»
Τα παιδιά άκουγαν με προσοχή και προσπαθούσαν να καταλάβουν όλη αυτή τη νέα
κατάσταση. Τότε η Ιολίνα είπε «Θα είμαστε σαν τους ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ μαμά!
Ένας για όλους και όλοι για έναν. Θα είμαστε υπεύθυνοι για να προστατεύουμε εμάς.
Με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύουμε και τους άλλους!»
«Φοβερή ιδεά αγάπη μου! Πηγαίνετε τώρα σωματοφύλακές μου να παίξετε και εσείς,
και να θυμάστε όσα είπαμε!», απάντησε η μαμά και
τα παιδιά άρχισαν το κυνηγητό.

Μπορεί κάτι που κάνουμε αυτήν την περίοδο
να φαίνεται κακό αλλά τελικά να γίνεται για
καλό σκοπό; Στείλε μας παραδείγματα που
μπορείς

να

σκεφτείς

στο
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